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 ،SWOTهای  مدلبا استفاده از پایدار  طبیعت گردیتوسعه  جهت اتخاذ راهبردهای مناسب

AHP وANP  )مطالعه موردی: تاالب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری( 

 

 چکیده

 موردتوجهرشد اقتصادي  يدرزمینهدر اغلب کشورهاي جهان  اخیرا  يکي از راهبردهايي که 

پايدار  توسعه با گرديطبیعت، گردشگريمیان انواع  در .باشدميدشگري گر ،است قرارگرفتهخاص 

وسعت فراوان سرزمیني، تنوع اقلیمي و ...  دلیله ب همخواني و سازگاري بیشتري دارد. کشور ايران

 بتا  نساز توانمندي  دارد. استان چهارمحال و بختیاري نظیريبيقابلیت  گردیطبیعت یزمینه در

االيي ببا توجه به مناظر زيبا قابلیت  ،تاالب گندمان در استان .زمینه برخوردار استي در اين يباال

 SWOT ،AHP مدل سهبا استفاده از  سعي شده تحقیقدر اين  دارد. گرديطبیعتبراي توسعه 

روش  اين تاالب ارائه گردد. گرديطبیعتمناسبي براي توسعه  هاياستراتژيراهبردها و   ANPو

کارشناسان گردشگري  نفر از 02 ازنظرتحلیل  جهتتحلیلي و پیمايشي بوده و  تحقیق توصیفي

 درمجموع که: دهدمينشان انجام شد  9329 - 20 اين تحقیق که در سال نتايج استان استفاده شد.

 و تهديد با امتیاز وزني ضعفنقطه 54ها و مزيت عنوانبه 5192  با امتیاز نقطه قوت و فرصت 54

متناسب با نتايج  در ادامهوجود دارد؛ اين تاالب  گرديطبیعتي توسعه هامحدوديت انعنوبه 3109

 چهارگانه هاياستراتژياز  هرکداماستراتژي براي  6ه به ارائ ،SWOTمدل 

(SO,ST,WO,WT )داراي اهمیت يکساني نبودند  شدهارائه يهاياستراتژ ازآنجاکه .گرديد اقدام

؛ استراتژي برتر شدهارائهچهارگانه  يهاياستراتژاز میان هر يک از  AHP لذا با استفاده از مدل

امکانات و  نیتأم( )SO) تهاجمي - استراتژي رقابتي :از اندعبارت هاياستراتژاين  .انتخاب شد

جهت جلوگیري از  ييهااستیس)اتخاذ  (ST)استراتژي تنوع ، ...(و ورد نیازهاآخدمات بر اساس بر

)اتخاذ تدابیر امنیتي در جهت حفاظت از ذخاير ( WO) استراتژي بازنگري ،...(افزايش نرخ زمین و

مدرن و همساز با  يهايفنّاوراز  يریگبهره) WTاستراتژي تدافعي و ...(و تاالب با کمک مسئولین

 هاياستراتژياجراي هر يک از  بندياولويتاقدام به  ANP با استفاده از مدل درنهايت ...(.و محیط

 ST نهايتا و  اولويت سوم  WO،دوم اولويتWT ت،نخس اولويت  SO استراتژي که شدانه چهارگ

 به خود اختصاص داد.را  اولويت چهارم

 

استان  ،، تاالب گندمانSWOT، AHP، ANP، مدل گرديطبیعت :واژگان کلیدی

 .چهارمحال و بختیاري

 

 مقدمه

در  گردشگریامروزه صنعت  .(9361محالتی، ) آمده است به نام اسپورتینگ ایهمجلدر یالدی م 9699گردشگری، نخستین بار در سال  واژه

نعت خدماتی ص ترينگسترده عنوانبهو ست ا بوده مؤثرنیز  در تبادالت فرهنگی بین کشورها استاز منابع مهم درآمد  نکه يکیاي عالوه بردنیا 

 1محمود رنجبر دستنایی

 2فاطمه سراج الدین

 3غالمرضا نوری

 

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی توريسم،  .9

ن، ادانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفه

 اصفهان، ايران

. کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی )اقلیم شناسی در 6

برنامه ريزی محیطی(، دانشکده جغرافیا و برنامه ريزی 

 محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  زاهدان، ايران

. استاديار دانشکده جغرافیا و برنامه ريزی محیطی، 3

 هدانشگادانشکده جغرافیا و برنامه ريزی محیطی، 

 سیستان و بلوچستان، زاهدان، ايران

 

 *مسئول مکاتبات:

f_serajodin@yahoo.com 
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 93/14/9314تاريخ دريافت: 
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 ،فع خود از اين صنعت هستند )کاظمیشورها در رقابتی نزديک در پی افزايش منابسیاری از ک روازاين است؛ گرديده ایويژهجهان حائز جايگاه 

 ،مهم گردشگری است که بیشترين سازگاری را با توسعه دارد )رخشانی نصب و ضرابی یهاگونهيا گردشگری در طبیعت، از  سمياکو تور. (9361

. مايدنمستقیم متوجه مردم بومی کشورها  طوربهرا  شماریبیاقتصادی  شغلی منافع هایفرصتبا ايجاد  تواندمی گردیطبیعتتوسعه (. 9366

و ذخاير طبیعی است که بیش از تأسیسات رفاهی و اقامتی به منابع  اندازهاچشمجوامع و راهی برای حفظ  توسعه پايدار هایبنیاناز  گردیطبیعت

مکان در هر منطقه، ا هاپتانسیلبدون آگاهی و شناخت  درواقعسنگین ندارد.  هایگذاریسرمايهانسانی نیاز دارد به همین دلیل نیازی به جذب 

تا بر اساس وضع موجود و توان منطقه متناسب  دهدمیهر منطقه به محقق اين امکان را  هایپتانسیلشناخت  و وجود نخواهد داشت ريزیبرنامه

 مناطق مختلف ترکامل، شناسايی هرچه گردیطبیعتارها برای توسعه صنعت يکی از راهک(. 9360)رضوانی،  با آن توسعه و جهت را شناسايی کند

مزبور  هاییتقابلو  هاتوان. تحلیل و ارزيابی باشدمی طبیعت گرددقیق اين مناطق به لحاظ توان جذب  ريزیبرنامهمستعد گردشگری طبیعت و 

صنعت  گیریشکلی امروز، وجود ارزش تفريحی منابع طبیعی سبب در دنیا (.9364علمی ضرورت دنیای امروز است )پارسايی،  ایگونهبه

 (.9311حجازی و همکاران، ) باشدمی توسعهدرحالشده که منبع مهم درآمد برای برخی از کشورهای  گردیطبیعت

که  نمايدیمیب دولت در اين صنعت سودی معادل دو برابر ذخاير نفتی نص گذاریسرمايهکارشناسان صنعت گردشگری در ايران معتقدند که 

 ترينکهنايران مهد يکی از  (.9316)نگارش و همکاران،  کندمیارتباط پیدا  گردیطبیعتبا صنعت  نوعیبهريشه در طبیعت داشته و  هاآنغالب 

از  تواندمی فراوان یهاپتانسیل واسطهبهکه (. 9366و زمانی،  در جهان است و دارای منابع فرهنگی و طبیعی متنوعی است )صمديان هاتمدن

، محیطیيستزسو با شرايط که راهبردهايی مناسب و هم يافتدستدر اين صنعت به موفقیت  توانمیپیشروان صنعت گردشگری باشد. اما زمانی 

و  درخورنتیجه  دتواننمی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اتخاذ گردد؛ چنانچه اين راهبردها همسو با شرايط موجود و جامعه محلی نباشد اقتصادی

 آورد. دست بهمناسبی 

ست )شايان ا گرفتهانجامو مطالعات زيادی در اين زمینه  قرارگرفتهمحققین و پژوهشگران  موردتوجهصنعت گردشگری به دلیل اهمیت فراوان، 

پرداختند.  AHPبا استفاده از مدل  تاالب بوجاق توريستی اکو هایتوانتحلیل به در تحقیقی  (9316) قائمی رادو  رمضانی(. 9362و پارسائی، 

 رده است.گست گردیطبیعتمطالعاتی دارای شرايط مطلوب جهت توسعه  هایشاخصمنطقه تاالب بوجاق با توجه به  داد کهنتايج مطالعه نشان 

. نتايج قراردادند سیموردبرررا  SWOTبر اساس مدل تحلیلی  دخترپل هایتاالبسنجی توسعه گردشگری امکان( 9316نگارش و همکاران )

تفاده از مناسب و اس هایسیاستبه خاطر گردشگری بودن باالست و نیازمند بازنگری و ارائه  هاتاالب پذيریآسیبآستانه حاصل نشان داد که 

در منطقه  ردیگطبیعتعوامل راهبردی صنعت  هایفرصتتهديدها و ( 9366محرم نژاد و آقاخانی ). باشدمیآن  هایتوانمندیو  هاقابلیت

نطقه جاجرود و تبديل اين م شدهحفاظتدر منطقه  گردیطبیعتو نتیجه گرفتند که ايجاد و توسعه  قراردادندجاجرود را مورد ارزيابی  شدهحفاظت

. باشدیم، اجتماعی و اقتصادی محیطیزيستمديريتی يکپارچه بر اساس عناصر  کارگیریبهايران مستلزم  گردیطبیعت هایقطببه يکی از 

شادگان  المللیبیندر تاالب  AHPگردشگری با استفاده از مدل  محیطیزيست( به بررسی و ارزيابی اثرات جغرافیايی و 9311حجازی و همکاران )

ناپايدار  اًنسبتدرصد معیارها در اين تاالب  46 کهطوریبهناپايدار است  محیطیزيستاين تحقیق، در تاالب شادگان وضعیت  بر اساسپرداختند. 

 موردنیاز هایزيرساختفقدان بر اساس اين مطالعه، تاالب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت. به بررسی  (9366احمدی ). باشدمی

 یعدم طراح. همچنین گرددمیمحسوب تاالب چغاخور  ازجملهعامل دافعه گردشگران از مناطق گردشگری و  تريناساسی عنوانبهگردشگری 

 هایانمکطراحی به  بررسی،در اين . باشدمیگردشگری منطقه مؤثر  نیافتگیتوسعهتوسعه صنعت گردشگری در  جهتراهبردهای مناسب 

در مطالعاتی  (9361مهندسان مشاور شاخص سازان ) تأکید شده است. توسعه گردشگری پايدار در منطقه برای بر اساس ضوابط علمی گردیطبیعت

 The and نمونه گردشگری را دارد. منطقهبه يک  شدنتبديلگندمان پرداختند. بر اساس اين پژوهش، تاالب گندمان قابلیت  به بررسی تاالب

Cabanban (2007)  ااينکهببر اساس اين مطالعه،  ند.دگردشگری پوالبنگی جنوبی را بررسی نمو توسعهدر  هاآنو نقش  محیطیزيستعوامل 

مالی و سازمانی جذاب باشد، اما بايد امکانات  هایحمايتو  گردیطبیعتبرای  تواندمیطبیعی برخوردار است و  هایاذبهجاين منطقه از امکانات و 
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 Harrison.گردشگری پايدار را در آينده بهبود بخشد اندازچشمو خدمات کافی ايجاد شود تا مشارکت محلی را در حفاظت از محیط توانا سازد و 

and Schipani  (2007)  اين  . درقراردادنددر نزديکی رودخانه گراند در کاربین شمالی را مورد ارزيابی  ایدهکدهدر  شدهانجام گردشگریعملیات

فراوان و باال بردن  گردشگربه بعد به جذب  6114از سال  شدهانجام وسازهایساختبررسی با تأکید بر حفاظت از منابع و حیات طبیعی رودخانه و 

 ی منطقه منجر شده است.توان اقتصاد

 103گونه گیاهی، وجود  163گونه جانوری،  614طبیعی فراوان و تنوع زيستی با  هایجاذبهبختیاری با در اختیار داشتن  استان چهارمحال و

و جذب گردشگران  دیگرطبیعتفراوانی برای توسعه  هایقابلیتدارای  متراکم و... هایجنگلآبشار، وجود  90، متر 3011قله باالی  92 چشمه،

تاالب گندمان (. 9361، و زنگی آبادی شمه)محمدی ده چ نشده است هاقابلیتموفق به استفاده بهینه از اين  تاکنونداخلی و خارجی است. ولی 

، محیطیتزيسايط صحیح و ارائه راهکارهای مناسب و همسو با شر ريزیبرنامهمطرح اين استان است که در صورت  گردیطبیعت هایجاذبهيکی از 

ستان توسعه صنعت گردشگری در ا منظوربه در سطح منطقه و حتی ملی مطرح شود. گردیطبیعت هایجاذبهيکی از  عنوانبه تواندمیانسانی و... 

بیعی واهب طاين استان اتخاذ گردد تا بتوان از م محیطیزيستهم سو با جوامع محلی و شرايط  هايیسیاست بايستمیچهارمحال و بختیاری 

 ایهاستراتژیتعیین راهبردها و  ،پژوهش حاضر هدف موجود کمال بهره را برده و به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کمک نمود.

 .باشدمیپايدار تاالب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری  گردیطبیعته توسع برایمناسب 

 

 هاروشمواد و 

دقیقه و  09دقیقه و  0درجه و  09دقیقه شمالی و طول جغرافیايی  03درجه و  39دقیقه تا  41درجه و  39رافیايی عرض جغدر تاالب گندمان 

تان بروجن و بخش گندمان واقع است متر از سطح دريا در استان چهارمحال و بختیاری، شهرس 6691. اين تاالب با ارتفاع قرار دارددقیقه شرقی  1

به  وانتمیآب تاالب عالوه بر نزوالت جوی  کنندهتأمین، از منابع باشدمیسرد و سخت  هایزمستاندسیر و دارای (. منطقه گندمان سر3)شکل 

 ( اشاره کرد.نصیرآبادو  برنجی شیر، مردان، کوچکگلحاشیه تاالب که در دامنه کوه چرو قرار دارند )گل بزرگ،  هایچشمهو  بالغآقرودخانه 

چشمه مادر و دختر و دامنه کوه کالر با ارتفاع  چغاخور، امامزاده حمزه علی، المللیبینبه تاالب  توانمیگندمان  به تاالبنزديک  هایجاذبه ازجمله

بخصوص پرندگان مهاجری که سالیانه در فصل گرم سال به اين  وحشحیاتبه  توانمیاين تاالب  هایقابلیتمتر اشاره کرد. از ديگر  3111

هکتار از ناحیه خروجی تاالب چغاخور  30911است که با وسعت  بالغآقنام برد. تاالب گندمان بخشی از حوزه رودخانه  ندکنمیتاالب مهاجرت 

هکتار برآورد  9901و وسعت آن را حدود  دهدمیکه بخشی از زيرحوزه را تاالب گندمان تشکیل  شودمیشروع و به خروجی تاالب گندمان ختم 

هکتار را مرغزارهای  464از نوسانات مختصر فصلی( است و حدود  نظرصرفهکتار تحت پوشش دائمی آب ) 162حدود ؛ از اين مساحت اندکرده

 (.9361)مهندسین مشاور شاخص سازان،  دهندمیپیرامون تاالب تشکیل 

از با اطالعات موردنی منظور باشد. به اينمیپايدار تاالب گندمان  گردیطبیعتراهبردهای مناسب برای توسعه  هدف پژوهش حاضر، تعیین

ها و نقاط قوت، ضعف، فرصت  SWOTتحلیلیمدل  با استفاده از سپسآوری شد. ای، اسنادی و مشاهده میدانی جمعاستفاده از روش کتابخانه

چهارمحال و ( استان ستيزطیمحگردشگری و  ینهیدرزمتن از کارشناسان خبره ) 61 ازنظربا استفاده تهديدهای پیش روی اين تاالب 

بعد از شناسايی اين نقاط راهبردهايی هم سو با شرايط منطقه و وضع موجود تاالب ارائه شد. درنهايت با استفاده از  گرديد؛ شناسايی بختیاری

 EXPERTافزار در محیط نرمنظر کارشناسان و  ANP (Analytic Network Process)و  AHP (Analytic Hierarchy Process)های مدل

CHOICE شده تعیین گرديد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و پیمايشی بوده و جهت تحلیل های ارائههای برتر از میان ساير استراتژیاستراتژی

استان چهارمحال و بختیاری در  ستيزطیمح وگردشگری  ینهیدرزم صینو متخصنفر از کارشناسان  61ازنظر در کلیه مراحل تحقیق اطالعات 

 .گرديده استستفاده ا 9319سال 
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 هاهای يک سازمان و فرصتها، ضعفريزی استراتژيک است که برای ارزيابی قوت، يک ابزار برنامهSWOTماتريس: SWOTمدل تحلیلی 

  دارای دو مؤلفه اصلی به شرح زير است: SWOTتحلیل (. 9361شود )خورشید و رنجبر، کاربرده میو تهديدهای محیطی روياروی آن به

که توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف  :IFAS  (Internal factor analysis summary)های شرايط درونی( شاخصلفا

 شوند:می

ین نش، محیطی آرام و دلگردیطبیعت یگذاری درزمینههای سرمايهنظیر، وجود زمینهای زيبا و بیوجود چشم اندازه: (Strengthsنقاط قوت )

 کند.ها و مبارزه با تهديدها کمک مینوان نقاط قوت منطقه به استفاده از فرصتعو غیره به

اندازد و يا امکان استفاده از (: شرايط درونی يا هرگونه نقص داخلی که موقعیت رقابتی يک منطقه را به خطر میWeaknessesنقاط ضعف )

ها در دو مقوله بندی آندهی عوامل داخلی و طبقهروشی برای سازمان دهد. جدول خالصه تجزيه تحلیل عوامل داخلی،ها را کاهش میفرصت

 (.9360نقاط ضعف و قوت است )حکمت نیا و موسوی، 

های ناشناخته توصیف که از طريق تهديد موجود و فرصت External factors analysis summary (EFAS:)های بیرونی ب( شاخص

 شود:می

 یت يا ويژگی خارجی که در جهت تقاضای موضوع موردنظر باشد.هر موقع: (Opportunitiesفرصت )

 گذاردهای حاصل از روند نامطلوب يا هر شرايط خارجی است که به صورتی نامساعد بر موقعیت موضوع تأثیر میچالش :(Threatتهديد )

 (. 9360)افتخاری و مهدوی، 

 

 
 .ای منطقهو تصویر ماهوارهی : موقعیت تاالب گندمان در استان چهارمحال و بختیار3شکل 
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 :برشمردزير  صورتبهتوان را می SWOTمراحل انجام آنالیز 

فان ذهنی برای شناسايی استفاده از روش طو -3 یح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کارضتو -SWOT 6تشکیل جلسۀ تجزيه تحلیل  -9

به  شدهانتخابعوامل  واردکردنو  SWOT تشکیل ماتريس -0 لی و خارجیبندی عوامل داخاولويت -4 هاو تهديد هافرصت نقاط قوت، ضعف،

-SO ،(Weakness (Strength-Opportunities) هایاستراتژیمقايسه عوامل داخلی و خارجی با يکديگر و تعیین  -2 بندیاولويتآن با توجه به 

Opportunities) WO ،(Strength-Opportunities) ST و (Weakness-Threats) WT 1-  انجام  جهت موردنیازتعیین اقدامات

 .در فواصل زمانی مناسب SWOT ماتريس روزرسانیبه -1 هاآنانجام اقدامات و بررسی نتايج  -6 شدهتعیین هایاستراتژی

ه معیارهای کدر شرايطی  گیریتصمیم، روشی است منعطف، قوی و ساده که برای يند تحلیل سلسله مراتبیآفر :(AHP) مدل سلسله مراتبی

اين روش برای اولین  (.Bertolini et al., 2006) گیردمیقرار  مورداستفاده، سازدمیرا با مشکل مواجه  هاگزينهمتضاد، انتخاب بین  گیریتصمیم

 حلیل سلسله مراتبیيند تدر فرآ (.Saaty, 2008) چند معیاره پیشنهاد شد هایگیریتصمیم، برای بیان توماس آل ساعتیتوسط  9161بار در سال 

(AHP)  برای وزن دهی انجام  هامجموعه، مقايسه زوجی بین هاگزينهبعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی، شامل هدف، معیارها، زير معیارها و

وزن دهی تمام  باشد. پس از 9/1، که بايد کمتر از گیردمیصورت  هاقضاوتسازگاری  وتحلیلتجزيه، هامجموعه. در عین وزن دهی به شودمی

ت و ) خورشید دوس شودمینمودار ظاهر  صورتبهنسبت به هدف انجام و نتیجه مقايسه  هاگزينه، مقايسه کلی هاگزينهمعیارها، زير معیارها و 

 گاری سیستمساز -3 انجام مقايسات زوجی -6 مراتبسلسلهساختن  -9از:  اندعبارت (AHP) مراحل کار در مدل سلسله مراتبی (.9366، لیدعا

 هاگزينهنسبی و نهايی  هایوزنمحاسبه  -4

 Lee گیردمی قرار جبرانی هایمدل مجموعه در و است همعیار چند گیریتصمیم هایتکنیک از يکی يندفرآاين  :(ANP) مدل تحلیل شبکه

and Wu, 2005).) مفروضات ازجمله .آمد وجود به مراتبی سلسله لمد در معیارها و عناصر بین ارتباطات ايجاد عدم خأل کردن پر برای مدل اين 

 کهدرصورتی .باشندمی ترپايین سطوح و هابخش از مستقل ،مراتبسلسله باالتر هایشاخه و هابخش که است اين مراتبی سلسله تحلیل يندفرآ

 چنین حل برای روازاين .کرد سازیمدل ديگريک از مستقل و مراتبی سلسله صورتبه را تصمیم عناصر تواننمی هاگیریتصمیم از بسیاری در

 هایتفاوت از .گردد استفاده ایشبکه تحلیل يندفرآ تکنیک از که کندمی پیشنهاد ساعتی .سازندمیوابسته  يکديگر به را مختلف عناصر موضوعی،

 ،ایشبکه حلیلت فرآيند چراکه است، ایشبکه لتحلی فرآيند از خاصی حالت مراتبی سلسله تحلیل فرآيند که اين است ANP مراتبی و مدل سلسله

 اختاریس ایشبکه تحلیل فرآيند که است آن تفاوت دومین .گیردمی نظر در را ایخوشه میان و( درونی وابستگی) ایخوشه درون وابستگی

 .(6شکل ) دارد غیرخطی

 

 
 .(ANP) ایشبکهساختار تحلیل  و (AHP) : مقایسه ساختار سلسله مراتبی2شکل 
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 از: اندعبارتکه  شدهتشکیل اصلی مرحله چهار از ایشبکهمدل تحلیل 

 مرحله .شود جزيهت شبکه يک منطقی سیستم يک صورتبه و بیان شفافی صورتبه بايد مسئله ؛مسئله دهیسازمان ،مدل ساختن اول: مرحله

 با دسته هر در گیریتصمیم هایزوج عناصر. گیردمی صورت AHP در که مقايساتی مشابه اولويت؛ بردارهای و زوجی مقايسه هایماتريس دوم:

 در هاآن تأثیرگذاری به توجه با زوجی صورتبه نیز خودشان هاگروه. شوندمی مقايسه باهم هاآن کنترل معیارهای جهت در هاآن اهمیت به توجه

 ثیراتتأ با ستمسی يک در کلی بندیاولويت آوردن دست به برای ؛(تصمیم ماتريس) ماتريس ابر تشکیل: سوم مرحله .شوندمی مقايسه باهم هدف

 اجزای به شدهتقسیم ماتريس يک تصمیم ماتريس يک حقیقت در. گردندمی ماتريس يک مناسب هایستون وارد محلی اولويت بردارهای وابسته،

 اصرعن و هاگزينه وزن دهد پوشش را شبکه کل سوم گام در هآمددستبه ماتريس ابر اگر ؛نهايی وزن بردار محاسبه: چهارممرحله . است ترکوچک

 داخلی تارتباطا فقط و ندهد پوشش را شبکه کل ماتريس ابر اگر و يافت حدی ماتريس ابر در مربوطه هایستون در توانمی را مختلف هایخوشه

اران، و همک جبل عاملی) گردد استخراج هاگزينه نهايی ويتاول بردار تا يابد ادامه بايستمی محاسبات اين مشابه شود، شامل را هاخوشه بین

9362.)  

 

 نتایج

در ستون  در اين جدول(. 9جدول ) شدگردشگری، جدولی طراحی  در حیطه توسعه تاالبو ضعف  اين پژوهش پس از شناسايی نقاط قوت در

، وددر ستون  از نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی هرکدامبه )وزن(،  سهعیین گرديد. در ستون نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی ت ترينمهم، دو

و  گردشگری کارشناسان ازنفر  61)بر اساس نظر  شدداده  61 صفرتامتناسب با اثر احتمالی هر عامل بر آينده و موقعیت آتی آن، وزنی از 

 مجموعبر ( هر يک از نقاط قوت و ضعف سه ن)ستو تقسیم وزناز  ،)وزن نسبی( چهارستون در  .(استان چهارمحال و بختیاری زيستمحیط

حاصل  هایيافته)بر اساس نتايج  0تا  9امتیازی از  هرکدامبا توجه به اهمیت  ( به هر عاملدرجه) پنجدر ستون آمد.  دست به سهستون  هایوزن

از امتی دهند، که نشان گرددمیضرب عامل  وزن نسبی در درجه هر )امتیاز وزنی(، در ستون آخر جدول. داده شداز شناخت و تحلیل وضع موجود( 

در تاالب گندمان، تحت تأثیر  گردیطبیعت اين است که توسعه دهندهنشانباالتر است  0/3چون مجموع امتیازات وزنی از  .باشدمیوزنی آن 

 است.  قرارگرفتهعوامل داخلی ) نقاط قوت و ضعف( 

چون مجموع (. 6جدول ) شدتهیه  عوامل خارجی وتحلیلتجزيه، جدول خالصه (هاضعفو  هاقوتعوامل داخلی ) وتحلیلتجزيهجدول  مشابه

و تهديدها(  هافرصت، تحت تأثیر عوامل خارجی )گردیطبیعت توسعهکه  دهدمی است نشان 0/3تر از باال ضعف همانند نقاط قوت و امتیازات وزنی

 .استا و تهديده هافرصتجهت شناسايی  موردمطالعه منطقه هدف اين مرحله بررسی آثار محیط خارجیاست.  قرارگرفتهنیز 

 

 .(IFAS) تاالب گندمان گردیطبیعت ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر توسعه: 1جدول 

ابعاد 

 توسعه
 وزن (Strengths)نقاط قوت 

وزن 

 نسبی
 درجه

امتیاز 

 وزنی

 اقتصادی

 اقتصاد متکی بر کشاورزی و دامداری  -9

 يژه قالیبافی در ساختار اقتصادی منطقهو دستیصنايعوجود  -6

 تولید محصوالت کشاورزی نظیر گندم در منطقه یروستاهاخودکفايی نسبی  -3

 مرغوبیت خاک اراضی زراعی محدوده تاالب -4

 در روستا و شهرهای مجاور تاالب کاربهآمادهوجود نیروی فعال و  -0

92 1911323. 6 13014. 

9170 1913116. 4 11101. 

9270 1966111. 3 13206. 

96 1911034. 4 11196. 

9671 1611614. 0 9132. 

 .19226 9 .1922611 90 منطقهو سنن مردم بومی  ورسومآداب وجود -2 اجتماعی
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 منطقهدر  ایقبیلهعدم وجود اختالفات قومی و  -1

 در جند سال اخیر منطقهافزايش سطح سواد در  -6

 برجسته منبعيک  عنوانبهوی انسانی افزايش جمعیت فعال در بین روستاها و نیر  -1

 منطقهوجود همگنی اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی در سطح  -91

 موردمطالعهدر مردم استان و محدوده  پذيریمهمانزمینه پذيرش مهمان و وجود فرهنگ  -99

  خاص مردم منطقه هایسنتمردان و  ، فرهنگ محلی، پوشش خاص زنان وورسومآداب -96

9070 1919669. 6 13432. 

92 1911324. 6 13041. 

9174 1916663. 4 11190. 

91 1966441. 3 10203. 

96 1911034. 4 11169. 

9674 1613121. 0 9191. 

 اکولوژيکی

 گیاهی هایگونهوجود  ،شمه(چ) تاالب و  فردمنحصربهزيبا و  ایاندازهشم وجود چ -93

 اعصاب شهرنشینان تمردنشین برای دلمحیطی آرام و  -94

 و تابستان خورداری از اقلیم مناسب در فصل بهاررب -90

 سايش گردشگریو اقلیم آب ین دمای سالیانه مناسانگمی -92

جانوری در محدوده اراضی تاالبی که امکان پژوهش را فراهم  گیاهی و هایپوششوجود  -91

 .سازدمی

 ب زيرزمینیجوی و منابع آ هایريزشدر اثر  منطقهآبی مناسب در وجود منابع  -96

 جوارهمشهری و روستايی  هایسکونتگاهموقعیت مناسب جغرافیايی نسبت به  -91

9170 1692926. 0 9161. 

91 169126. 0 9103. 

9671 1611614. 0 9132. 

96 1911034. 4 11169. 

91 1611614. 0 9103. 

9671 1611614. 0 9132. 

96 1911034. 4 11169. 

 زيرساختی

، برق و مخابرات( در رسانیآب)گازرسانی،  برای توسعه گردشگری هايیزيرساختوجود  -61

 منطقه

 بافاصلهدرمانی مناسب در روستاها و شهرها  - برخورداری منطقه از امکانات بهداشتی -69

 معقول

 کانون شهری در ارتباط با تاالب عنوانبه شهروندمانمسافت کم با  -66

 ایجاده ونقلحملسهولت دسترسی به شبکه  -63

9170 1692926. 0 9161. 

96 1911034. 4 11169. 

9170 1913116. 4 11101. 

9170 1913116. 4 11101. 

 بازاريابی

 قرارگیری در مسیر جاده ترانزيتی مواصالتی جديد کشور با استان خوزستان -64

 گردشگری استان 2محال به خوزستان و محور محور حیاتی چهاردر  قرارگیری -60

 اصفهانپرجمعیت و صنعتی خوزستان و  هایاستان با جواریهمموقعیت استقرار و  -62

91 1611614. 0 9103. 

9170 1692926. 0 9161. 

96 1911034. 4 11169. 

 67102  مجموع

 امتیاز وزنی درجه وزن نسبی وزن (Weaknesses) نقاط ضعف ابعاد توسعه

 اقتصادی

 در گردشگری منطقه گذاریسرمايه وعدم توان مالی ساکنین منطقه در جهت خريد علوفه  -9

 صحیح در جهت انتقال محصوالت دامی و کشاورزی به بازار فروش ريزیبرنامهعدم  -6

 وارها در سطح منطقهنمصرفی فراغت و گردشگری در سبد مصرفی خا هزينهپايین بودن  -3

 کشاورزی و دامداری   هایفعالیتمردم محلی از مد پايین بودن سطح درآ -4

9470 1921132. 9 19009. 

90 1922611. 9 19226. 

92 1911323. 6 13041. 

91 1966441. 3 10203. 

 اجتماعی

 .دکنمیرا فراهم  غیراستانداردمالکیت خصوصی اراضی محدوده تاالب که امکان فعالیت  -0

 ه نسبت به شهرستان بروجن و استانباال بودن بار تکفل در منطق -2

 منطقهغال زنان نسبت به مردان در پايین بودن سطح اشت -1

 نرخ پايین سواد، بخصوص در میان زنان--6

 پرورش نیروی متخصص فعال در گردشگری یدرزمینهفقدان مراکز پژوهشی و آموزشی  -1

96 1911034. 4 11169. 

90 1922611 9 19226. 

94 1900913. 9 19211. 

9371 1909626. 9 19096. 

9176 1911391. 4 11616. 

 اکولوژيکی

 فقر منابع طبیعی در منطقه -91

 بودن منطقه خیزسیل -99

 رويهبیبرداشت  واسطهبهزيرزمینی منطقه  هایآبکاهش سطح  -96

 نتاالب و اراضی وابسته به آطبیعی  آلوده بودن محیط -93

 اخیر در تاالب هایسوزیآتش واسطهبهکاهش پوشش گیاهی درون محدوده تاالب  -94

9273 196121. 3 10461. 

91 1966441. 3 10203. 

9674 1613121. 0 16906. 

9272 1964190. 3 10061. 

9674 1613121. 4 16906. 
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 سالیخشک واسطهبهکاهش حضور پرندگان مهاجر به منطقه در چند سال اخیر  -90

 عدم رعايت مبانی توسعه پايدار در منطقه و بخصوص محدوده تاالب -92

 و کنوانسیون رامسر المللیبین هایسازمانلیست دور شدن تاالب از  -91

 دمای پايین در فصل سرد سال.و فصلی بودن گردشگری در منطقه -96

96 1911034. 4 11169. 

9176 1911391. 4 11616. 

91 1611614. 0 9103. 

9172 19109. 4 11614. 

 زيرساختی

 ر شهر گندمان جهت اقامت گردشگراندو هتل  پذيرمهمان ويژهبهمات رفاهی کمبود خد -91

هر تنها ش عنوانبهکمبود خدمات بهداشتی درمانی بخصوص بیمارستان در شهر گندمان  -61

 منطقه

 مات تجاری و خدماتی در روستاهای منطقهکمبود خد -69

 فعلی هایراهسفالته و نامناسب بودن آ هایراهکمبود  -66

 کمبود خدمات پذيرايی در منطقه با توجه به ترانزيتی بودن مسیر -63

96 1911034. 4 11169. 

96 1911034. 4 11169. 

90 1922611. 9 19226. 

9171 1916462. 4 11131. 

91 1966441. 3 10203. 

 بازاريابی

 ضعف مديريت تقاضا -64

 پايین بودن مدت اقامت گردشگران در منطقه -60

 وطنانهمگردشگری منطقه به  هایجاذبهنبود تبلیغات گردشگری در جهت شناساندن  -62

91 1966441. 3 10203. 

96 1911034. 4 11169. 

9173 1919110. 4 11211. 

 970412   11679  مجموع

 

 (.EFAS) تاالب گندمان توریسم اکوتوسعه : ماتریس عوامل خارجی مؤثر بر 2جدول 

ابعاد 

 توسعه
 وزن (Opportunities) هافرصت

وزن 

 نسبی
 درجه

امتیاز 

 وزنی

 اقتصادی

 در مناطق روستايی برای اقدامات اجرايی طرح  ويژهبهوجود نیروی کار ارزان و فراوان در استان  -9

 يش سهم ناحیه در مبادالت گردشگری و تولید ناخالص داخلیافزا -6

 منطقه درآمدکمبرای مردم  درآمدزايی -3

 در بخش گردشگری منطقه گذاریسرمايه یدرزمینهگرايش بخش خصوصی  -4

 در بخش گردشگری گذاریسرمايهدولت جهت  بلندمدت هایواممالی و  هایمشوق -0

96 1600466. 4 9169. 

91 1649631. 3 11663. 

9670 1626063. 0 9396. 

9172 1641106. 4 11111. 

91 1649331. 3 11631. 

 اجتماعی

جوان و کاهش نرخ بیکاری در فرينی برای جمعیت و کارآ (غیرمستقیم)مستقیم و  ايجاد اشتغال -2

 منطقه

 متفاوت هایبافرهنگباال رفتن سطح فرهنگ مردم در برخورد  -1

 ن تجارب فرهنگی افراد جامعهنی شدغ -6

 .باشندمیباال رفتن سطح سواد و افزايش تعداد باسوادانی که دارای تحصیالت دانشگاهی  -1

 محلی در منطقه -بومی  هایبازیو  هاسنتاحیای  -91

91 1621296. 0 9346. 

9172 1641106. 4 11111. 

9673 1601260. 4 9136. 

9673 1601260. 4 9136. 

9670 1626063. 0 9396. 

 اکولوژيکی

 در جهت تحقق بخشیدن به هاچشمهون تاالب رجسته ذخاير ژنتیکی ايران چاستفاده از مزايای ب -99

 فوايد تاالب.

نوع ت توجه بیشتر مسئولین به تاالب و اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت حفاظت از ذخاير طبیعی، -96

 وشش گیاهی تاالبپ جانوری و

 گردشگری يافتهتوسعهجه بازارهای گردشگر فرست به مناطق بکر و تو -93

91 1621296. 0 9346. 

9170 1612193. 0 9363. 

91 1621296 0 9346. 

 زيرساختی

 هایزيرساختمتولی امر گردشگری در جهت فراهم کردن  هایدستگاهو  مسئولینتوجه  -94

 گردشگری در منطقه

 تیافزايش امکانات مخابرا -90

 روستايی هایراهدسترسی به منطقه بخصوص  هایراهافزايش و بهبود  -92

91 1621296 0 9346. 

91 1649631. 3 11631. 

9671 1620329. 0 9362. 

9671 1626911. 0 9341. 
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که عالوه بر گردشگران مردم محلی نیز از آن استفاده  درمانی منطقه -بهبود خدمات بهداشتی  -91

 .کنندمی

 بازاريابی
 دامی و لبنی ساکنین به گردشگران فروش محصوالت کشاورزی، محصوالت -96

 قرارگیری شهر گندمان در موقعیت استراتژيک و در گذرگاه ارتباطی سه شهرستان -91

96 1600466. 4 9169. 

9170 1646333. 4 11133. 

 679306     مجموع

 درجه سبیوزن ن وزن (Threat) تهديدها ابعاد توسعه
امتیاز 

 وزنی

 اقتصادی

گری و ردشايجاد تأسیسات گ هایهزينهزمین و بالطبع افزايش  بازیبورسافزايش قیمت زمین و  -9

 نبودن آن صرفهبهمقرون

 ايین اينپمد درآ واسطهبه پروریدامکشاورزی و  هایفعالیتشدن ساکنین منطقه از  میلبی -6

 هافعالیت

 گردشگری در منطقه هایفعالیتتوسعه  واسطهبهی منطقه کشاورز پذيریآسیب -3

  سیگارفروشیکاذب در منطقه همانند  هایشغلافزايش  -4

91 1621296. 0 9346. 

91 1649631. 3 11631. 

9270 1634946. 3 11164. 

9470 1610129. 9 16101. 

 اجتماعی

 اطراف منطقه روستاهای ازافزايش مهاجرت  -0

 یکاری بین ساکنین روستاهای منطقهش بافزاي -2

 حفاظت از تاالب یدرزمینههماهنگ  و يکپارچهعدم وجود مديريت  -1

 هاآنمیزبان و عدم تعامل بین  اشی از برخورد بین جامعه میهمان بامشکالت ن -6

 گردشگری هایفعالیتفرهنگ بومی در صورت توسعه بدون برنامه  ساختارهای پذيریآسیب -1

91 1649631. 3 11631. 

9176 160601. 4 9191. 

9671 1626911. 0 9341. 

9673 1601260. 4 9136. 

90 1696601. 9 1696. 

 اکولوژيکی

 کشاورزی به محدوده اراضی تاالبوده آل هایآبانتقال هرز  -91

 ران تاالبیاکولوژيک پرندگان و کانو هایآشیاناز بین رفتن  -99

 رويهبیو چرای  سوزیآتش دلیل بهپوشش گیاهی اراضی تاالب  ناز بین رفت -96

 نظافت محیط طبیعی تاالب ن سالمت ون رفتاز بی -93

 سبب بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل منطقه به پذيریآسیب -94

 گیاهی و نابودی حیات جانوری هایگونهتخريب  -90

9270 1634946. 3 1116. 

91 1649631. 3 1163. 

96 1600466. 4 9169. 

9170 1646333. 4 11133. 

91 1649631. 3 11631. 

91 16212967 0 9346. 

 زيرساختی

 .بردیمنقش فضای گردشگری موجود را از بین  عمالًايجاد پوشش آسفالته با عملکرد ترددی که  -92

 بدر حواشی تاال وسازساخت رويهبیافزايش  -91

 ی اطراف تاالبسعه فیزيکی روستاهاتو -96

 بودن و خطرپذير بودن مسیرهای ارتباطی منطقه پرخطر -91

90 16966017 9 16966. 

9076 1664111. 6 14464 

91 1649631. 3 11631. 

92 1661141. 6 14041. 

 بازاريابی

 و نقطه مکث در منطقه موقعیت عبوری منطقه به دلیل عدم ارائه خدمات گردشگری -61

 چغاخور و المللیبینقاصد رغیب در منطقه با محصول گردشگری مشابه مانند تاالب وجود م -69

 امامزاده حمزه علی

91 1649631. 3 11631. 

9670 1626063. 0 9396. 

 972210   11471  مجموع

    
تاالب  گردیطبیعتيد برای توسعه تهد 69فرصت در برابر  91و  ضعفنقطه 62نقطه قوت در برابر  62 ،6و  9 هایشماره بر اساس جدول  

 ازنظرگرديد. اما  تعیینها محدوديت عنوانبهو تهديد  ضعفنقطه 41ها و مزيت عنوانبهنقطه قوت و فرصت  40 درمجموع .گندمان شناسايی شد

 تریمناسباز وضعیت  376919 ز وزنیدر مقابل نقاط ضعف و تهديد با امتیا 4791 فرصت با امتیاز نقاط قوت و اين عوامل، اثرگذاریو نهايی وزن 

يد و در مرحله بعد جدولی ترسیم گرد است. گردیطبیعتتوانمندی باالی تاالب گندمان در جهت توسعه  دهندهنشانبنابراين  .باشدمیبرخوردار 
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تراتژی پرداخته به تدوين اس هاآنس تا بر اسا اساس امتیاز اکتسابی مرتب شدند بر شدهشناسايیضعف، فرصت و تهديدات موجود  کلیه نقاط قوت،

 .گرددمیمشاهده  3نتايج در جدول  .شود

 

 
 

 

 .در تاالب گندمان گردیطبیعتالزم جهت توسعه  هایاستراتژی: ماتريس خالصه 3جدول 

 عوامل داخلی

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 (s) نقاط قوت

ب و ) تاال .فردمنحصربهزيبا و  ایاندازهوجود چشم  -9

 S1 .گیاهی هایگونه( وجود چشمه

)گازرسانی،  برای توسعه گردشگری هایزيرساختوجود  -6

 S2 .، برق و مخابرات( در منطقهرسانیآب

به خوزستان و  چهارمحالمحور حیاتی در  قرارگیری -3

  S3.گردشگری استان 2محور 

قرارگیری در مسیر جاده ترانزيتی مواصالتی جديد کشور  -4

  S4.ن خوزستانبا استا

جانوری در محدوده اراضی  گیاهی و هایپوششوجود  -0

 S5 .سازدمیتاالبی که امکان پژوهش و تحقیق را فراهم 

برای تمتدد اعصاب  نشیندلمحیطی آرام و  -2

  S6.شهرنشینان

 هایريزش اثر در منطقه در ی مناسبمنابع آب وجود  -1

  S7.زيرزمینی بآ منابع و جوی

. 

. 

  S26در جند سال اخیر. منطقهزايش سطح سواد در اف -62

 (w) نقاط ضعف

 نکنوانسیو و المللیبین هایسازمان لیست از تاالب شدن دور -9

  W1.رامسر

 واسطهبه تاالب محدوده درون گیاهی پوشش کاهش -6

 W2. تاالب در اخیر هایسوزیآتش

 برداشت واسطهبه منطقه زيرزمینی هایآب سطح کاهش-3

 W3. ويهربی

 اخیر سال چند در منطقه به مهاجر پرندگان حضور کاهش -4

 W4. سالیخشک واسطهبه

 گندمان شهر در هتلو  پذيرمهمان ويژهبه رفاهی خدمات کمبود -0

 W5 .گردشگران اقامت جهت

 رشه در بیمارستان بخصوص درمانی بهداشتی خدمات کمبود -2

 W6. منطقه شهر تنها عنوانبه گندمان

 W7. منطقه در گردشگران اقامت مدت بودن پايین -1

 فعالیت امکان که تاالب محدوده اراضی خصوصی مالکیت -6

 W8 .کندمی فراهم را غیراستاندارد

. 

. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 41-26/  9314 زمستان/  62/ شماره  هفتمسال      سالمی واحد اهواز                                 دانشگاه آزاد ا -تاالب یولوژیاکوبفصلنامه علمی پژوهشی 

01 

 

jweb.iauahvaz.org 

 W26. زنان میان در بخصوص سواد، پايین نرخ -62

 (O) هافرصت

 دابیرت اتخاذ و تاالب به مسئولین بیشتر توجه -9

 تنوع طبیعی، ذخاير از حفاظت جهت در امنیتی

  O1.تاالب گیاهی پوشش و جانوری

 امر متولی هایدستگاه و ولینمسئ توجه -6

 هایزيرساخت کردن فراهم جهت در گردشگری

  O2.منطقه در گردشگری

 يرانا ژنتیکی ذخاير برجسته مزايای از استفاده -3

 بخشیدن تحقق جهت در هاچشمه و تاالب جون

 O3 .تاالب فوايد به

 و ربک مناطق به فرست گردشگر بازارهای وجهت -4

  O4.گردشگری يافتهتوسعه

 و( غیرمستقیم و مستقیم) اشتغال ايجاد -0

 نرخ کاهش و جوان جمعیت برای فرينیکارآ

  O5.منطقه در بیکاری

 که منطقه درمانی - بهداشتی خدمات بهبود -2

 استفاده آن از نیز محلی مردم گردشگران بر عالوه

  O6.کنندمی

 منطقه به دسترسی هایراه بهبود و افزايش -1

  O7.روستايی هایراه بخصوص

 در محلی بومی هایبازی و هاسنت حیایا -6

 O8 .منطقه

 O9. منطقه درآمدکم مردم برای درآمدزايی -1

. 

. 

 O19 .مخابراتی امکانات افزايش -91

 (SO) استراتژی

توسعه  گردشگری از طريق هایفعلیتايجاد تنوع در  -9

 هماهنگ با محیط طبیعی. ساختانسانويژه و  هایجاذبه

ورد نیازها، خواست امکانات و خدمات بر اساس برآ تأمین -6

 و تقاضای گردشگران بازارهای هدف.

 منظوربهی مستند و تبلیغاتی گردشگر هاییلمفتهیه  -3

ب گردشگر و جذب ذج منظوربه وطنانهممعرفی تاالب به 

 .هايرساختزبرای فراهم کردن  گذاريهسرما

امکانات اقامتی موقت جهت جذب گردشگران  ینتأم -4

 گردشگری استان و مسیر ترانزيتی خوزستان. 2عبوری محور 

فراهم کردن زمینه مشارکت و همکاری بیشتر ساکنین  -0

 .منطقه با تشکیل جلسات عمومی و خصوصی

 از محیط برای استفاده روییادهپايجاد مسیرهای مناسب  -2

 .گیاهی و جانوری تاالب یهاگونهرام تاالب و تماشای آ

 (WO) استراتژی

فراهم کردن خدمات رفاهی ويژه جهت اقامت گردشگران در  -9

از طريق معرفی  ربطیذمنطقه با استفاده از کمک مسئولین 

 بخش خصوصی و اعطای تهسیالت بانکی. گذاريهسرما

فاظت از ذخاير تاالب با کمک اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت ح -6

 یهاسازمانمسئولین مربوطه جهت حفظ نام تاالب در لیست 

 و کنوانسیون رامسر. المللیینب

گردشگران با  مسئوالنهجهت تعامل  يیهاروش اتخاذ -3

 و طبیعت منطقه. زيستیطمح

 از نیروهای یریگبهرهبخش گردشگری با  يیزااشتغال -4

  .محلی هيددآموزش و کردهیلتحص

در  یرساناطالع هایيگاهپاايجاد  بازاريابی و یهابرنامهانجام  -0

 جهت جذب گردشگر عبوری محور ترانزيتی خوزستان.

 و هاکنندهآلودهبا رعايت و پرهیز از  زيستیطمحتوجه به حفظ  -2

 که زندگی جانوری منطقه را به خطر بیندازد. هايییتفعالانجام 

 (T) تهدیدات

 و زمین بازیبورس و زمین قیمت زايشاف -9

 تأسیسات ايجاد هایهزينه افزايش بالطبع

  T1آن. نبودن صرفهبهمقرون و گردشگری

 حیات نابودی و گیاهی هایگونه تخريب -6

  T2.جانوری

 هماهنگ و يکپارچه مديريت وجود عدم -3

  T3.تاالب از حفاظت یدرزمینه

 (ST) استراتژی

جهت جلوگیری از افزايش نرخ زمین  هايیسیاست اتخاذ -9

 زمین در محدوده تاالب. خريدوفروشبازی در  بهابازارو 

گیاهی و جانوری و اتخاذ اقدامات  هایگونه شناسايی -6

 .هاآنعلمی و عملی در راستای حفظ 

 هایستگاهدجلسات تخصصی بین  اریبرگز -3

 .پارچهيکاتخاذ يک سیاست مديريتی  برای گیرندهتصمیم

بازار در فصول و پیک  تنظیمتحمل ظرفیت  وردبرآ -4

جهت جلوگیری از  هايیبرنامهاتخاذ  منطقه وگردشگری 

 .زيستمحیطتخريب 

 (WT) استراتژی

محیط طبیعی در  هایحساسیتو  هامحدوديتاساسی به  توجه -9

 گردشگران. موردنیاز تأسیساتتوسعه 

ب آ هایسفرهسطحی در فصل بارندگی به  هایآب قتزري -6

ب از منابع آ رويهبی هایبرداشتزيرزمینی برای جبران 

 .االرضیتحت

در محدوده  وسازساختدر قوانین ارائه مجوزهای  بازنگری -3

ه مجوز ئحريم تاالب در ارا حفظ گردشگری و هایجاذبه

 .غیرقانونیو برخورد با ساخت سازهای  وسازساخت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و همکاران يیدستنا رنجبر... /  استفاده با داريپا یگرد عتیطب توسعه جهت مناسب یراهبردها اتخاذ 

55 

 

jweb.iauahvaz.org 

 صولمح با منطقه در رقیب مقاصد وجود -4

 و اخورچغ المللیبین تاالب مانند مشابه گردشگری

 T4. علی حمزه امامزاده

 اب میهمان جامعه بین برخورد از ناشی مشکالت -0

  T5.هاآن بین تعامل عدم و میزبان

 هب تاالب اراضی گیاهی پوشش رفتن بین از -2

 T6. رويهبی چرای و سوزیآتش دلیل

. 

. 

 همانند نطقهم در کاذب هایشغل افزايش -69

 T21 .سیگارفروشی

 هایبرنامهمتمايز منطقه در  هایويژگیبرجسته نمودن  -0

 .قیبرمقاصد گردشگری  نسبت به رسانیاطالعتبلیغاتی و 

تنوع ارائه محصوالت گردشگری متناسب با فصول  -2

بازاريابی کارا در راستای  هایروشمختلف سال و اتخاذ 

 جذب گردشگران در فصول سرد سال.

دسترسی منتهی به تاالب و  هایجادهو ايمن نمودن  بهسازی -4

کاهش تصادفات  منظوربهنصب تابلوهای راهنما در طول مسیر 

 .ایجاده

مدرن و همساز با محیط در ايجاد  هایتکنولوژیاز  گیریبهره -0

محیط  طبیعی اندازچشمکه  صورتی بهگردشگری منطقه  تأسیسات

 را بر هم نزند.

موقعیت رقابتی منطقه از طريق بهبود کیفیت محصوالت  یارتقا -2

 .رقیبهمکاری با ساير مقاصد  هایسیاستگردشگری و يا اتخاذ 

    
 تمامیارزش و اهمیت  چونارائه گرديد اما  استراتژی 2 (SO ,ST ,WO ,WT) چهارگانه هایاستراتژیاز  يکبرای هر  ،3 بر اساس جدول

روهی گ لذا در اين مرحله با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی ،باشدنمیگانه يکسان چهار هایاستراتژیی هر يک از برا شدهارائه هایاستراتژی

(AHP) افزارنرمچهارگانه در محیط  هایاستراتژیبهترين استراتژی برای هر يک از اين  مربوطه تن از کارشناسان 91 ازنظراستفاده  و EXPERT 

CHOICE  .گرددمیمشاهده 4در جدول  هااستراتژیسبی وزن نتعیین شد. 

 

 .جهت استراتژی برتر هااستراتژیوزن نسبی  :9جدول 

 SO وزن نسبی ST وزن نسبی WO وزن نسبی WT وزن نسبی

941. WT1 161. WO1 644. ST1 920. SO1 

911. WT2 610. WO2 921. ST2 644. SO2 

919. WT3 930. WO3 690. ST3 649. SO3 

690. WT4 913. WO4 931. ST4 903. SO4 

626. WT5 110. WO5 116. ST5 111. SO5 

111. WT6 633. WO6 942 ST6 912. SO6 

  

( با امتیاز ...ورد نیازهاامکانات و خدمات بر اساس برآ تأمین)so2  استراتژی ،(SO) تهاجمی - رقابتی هایاستراتژیدر بین  ،4جدول  بناتر

جهت جلوگیری از افزايش  هايیسیاستاتخاذ )  st1استراتژی (ST) تنوع هایاستراتژیدر بین  .شدی برتر انتخاب ژستراتا عنوانبه (.644نسبی )

اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت ) wo2 استراتژی (WO) بازنگری یپیشنهادی برای استراتژ هایاستراتژیدر بین  ،(.644) امتیاز نسبی با (...نرخ زمین

از  گیریبهره) wt5 استراتژی (WT) تدافعی استراتژی جهت شدهارائه هایاستراتژی( و برای ...االب با کمک مسئولین مربوطهاير تحفاظت از ذخ

 گرديد.تاالب گندمان انتخاب  گردیطبیعتتوسعه  هایاستراتژیبرترين  (...مدرن و همساز با محیط هایتکنولوژی

ه عوست هایاستراتژیتعیین اولويت جهت . تعیین گردد هااستراتژی اجرای اولويت ستبايمیبرتر  هایاستراتژی نمودن پس از مشخص

 به شرح زير استفاده گرديد. ANP روش ازتاالب گندمان و تعیین بهترين استراتژی  گردیطبیعت

سنجید درخت سلسله مراتبی  ANP مدلرا با  هاآنبه حالتی که بتوان  هااستراتژیو  لتبديل زير عوام جهت ؛مراتبسلسلهساختن  :گام اول

 د. يايجاد گرد 0نند شکل هما
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 .(ANP) ایشبکه: درخت سلسله مراتبی مدل تحلیل 0شکل 

 
که همان  SWOT خريدهای برگ، هدف )تعیین بهترين استراتژی( در دومین سطح مدل، (0)شکل  درخت سلسله مراتبی در سطح اول   

در  گردیطبیعتکه برای توسعه  SWOT. اما در سطح سوم، زير عوامل فاکتورهای گیردمیقرار  اشندبمینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدات 

 در آخرين سطح مدل قرار گرفتند. (SO ,ST ,WO ,WT)چهارگانه  هایاستراتژیاز  هرکدام درنهايتتاالب شناسايی شدند و 

بر مبنای  هاگروهمقايسات زوجی بین اين  ،باشدنمی SWOT هایوهگربا فرض اينکه هیچ وابستگی بین  اکنون ؛مقايسات زوجی :گام دوم

 بهدرجه اهمیت هر گروه  Expert choise افزارنرمسپس با استفاده از . شدانجام  9 -1 با يک مقیاس معیار قرار دادن هدف )بهترين استراتژی(

از اين  کهدرصورتی .باشد 179ری در مقايسات زوجی بايد کمتر از . میزان ناسازگاباشدمی SWOT هایگروه( مقايسات زوجی 0جدول ) .آمد دست

 در مقايسات زوجی در باالی جدول آمده است.  ناسازگارینمايد. میزان  تجديدنظربايد در مقايسات خود  گرتحلیلحد تجاوز کند 

 

 ..(50) ناسازگاری – SWOT هایگروهماتریس مقایسات زوجی  :0جدول 

 SWOT هایوهگر T O W S وزن نسبی

312. 6 
 

6 9 S 

911. 
  

9 - W 

362. 976 9 - - O 

916. 9 - - - T 

 

 خالصه کرد. زير صورتبه راSWOT  هایگروهبردار اهمیت  توانمیبنابراين    
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 .SWOT هایگروهوزن نسبی مقايسات زوجی  :1ماتريس 

 

ابستگی بین تاالب گندمان و گردیطبیعتخارجی مؤثر بر توسعه  داخلی وبا استفاده از تحلیل عوامل  ؛هاگروهيافتن وابستگی درونی  :سوم گام

 .گرفتعوامل شکل  زوجی برایمقايسه  6 ماتريسدر  شدهارائهتشخیص داده شد. بر اساس وابستگی درونی  2شکل  صورتبه  SWOTعوامل

 هایدولجاز طوالنی شدن مطلب از ارائه  جلوگیری منظوربه .شدرونی ماتريس مقايسات زوجی تشکیل د هایوابستگیين سپس بر مبنای ا

 آمد. دست بهزير  صورتبه SWOT  هایگروهماتريس وابستگی  هاجدول. بر مبنای اين گرديد خودداریمقايسات زوجی 

 

 

 

 

 دیگرطبیعت: وابستگی درونی عوامل توسعه 5شکل 

 .تاالب گندمان

 گردیطبیعت: مقایسات زوجی عوامل توسعه 2ماتریس 

 .تاالب گندمان

 

 W2 در ماتريس  W1ماتريس گروهيدرون هاياولويتمحاسبه  منظوربه ؛وابستگي دروني گروهي هاياولويتيافتن  :چهارمگام 

 (.3ماتريس ) شودميضرب 

 

 
 .(Wfactors) گروهیدرون هایاولویت: محاسبه 3ماتریس 

 
لسله نخست که توسط مدل س بندیاولويتتفاوت معناداری بین  ،با لحاظ کردن وابستگی درونی بین عوامل ،گرددمیمشاهده که  طورهمان   

  وجود دارد. (ANP) مدل تحلیل شبکه هایاولويتانجام گرفت با  (AHP) مراتبی
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ی که برای نقاط يفاکتورها وزن ،اين مرحله با استفاده از مقايسات زوجی بردارهادر  ؛SWOTنسبی فاکتورهای  هایاولويتيافتن  :پنجمگام 

 افزاررمنبردارهای مقايسات زوجی توسط  .آمد دست بهتاالب گندمان  گردیطبیعتتوسعه  جهت ؛شدهشناسايیتهديدات  و هافرصتضعف،  قوت،

Expert choice ديمحاسبه گرد.  

وابسته  هایاولويتبا ضرب کردن  SWOT نهايی فاکتورهای هایاولويتدر اين مرحله  ؛نهايی هایاولويتوردن آ دست به :ششمگام 

سپس  .آيدمی دست به گرديددر گام پنجم محاسبه  که SWOTنسبی فاکتورهای  هایاولويتبا  که در گام چهارم محاسبه شد  SWOTهایگروه

شرح زير ارائه  به 4بنابراين ماتريس  ،نبود پذيرامکان 16*9 ماتريس. ارائه قرار گرفت سماتريدر يک  شدهمحاسبهاولويت نهايی  هایوزنتمامی 

 گرديد.

 
 S ,W ,O ,T Wsub - factors (global) نهایی فاکتورهای هایاولویت: 9ماتریس 

 

 هرکدام SWOTزير عوامل با توجه به  هااستراتژيدر اين مرحله درجه اهمیت  ؛وردن درجه اهمیت استراتژيآ دست به :هفتم گام

 . آمده است( 4در ماتريس ) شدهمحاسبه هايوزنتعیین شد.  هاآنبررسي و وزن نسبي Expert choise  افزارنرمدر محیط  هاآناز 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و همکاران يیدستنا رنجبر... /  استفاده با داريپا یگرد عتیطب توسعه جهت مناسب یراهبردها اتخاذ 

59 

 

jweb.iauahvaz.org 

 
 . W4هااستراتژیدر جه اهمیت  :0ماتریس 

 
 ت از ضرب ماتريساس SWOT ه درونی بین فاکتورهایرابط کنندهمنعکساين مرحله که  ؛آوردن اولويت کلی استراتژيک دست به :هشتمم گا

Wsub - factors (global)  درW4  گرددمیمحاسبه.                                                                 

                      W4 * Wsub - factors (global) = Walternatives   : 9رابطه 

 (.2ماتريس ) در ماتريس زير آمده است هااستراتژیاز  هرکداموزن 

  

 

 

 .هاهای نهایی استراتژی: ماتریس وزن5ماتریس  .ها: نمودار تارعنکبوتی نهایی وزن استراتژی5شکل 

 

  گیرینتیجهبحث و 

ای پیش روی تاالب همحدوديت عنوانبهو تهديد  ضعفنقطه 41ها و مزيت عنوانبهنقطه قوت و فرصت  40 درمجموع در اين پژوهش،

نموده  مصرفی تاالب مثل شکار و صید را کمتر هایاستفادهو  برداریبهرهگندمان شناسايی گرديد. اين بدان معنی است که تا جايی که امکان دارد 

وامل، نقاط قوت و فرصت اين ع اثرگذاریوزن نهايی و  ازنظراما  (.9311جعفری و اراززاده، و بیشتر روی بهبودی و بازسازی تاالب تمرکز شود )

ی پتانسیل باال دهندهنشان. بنابراين باشدمیبرخوردار  تریمناسب( از وضعیت 376919( در مقابل نقاط ضعف و تهديد با امتیاز وزنی )4791با امتیاز )

 است. گردیطبیعتتاالب گندمان در جهت توسعه 
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امکانات و خدمات بر اساس  تأمین) so2 ( استراتژیSO) تهاجمی -رقابتی هایاستراتژیدر بین نتايج پژوهش حاکی از اين است که، همچنین 

 هايیسیاست)اتخاذ   st1استراتژی (STتنوع ) هایاستراتژیدر بین  .ی برتر انتخاب گرديدژاسترات عنوانبه .644.( با امتیاز نسبی ...ورد نیازها،برآ

پیشنهادی  هایاستراتژیدر بین  ،.(644) امتیاز نسبی با (زمین در محدوده تاالب دوفروشخريدر  بازیبورسجهت جلوگیری از افزايش نرخ زمین و 

)اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت حفاظت از ذخاير تاالب با کمک مسئولین مربوطه جهت حفظ نام  wo2 استراتژی (WO) ی بازنگریبرای استراتژ

اين  هایاستراتژیین ساير باز مجموع عدد يک در  .(610) آوردن امتیاز دست بهبا  ر(و کنوانسیون رامس المللیبین هایسازمانتاالب در لیست 

 هایفّناوریاز  گیریبهره) wt5  استراتژی (WT) برای استراتژی تدافعی شدهارائه هایاستراتژی جهت نهايتاً ورد. آ دست بهگروه بهترين امتیاز را 

 عنوانبه .(626) با کسب امتیاز طبیعی محیط را بر هم نزند( اندازچشمصورتی که ه گری منطقه بگردش تأسیساتمدرن و همساز با محیط در ايجاد 

  شد.تاالب گندمان انتخاب  گردیطبیعتبرترين استراتژی توسعه 

 :شدنتايج زير حاصل  زمینهو محاسبات سنگین در اين  (ANP)و طی الگوريتم  هااستراتژی بندیاولويت اب تحقیقدر اين 

با کسب  "ورد نیازها، خواست و تقاضای گردشگران بازارهای هدفامکانات و خدمات بر اساس برآ تأمین "(SO) تهاجمی -استراتژی رقابتی   

مدرن و همساز  هایتکنولوژیاز  گیریبهره "(WT) استراتژی تدافعی اولويت نخست را به خود اختصاص داد. عدد يک از مجموع .(614) امتیاز

 اولويت دوم را کسب نمود. (.601)با امتیاز  "طبیعی محیط را بر هم نزند اندازچشمصورتی که ه گردشگری منطقه ب تأسیساتايجاد  با محیط در

اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت حفاظت از ذخاير تاالب با کمک مسئولین مربوطه جهت حفظ نام تاالب در لیست  "(WO) استراتژی بازنگری

 .( اولويت سوم را به خود اختصاص داد.606آوردن امتیاز نزديک به اولويت دوم يعنی ) دست بهبا  "و کنوانسیون رامسر لیالملبین هایسازمان

 با"زمین در محدوده تاالب خريدوفروشبازی در  بهابازارجهت جلوگیری از افزايش نرخ زمین و  هايیسیاستاتخاذ  "(STاستراتژی تنوع ) درنهايت

با  0WOاستراتژی بازنگری  که دادندنشان مشابه  یامطالعه( در 9366و همکاران ) گرنوحه آورد. دست بهويت چهارم و آخر را .( اول963) امتیاز

 -قابتیجزيره و مدل استراتژی ر هایارزشسال با حفظ در فصول مناسب ده اقتصادی از ورود طبیعت گردها امتیاز با استراتژی حداکثر استفا 92732

يره و جايگاه فرهنگ و آداب مردم جز هاقابلیتمعرفی  منظوربهبر تبادالت فرهنگی شفاف با ساير کشورها  تأکیدبا  90720با امتیاز  0SOتهاجمی 

 قشم یجزيره گردیطبیعت هایقابلیتبرای ارزيابی  هااستراتژیبهترين  عنوانبهجذب هر چه بیشتر گردشگرهای داخلی و خارجی  باهدفو 

 "ANP وSWOT تاالب میقان به روش  توريسم اکو هایتوانمندی سنجیامکان"در تحقیق  (9311) سرپرست و عیاشی .دگردمیمحسوب 

ه يکی از ب شدنتبديلو قابلیت ايجاد تورهای آموزشی و گردشی اهمیت فراوان دارد و ظرفیت  گردیطبیعت ازلحاظدريافتند که تاالب میقان 

راهبرد  دريافت که مشابه یاظهارنظردر ( 9363دهستانی )عام را داراست.  طوربهخاص و کشور ايران  طوربه بوم گردی مناطق بیابانی هایقطب

که بتواند با استفاده از عوامل مثبت بیرونی و درونی  است(، راهبرد تدافعی SWOTبر اساس تکنیک سوات )مناسب جهت توسعه گردشگری آستارا 

، SWOT"تدوين عوامل راهبردی مديريتی جهت حفاظت تاالب انزلی با روش "در مطالعه  ی غلبه کند.اخلی و تهديدهای بیرونبر مشکالت د

 نشان داد که پساب صنعتی، زباله ريزی، ورود رسوبات اين پژوهش نتايج حاصل از. شدچهار نوع راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی ارائه 

و پرندگان  یاونهگحفاظت تاالب بودند. همچنین باال بودن تنوع زيستگاهی و موانع  نيترمهمه صنعتی سموم کشاورزی و توسع هيرویبو استفاده 

مشارکت در  زهیباانگمهاجرتی و حضور جوامع محلی  یهاشاهراهخارجی، قرارگیری بر سر  یهاهيسرماتاالب، جذب  یالمللنیبمهاجر، اهمیت 

ه، )جعفری و اراززاد شده ائراهبردهای مطلوبی جهت حفاظت تاالب ار هاآنکه با اتکا به  باشندیماالب ت یهایتوانمندحفاظتی، از  یهاطرحاجرای 

 هایزيرساختفقدان که نشان داد  "در تاالب چغاخور گردیطبیعتتوسعه  ريزیبرنامهو  سنجیامکان "( در پژوهش9366احمدی ) .(9311

دم ع. همچنین گرددمیتاالب چغاخور محسوب  ازجملهدافعه گردشگران از مناطق گردشگری و عامل  تريناساسی عنوانبهگردشگری  موردنیاز

  .باشدمیگردشگری منطقه مؤثر  نیافتگیتوسعهتوسعه صنعت گردشگری در  منظوربهطراحی راهبردهای مناسب 

 بدر محدوده تاالخود  هایبرنامهدر اجرای  ددگرمیبه مسئولین گردشگری پیشنهاد  ،از اين پژوهش آمدهدستبهبا در نظر گرفتن نتايج 

 توجه نمايند. بررسیاين به نتايج  گندمان
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