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 چکیده  

است که اقتصاددانان آن را صادرات  افتهی تیکشورها اهم یاجتماع -یدر توسعه اقتصاد یبه قدر یدر حال حاضر گردشگر 

و  بردشیپ یاصل یروینجزء  یدشگرگر هایزیرساختدر  گذاریسرمایهاز کشورها  یاریکه در بس یبه طور، اندنهادهنام  ینامرئ

 ییالگو شیو پا یبررس روشی توصیفی و تحلیلی بهو  ایتوسعه -کاربردی هدف بااین پژوهش  .شودمیمحسوب  یرشد اقتصاد

طی محی هایقابلیتشناسایی و  لیمنطقه به سمت استان اردب یهاشهرکالنگردشگر از  زریجهت جذب و سر محلی ،ایمنطقه

ام انج پایدار یتوسعه گردشگرجهت  در sowt ا استفاده از مدلخدمات گردشگری ب ارائهدر  سرعین و ظرفیت امکانات شهر

 یردشگرتوسعه گ یبرا یو امکانات خدمات یعیطب هاییلپتانسوجود  یرغمعل این موضوع است که دهندهنشانگرفته است. نتایج 

 شهرهای عنوانبه ینواح یعدم مشارکت شهرها و یکاف غاتیعدم تبل لیبه دلو محورهای گردشگری منطقه  نیدر شهر سرع

. لذا جهت توسعه میهست هیل ورود گردشگر و کاهش مدت اقامت گردشگران در ناح، شاهد افویخدمات گردشگر ارائهدر  اریهم

در کنار  بخش دولتی و خصوصی گذارانسرمایهمشارکت مردم و  و محلی، نیازمند ایناحیهگردشگری شهر سرعین در حوزه 

هدفمند کردن جریان توریسم زنجیره گردشگری( برای منطقه )جهت چند عملکردی شدن  در شده ریزیبرنامهیک جریان 

 .باشدمی

 

 .نی، شهر سرعsowt مدل ،ایناحیهتوسعه  ،یگردشگرزنجیره  :کلیدی هایواژه   

 
 

 مقدمه-1

 گذاریسرمایهآن کشور است و بدون  یمختلف اقتصاد یهاتیفعالو  هابخشدر  گذاریسرمایه ازمندین یدر هر کشور یتوسعه اقتصاد اصوالً

 نیتحقق ا ی. برا(1: 1331)سلیمی و شاکری،را داشت  یو رفاه اقتصاد دیانتظار گسترش اشتغال، تول توانینم ،ییو روبنا ییبنا ریز یهاطرحدر 

. در (103: 1333و آقاسی زاده،  زادهمی)ابراه اندداکردهیپ یخارج یهاهیسرمابه جذب  یدیشد لیجهان، تما یورهااز کش یاریمهم، امروزه بس

 اندنهادهنام  یاست که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئ افتهی تیکشورها اهم یاجتماع -یدر توسعه اقتصاد یبه قدر یگردشگرحال حاضر 

سوب مح یو رشد اقتصاد شبردیپ یاصل یروین یدشگرگر هایزیرساختدر  گذاریسرمایهاز کشورها  یاریکه در بس یبه طور (3: 1331رضوانی،)

آمد در جادیا ده،یگرد ایمنطقهشده، باعث تعادل  ییزااشتغالموجب  ده،یتنوع بخش یبه اقتصاد محل ،یراهبرد یشده و با فراهم آوردن فرصت

رو توسعه  نی. از اگرددیم وحشاتیح یهاگاهستیز یو کمک به بهساز طیمح یمنجر به بهساز تیدرنهاارزش منابع و  شینموده، باعث افزا

و  زیریبرنامهگسترش آن  یاست که برا ایدر تمام نقاط دن یو مل ایمنطقه ،یمحل زانیو برنامه ر رانیمد هایگزینه نیاز اول یکی یگردشگر

 یکاریب زانیهمچون م یدر حال توسعه که با معضالت یکشورها یبرا ژهیبه و ،یتوسعه گردشگر (32: 1333)توکلی و همکاران، نمایندمیتالش 
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 یدیشد یاتکا زین رانیاقتصاد ا .(2: 1332عارف،)استبرخوردار  یفراوان تیمواجه هستند، از اهم یمحصولتکو اقتصاد  یمنابع ارز تیمحدود باال،

 یدینفت در طول زمان دچار نوسانات شد یجهان متیاز ق یرویآن با پ یکالن اقتصاد یرهایحاصل از صادرات نفت دارد و متغ یبه درآمدها

از  چند هزار ساله یو فرهنگ یتمدن یخیاز پشتوانه تار یریگبهرهو  یطیاز منابع سرشار مح یبا برخوردار رانیاست که ا یدر حال نی. اشودمی

هادیان ) استاز ده کشور نخست جهان  یکی یگردشگر هایجاذبهو  یعیاست و از نظر منابع طب برخوردار یتوسعه گردشگر یبرا ایویژه تیقابل

کسب کند.  ایمنطقهو  ایناحیه یچه گردشگر یتوجه درخور گاهیکارکردها، نتوانسته جا نیا ییشکوفا، اما با لحاظ (112: 1331همکاران،و 

 یاقتصاد تیاست اهم یمتک ینفت درآمدهایکه به  رانیبا ا کنندمیکسب  یخود را از گردشگر یمنابع اقتصاد ترینمهمکه  ییکشورها سهیمقا

و  ایاحیهنبه صورت  یخیو تار یحیتفر ،یعیرشد و توسعه نقاط متعدد طب ،یمعرف ،ییشناسا ورمنظ نی، به ادهدمیرا نشان  یتوسعه گردشگر

 هایستانااز  ،یگردشگر نهیمختلف در زم یبا داشتن فاکتورها لیراستا استان اردب نیآن در سطح کشور باشد. در ا یراهگشا تواندمی ایمنطقه

 .باشدمیدر جذب گردشگر در منطقه  شرویم و پمه

 کیز ا یکوه سبالن و برخوردار یشرق یهادامنهبه علت قرار گرفتن در  نیسرع یمنطقه گردشگر یبه نوع ای نیکه شهر سرع ییآنجا از

ان و پرنشاط و خنک در تابست یآلوارس و به خصوص هوا یکسا ستیمتعدد، پ یهاآبگرمداشتن مراتع سرسبز،  ،یبکر کوهستان یعیطب طیمح

و مدون  قیدق ریزیبرنامه کیکه  نمایدمی یشده است، لذا ضرور انهیدر کشور و خاورم یستیقطب تور کیبه  لیتبد ان،در زمست یسرد و برف

انات عرضه امک یرا در خود جا داده است که برا یو خدمات یستیمجموعه تور کی نیشهر سرع ی. به عبارتردیشهر صورت گ نیا یتوسعه آت یبرا

نقاط  نیدر ا یامکانات گردشگر قیصورت بتواند با تلف نیهم جوار بوده که بد یشهرها ریسا یاریبه هم ازمندی، نستانیخود به نفع احسن به تور

 .ندیبرآ ستانیتور یازهایدر برطرف کردن ن یسع

هر ش یگردشگر یو کارکردها هاتوانمندی یجو یضمن پ ،یراهبرد ریزیبرنامه ندیفرا یریپژوهش حاضر آن است که با بکارگ یاصل هدف

؛ ددشهر گر نیا یدر جهت توسعه گردشگر یکاربرد یراهبردها نیراهکارها و تدو ارائه، اقدام به کارکردها نیتوسعه ادر منطقه به منظور  نیسرع

 ژهیو به لیمنطقه به سمت استان اردب یشهرها کالنگردشگر از  زریجهت جذب و سر ایناحیه ،ایمنطقه ییالگو شیو پا یهدف بررس با نیبنابرا

 دینقاط ضعف و تهد ییجوچارهاست بتوان به رفع و  دیام ،یتوسعه گردشگر تهدیدهایو  هافرصتنقاط قوت و ضعف و  ییو شناسا نیشهر سرع

شهرها در  ریسا یاریبا هم یو خدمات یستیدر بخش تور داریپا یشاهد روند نیتوسعه شهر سرع هایفرصتو  هاقوتاز  یمندبهرهو  شیو افزا

 .میحوزه مورد مطالعه باش

 

 و پیشینه مبانی نظری پژوهش-2

 ستیزطیمحمادی و غیرمادی به دنبال حفظ  یهامنفعتاکوتوریسم نوعی گردشگری مسئوالنه انسان در محیط طبیعی است که عالوه بر 

باتلر گردشگری پایدار را  (6: 1331صادقی و همکاران،بود )نتیجه آن برقراری پیوند میان پایداری از ابعاد مختلف با اکوتوریسم خواهد  است،

دمه نزند و ص زیستمحیطکه بتواند در محیط معین در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به  کندمینوعی از گردشگری تعریف 

 .Butler) (1994:4,محلی به همراه آورد را برای نسل حاضر و آینده در جهت بهبود اوضاع اقتصادی جوامع هاییفعتمن

مقاصد گردشگری  غالباًتاریخی و فرهنگی بسیاری دارند  هایجاذبهدر جریان توسعه گردشگری، نواحی شهری به علت آن که  معموالً

. چرا که (133: 1331پاپلی یزدی و سقایی،) شوندمیمتمرکز  شهرهااز امکانات گردشگری در  یادیز، بنابراین، حجم شوندمیمهمی محسوب 

اطالعات و گردشگری همراه شده و دوره جدیدی را در تعامالت  یآورفنعصر پسامدرنیته با گزاره اصلی آن یعنی جهانی شدن،  گیریشکل

بنابراین الزم است همگام با ؛ (Boniface & Fowler,1993:12)شهری رقم زده است هایساختدر قالب  خصوصاً هاانساناجتماعی و فرهنگی 

 (.21: 1333میکائیلی،) میباشراهبردی برای بهینه سازی امکانات موجود و استقرار امکانات مورد نیاز  ریزیبرنامهافزایش گردشگران در فکر 

داخلی(، تدوین راهبرد، اجرای راهبرد، ارزیابی و کنترل آن است.  -خارجی) یطیمحراهبردی فرآیندی است نظامند و شامل بررسی  ریزیبرنامه

خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی و با  هایفرصتاین است که با بهره جستن از  یراهبردی اصل اساسی برا ریزیبرنامهدر 

بهترین ابزار مفهومی برای تحلیل سیستمی جهت تدوین راهبردها  1شکل  (.31: 1336مصالیی،پرداخت )به تدوین راهبرد  هاآنکاهش دادن 

 .(Haacke,2001:3)شودمیاست که به وسیله آن اطالعات مقایسه  SWOTتکنیک 
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 : الگوی مدیریت راهبردی توسعه گردشگری1شکل 

 
ی دیدنی، هامکان؛ مطالعات شناخت و معرفی گرددیمبخش عمده تقسیم  3های صورت گرفته در زمینه گردشگری به سابقه پژوهش

ر هایی که دترین پژوهششود. مهممطالعات گردشگری و اثرات آن و مطالعاتی که به صورت تخصصی در رشته های فرعی گردشگری بحث می

 باشد:به شرح ذیل می اندگرفتهمورد گردشگری در این سه قالب و مرتبط با پژوهش فوق انجام 

Gywalli & visuthismajran (2011در پژوهشی به شناسایی مکان ،) های بالقوه اکوتوریسم در حوضه دریاچه سانگاال در تایلند با

 های اکوتوریستی در جذبهای ملی اطراف حوضه با توجه به پتانسیلاند. در این پژوهش پارکاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته

 های مناطق اکوتوریستی مشخص گردید.اطق با پتانسیل باال، متوسط و ضعیف شناخته شدند و اولویتطبقاتی به من صورتبهتوریست 

Marzuki (2011) اند. بدین جنوبی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی پرداخته درکالنتان، با هدف ارزیابی مقاصد گردشگری طبیعی

مقصد در  3بندی شدند. نتایج نشان داد ها و میزان دسترسی به امکانات طبقه، زیرساختی فیزیکیهایژگیومنظور مقاصد گردشگری بر اساس 

مثابه یک ابزار مؤثر در فرایند مقصد در رده دوم و یک مقصد در رده سوم قرار دارد. همچنین توانایی سیستم اطالعات جغرافیایی به 11رده اول، 

 گیری و مدیریت نشان داده شد.تصمیم

و بختیاری با استفاده  چهارمحالهای گردشگری استان ی توانمندیسنجامکان( در پژوهشی در جهت 1333چشمه )و محمدی ده  آبادیزنگ

اری های بسیها و فرصتدهند که این استان توانمندیو نشان می پردازندیم، به ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری استان SWOTاز مدل 

 ریزی جامع و گسترده دارد.نیاز به برنامه هاآندارد که شکوفایی 

 همنطق)اکوتوریسم  یتوسعه راهبردهای و محیطی هایتوان ارزیابی و الهامی مقدم، سیدین و اسفندیاری در پژوهشی به منظور تحلیل

 مدل زا استفاده با گردشگری پایدار توسعه راستای در راهبرد ارائه و منطقه محیطی توان ارزیابی هدف با که( سی دره شیروان گردشگری نمونه

SWOT است، باالیی یاربس اکوتوریستی داخلی هایپتانسیل دارای محدوده به این نتیجه دست یافتند که شده،ارائه تحلیلی -توصیفی شیوه به 

 ارراهک عنوانبه ایمنطقه هایریزیبرنامه در پایدار توسعه رویکرد با منطقه هایفرصت و قوت نقاط از گیریبهره و تهاجمی راهبردهای اعمال لذا

ای با عنوان ارزیابی و تدوین راهبرد مقصد در چارچوب توسعه پایدار ( در مقاله1330) یقدمباشد. می ضروری گردشگری توسعه در اساسی

داد و به این نتیجه رسید که وضعیت گردشگری مشهد را مورد ارزیابی قرار QSPMو SWOTشهر مشهد(، با استفاده از مدل کالن) یگردشگر

 است. روبروتری های متعدد و قویاما به لحاظ محیط بیرونی با فرصت؛ های بیشتری وجود دارددر قیاس با نقاط قوت، ضعف

صورتی روش تحلیلی استفاده  به SWOTدهد که از روش ها در زمینه گردشگری نشان میسابقه منابع مطالعه شده در بیشتر پژوهش

 - ایناحیه گردشگری یزمینه این در ( ولی از آنجایی که تاکنون1332(، )موحد و کهزادی،1333سبحانی،همچون )ت، پژوهشگرانی شده اس
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حوزه  در بحث کالن و خرد در را موضوع این که دارد سعی حاضر پژوهش دلیل، این به لذا .است نشده انجام دقیقی و ای مطالعه جامعمنطقه

 قرار دهد. مورد مطالعه و شهر سرعین جهت توسعه پایدار ناحیهنفوذ استان اردبیل 

 

 روش پژوهش-3

و  هافرصتکه به شناسایی نقاط قوت، ضعف،  آنجااین تحقیق از » باشد؛ در واقعمی ایتوسعه -کاربردی تحقیق حاضر از نظر هدف،

 اربردهکبهکه روش خاصی برای ارزیابی نقاط گردشگری  آنجا زو ا، کاربردی بوده پردازدمی ایمنطقهشهر سرعین در بعد گردشگری  تهدیدهای

روش . تحلیلی است -. از نظر روش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی«شودیمتلقی  ایتوسعه، واقع شده مورداستفادهشده است که کمتر 

و همچنین پیمایش میدانی به دلیل نزدیکی به محل مورد مطالعه بوده است. جهت تجزیه و  ایکتابخانه گردآوری اطالعات به صورت اسنادی،

 کارآمدترینبهره گرفته شده است. در این مدل که یکی از  Swotراهبردهای توسعه گردشگری در شهر سرعین از مدل  ارائهتحلیل اطالعات و 

: باشندیم؛ دو دسته عوامل تعیین کننده باشدمیجهت توسعه کاربردی توریسم  و نقاط ضعف منطقه هاپتانسیلدر شناسایی و تحلیل  هامدل

جهت ارتقای  ریزیبرنامه. این عوامل در داخل منطقه قرار دارند و شناسایی این نقاط در باشدمیقوت و ضعف  نقاطعوامل درونی که شامل 

 باشندیم. دسته دوم عوامل بیرونی باشدمی تأثیرگذارعف در منطقه بسیار محل با توجه به عوامل ض هایپتانسیلعملکرد منطقه با استفاده از 

یرون موجود در ب هایفرصتاز  گیریبهرهبررسی این عوامل نیز در . که از بیرون بر منطقه اثرگذار هستند باشدمی تهدیدهاو  هافرصتکه شامل 

 .باشدمیه گردشگری بسیار ضروری توسع سازیزمینهبیرونی به فرصت و  تهدیدهایاز منطقه و تبدیل 

 

 معرفی قلمرو مطالعه-3-1

 1133و جمعیت  مترمربع 123000درجه عرض جغرافیایی با مساحتی بیش از  03/33درجه طول جغرافیایی و  01/13شهر سرعین در 

 یادره. قسمت عمده شهر در باشدمی متر 1610(. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا 2شکل دارد )کیلومتری غرب شهر اردبیل قرار  23نفری در 

 در بخش یترمیمالدر بخش غربی  هابیشاست. این  قرارگرفتهارتفاعات سبالن به وجود آمده  یهادامنهمالیم  یهابیشمانند که از  یاکاسه

است، از دوره میوسن  افتهیاستقرار در آنکه شهر سرعین  ایمنطقه یشناسنیزم. از نظر گرددیبازمدر جهت جنوب شرقی  یادرهشرقی همانند 

ه . اختالف باالترین نقطباشدمیرسوبی  یهانهشتهو  هاگدازهآذرین اسیدی متوسط و از  هایسنگآن از جنس  هایسنگپایین، میوسن میانی و 

 .باشدمیمتر  60نقطه  نیترنییپاآن تا 

 
 : الگوی مدیریت راهبردی توسعه گردشگری2شکل 
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 هادادهتحلیل وتجزیه-4

ظر لذا به ن .که قابل حصول باشد ستا یاندازچشمو  یبود، سطح آرمان مدنظرکه  آنچهمنطقه مورد مطالعه  یبرا یاز نقطه نظر گردشگر

 یفیدر نظر گرفته شده، اقدام به توسعه ک یچشم اندازها بر اساس یگردشگر یبا توجه به وضع موجود، قبل از پرداختن به توسعه کم رسدیم

مسیر مطالعاتی پهنه کالن تهران و تبریز ) یبررس موردابع و امکانات محدوده به منظور بررسی من لذا. ردیابتدا صورت پذ دیاب یسازتیظرفو 

 :کنیمیم میعمده به شرح زیر تقسگردشگری  یپهنه 3 این محدوده را بهنسبت به پهنه خرد سرعین( 

ه به ی مذکور با توجهاپهنهپهنه سرعین و پهنه تبریز.  ،پهنه اردبیل خلخال، پهنه ،پهنه آستارا ،پهنه رشت و انزلی ،پهنه رودبار و منجیل

 .میپردازیم هاپهنهو امکانات هر یک از این  هاویژگیبه  . در زیراندشدهانتخاب ایای و منطقهمؤثر در توسعه ناحیه گردشگری یزنجیره

 

 محور رودبار و منجیل-4-1
ش . وزباشدمیشهر  نیا فردمنحصربه یهاویژگیاز  لیمنج یباد یهامولد .قسمت محدوده کالن قرار دارند نیتریشرقدر  لیجرودبار و من

مطبوع در اثر وزش باد و وجود  یوجود هوا .برق فراهم نموده است دیاز باد را در جهت تول عیامکان استفاده وس ،شهر نیدر ا یدائم باًیبادِ تقر

شهر  نیسد و باد ا اچهیدر اندازچشمو  عتیداشته باشند و از طب یشهر توقف نیدر ا ،باعث شده اکثر مسافران ،شهر نیدر ا درودیسفسد  اچهیدر

است.  دهیشهر بخش نیخاص به ا یاجلوه ،در اثر باد یباد یمولدهاشهر قرار دارد و چرخش  نیکه در ا یباد روگاهیضمن خود ن در لذت ببرند.

 یقو نهفته لیپتانس کی یبادبان یهاقیقابه خصوص  یآب یهاورزش جادیو امکان ا درودیسد سف اچهیدر کیاحداث اقامتگاه و رستوران در نزد

 نیترعمدهدر کشور دارند و  یادیز اریمنطقه شهرت بس نیا تونیقرار دارد و درختان ز لیمنج یکیدر نزد زیرودبار ن شهر .منطقه است نیا

که  باشندمی یو منحصر به فرد بایز یهامراتع و چشم انداز یدارا زیو رودبار ن لیاطراف منج ی. روستاهاباشدمیدر کشور  تونیز دکنندهیتول

 هیناح نیدر ا تنها ران،یاز سوسن است که در ا یاگونه . گل سوسن چهلچراغ،آورندیمرا به وجود  لیمنج و رودبار یستیوردر مجموع پهنه ت

 .باشدمیجود مو

 

 رشت و انزلیمحور -4-2
 یارک یاز سفرها یاریجاذب بس ،دارد تیمرکز النی، در گیو خدمات یو از نظر ادار باشدمی النیمرکز استان گ نکهیشهر رشت به علت ا

ناسب م نسبتاً یو وجود امکانات اقامت یمانند فومن و ماسوله و بندر انزل یحیشهر به شهرها و مراکز تفر نیا یکی. در ضمن به علت نزدباشدمی

 ،یلتاالب انز ،یسواحل بندر انزل ،شهر ماسوله .کنندمیشهر را جهت اقامت انتخاب  نیا یادیز نیو کاروانسراها(، مسافر هاهتلشهر )مانند  نیدر ا

 انندم یهایجاذبه زی. در خود شهر رشت نباشندمی یدسترسقابلاز شهر رشت  یهستند که با فاصله کم یگردشگر هایجاذبهاز جمله  ...و فومن

 یکی عنوانبهخزر  یایاز ساحل در یبرخوردار لیبه دل یانزل بندر .باشندمی ستیموارد جذب تور ... ازجملهو  یو مرداب شهردار نکیمرداب ع

 الهسهمهکه  باشدمیشهر مطرح  نیا یگردشگر جاذبه نیترمهم عنوانبه یانزل یبایتاالب ز .باشدمیاز گردشگران مطرح  یاریاز مقاصد بس

ر قلعه رودخان د یبه پارک جنگل توانمیپهنه  نیا هایجاذبه گری. از دباشدمی یستیاکوتور هایجاذبهبه  مندانعالقهاز  یریجمع کث یرایپذ

 .باشدمینه په نیا یهاویژگی گریاز د یسرسبز مناطق ساحل عتیو طب و مطبوعمعتدل  یهوا .فومن اشاره کرد

 

 انزلی و آستارامحور -4-3
شهر به علت نزدیک بودن به مرزهای شمالی  نیا خزر قرار گرفته است. یدریاچهآستارا در شمال غرب استان گیالن و در کنار ساحل 

و گردشگران بسیاری برای خرید اجناس روسی به این  باشدمیتوجه  حائزاز نظر اقتصادی بسیار  ،جان و بندرآذربای با کشور جواریهمکشور و 

آن  از امکانات مندیبهرهطبیعی و بازارچه ساحلی آن و  هایجاذبهسفر مسافران به این شهر  ویژگی و علت ترینمهم. در واقع کنندر میشهر سف

و  مناظر طبیعی آستارا، در محدوده .باشدمی ر آستاراددلیل توقف و اقامت گردشگران  ترینمهماقتصادی و خرید یکی از  هایانگیزه .باشدمی

 انبوه یهاجنگلمناظر طبیعی و  طورنیهممعتدل و  یوهواآب، برخورداری از ی نوار ساحلیهابخشمانند سایر ؛ باشدی حیران میگردنهی زیبا

 هروز چندبه اقامت  معموالًو  بخشدیمانزلی و آستارا به این پهنه قوت فراوانی  حدفاصلساحل زیبای وجود  .باشدمی ی این پهنههاویژگیاز 

 .انجامدیممسافران سرعین 
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 خلخالمحور -4-4
در . کنندمیانتخاب  ریادامه مس یجاده خلخال را برا ،رسندمیبه اسالم  یوقت دارند را لیاردب استان از مسافران که قصد سفر به یتعداد

اوقات  ریمس نی. اباشدمی رانیگردنه ح یبایبا مناظر جذاب و ز سهیوجود دارد که قابل مقا ییبایو خم و ز چیپرپ هایگردنهو  هاجنگل ریمس این

جذاب  ریمشکل وجود نداشته باشد مس نیکه ا یدر مواقع یول ،باشدمین یپرتردد ریعلت مس نیو به هم باشدمیاز مه  دهیاز سال پوش یاریبس

آبگرم  یهاچشمه رینظ یگرید هایجاذبه وجود دارد، ریکه در طول مس یعیطب یهابر جاذبه. عالوه باشدمی لیبه اردب متیعز یبرا یدنیو د

 یمعدنآب هایچشمه .شوند مندبهره ریمس نیدر ا هاآنند از توانمیهستند که گردشگران  یاز موارد یو آرپاچا یشاه عباس یاروانسراخلخال و ک

عداد ساله بر ت همه ،هاآن یو مناسب بر رو یبهداشت تأسیسات جادیبا ا یول ستندیشناخته شده ن ،نیآبگرم سرع هایچشمه یبه خوب ،خلخال

 .دیافزایمپهنه  نیا هایجاذبهداده است که به  در منطقه رخ یمهم یباستان اتیکشف اخیراً شودمیاضافه ها آناز  دکنندگانیبازد

 

 سرعیناردبیل محور -4-5
 اچهیدر وفندق ل یهاجنگلبه  توانمی هاپتانسیل نی. از اباشندمیجذب گردشگر  نهیدر زم یفراوان اریبس هایپتانسیل یپهنه مذکور دارا

ثبت و م یهاویژگیمشخصات و  .اشاره کرد آلوارس و... یاسک ستیپ ،رشته کوه سبالن ،نیآب گرم سرع هایچشمه ،یصف خیبقعه ش ،لیشوراب

 .اندقرارگرفته یبه طور کامل مورد بررسدر ادامه ای و شهر منطقه هایبررسیدو پهنه در  نیا منفی

 

 تبریز محور-4-6
 زی. در حال حاضر شهر تبررودیمبه شمار  رانیا یمیقد یهاتختیپاکهن و از  یقرار دارد و از شهرها یشرق جانیشهر در استان آذربا نیا

توان به مسجد میاز آن جمله  .باشدمی یاریبس یفرهنگ یخیو تار یعیطب هایجاذبه یدارا شهر نیا .باشدمی یشرق جانیمرکز استان آذربا

 ینیجذاب و د نقاط اشاره کرد....و  زیمجموعه بازار تبر در آن مدفون است، زیزبان ن یآذر شاعر ار،یالشعرا که مرحوم استاد شهر رهمقب ،کبود

 لیبه دل زین زیتبرشهر  .نمونه هستند نیآن از ا ایصخرهخاص و  یکندوان با معمار یقرار دارند که روستا زیدر اطراف شهر تبر زین یاریبس

و  یحیو انواع مراکز تفر (رهایپذمهمانو  هاهتل)مانند  یاقامت تیفیبا ک نسبتاًدر منطقه و دارا بودن امکانات متنوع و  یو ادار یاسیس تیمرکز

 مهم در یمرکز گردشگر کی عنوانبهمانند مسجد کبود( ) یفرهنگو  یخیتار هایجاذبهاز  یو برخوردار (یگل-لی)مانند مجموعه ا یرگردشگ

و  ینیو د یمذهب هایجاذبه ،یو فرهنگ یخیتار سمیتور ،سمیمانند اکوتور یگردشگر هایجاذبهکه انواع  باشدمیکالن مطرح  همحدوده منطق

 یدکه چند عملکر یگردشگر یهاپهنه نتریقویاز  یکی عنوانبهدر محدوده کالن  زیشهر تبر ،ادشدهی یهاویژگی. با توجه به کندمی ارائهرا ...

 .دهدمیکالن مطالعاتی را نشان  محدودهزنجیره گردشگری  3شکل  .باشدمیمطرح 

 
 در موقعیت کالن مطالعاتی ایناحیه: زنجیره گردشگری شهرهای 3شکل 
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 ،یبررس مورددر محدوده کالن  ،رسدیمبه نظر  ،هاپهنهاز  کیهر  هایپتانسیلو  یگردشگر رهیموارد مذکور در مورد زنج یبا توجه به تمام

و  یریزبرنامهوجود دارد که در صورت  یگردشگر یهابرنامهانواع مختلف  یبه منظور جذب گردشگر و برقرار یفراوان هایپتانسیلو  هاتیظرف

 .کردتبدیل  (یفرامل یحت ایو ) یدر سطح مل یگردشگر یقو قطبکیمحدوده را به  نیا توانمی مناسب یبرداربهره

 

 پتانسیل چند عملکردی زنجیره گردشگری منتج به شهر سرعین افزایشتحلیل وضعیت و راهکارهای -5

 در این خصوص باشد.مطالعه ارائه راهکار می در محدوده مورد توسعه گردشگریقدم بعدی برای  های پژوهش،پس از بررسی و تحلیل یافته

ن نقاط تدوی ،سرعینشهر  توسعه پایدارموجود و مطالعه منابع مکتوب در جهت  هاینقشهبا مشاهدات میدانی صورت گرفته نگارندگان و بررسی 

 یهمهاز  ایدامنهتجزیه و تحلیل  swotکلیدی مدل صورت گرفت. نقطه  swotو در قالب مدل  سرعین شهرفرصت و تهدید عناصر  ضعف، قوت،

در محیط  هاضعفو  هاقوتموقعیتی سیستم و در نتیجه فراهم کننده چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبرد است. در واقع، تحلیل  هایجنبه

نظور تدوین . به مپردازدمی گیریتصمیمی برای پشتیبان ارائهکه به  است مندنظاماز محیط بیرونی جریانی  تهدیدهاو  هافرصتدرونی و تحلیل 

 شود.میتلقی  ناپذیراجتنابامری  هافرصتو  هاقوتو بهبود  تهدیدها، هاضعفشناخت عوامل چهارگانه در جهت رفع  swotاستراتژی 

 

 عوامل محیط درونی-5-1
شناخت عوامل تأثیرگذار در مطالعات و  بر اساس. اندشدهارزیابیدر این مرحله نقاط قوت و ضعف داخلی محدوده مورد مطالعه شناسایی و 

 .اندشدهارائه 2و  1، نقاط قوت و ضعف در قالب جداول ای سرعینتوسعه گردشگری منطقه

 (S) قوتنقاط  swot -در مدل  : تجزیه و تحلیل عوامل درونی و داخلی1 جدول

 اولویت نهایی
امتیاز 

 نهایی
 رتبه

وزن 

 نسبی
 (s) قوت نقاط swot - درونی و داخلی سیستمعوامل 

 فصول سال بیشتر دروجود کوه سبالن و برف  مطبوع و ییالقی در فصل تابستان و وهوایآب: S₁ 4821 4 48.4 اولویت اول

 S₂ زیبای سبالن آبشار زیبای گورگور و آبشار رودخانه بیله درق هایدامنهوجود  : 4814 4 4856 اولویت اول

 S₃ : وجود آب معدنی در ناحیه از جمله در روستاهای آلوارس و ییله درق 4811 4 4844 اولاولویت 

زنبورداری و کشاورزی هایفعالیتوجود  .484 3 4824 اولویت دوم :S₄ 

ورنی، فرش ،تنوع صنایع دستی چون گلیم و جاجیم و نمد 4845 2 481 اولویت سوم :S5 

 4846 2 4812 اولویت سوم
6:S آبگرم در  هایچشمهوجود  دلیل بهخانه  قهوه بخش خدماتی مشاغل حمام داری، مسافرخانه، رستوران، در

 .شده است سرعین شهرردیف مشاغل پردرآمد 

 S7:وجود معابد و آثار باستانی مانند معبد آناهیتا 4845 1 4845 اولویت چهارم

 S8:پیست اسکی و تله کابین آلوارس 4840 3 4820 اولویت دوم

 4846 3 .481 اولویت دوم
9:S کیلومتری 04 در آستارا و رشت آهن راه و تهران با ارتباط تسهیل جهت میانه –راه آهن اردبیل  وجود 

 شهرسرعین با ارتباط تحلیل جهت در قزوین – آستارا بزرگراه احداث و اردبیل

 4840 2 4814 اولویت سوم
10:S منابع از استفاده جهت در توریسم ریزیبرنامه و گذاریسرمایه جهت منطقه بودن آماده و بودن مستعد 

 ناحیه و منطقه در گردشگری مهم قطب به آن معرفی و انسانی و طبیعی

 S11: فاصله کم شهر سرعین به مراکز گردشگری حیران، دریای خزر، رشته کوه سبالن، شهرستان نیر 4844 2 .484 اولویت سوم

 4844 2 .484 اولویت سوم
12:S  و شهرمشکینمجاورت و نزدیکی کوه سبالن به مراکز جمعیتی و مراکز شهری از جمله اردبیل و سرعین 

 نیر

 مجموع 1844 - 381 -

 (W) ضعفنقاط  swot -در مدل  : تجزیه و تحلیل عوامل درونی و داخلی2 جدول

 اولویت نهایی
امتیاز 

 نهایی
 (w) ضعف نقاط swot – عوامل درونی و داخلی سیستم وزن نسبی رتبه

 4814 4 4856 اولویت اول
w₁ سرمای هوا در فصول پاییز و زمستان که منجر به عدم استقبال گردشگران در نتیجه فصلی شدن گردشگران :

 .در منطقه شده است

 w₂ عدم وجود دسترسی های مناسب به مناطق جذاب کوهستانی : 4843 1 4843 اولویت چهارم

زیستمحیط: آسیب پذیری اکولوژیکی و عدم رعایت اصول حفاظت اکوسیستم ناحیه که امکان تخریب  4845 2 481 اولویت سوم  w₃ 

.یداری اشتغال در بخش گردشگری شده استافصلی بودن فعالیت ها سبب ناپ 4846 3 .481 اولویت دوم :w₄ 
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 w5:عدم تبلیغات کافی و اجرای پروژه های امکان سنجی گردشگری 4844 2 .484 اولویت سوم

 عدم کنترل قیمت بسیاری از مراکز اقامتی w:6 4814 4 484 اولویت اول

 w7:عدم وجود ارتباط مؤثر تنگاتنگ بین شهرها منطقه برای جذب گردشگر بیشتر 4846 3 .481 اولویت دوم

 w8:تحت الشعاع قرار گرفتن جاذبههای فرهنگی – تاریخی به وسیله چشمهها و آب معدنی 4845 2 481 اولویت سوم

 از منابع آب برداریبهرهعدم وجود مشارکت اجتماعی در زمینه  w:9 4843 2 4846 اولویت سوم

 فقدان نیروهای متخصص و آموزش دیده در بخش راهنمایی گردشگران w:10 .484 3 4824 اولویت دوم

 4812 4 .484 اولویت اول
11:w وجود سطح باالی آگاهی سواد بین مردم شهر و منطقه برای راهنمایی گردشگران خارجی به دلیل عدم  عدم

 رایج دنیا هایزبانتسلط به 

 w12:کمعرض بودن مسیرهای ارتباطی دررسیدن منطقه 4844 2 .484 اولویت سوم

 w13:عدم وجود سیستم جمعآوری زباله 4844 2 .484 اولویت سوم

 w14 تراکم شدید واحدهای مسکونی و تجاری در مرکز شهر 4840 3 4821 اولویت دوم

 w15:: کمبود فضا برای پارکینگ عمومی بهویژه در ایام پرتردد در سطح شهر 4840 4 4836 اولویت اول

 مجموع 1844 - 3814 -

 

 عوامل محیط بیرونی-5-2

در ارتباط با  سرعینی است که شهر تهدیدهایو  هافرصتهدف این مرحله سنجش محیط خارجی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی 

مطالعات انجام شده و بررسی  بر اساسبا آن مواجه است. ای منطقه ی پایدار جهت ارتباط با زنجیره گردشگریمؤثر در توسعهتحلیل عناصر 

های مؤثر بر توریسم شهر سرعین اولویتبر ناحیه از لحاظ  مؤثرو تهدیدهای موجود و  هافرصتورد مطالعه، مجموعه محیط پیرامون محدوده م

 آورده شده است. 1و  3که جزئیات آن در جداول  اندقرارگرفتهمورد توجه و بررسی 

 (O) فرصتنقاط  swot -در مدل  : تجزیه و تحلیل عوامل درونی و داخلی3 جدول

 نهاییاولویت 
امتیاز 

 نهایی
 رتبه

وزن 

 نسبی
 (o) فرصت نقاط swot – عوامل بیرونی و خارجی سیستم

 .باشدمینظیر اسکی و کوهنوردی مناسب  هایوزشاقلیم زمستان منطقه و طبیعت آن برای : o₁ 4814 4 4856 اولویت اول

دارویی منطقهمعرفی و استفاده زمینه از مراتع و گیاهان  :  4846 2 4812 اولویت سوم  o ₂ 

 4840 3 4820 اولویت دوم
:o ₃  بن شهر سرعین و شهر اردبیل و سایر شهرها اطراف ناحیه به اارتباط دهنده  یزنجیرهبرقرار کریدوری و

 کوهستان سبالن نظیربی هایجاذبهمساعدت وجود اکوسیستم و 

.باشد گذاریسرمایه یدهندهنشانموجب رونق اقتصادی و  تواندمیافزایش قیمت زمین  4846 2 4812 اولویت سوم : o ₄ 

 o 5 :ایجاد مجتمعهای آبدرمانی پیشرفته در منطقه برای جذب گردشگری بیشتر 4840 2 4814 اولویت سوم

 .484 3 4824 اولویت دوم
6 : o به دلیل وجود شرایط مساعد این امر از نظر  گرماییزمیندر بخش انرژی مخصوصاً انرژِی  گذاریسرمایه

 در ناحیه برای تولید برق شناسیزمین

 o 7 :برگزاری تورهای تابستانی برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی 4840 1 4840 اولویت چهارم

 o 8 :برگزاری نمایشگاه و فستیوالها بازارچه در شهر 4846 2 4812 اولویت سوم

 4814 3 4834 اولویت دوم

9 : o  تلفیق امکانات سرعین بار دیگر امکانات استان، برای  نوعیبهامکان برقراری پیوندهای ساختاری و کارکردی یا

 وانعنبهارتباطی  هایساختافزایش گردشگر و توسعه تقویت نیز  درنتیجهگردشگری  ایزنجیره هامجموعهتولید 

 شهرهای همیار

 گردشگری ناحیه هایجاذبهامکان احداث مسیرها دسترسی مناسب به سایر  o : 10 4840 2 4814 اولویت سوم

 ایجاد یک فرودگاه در ناحیه جهت تسریع ارتباط بین گردشگران ملی و فراملی o : 11 4812 4 4856 اولویت اول

 o 12 :ایجاد امکانات کمپین و اقامتگاه جهت صعود به قله سبالن .484 2 4816 اولویت سوم

 مجموع 1844 - 28.4 -

 (T) تهدیدنقاط  swot -در مدل  : تجزیه و تحلیل عوامل درونی و داخلی4 جدول

 اولویت نهایی
امتیاز 

 نهایی
 رتبه

وزن 

 نسبی
 (T) تهدید نقاط swot – سیستم خارجی وعوامل بیرونی 

 گردشگری هایفعالیت بودن فصلی روند ادامه صورت در منطقه اقتصاد پایداری عدم: T₁ 4816 5 48.4 اولویت اول

 4811 3 4833 اولویت سوم
:T ₂ راثرب منطقه اکوسیستم تعادل خوردن برهم امکان و اقامتی تأسیسات گسترش علت به خاک منابع آب، آلودگی 

 گردشگران حد از بیش مراجعه

 موردپژوهش محور گردشگریاردبیل و سایر مناطق  با دیگر مناطق گردشگری استان ایمنطقه ایناحیهرقابت  T ₃: 4813 2 4826 اولویت سوم
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اولویت 

 چهارم
4812 2 4846 

: T ₄ افزایش بارمالی به منظور ایجاد تجهیزات و تسهیالت  طبع بهفزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و ا

 .هاآنگردشگری و مقرون به صرفه نبودن و 

 T 5 :اهمیت ندادن به وجود راهنمای گردشگران یا تور 4812 2 4824 اولویت سوم

 تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در این منطقه ازدیاد : T 6 4840 3 4820 اولویت سوم

 4812 4 .484 اولویت دوم
7 T:  مدیریت واحد شهری بین  عدم وجود قانون جامع ایمن،)آن  مثابهبهحضور بیش از حد جمعیت در فصل تابستان

 مدیریت شهری در مواقع بروز بحران(ها و ها و ارگانسازمان

 4821 5 185 اولویت اول
 8T :خطرات کاهش جهت در گیرانه پیش اقدامات به باید لذا دارد قرار زلزله و گسل تأثیر تحت شدت به منطقه 

 گیرد. صورت شهر در طبیعی بالیای ناگهانی وقوع اثر در احتمالی

 مجموع 1844 - 4 -

دات مشاه ی ازاپارهطبق  موردپژوهشتمامی اوزان وارده بر جداول زیر، برگرفته از نظریات کارشناسان مرتبط با تحقیق، همچنین به جهت نزدیکی بر محل *

 .است گرفتهانجاممیدانی 

 :شودمیدر این مرحله چهار نوع راهبرد تعیین پس از مشخص شدم امتیازات و اوزان نهایی، 

 - OWج: راهبردهای رقابتی                      SO -ی تهاجمیالف: راهبردها

 ST -کارانهمحافظهد: راهبردهای                    TW -ب: راهبردهای تدافعی

 .شودمی( استفاده 1جدول)swot منطقه از امتیاز نهایی هر بخش از مدل راهبردهایبرای تعیین وضعیت کلی 

 در تعیین راهبرد مناسب SWOT هایشاخصاز  : امتیاز نهایی برای هریک5 جدول

 امتیاز شاخص

:S 3.1 نقاط قوت 

 :W3.11 نقاط ضعف 

 :O2.30 هافرصت 

 :T1 تهدیدها 

اساس رویکرد شهرهای با امکان زنجیره گردشگری و الگوی ای برتوسعه پایدار منطقهجهت  ریزیبرنامهآمده در بعد  دست بهبر طبق نتیجه 

؛ لذا مسئولین باید سعی کنند با در شهر سرعین داشته استحاوی بیشترین مجاورت به همدیگر  TW -، راهبردهای تدافعیچند عملکردی

 محدوده مورد مطالعه اقدام و به سمت این راهبردها گام بردارند. نقاط ضعفبه رفع  تهدیدهاکاهش نقاط ضعف و 

 

 TW -راهبردهای تدافعی-5-2-1
، به استنتاج و ارزیابی دو محدوده کالن و خرد در بحث توسعه گردشگری ایمنطقهدر مورد محدوده مطالعات  ،زئیپس از مطالعه موردی و ج

 :پردازیممیشهرسرعین در جهت نیاز به این منطقه به عملکرد چند بعدی در جریان توریسم هدفمند 

1TW:  در فصل  شهر با شرایط ازدحام گردشگر شدنمواجهایجاد شهرهای همیار یا انجام عملیات تلفیق امکانات بین شهرها در صورت

 ؛تابستان

2TW:  ؛هافستیوالو  هاجشنواره، المللیبینعلمی  هایهمایشایجاد تبلیغات کافی در سطح منطقه و خاورمیانه از طریق برگزاری 

3TW: ؛توریستی منطقه هایقابلیتزی در شبکه جهانی اینترنت برای شناخت بیشتر ایجاد فضای مجا 

4TW:  ایران ابتدا  شمال غرب و غرب در شهر سرعین به طوری در صورت امکان تمام سفرهای خارجی به المللیبیناحداث یک فرودگاه

. این عمل کمک فراوانی برای توسعه گردشگری در منطقه پروازها انجام گیرد منطقهر نقاط به سای ازآنجابه مقصد سرعین صورت گرفته سپس 

 پذیرد(؛نمونه موردی عملکردی این گزینه در کشور ترکیه در شهر استامبول در جهت جذب گردشگر انجام می) ؛خواهد کرد

5TW:  که این  شودمیاست که کمبود آن احساس  اقامت گردشگران اثر دارد وجود امکانات رفاهی بین راهی مدت دریکی از عواملی که

 ؛نیاز به توجه بیشتر مسئوالن را دارد
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6TW: هایرژیانمستعدی برای استحصال  شناختیزمیندارای شرایطی  به طبعسبالن و  هایدامنهدر  قرارگیریبه علت  شهرستان سرعین 

باشد، از انرژی را دارا می برداریبهره ونگارنده( ناحیه قابلیت استخراج ) توسطانجام شده  قبالًهست که مطالعات  گرماییزمیننو به ویژه انرژی 

 ؛منجر خواهد شد و توسعه پایدار آوری منطقهاین امر طبعاً به سود

7TW:  ک ورزشی کم المللیبینمسابقات  برگزاریشهر با  هایجاذبهدر شهرستان سرعین امری هست که در شناخت  کمپینبحث احداث

 ؛خواهد کرد

 8TW:  هر برای ایجاد این کاربری در ش ریزیبرنامهاز کمبود پارکینگ در سالیان اخیر رنج برده است، لذا  شدیداًفضای داخلی شهر سرعین

 ؛کندمیضروری جلوه 

9TW:  رایج دنیا برای هدایت هایزبانمسلط به  یدهدآموزشافراد  رودیمشهر سرعین یک شهر خدماتی و توریستی هست، به طبع انتظار 

رهنگی ف مسئوالنکمبود این امر گردشگران خارجی را در سالیان اخیر با مشکل مواجه کرده که توجه  ؛ کهگردشگران خارجی در نظر گرفته شود

 ؛شهر را خواستار هست

10TW: صی در بخش گردشگری اجرای کارگیری مدیریت تخصتدوین مقررات و ضوابط در زمینه توسعه و اصالح نهادهای مدیریتی و به

 مدت و بلندمدت؛های کوتاهطرح

11:TW ارتقای سطح بهداشت در منطقه و احداث بیمارستان و پناهگاه در جهت مدیریت بحران؛ 

12:TW  ی متعدد در حریم مسیل کنزق چای و تخلیه وسازهاساختجلوگیری سریع و اجرای برنامه حفاظت محیطی زیستی در جهت

 این رودخانه؛ فاضالب شهر در

31:TW کنترل قیمت اقالم موادبر )منوال  ، امنیت شهروضعیت شهرمنظور رسیدگی به  ن خدماتی دولتی بهراافزایش کارمندان و کارگزا 

 غذایی( و امنیت اجتماعی و روانی گردشگران؛

41:TW  ؛قلونحملتوسعه خطوط زمینی، ریلی برای ترانزیت مسافر و کاال در منطقه گردشگری سرعین و استان اردبیل و ایجاد زمینه 

51:TW کالن نسبت به شهر سرعین، اقدامات زیر در جهت دستیابی به اقتصادی پایدار ضروری به  محدودهتوجه به مقیاس اهداف در  با

 :رسدیمنظر 

 زمین و بنا؛ افزودهارزشگذاری و استفاده از ی در سرمایهمشارکت مردم محل

 ؛برای تغییرات شهری هاآنآمادگی  جهیدرنتباال بردن سطح درآمد مردم محلی و 

 نگهداری از منابع شهر و منطقه و آموزش عمومی برای توسعه پایدار.

 

 گیرینتیجه

 ،دیگر مناطق در این زنجیره نقش مکمل سرعین را دارا باشند کهینحوبه ایمنطقهدر سطح منطقه، ایجاد یک زنجیره گردشگری درون 

ی معدنی که هاآبی متعدد گردشگری با محوریت سرعین و بر پایه استفاده از هاقطبای با منطقهیکی از اهداف این پژوهش بود. وجود 

شهر، خلخال، سرعین، پیست اسکی آلوارس، اریخی اردبیل، مشکینخود خواهد داشت. آثار ت در کنارها و فضاهای مکمل را یتفعالی از امجموعه

 ی سرعین را دارا باشند.درمانآبهای توانند نقش مکمل فعالیتکوهستان سبالن و... می

های محیطی در سالیان اخیر مورد توجه های طبیعی و انسانی و قابلیتبه طبع دارا بودن جاذبه در کنار این عوامل نیز شهر سرعین 

قه باشند، این های منطبرداری بهینه از پتانسیلباید به فکر بهره شیازپشیگر این است که مسئوالن بگردشگران قرار گرفته است. این امر نشان

ریزی مدون و دقیق برای از بین بردن نقاط ضعف و تبدیل آن به فرصت برای استان اردبیل و ناحیه. با این حال گیرد مگر با برنامهامر صورت نمی

شود که درشان یک ولی باز کمبودهای در سطح منطقه دیده می این اراده کافی در جمع مسئوالن کشور و بخش خصوصی مشاهده شده است

 یهارهیزنجایجاد  در کل ی گردشگری در آینده محسوب خواهد شد.نبوده و ادامه این مشکالت مانعی بزرگ برای توسعه شهر توریست پذیر

 هایذبهجایعنی استفاده از ؛ دنبال شود تواندمیدر سطح منطقه هم ، قرار گرفت دیتأکمختلف گردشگری که در سطح کالن معرفی شد و مورد 

چند نتیجه حاصل  ؛ از این موضوعهاآنبه  هاجاذبهدر جهت پر کردن اوقات فراغت مسافران از طریق معرفی این  ریزیبرنامهمتعدد گردشگری و 

 هایجاذبهادی پایدار در منطقه؛ دوم، معرفی اوقات فراغت و در نتیجه طوالنی کردن مدت اقامت در نتیجه وجود اقتص پر کردن: اول، شودمی

چند ت که توان گف. در این صورت می؛ سوم، توانایی پاسخگویی به نیازها و سالیق مختلف گردشگرانهاتیقابلدیگر استان اردبیل و استفاده از 
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بدل خواهد  شدهیزیربرنامهجریان  و گردشگری در منطقه به یک ک خواهد کردمعملکردی شدن منطقه، به هدفمند کردن جریان توریسم ک

 شد.

 

 منابع

، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از 1333زاده، عبداهلل، ی، عیسی و آقاسزادهمیابراه -1

 .103-123ای، سال اول، شماره اول،، فصلنامه مطالعات شهری و منطقهSWOTمدل راهبردی 

ی های محیطی و راهبردهای توسعه، تحلیل و ارزیابی توان1332مینا؛ سیدین، افشار و اسفندیاری در آباد، فریبا،الهامی مقدم،  -2

ست زی)محدوده مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شیروان دره سی(، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط سمیاکوتور

 پایدار، دانشکده شهید مفتح همدان.

 .انتشارات سمت چاپ اول، )ماهیت و مفاهیم(، ی، گردشگر1331و سقایی، مهدی، نیدی، محمدحسپاپلی یز -3

)مطالعه موردی:  یگردشگر یبندتیجهت اولو MCDM، استفاده از روش 1333توکلی، بابک؛ عالی پور، مهدی و شکیب، فاطمه، -1

 .31- 103،31 استان اردبیل(، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، شماره

 ، جغرافیا و صنعت گردشگری، چاپ اول، انتشارات پیام نور تهران.1331رضوانی، علی اصغر، -1

های گردشگری استان چهار محال و بختیاری با ، امکان سنجی توانمندی1333ه، مصطفی،مزنگی آبادی، علی و محمدی ده چش -6

 .13اره رم، شما، مجله محیط شناسی، سال سی و چهSWOTاستفاده از مدل 

، فصلنامه مطالعات SWOTهای گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل با روش ، شناخت پتانسیل1333سبحانی، بهروز، -3

 .113-123ای، سال اول، شماره چهارم، های شهری و منطقهو پژوهش

ها با استفاده از آن یبندتیچابهار و اولوگذاری در منطقه آزاد ، عوامل مؤثر برجذب سرمایه1331شاکری، عباس و سلیمی، فریدون، -3

 .20، پژوهشنامه اقتصادی، شماره AHPمدل 

، SWOTتوسعه اکوتوریسم در استان کردستان با مدل استراتژیک  یابی، ارز1331صادقی، لقمان؛ ذوقی، ایوب و بنی عامریان، جواد، -3

 علوم انسانی سنندج. یای، دانشکدهمنطقهریزی دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه

بر تولید ملی و اشتغال با  یرگذاری، بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید صنعت گردشگری ایران با تأث1332عارف، بهروز، -10

 اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران. ،SWOTتکنیک 

 -)دهستان تمشکل ی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری نمونه موردی، ارزیاب1331ناصر،  قدمی، مصطفی و فیروزجایی، -11

 .33 -101، شماره اول،23سال  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شهرستان تنکابن(،

 .33ریزی استراتژیک رهیافتی به سوی تعالی سازمانی، نشریه مدیریت، شماره ، برنامه1336مصالیی، محمدرضا،  -12

 .33، شماره 32های جغرافیایی، سال ریزی توریستی بر اساس اصول اکولوژیکی، مجله پژوهش، برنامه1333میکاییلی، علیرضا،  -13

، SWOT، راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل 1333موحد، علی؛ کهزادی، ساالر و عابدین زاده، فریما، -11

 .131-201، 32دهم، شماره نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهار

ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس ، برنامه1331، محسن؛ کاظمی زاد، شمس اهلل و قنبری، حکیمه، احد زاده؛ هادیانی، زهره -11

 .111-132، 3شماره  23ریزی محیطی، سال )مطالعه موردی شهر شیراز(، فصلنامه جغرافیا و برنامه SWOT تحلیل

 

16- Butler, R.W,1994, Ecotourism, Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst? Pacific Rim Tourism 2000, 

Rotorua. New Zealand, P.4. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   های کشور()شبکه اطالعات کنفرانسماهـنامه شـباک

 

12 

 

17- Boniface, P & Flower, P.J, 1993, Heritag and Tourism in the Global Village, London. 

18- Gywalli, S & parichart, V, 2010, Application of geogeraphic information systems to identify ecotourism potential 

sites of songkhla lake basin,Tailand, 31st Asian conference on remote sensing.all pages 

19- Hom Haacke, L,2001, Using SWOT for Project Planning Sessions, PN.3 Hughes, A, Tourism as sustainable 

Industry in the Rural Community of Arising, West Scotland, MSc Thesis, Napier University. 

20- Marzuki, A, et al, 2011, assessment of nature-based tourism in south Kelantan,Malaysia, an international 

multidisciplinary journal of tourism,6, 281-295. 

 

 

 

 

 

 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

