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 ٦ياپي، پ١٣٩٢، زمستان ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا

  ٧٥-٩٦صفحات 
  

  شهرشهرستان دره ييروستا يهاسم در سکونتگاهيتوسعه اکوتور يسنجامکان
  

  .الميا ،قاتي، واحد علوم و تحقيدانشگاه آزاد اسالم، يارشد معمار يکارشناس يدانشجو ،يمحمدرضا ملک
  .يد بهشتي، دانشگاه شهيو شهرساز ي، دانشکده معماريار معماريدانش ،پوريپيتمحسن سر

  .يد بهشتي، دانشگاه شهيو شهرساز ي، دانشکده معماريار معماريدانش ،منصوره طاهباز 

  .يد بهشتي، دانشگاه شهيو شهرساز يدانشکده معمار، يارشد معمار يکارشناس ،يملک يعل
  

  ١٨/١٠/١٣٩٢: ييرش نهايپذ ١٧/٤/١٣٩٢: افت مقالهيدر
  

   دهيچک
مطرح بوده  ينيدر قلمرو سرزم يگردشگر يهااز کانون يکيمتنوع و گسترده همواره به عنوان  يهاليل دارا بودن پتانسيران به دليا

نه را يزم مناسب، يبکر و آب و هوا ياندازهاو چشم يعيطب يهاموجود در کشور، جاذبه يگردشگر يهاان فرصتياز م سان،نيبد. است
ل يالم به دليشهر واقع در استان اان شهرستان درهين ميدر ا. کنديت ميتقو يگردشگر يهاگر جنبهيش از ديسم، بيتوسعه اکوتور يبرا

ه ها نشدن فرصتيدار از اينه و پايل متعدد، استفاده بهيسم است که تا کنون به داليفراوان اکوتور يهاليپتانس يدارا ،ييايت جغرافيموقع
ت يريشهر جهت مدشهرستان دره در ينه توسعه صنعت گردشگريگذاران در زماستيزان و سيرمقاله جلب توجه برنامه نيا هدف. است
 ژهيو هيناح به لين يبرا فرصت و ديتهد ضعف، قوت، نقاط نيترمهم يز بررسين پژوهش نيا ياصل سوال .باشدين صنعت ميح ايصح

و استفاده از  يليتحل - يفيتوص اشت که با روش يمشارکتو  يراهبرد از نوع يزيرکرد برنامهيبر اساس رون مطالعه يا .است يستياکوتور
 يکم يکاربرد يزيراز روش مکمل برنامه ،به دست آمده يراهبرد اصل يبندتين جهت اولويچن هم. است شدهانجام  SWOTمدل 

QSPM در منطقه، کمبود  يبالقوه گردشگر يهاليرغم وجود پتانسيکه علدهد يپژوهش نشان م يهاافتهي. بهره گرفته شده است
ده است که يز ارائه گردين يين موضوع راهکارهايحل ا يآنان شده و برا يتياز گردشگران، موجب نارضايمورد ن يو رفاه يامکانات اقامت

  .   باشديورود گردشگران به منطقه م  يد برايجد يهارساختيجاد زيان آن يترمهم
  

  .QSPM، مدل SWOTشهر، مدل ، شهرستان درهيستياکوتور يهاسم، جاذبهياکوتور: يديکلواژگان 

                                                             
 09122264486: تماس                                                                                       m.maleki200@yahoo.com Email:   
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٧٩
 

  مقدمه ) ١
 و یروح يازهاین برآوردن براي یعیطب يهاتیجذاب از دارید و نخورده دست و بکر ینواح به مسافرت

 زانیم شیعلت افزا هب ریاخ در دهه. ستین و نبوده يدیجد موضوع بشر يهايکنجکاو به یپاسخ و یروان
 ستیط زیمح با سمیتور و ارتباط سفر یکیاکولوژ ابعاد به تیحساس عت،یطب بر آمده وارد صدمات و خسارات

 نیا در). 89: 1385زاهدي،( است گرفته قرار داریپا توسعه نظرانصاحب و عتیطب انیحام نظر مد شتریب
 به شده افزون روز سفر و ریس و احتیس به اقیاشت ینیشهرنش دهیپد رشد و يشهر مراکز گسترش با راستا
 يهاتیاز محدو دور به مناطق یبرخ در و جهان نقاط یاقص در جهانگرد عنوان به امر نیا مشتاقان که يطور

 صنعت در که ییهابخش از یکی). 4: 1375،یعیشف(دند یبخش تکامل و فراغت اوقات ،ییایجغراف ،یاسیس
- یسم میاکوتور توسعه. است سمیاکوتور صنعت است، گرفته قرار هانگردانج و گردشگران توجه مورد سمیتور

 کشورها یبوم مردم متوجه میمستق طور به را يشماریب ياقتصاد منافع یشغل يهافرصت جادیا با تواند
 یعیطب ریذخا و اندازهاچشم حفظ يبرا یراه و جوامع داریپا توسعه يهاانیبن از سمیاکوتور نیچن هم .سازد

 واقع در. داشت نخواهد وجود يزیربرنامه امکان منطقه، هر در هالیپتانس شناخت و یبدون آگاه. تاس
 منطقه توان و موجود وضع اساس بر تا دهدیم را امکان نیا محقق به هر منطقه يهالیپتانس شناخت
 جهان در يرگردشگ صنعت رشد. )37: 1380 ،یرضوان(کند  ییرا شناسا آن جهت و توسعه آن با متناسب

 و هستند يدرصد 30 رشد يدارا یستیاکوتور يسفرها انیم نیدر ا که شودیم برآورد درصد 4 حدود ساالنه
- از توان يبردارکه بهره نیبا توجه به ا). 10: 1387 رانوند،یب( است سمیاکوتور به افزون روز توجه نشانه نیا

- داشته باشد، شهرستان دره یتوسعه آن در پ يفعال براا و یپو يانهیتواند زمیدر هر منطقه م یستیتور يها

پاك، نقش  یعیو طب ییط آب و هوایژه شرایبه و یار غنیبس یستیاکوتور يهاها و جاذبهشهر با داشتن توان
  .شودیمن مقاله به آن پرداخته ید که در اینمایفا میه ایناح یو فرهنگ یاجتماع – يدر توسعه اقتصاد یمهم

 را توسعه حال در و افتهیتوسعه  يکشورها يگردشگر یاصل ستون يگردعتیطب ،1980 دهه اواسط از
 سمیاکوتور یالملل نیب سال به يالدیم 2002 سال لیدل نیهم به). Fennell,2000:1( دهدیم لیتشک
 و یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمحستیز ابعاد در سمیاکوتور یجهان تیاهم يایگو نام نیا د کهیگرد یمعرف
ن سازمان به توسعه یاست که ا یتیاز اهم یسازمان ملل متحد حاک يم از سوین تصمیاتخاذ ا. است ادياقتص
ل یدر سطح جهان قا یعیط طبیو ضرورت حفاظت از مح ي، اقتصادیاجتماع يرویک نیسم به عنوان یتور

کشور برتر جهان در د، جزو ده یتوان آن را کشور چهار فصل نامیران که میکشور ا ).8: 1381ازمند،ین(است 
و  یستیاکوتور يهاران از نظر جاذبهین ایچن هم). Fennell,2000:2(باشد یم يگردشگر يهانه جاذبهیزم
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 ٨٠ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

نه ین زمیمطالعات گسترده در ا ن رویاز ا). 17: 1387پروانه،یحاج(است یجز پنج کشور برتر دن یمیتنوع اقل
با  يبشر يهاگاهسکونت يهاخاستگاه نیتریمیالم از قدیاستان ا. دینمایم يمختلف کشور ضرور يهادر شهر

 یثبت شده در فهرست آثار مل یخیهفتصد اثر تار يالد و دارایش از مین هشت تا ده هزار سال پیب یقدمت
در استفاده  یر دوچندانیمهران تاث یالمللنیب يمرز يهاانهیبودن استان و پا يامروزه با توجه به مرز. باشدیم

در . سم خواهد داشتیو اکوتور یعی، آثار طبیخی، آثار تاریراث فرهنگیدر بخش م يگردشگر يهالیساز پتان
 يهاگر شهرستانینسبت به د يت ممتازیموقع يدارا ییایو جغراف یعیشهر از نظر طبن شهرستان درهین بیا

ه نسبت کشور، سرسبز اطراف آن ب یمره و نواحیس مناسب و وجود رودخانه يو هواآب . استان است
تواند در جهت جذب گردشگر در یکند و میت خود انتظار دارد جذب میچه از جمعش از آنیگردشگران را ب

ساکنان منطقه و  يعت برایو انس با طب یو روان یاوقات فراغت و افت روح يازهایو ن یستیاکوتور يهانهیزم
ش یشهر و افزامره در شهرستان درهیروگاه سیو نسد  ياندازبا راه. از سال موثر باشد یگردشگران در فصول

- یجاد شده است که میدر منطقه ا يادیز يت گردشگریت و ظرفین سد، قابلیدکنندگان از ایروزافزون بازد
طبق آمار به دست . ل بالقوه را بالفعل نمودین پتانسیشتر گردشگر به منطقه ایتوان در جهت جذب هر چه ب

ن ماه سال یدو هفته اول فرورد ید کنندگان تنها در طیتعداد بازد ،مرهیروگاه سینسد و  یآمده از روابط عموم
ن آمار یا. نفر بوده است 16000حدود  92نفر و در سال  12000حدود  91نفر و در سال  9000حدود  90

روند ن یر بوده است که قطعاً ایدکنندگان از محل پروژه در سه سال اخیتعداد بازد ير صعودینشان دهنده س
 یکین سد تنها به عنوان ین است که ایت اینکته حائز اهم. ز تکرار خواهد شدینده نیآ يهارو به رشد در سال

را به خود اختصاص دهد و اگر  يادیزدکنندگان یشهرستان توانسته است بازد يگردشگر يهاها جاذبهاز ده
سم شهرستان را بر طرف نمود یژه اکوتوریسم و به ویتوسعه تور يموجود در راستا يهابتوان مشکالت و ضعف

 در پژوهش حاضر به مطالعه. م بودین منطقه خواهیبه ا يشتریدکنندگان و گردشگران بیشاهد تعداد بازد
نه رشد و یله بتوان زمین وسین شهرستان پرداخته شده است تا بدیت ایوضع سمیتوسعه اکوتور یسنجامکان

- مناسبن سوال مطرح شده که یا پژوهش، یبه هدف کل یابیمنظور دستبه  .دار آن را فراهم نمودیتوسعه پا

 ست؟یشهر چسم شهرستان درهیدر توسعه اکوتور يریگمین راهبرد تصمیتر

  
  ينظر يمبان) ٢

- یها مآن يسم صورت گرفته است که از جملهیو اکوتور ينه گردشگریدر زم یتاکنون مطالعات گوناگون
  :ر اشاره نمودیتوان به موارد ز
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٨١
 

ه سامان یسم در ناحیتوسعه اکوتور یسنجامکان "تحت عنوان  يادر مقاله) 1391(و همکاران  ییتقوا
توسعه  يمشکالت و تنگناها یو بررس يگردشگر يهاها و جاذبهتیبا شناخت قابل "ياریچهارمحال بخت

سات یات و تاسه را کمبود امکانیناح يگردشگر یافتگیتوسعه ن یه سامان، علل اصلیدر ناح يگردشگر
 يهاز ارائه طرحین يریگجهیدر نت. ه دانستیناح یدر اماکن اقامت یمکف يهايگذارهیو عدم سرما ییربنایز

 یو اجتماع يساز توسعه اقتصاد نهیرا زم یو دولت یبخش خصوص يگذارهیو سرما يجامع و مدون گردشگر
  .داندیه سامان میناح

 "وانیسم در شهرستان مریتوسعه اکوتور يراهبردها"تحت عنوان  يادر مقاله) 1390(و همکاران  يبدر
وان یسم شهرستان مریجهت توسعه اکوتور ییبه دنبال ارائه راهبردها یمشارکت يراهبرد يزیرکرد برنامهیبا رو

دار در شهرستان یسم پایت و توسعه اکوتوریدهد که به منظور تقویشان نشان میا يهاافتهی. بوده است
- ت و برنامهیریو مد يگذاراستیس يبرا يراهبرد يابه عنوان مجموعه یمتنوع يالزم است راهبردهاوان، یمر

  .  رندیسم مورد توجه قرار گیاکوتور يزیر
- ره قشم با بهرهیجز يگردعتیطب يهاتیقابل یابیارز "با عنوان  یدر پژوهش) 1388(گر و همکاران نوحه

نه یره قشم در زمیجز يهايها و توانمندتیقابل یابیه ارزب "SWOT يت استراتژیریاز مدل مد يریگ
گردان با حفظ عتیاز ورود طب يحداکثر استفاده اقتصاد يشود و استراتژیپرداخته م یعیطب يگردشگر

  . گرددیم یش معرفیره کیجز يتوسعه گردشگر يبرا ين نوع استراتژیره به مثابه بهتریجز يهاارزش
 گردشگري توسعه در اکوتوریستی هايجاذبه نقش"تحت عنوان  يادر مقاله) 1387( و همکاران یسراق

 اکوتوریستی هايجاذبه هايقابلیت و هاپتانسیل ارزیابی و بررسی به "SWOTمدل  بر با تاکید نهاوند
 برداريعدم بهره که است این واقعیت سنده بیانگریمطالعات نو از حاصل نتایج .است نهاوند پرداخته شهرستان

 با را منطقه اکوتوریستی هايجاذبه محیطی،مسایل زیست به نسبت مدیران علمی بینش ضعف و اصولی
  .است کرده مواجه باالیی آسیب پذیري

از چلگرد تا باتالق گاو (رود ندهیمحور زا يتوسعه گردشگر یدر بررس) 1385(ران ین مشاور امکو ایمهندس
 يهازهیجاد انگیپرداخته و ا ياریه فرد استان چهارمحال بختمنحصر ب یعیطب يهاجاذبه یبه بررس) یخون
  . فراهم کرده است یو خارج یمسافران داخل يبرا يقو

منطقه  ییرود به شناساندهیرامون سد زایپ يگسترش گردشگر يهانهیزم یدر بررس) 1384( یبن ينادر
در تمام  یجاد و مشارکت مردمیرود، اندهیه زایات وحش حاشیست و حیط زینه حفظ محیپرداخته و در زم

  .داندین منطقه میا ين رکن در توسعه گردشگریتر، اجرا و نظارت را مهميریگمیمراحل تصم
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 ٨٢ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

سم یاکوتور يهايتوانمند یسنجامکان"با عنوان  يادر مقاله) 1378( يآبادیده چشمه و زنگ يمحمد
 يدهایها و تهدا فرصتیف و قوت نقاط ضع ی، با بررس"SWOTبه روش  ياریاستان چهارمحال و بخت

در استان، به  یعیطب ين مشکل توسعه گردشگریتررسد که مهمیجه مین نتیاستان، به ا یعیطب يگردشگر
  .هاسترساختیز زیو ن یتیریفراوان، ضعف مد يهاتیرغم دارا بودن قابل

 یتخصص صورت به شهرکرد شهرستان یستیتور هايجاذبه و ستیط زیمح یبررس در) 1377( یمردان
- یژگیو همراه به یعیطب هايجاذبه و هالیپتانس که دهیرس باور نیا به و کرده یبررس را مورد مطالعه منطقه

 و فراغت اوقات گذاران و سمیتور نظر از یعیوس و یغن اریبس هايتیقابل مجموع، در یخیتار یفرهنگ هاي
  .شود نوشته رساله نیا شده باعث و آمده فراهم عت شهرستانیطب دل در حات،یتفر

 -اقتصادي توسعه و سمیتور" تحت عنوان ارشد خودیکارشناس نامهانیپا در) 1377( یاسیق میخدارح
 یمعرف به استان یستیتور هايجاذبه یمعرف ، ضمن"اريیبخت و استان چهارمحال یفرهنگ و یاجتماع

 از یکی به استان نیا ارتقاء منظور به برديکار و یقاتیتحق هايطرح انجام و پرداخته آن یستیتور هايتیقابل
  .داندیم ضروري یمل یستیتور مراکز

 منابع یمعرف به "سمیاکوتور توسعه براي یمقدمات زيیربرنامه" عنوان تحت ايمقاله در) 1376( یفیشر
 برايج نشان داده یپرداخته است که نتا وحش اتیح هايپناهگاه و یمل هايپارك اهداف و رانیا یستیتور
 و گردد برآورد منابع یکیاکولوژ برد تیظرف که است ازین در قدم اول سمیاکوتور رهايیطرح زنج کی هیته
  .نموده است ارائه منظور نیا را براي کاربردي روش کی

 :ن ارائه دادین چنیسم ایف خود را از اکوتورین تعرینخست 1991سم در سال یاکوتور یالمللنیمجمع ب
ست و بهبود یط زیت و حفاظت محیباشد و موجب حما يریپذتیکه همراه با مسئول یعیطبمسافرت به منابع 

 يگردشگر یسم، نوعیاکوتور). Hvenegeard,1994: 25(شود ) یبوم( یمردم محل یدن به سطح زندگیبخش
- طیبه دنبال حفظ مح يرمادیو غ يماد يهااست که عالوه بر منفعت یعیط طبیانسان در مح ينهمسئوال

، ينظر(سم خواهد بود یاز ابعاد مختلف با اکوتور يداریان پایوند میپ يآن برقرار يجهیست است و در نتیز
ک یکند که بتواند در یف میتعر ياز گردشگر یدار را نوعیپا يبه عنوان نمونه باتلر، گردشگر). 2: 1388

ست صدمه نزند و تا بدان حد یزطیحبه م یکیزیو ف یابد و از نظر انسانین در زمان نامحدود ادامه یط معیمح
دار یپا يرو گردشگرنیاز ا. اوردیوارد ن يالطمه یاجتماع يندهایها و فراتیگر فعالیفعال باشد که به توسعه د

 یکیکه از لحاظ اکولوژ يايگردشگر). Bulter, 1996: 4(ل کند یاست که توسعه را تسه يآن نوع گردشگر
موجود  يهاعت پاسخ دهد و به حفظ و گسترش فرصتیگردشگران طب یفعل يازهایبه ن یعنیدار باشد، یپا
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سم یآن تالش ورزد، اکوتور يداریدر جهت پا) ياکولوژ(بوم ستیصدمه زدن به ز ينده بپردازد و به جایآ يبرا
دار اشاره یسم پایبه اصول اکوتور 1در جدول شماره ). 35 :1390و همکاران، يبدر(شود یدار خوانده میپا

  .ه استشد
  

  داريسم پاياصول اکوتور) : ١( جدول شماره

  داریاستفاده از منابع پا
ار مهم است و موجب ادراك بلندمدت ی، بسی، فرهنگی، اجتماعیعیحفاظت و استفاده از منابع طب

  .شودیکسب و کار م

  عاتیش از حد مصرف و ضایکاهش ب
و  یطیمحستیدمات درازمدت زص يبازساز يهانهیاز هز يریش از حد مصرف و جلوگیکاهش ب

  .يت گردشگریفیکمک به ک

  یستیت تنوع زیریمد
ه در دراز مدت یجاد پایدار و ایپا يگردشگر يبرا یو فرهنگ ی، اجتماعیعیج تنوع طبیحفظ و ترو

  .است يضرور

  يزیردر برنامه يگردشگر يهامجتمع
رات یتاث یابیارز. است یو محل یک منسجم ملیاستراتژ يزیرکه در چارچوب برنامه يتوسعه گردشگر

  .خواهد شد يمدت گردشگر یزنده ماندن طوالن تیش قابلی، موجب افزایطیمحستیز

  یمحل يت از اقتصادهایحما
-ستیز يهانهیو هز یمحل ياقتصاد يهاتیاز فعال ياف گستردهیاز ط یبانیکه به پشت يگردشگر

  .کندیکمک م یطیمحستیز يهابیب از آسمدت با اقتصاد و اجتنا ین سود طوالنیو تخم یطیمح

  ریدرگ یجوامع محل
ست را بهبود یط زیو مح یاجتماع يهامهینه تنها ب يدر بخش گردشگر یمشارکت کامل جوامع محل

  .کندیز کمک مین يگردشگر يهات پروژهیفیبخشد بلکه به کیم

  یمشاوره و سهامداران عموم
ها است که آن يضرور یو نهادها در صورت یجوامع محل يهاو سازمان ين صنعت گردشگریمشاوره ب

  .گر و در حل بالقوه تضاد منافع کمک کنندیکدیدر کنار 

  آموزش کارکنان
کار، همراه با استخدام پرسنل در تمام سطوح،  يهاوهیدار به شیپا يآموزش کارکنان و ادغام گردشگر

  .يت محصول گردشگریفیو بهبود ک

  نهسئوالم يگردشگر یابیبازار
و  یو اجتماع یعین با توجه به اطالعات طبمسئوالکنند و یرا گردشگران کامل فراهم م یابیبازار
  بخشندیرا بهبود م يت مشتریدهند و رضایش میدر مناطق مقصد را افزا یفرهنگ يهاطیمح

  .Blamey, 2001, 21:منبع      
  

تحقق  نیبنابراکند، یر مییتغ یو زمان ییابعاد فضادر  یستیاکوتور يهامکان يداریکه پانیبا توجه به ا
ر است یپذامکان یاجتماع يریپذت اصول حفاظت و لحاظ واکنشیسم دلخواه، فقط با رعایصنعت تور

عت محور یها، طبجاذبه -1: ردید مد نظر قرارگیار مهم بایسم سه معیدر مقوله اکوتور). 33: 1389،يمختار(
- یم ییهاطین محیت چنیریمد -3. و آموزش متمرکز باشد يریادگیها بر ستیررابطه متقابل تو - 2. باشند

 یخوانهم يو لقتصاد یفرهنگ – ی، اجتماعیکیاکولوژ يداریرا دنبال کند که با پا یست اصول و اقداماتیبا
  ). Weaver and Lawton, 2007: 1170(داشته باشند 
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ستم، به شان جوامع یاست که با محافظت از اکوس يبه نحو یعید از مناطق بکر طبیسم، بازدیدر اکوتور
و  یو جامعه محل یعین منابع طبی؛ ب)Ricklefs, 2001: 484(شود یتوجه و احترام گذاشته م یمحل

ق به حداقل رساندن یست، از طریط زیاز مح يمندت عالوه بر بهرهیشود؛ در نهایگردشگران توازن برقرار م
ن حال یدر ع). Fennell, 2000: 41(رساند یم ياریدار یپا یستیزطیجاد محیعت، به ایبر طب یرات منفیتاث
ز کمک یزبان نیرفاه جامعه م يآورد و به ارتقایرا فراهم م یت بومیجمع یاجتماع – ينه مشارکت اقتصادیزم
 يدر الگو يست و گردشگریط زین انسان، محیب یقیعم يوندهاین پیبنابرا). 89-90: 1385، يزاهد(کند یم

سم یوستار اکوتوریها، پا حفاظت آنیست و یزطیها در محزان دخالت انسانیسم برقرار است که به میاکوتور
  ).38: 1390و همکاران،  يبدر(رد یگیشکل م ییایجغراف يادر محدوده

 ییفضا ير قرار داده و الگویرا تحت تاث ییایجغراف ياز فضاها ياریکم بسیست و یسم در قرن بیاکوتور
نو  یز به عنوان روشیدار نیپا يتوسعه یکنون يهادر سال. دیجاد نمایا ییایمختلف جغراف یرا در نواح يدیجد

شند یاندیو حفظ منابع ب ی، عدالت اجتماعیسطح زندگ يله دربارهیمطرح شده تا جوامع بتوانند بدان وس
)English Tourism Board, 2000: 78 .(کوتاه و  ییو فضا یل بعد زمانی، به دلیعیط طبیمح يهاتفرجگاه

و  یماف(افته است ی ییگاه واالیآخر هفته، جا يشتر افراد طبقه متوسط در روزهایاستفاده ب یین توانایچن هم
، گذران اوقات )Weaver,2006: 19(نه ساز استراحت، تمدد اعصاب ین فضاها زمیرا ایز). 23: 1387،ییسقا

ز به یش شمار گردشگران نی، و افزا)168: 1383، ییو سقا یماف(شوند یمحسوب م یفراغت و انجام سرگرم
- هیو رضائ يلنگرودیعیمط(انجامد یش درآمد و سطح اشغال میالت و افزایگسترش خدمات و تسه

). Fleischer and Tchetchik, 2005: 495؛20: 1391،يدریو ح يلنگرودیعیمط؛76: 1392،يآزاد
م به حفاظت از یرمستقیآورد و غیبه عمل م یر مصرفیغ ياستفاده یعیاط وحش و منابع طبیسم از حیاکوتور

ا یافته به کشور یت یریافت مدیک رهیسم یاکوتور. کندیکمک م یمردم محل يمنطقه و بهبود وضع اقتصاد
مناسب اماکن  یابیبازار و ین بومیحفاظت در مناطق، مشارکت ساکن يدهد که برایمورد نظر ارائه م يمنطقه

  ).WTO,2005( سازدیمج یبس
  
  ق يروش تحق) ٣

ات یبه مطالعه تجرب یفیوه توصیدر ش. است) یفیو ک یاز نوع کم یبیترک( یلیتحل -یفیق، توصیروش تحق
مورد  SWOTک یز تکنین یلیوه تحلیسم پرداخته شده و در شیاکوتور ينه نوشتارهایدر زم یو داخل یجهان

ها، امکانات و ، جاذبهیدانیموجود و مطالعه م يمنابع و اطالعات اسناددر ابتدا با توجه به . استفاده قرار گرفت
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به منظور . دیه گردیشهر تهدر شهرستان دره يگردعتیت طبیژه در مناطق با قابلیو به يخدمات گردشگر
ل ین تکممسئوالمردم و  ياز سونامه پرسش 45در شهرستان، تعداد  يگردشگر ين شاخص تقاضاییتع

به صورت  يریگوه نمونهیباشد که شیشهر من شهرستان درهی، ساکنينامه جامعه آمارپرسش نیدر ا. دیگرد
 يافراد با محقق ،اطالعات يگردآور يبرا يریگنمونه نوع نیا اساس بر. است انجام شده يا نظری هدفمند

 مناسب شناخت و تاطالعا يدارا آن از ییهاجنبه ای یبررس تحت موضوع ينهیزم در که کندیم برقرار تماس
 محقق هرگاه که بیترت نیا به دارد، یبستگ یبررس مورد سواالت ينظر اشباع به نمونه حجم. باشند یکاف و

 گریهمد به يااندازه به مطلع افراد با شده انجام يهامصاحبه ای و شده داده يهاپاسخ که برسد جهینت نیا به
 ندارد، وجود هاآن در يدیجد يهاداده و شده هامصاحبه ای و هاپاسخ شدن يتکرار به منجر که دارند شباهت

جهت  ).19-18: 1378،ییرضا و محمدپور( کشدیم مصاحبه از دست و دانسته یکاف را هامصاحبه تعداد
 هم. درصد بوده است 80به دست آمده باالتر از  يکرونباخ استفاده شد و آلفا يز از آلفاینامه نپرسش ییایپا

 يبعد يدر مرحله. دین گردینه، اعتبار پرسشنامه تامین زمیدر ا ید و مشاوران علمیجعه به اساتن با مرایچن
در شهرستان مذکور  يگردعتیطب يو راهبرد توسعه يه استراتژیل اطالعات و ارایه و تحلیق، جهت تجزیتحق

به عمل آمده  يهایبررس، با یلیتحل یدر ادامه به منظور ساخت مدل. بهره گرفته شد SWOT یلیاز روش تحل
دها مورد یها و تهداز نقاط قوت، ضعف، فرصت یموثر در منطقه، فهرست یرونیو ب یط درونیمح يبر رو

به هر کدام از  یدهن وزنمسئوالاز مردم، گردشگران و  یله نظرخواهیسپس به وس. قرار گرفت ییشناسا
بوده  ين استراتژیه در تدویکه مبنا و پا یرجو خا یک داخلیم عوامل استراتژیعوامل صورت گرفت و با تنظ

 يراهبردها يبندتیدر آخر جهت اولو. دیه گردیاستخراج و راهبرد مناسب ارا SWOTس ی، ماتراست
  .  دیگرداستفاده  QSPM یکم يکاربرد يزیرکارانه از برنامهمحافظه

نفوس و  يسرشمار(باشد یمالم یاستان ا ن شهرستان دریچهارم یتیکه به لحاظ جمع شهردره شهرستان
 در و دقیقه 8 و درجه 33 یجغرافیای عرض و دقیقه 22 و درجه 47 یجغرافیای در طول) 90مسکن سال 

 ایالم جاده مسیر در و ایالم شهر يکیلومتر 142 در ن شهرستانیا. است واقع دریا سطح از يمتر 650 ارتفاع
ن یانگیم و درجه 42 حرارت درجه ن حداکثریانگیم خشک، و معتدل آن يهوا و آب. دارد قرار دختر پل ـ

 از شهردره شهرستان. است مترمیلی 350 متوسط به طور ساالنه یبارندگ. باشدیم درجه -6 دما حداقل
 ،)لرستان استان( دختر پل و کوهدشت چرداول، و شیروان با ترتیب به يخاور جنوب تا شمال ،يباختر شمال

است  همسایه ایالم و مهران دهلران، آبدانان، با ترتیب به يباختر لشما تا جنوب ،يخاور جنوب از
  .)11: 1392،یملک(
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 و دارد نام گاماسب ،ایالم ورود از قبل تا رود این که باشد شده یمره گرفتهس رود از شاید شهردره نام
 از يادره در سیمره رود کنار در شهردره چون که گفته شده است. شودمی سیمره نامیده ،ایالم به ورود هنگام

 و ویران بارها مختلف ادوار در شهردره یباستان و یتاریخ شهر. است یافته نام دره گرفته، قرار کبیرکوه دره
در  که عیالمیان. است یعیالم پایتخت "ماداکتو" یباستان شهر محل شهردره ،ينظر بر بنا .است گشته آباد

 را یشمال مرز و منطقه یارتباط بزرگ راه و رودخانه دره  بودند؛ لرستان يهاکوه يفرمانروا باستان عهد دوره
 حال در .است جمله آن از آنان دوم پایتخت ماداکتو که نمودند تاسیس یمستحکم اماکن و شدند متصرف

 خروشان رودخانه و یساسان دوره یباستان شهر يهاخرابه کنار در و کبیرکوه دامنه در که شهردره شهر حاضر
ن و یتربایز از ییک انبوه يهاجنگل و سبز مراتع ،یغن آب منابع  ،فراوان يکشاورز استعداد با دارد، قرار یمرهس

 يهاآثار و جاذبه ياز جمله. شودیم و غرب کشور محسوب ایالم استان مهم و یباستان ين شهرهایترپرجاذبه
  .)1392،یملک(اشاره نمود  ،آمده است 2که به صورت اختصار در جدول  يتوان به مواردیشهرستان م

  
  شهرشهرستان دره يخيتار يهاجاذبه) : ٢( جدول شماره

 حاتيتوض يخيقدمت تار اثر  نام

 یاسالم-یساسان دره شهر یخیشهر تار
از  یعلم يدر جنوب شهرستان دره شهر واقع شده و چند فصل است که حفار

 رددر آنجا ادامه دا یراث فرهنگیکارشناسان م يسو
 سرخ آباد يواقع در روستا یساسان آتشکده –یچهار طاق

 نیپشت پمپ بنز –واقع در شرق دره شهر یاسالم – یساسان هزار در یخیآثار تار

 قلعه گل يروستا –واقع در شمال شهر دره شهر یساسان قلعه گل یساختمان يایبقا

 رکوهیتنگه، ارتفاعات کب خ مکان ،داخلیش يروستا یساسان خ مکانیقلعه ش يصخره ا يمعمار

 خ مکانیش يروستا یساسان خ مکانیش یخیتپه تار

 خ مکانیش يداخل تنگه روستا هیصفو خ مکانیش یاب آبیآس

 خ مکانیش يروستا هیقاجار قلعه پوراشرف

 کله جو يک روستایپلدختر، نزد –جنب جاده دره شهر یساسان دیزیکل  يمعمار يایبقا

 رکوهیشهرستان دره شهر، ارتفاعات کب يلومتریک 10 یاسانس نیشکارگاه بهرام چوب

 پلدختر –مره، جاده دره شهریرودخانه س يبر رو یاسالم -یساسان شانیگاوم یخیپل تار

 چم نمشت يشمال شهر، روستا یساسان چم نمشت یخیپل تار

 جهادآباد يروستا یالمیدوران ع غنیتپه ت

 سرورآباد ، چمکالن يستارو خیش از تاریپ سرورآباد یخیتپه تار

 سرورآباد، چمکالن يروستا سال 3000 نلیقلعه ز

 دلفان آباد، چمکالن يروستا خیش از تاریپ دلفان آباد یخیتپه تار

 چمژاب يروستا " هیچم ژ یخیتپه تار

 دشت آباد يروستا " دشت آباد یخیتپه تار
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 حاتيتوض يخيقدمت تار اثر  نام

 سرگچله يروستا " تپه کوزه گران

 )کانیس(آباد  يمهد يروستا یساسان آباد يمهد يآثار معمار

 "                      "       " معاصر رغالمیقلعه م
 فرهاد آباد يروستا یخیدوران تار فرهاد آباد یخیتپه تار

 رکوهیفرهاد آباد و زرانگوش در ارتفاعات کب يحدفاصل روستا یخیدوران تار قلعه سکه سون

 فاضل آباد يروستا يروبرو خیش از تاریپ تپه چغاسبز

 قلعه تسمه يروستا " قبور و زاغه قلعه تسمه

 زرانگوش يتنگه روستا " پشته زرانگوش یآثار ساختمان

 " " پشته زرانگوش یقبور باستان
 نیریچشمه ش يروستا " نیریچشمه ش یخیقبور تار

 رکوهیبخش بدره، دامنه ارتفاعات کب یساسان الرت یخیشهر تار

 ، بخش بدره يتنگ کافر یخیدوران تار يصخره ا يآثار معمار

 کلم، بخش بدره يروستا یساسان کلم یخیقلعه تار

 آبهر يروستا یخیدوران تار آبهر بدره یخیقبور تار

 فدك يروستا " فدك یخیقبور تار

 ینیهندم يروستا " ینیهندم يآثار معمار

 مرهید و سد سیز ين روستایتلخاب، ب يروستا " دیز يآثار روستا

  ).www.daresahr.blogfa.com(شهر ت درهیو سا 1391محققان، يهایبررس :منبع   
  

  قيتحق يهاافتهي) ٤
ل یشهر، اقدام به تشکسم شهر درهیها در توسعه اکوتورتین اولویتربه مهم یابیدست يدر مرحله نخست برا

- ر گروهیعوامل در ز ییدوه دوبهسید تا براساس مقاین گردمسئوالله مردم و یس عوامل ارائه شده به وسیماتر

شوند  ییسم در منطقه شناسایچهارگانه توسعه اکوتور يدها، راهبردهایها و تهدها، فرصتها، ضعفقوت يها
  ).3جدول (
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 ٨٨ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور يس راهبرديماتر) : ٣( جدول شماره
  )WEAKNESS(نقاط ضعف   )STRENGTH(نقاط قوت 

S1- منحصر به فرد                                      یعیطب ياندازهاد چشموجو
S2-                                     وجود چشمه و رودخانه  
S3- ها و محصوالت متنوعوهیوجود م  
S4- اکوتوریستی مناطق در سر و صدا بدون و آرام محیط داشتن  
S5- یخیتار يگر بناهایوجود قلعه، آتشکده و د  
S6 - وجود بقاع متبرکه متعدد  
S7- آالقزل یوجود مراکز متعدد پرورش ماه  
S8- خبره یان محلیوجود راهنما  
S9- یمردم بوم ينوازوجود فرهنگ مهمان   

S10 - یورزش يهاتیانجام فعال يوجود ارتفاعات و قلل مرتفع برا  
S11 - يابر یو روان یو سالمت روح یشاداب يهانهیفراهم کردن زم 

  گردشگران
S12 - مرهیروگاه سیوجود سد و ن  

W1- یو خصوص یبخش دولت يگذارهیعدم سرما     
W2- در منطقه ی، رفاهیالت اقامتینبود تسه  
W3- در منطقه                                        یو بهداشت یالت خدماتینبود تسه
W4- به روستاها ینامناسب بودن جاده دسترس  
W5- ها و معابر درون روستاهابودن کوچه نامناسب  
W6 - مناسب معابر روستاها در شب یینبود روشنا  
W7- ت یو عدم رعا یب باغات و مزارع خصوصیتخر

  طیبهداشت مح
W8- زودرس بهاره يگرما  
W9- در همه فصول يگردشگر يعدم ثبات الگو  

W10 - غاتیو تبل یرسانبودن نظام اطالع یناکاف  
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٨٩
 

  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور يس راهبرديماتر) : ٣(ادامه جدول شماره 
 (ST)تنوع  يراهبردها (SO) يتهاجم/يرقابت يراهبردها  )OPPORTUNTTY(ها فرصت

O1- به  یو خصوص یش توجه بخش دولتیافزا
  يدر بخش گردشگر يگذارهیسرما
O2- طقهفراوان در من یشغل يهانهیوجود آوردن زمبه  
O3- ه و درآمد به یشدن سرما يو جار يسودآور

  منطقه
O4- اد گردشگران به اقامت چند روزه در یل زیتما

  منطقه
O5- یمنطقه و تبادالت اجتماع یارتقاء سطح فرهنگ 

  ین گردشگران و ساکنان بومیب
O6 - به منظور توسعه  يابرنامه يه و اجرایته

  يران گردشگریمد يهايتوانمند
O7- منطقه به دو استان لرستان و خوزستان یکینزد  
O8- ستیط زیحفاظت مح  

  

SO1- با  يگذارهیسرما يهاتیت ظرفیتقو
  منطقه يباال يهالیتوجه به پتانس

SO2- جاد یا يبرا يگذارهیت سرمایتقو
با توجه به  یاشتغال مردم محل يهافرصت

  موجود يهاتیقابل
SO3- و  یت ارتباطات اجتماعیتقو
 ينوازهمانیجه به فرهنگ مبا تو یفرهنگ

  مردم منطقه
SO4- ش مدت زمان اقامت یافزا

 يهاجاد مجموعهیگردشگران در منطقه با ا
  ...، هتل و یاقامت

  

ST1 - هیسرما يهاتیظرف یبخشتنوع-
  شتریکسب سود و درآمد ب يبرا يگذار

ST2 - و  یبه ارتباطات اجتماع یبخشتنوع
 یرات سوء فرهنگیکاهش تاث يبرا یفرهنگ

  ياز گردشگر یناش یو اجتماع
ST3 - يهارساختیجاد زیو ا یبخشتنوع 

جاد یا يد مانند هتل و رستوران برایجد
  رغبت و ورود گردشگران به منطقه

-ST4 روحیه در باال بردن یبخشتنوع 
 گسترش و ایجاد جهت مردم مشارکت

  سمیسم و اکوتوریتوسعه تور
ST5 - ل جاد اشتغایو ابتکار در ا یبخشتنوع

  جلب گردشگران  يد برایجد يهاو شغل

  )THREAT(دها يتهد
ر جهت ييتغ/يبازنگر يراهبردها

 (WO)هوشمندانه 
  يتدافع يراهبردها

(WT) 
T1 - یناش یطیمحستیز يهایآلودگ و یمنف راتیتاث 

  يگردشگر از
T2 - بر  يگردشگر یو اجتماع یرات سوء فرهنگیتاث

  منطقه
T3 - يهانیزم و یاهیگ پوشش و درختان رفتن نیب از 

  مزارع و يکشاورز
T4 - طیت محیش از ظرفیست بیرش توریپذ  
T5 - تیریمد يبرا نامناسب يهايگذاراستیس 

  منطقه در سمیاکوتور
T6- گردشگري هاياز فرصت مناسب برداريعدم بهره 

-برنامه و ساختار ظرفیت عدم وجود دلیل به زمستانه

  الزم هاي
T7 - شکست از ترس لیدل به يگذارهیسرما عدم  
T8 - براي دولت سوي از تسهیالت و مجوز عدم صدور 

   اکوتوریسم گسترش
T9 - يبودن گردشگر یفصل   

WO1 - در  یدولت يهااستیدر س يبازنگر
  يگذارهیجذب سرما نهیزم

WO2 - الت یدر خدمات و تسه يبازنگر
مرتبط با  يهارساختینه زیارائه شده در زم

  منطقه يگردشگر
WO3 - ت یجاد امنین و ایدر قوان يبازنگر

  آنان یخاطر گردشگران و آسودگ
WO4 - یرساندر تنوع اطالع يبازنگر 
  ها جهت جذب گردشگر به منطقهسازمان
WO5 - يهاد يهادر طرح يبازنگر 
 ياز سوتر آن عیسر يو اجرا ییروستا
  مربوطه يهاارگان

WT1 - از ورود افراد مزاحم و  يریجلوگ
 يت برایامن جادیشرور، به منظور ا

  گردشگران
WT2 - ر فرهنگیاز ورود وتاث يریجلوگ-

حفظ آداب  يبرا یگانه با فرهنگ بومیب يها
  یو رسوم محل

WT3 - از ورود و برخورد با  يریجلوگ
 یطیمحستین زیکه به قوان یگردشگران

  اندتوجهیب
WT4 - غات سوءصورت یاز تبل يریجلوگ

  ت خود منطقهیگرفته درباره مردم و امن

  .1392ق،یتحق يهاافتهی: منبع     
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 ٩٠ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

 یرونیب و یدرون عوامل از یبیترک صورت به و گرفته صورت جدگانه بخش چهار در شده نییتع يراهبردها
 نقاط عوامل یعنی. باشدیم هافرصت و قوت نقاط از یبیترک يراهبردها ک باری که بیترت نیا به. باشد یم

 ما راهبرد حالت نیا در. شودیم نییتع را آن با متناسب راهبرد و دریگیم قرار هافرصت عوامل کنار در قوت
 اصطالح در را ياستراتژ نیا. شود يبرداربهره هافرصت از قوت، نقاط از استفاده با که باشد صورت نیا به دیبا

 و هافرصت بیترک از راهبردها دوم نوع .نامندیم یتهاجم يا استراتژی )SO( حداکثر – حداکثر ياستراتژ
 حالت نیا در که شودیم یطراح آن با متناسب راهبرد بخش، دو نیا عوامل بیترک از یعنی. است ضعف نقاط
 راهبرد را، راهبرد نیا. برده شود نیب از ای کاهش ضعف نقاط ها،فرصت از جستن بهره با که است نیا هدف

- یم دهایتهد و قوت نقاط از یبیترک د،راهبر سوم نوع .نامندیم یرقابت يا استراتژی) WO( حداقل -حداکثر
 يریجلوگ رو شیپ يدهایتهد از قوت، نقاط از استفاده با که شود نییتع يراهبرد دیبا حالت نیا در. باشد
 راهبرد، چهارم نوع و .نامندیکارانه ممحافظه يا استراتژی) ST( حداکثر – حداقل راهبرد را، راهبرد نیا. کند
 هر از يدور و ضعف نقاط کاهش راهبرد، نییتع از هدف حالت نیا در. است دهایدته و ضعف نقاط از یبیترک

ج یسپس نتا .نامندیم یتدافع يا استراتژی) WT( حداقل – حداقل راهبرد را، راهبرد نیا. باشدیم دیتهد گونه
ب مجموع در قال يشد و محاسبات آمار یسم سازماندهیتوسعه اکوتور يراهبرد يبه دست آمده بر اساس الگو

درج شده  4ن انجام گرفت که در جدول مسئوالدگاه مردم و یاز از دیه و رتبه و امتیب ثانویه، ضرایب اولیضرا
  :ر است ین مدل، به صورت زیخالصه کار در ا. است

 ید دانشگاه که هم بومیکارشناسان و اسات از نامهپرسش کی قیطر از: هیب اولین ضرییمرحله اول، تع
 یرونیب و یدرون عوامل از کی هر به اند،ت کامل داشتهیهم بر موضوع مورد پژوهش اشرافمنطقه بوده و 

 کرتیل فیط از بیضر نییتع يبرا .گردد مشخص عوامل ياثرگذار زانیم داده شده تا بیضر شده، نییتع
نه د، یگز(، )ازیتام 3نه ج، یگز(، )ازیامت 4نه ب، یگز(، )ازیامت 5نه الف، یگز(که  ین معنیده، بدیگرد استفاده

 در نهیگز هر ارزش به هانهیگز از کی هر تعداد سپس. محاسبه شده است) ازیامت 1نه ه، یگز(و ) ازیامت 2
ر عوامل یسا :هیثانو بیضر نییتع دوم، مرحله .شود حاصل عامل نیا هیاول بیضر تا شده ضرب کرتیل فیط
 يهیب اولیسپس ضر. شود یعوامل با هم جمع م يه همهیب اولیز به شکل باال محاسبه شده و ضریگر نید

 کردن مشخص يبرا رتبه نییتع: ن رتبهییمرحله سوم، تع .م شده استیب تقسیهر عامل بر مجموع ضرا
. باشدیم 4 تا 1 از ها رتبه. باشدیم عوامل به نسبت واکنش دادن نشان در یکنون يهاراهبرد یاثربخش زانیم

 .شودیم کاسته یاثربخش و واکنش شدت از 1 عدد سمت به و بوده عیسر یلیخ واکنش از نشان 4 رتبه
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٩١
 

 هیثانو بیضر در) 4 تا 1 از( داده شده عامل هر به که يارتبه هر ارزش: ییب نهاین ضرییمرحله چهارم، تع
  .آمده است دست به عامل هر یینها بیب ضرین ترتیضرب شده و بد

  
  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور يردراهب يل الگويس تحليماتر) : ٤( جدول شماره

  سوات
  نمسئوالنظر مردم و 

ب یضر
  هیاول

ب یضر
  هیثانو

  ازیامت  رتبه

ل ب
وام

ع
ی

  یرون

  هافرصت

O1 153 117/0 1  117/0  
O2  145  111/0  1  111/0  
O3  159  121/0  2  242/0  
O4  150  114/0  1  114/0  
O5  166  127/0  2  254/0  
O6  188  144/0  4  576/0  
O7  171  131/0  3  393/0  
O8  173  132/0  3  396/0  

  203/2    1  1305  مجموع

  دهایتهد

T1 150  098/0  1  098/0  
T2 144  094/0  1  094/0  
T3 169  111/0  2  222/0  
T4 186  122/0  4  488/0  
T5 184  121/0  3  363/0  
T6 180  118/0  3  354/0  
T7 179  117/0  3  351/0  
T8 152  1/0  1  1/0  

  T9  176  115/0  3  345/0  
  415/2    1  1520  مجموع

  .1392ق،یتحق يهاافتهی: منبع                    
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 ٩٢ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور يراهبرد يل الگويس تحليماتر) : ٤( ادامه جدول شماره

  سوات
  نمسئوالنظر مردم و 

ب یضر
  هیاول

ب یضر
  هیثانو

  ازیامت  رتبه

درون
ل 

وام
ع

  ی
  

  هاقوت

S1 193 101/0 4  424/0  
S2  184  096/0  3  152/0  
S3  160  084/0  2  065/0  
S4  165  086/0  2  440/0  
S5  201  105/0  4  294/0  
S6  153  080/0  1  059/0  
S7  144  075/0  1  294/0  
S8  150  079/0  1  053/0  
S9  188  099/0  4  158/0  
S10  184  096/0  3  134/0  
S11  176  092/0  3  158/0  
S12  220  10/0  4  400/0  

  046/3    1  2118  مجموع

  هاضعف

W1 156  092/0  2  184/0  
W2 185  110/0  3  330/0  
W3 179  106/0  3  318/0  
W4 172  102/0  2  204/0  

  W5  165  098/0  2  196/0  
W6 162  096/0  2  192/0  
W7 158  094/0  2  188/0  

W8 166  098/0  2  196/0  

W9 164  097/0  2  194/0  
W10 172  102/0  3  306/0  
  308/2    1  1679  مجموع

  .1392ق،یتحق يهاافتهی: منبع                    
  

 بخش هر یینها بیضر از منطقه يراهبردها یکل تیوضع نییتع يبرا: ییراهبرد نها نییمرحله پنجم، تع
)SWOT (در که آمده دست به عامل هر یینها بیضرا مجموع از که دارد یبیضر بخش هر. شودیم استفاده 

 کرده و دایپ مربوطه محور در بخش هر بیضر. باشدیم مختصات دستگاه هیشب محور نیا. بود شده ذکر باال
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٩٣
 

 دهنده نشان باشد، ترلیمتما و تردهیکش که طرف هر به که شودیم میترس یشکل. شودیم وصل گریدکی به
   .است منطقه آن يراهبردها تیوضع

  

  
  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور يراهبرد يل الگوينمودار تحل) : ١( شماره شکل

  
اتخاذ شده در شهرستان  يدهد که راهبردهاینشان م يازات محاسبه شده در مدل راهبردیمجموع امت

دها، یاز تهد يدور يکنند برا ید سعین باسئوالمباشد و یک مینزد »کارانهمحافظه« يمذکور به راهبردها
  ). 1 شکل(ن راهبردها گام بردارند یش دهند و به سمت اینقاط قوت را افزا

- یکارانه ممحافظه يان راهبردهاین راهبرد در میترو انتخاب مناسب يبندتیمرحله ششم، جهت اولو
 شامل را کمی راهبردي ریزيبرنامه ماتریس نتایج قسمت، این. بهره گرفت QSPMست از روش مکمل یبا

 فقط شود،می مشاهده نیز هاماتریس این در که طور همان. شده است داده نشان 6و  5 جداول در که شودمی
 هاآن انتخاب که )ST5و  ST4و  ST3(شده  برده کار به سوات ماتریس کارانهمحافظه از راهبردهاي مورد سه
س همان ین ماتریبه ا شده داده امتیازهاي. بوده است یمطلع و بوم د و کارشناسانینظر اسات اساس بر

ند انتخاب راهبرد مورد یت هر عامل، بر اساس نقش آن در فرآیب جذابیضر. است SWOTس یماتر يازهایامت
س یدر ماتر. دیآیاز آن عامل، نمره هر عامل به دست میت در امتیب جذابینظر داده شده و سپس با ضرب ضر

QSPM کرد تعیین دفاع قابل و منطقی مستدل، به طور را هاآن و کرد دقت ضرایب تخصیص در دبای 
)Meredith, 2009, 42-52.(  
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 ٩٤ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور )QSPM( يکم يراهبرد يزيرس برنامهيماتر: )٥( جدول شماره
عوامل 

  یخارج
  

  ازیامت

  ST5راهبرد   ST4راهبرد   ST3راهبرد 
ب یضر
ب یضر  نمره  تیجذاب

ب یضر  نمره  تیجذاب
  نمره  تیجذاب

  )O(ها فرصت
O1  117/0 4  468/0 2  234/0 3  351/0 
O2  111/0  3  333/0 2  222/0 4  444/0 
O3  121/0  3  363/0 2  242/0 4  484/0 
O4  114/0  4  448/0 3  342/0 1  114/0  
O5  127/0  2  254/0 1  127/0  1  127/0  
O6  144/0  1  144/0  2  288/0 1  144/0  
O7  131/0  1  131/0  1  131/0  1  131/0  
O8  132/0  3  396/0 1  132/0  1  132/0  

  )T(دها یتهد
T1 098/0  3  294/0 2  196/0  1  098/0  
T2 094/0  1  094/0 2  188/0  1  094/0  
T3 111/0  3  333/0  3  333/0  1  111/0  
T4 122/0  2  244/0  1  244/0  1  122/0  
T5 121/0  2  242/0  3  363/0  1  121/0  
T6 118/0  3  354/0  1  118/0  1  118/0  
T7 117/0  3  351/0  4  468/0  2  234/0  
T8 1/0  3  3/0  2  2/0  1  1/0  
T9 115/0  2  230/0  1  115/0  3  345/0  

  810/2    943/3    979/4    1  مجموع
  .1392ق،یتحق يهاافتهی: منبع          
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  شهرسم شهرستان درهيتوسعه اکوتور )QSPM( يمک يراهبرد يزيرس برنامهيماتر) : ٥( ادامه جدول شماره
عوامل 

  یداخل
  

  ازیامت

  ST5راهبرد   ST4راهبرد   ST3راهبرد 
ب یضر
ب یضر  نمره  تیجذاب

ب یضر  نمره  تیجذاب
  نمره  تیجذاب

  )S(ها قوت
S 1  101/0 2  202/0 1  101/0 3  301/0  
S 2  096/0  2  192/0  1  096/0  3  288/0  
S 3  084/0  2  168/0  1  084/0  3  252/0  
S 4  086/0  1  086/0  2  172/0  3  258/0  
S 5  105/0  2  210/0  1  105/0  3  315/0  
S 6  080/0  2  160/0  1  080/0  3  210/0  
S 7  075/0  2  150/0  1  075/0  3  225/0  
S 8  079/0  1  079/0  3  237/0  2  158/0  
S 9  099/0  1  099/0  2  198/0  3  297/0  
S 10  096/0  3  288/0  1  096/0  2  192/0  
S 11  092/0  4  368/0  3  276/0  2  184/0  
S 12  10/0  3  30/0  2  20/0  4  40/0  

  )W(ها ضعف
W1  092/0  4  368/0  3  276/0  2  184/0  
W2 110/0  4  440/0  3  330/0  2  220/0  
W3 106/0  4  424/0  3  318/0  2  212/0  
W4 102/0  2  196/0  1  102/0  3  306/0  
W5 098/0  2  196/0  1  098/0  3  294/0  
W6 096/0  2  192/0  1  096/0  1  096/0  
W7 094/0  3  282/0  4  376/0  1  094/0  
W8 098/0  2  196/0  1  098/0  1  098/0  
W9  097/0  3  291/0  2  194/0  4  388/0  

W10  102/0  3  306/0  2  204/0  1  102/0  
  074/5    812/3    997/4    1  مجموع

  .1392ق،یتحق يهاافتهی: منبع         
  

- محافظه یراهبرد اصل يبرا یفرع يراهبردها بیترت QSPMماتریس  نديب جمع با مرحله، آخرین در

و  ST4و  ST3ان سه راهبرد مهم یشود از میمشاهده م 6طور که در جدول شماره همان. گرددیکارانه ارائه م
ST5 باشد و دو راهبرد یر میت به شرح زیب اولویترتST1  وST2 رند ؛یگیقرار م يبعد یهابز در مرتبهین  
جاد رغبت یا يد مانند هتل و رستوران برایجد يهارساختیجاد زیو ا یبخشتنوع): ST3 (راهبرد اول  −

  ؛و ورود گردشگران به منطقه
  ؛گردشگران جلب يبرا دیجد يهاشغل و اشتغال جادیا در ابتکار و یبخشتنوع: )ST5 (راهبرد دوم  −
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 ٩٦ ...سم در يتوسعه اکوتور يسنجامکان
 

 توسعه گسترش و ایجاد جهت مردم کتمشار روحیه بردن باال در یبخشتنوع): ST5 (راهبرد سوم  −
 .سمیاکوتور و سمیتور

  
  يو داخل يکارانه نسبت به عوامل خارجمحافظه يت راهبردهايجذاب) : ٦( جدول شماره

 هاجمع نمره یت عوامل داخلینمره جذاب یت عوامل خارجینمره جذاب راهبردها
 ST3 ( 979/4 997/4 976/9 (راهبرد اول 
 ST5( 810/2 074/5 884/7 (راهبرد دوم 
 ST4( 942/3 812/3 755/7 (راهبرد سوم 

  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع  
  
   يريگجهينت) ٥

انسان و  یستیزتوسعه هم يد برایجد يکردیسم، به عنوان رویژه اکوتوریوو به يامروزه صنعت گردشگر
رو مناطق نیاز ا. افته استی یو مناسب گاه خاصیمناطق جا ي، در توسعهياقتصاد يوراجتماع، به منظور بهره

و  یو توپوگراف یمیاز نظر اقل یطیمحستیو ز ییایت جغرافیبه واسطه وضع یعیطب ياندازهاچشم يدارا
 يصنعت گردشگر ين شاخه نوپایجه، توجه به ایدر نت. دآوریرا به وجود م ياژهیو يهاهجاذب یکیدرولوژیه

ن یتواند ایسم موجود، میاکوتور يهالیپتانس ينهیرا گنجیست، زا يضرور یرامونیو پ يدر مناطق شهر
ها، تیت ظرفیق تقویل کند تا از طریتبد ییایع جغرافیدر پهنه قلمرو وس يگردشگر يهامناطق را به قطب

سم در یبه توسعه اکوتور يندین نگاه فرآیا. ابدیدر منطقه تحقق  يگردشگر يهاشبکه يریگشکل ينه برایزم
 با شهرشهرستان دره. ر استیپذامکان يراهبرد يزیربرنامه يریکارگو به يسازنهیشهر با زمن درهشهرستا

 در سطح گردشگري نمونه هیناح عنوان به خود فرد به منحصر هايیژگیو و ییایجغراف تیموقع به توجه
 و استان مختلف نقاط از گردش و حیتفر منظور به گردشگران از یانبوه حجم که است شده شناخته ايمنطقه

 به منطقه گردشگران از که یسنج نظر طبق کنیل. کنندیم سفر هیناح نیا به همجوار هاياستان نیچن هم
 آنان یتینارضا گردشگران موجب ازین مورد یرفاه -یحیتفر امکانات کمبود که شودیم مشاهده آمده، عمل
 استفاده مورد امکانات گردشگري گونه هر فاقد یتسیتور هیناح کی عنوان به مکان نیا حاضر حال در و شده
 یتینارضا تبع موجبات به عامل نیا و دارد یپ در یمنف یطیست محیز اثرات مسأله نیا که ردیگیم قرار

در توسعه  يریگمین راهبرد تصمیترق مناسبیتحق يهاافتهیدر بخش  .آوردیم وجود به را یمردمان بوم
- یباشد که میم ین معنیص داده شد و بدیکارانه تشخمحافظه ي، راهبردهاشهرسم شهرستان درهیاکوتور

  :داد يشتریت بیر اهمیت به موارد زسیبا
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٩٧
 

  ؛ورود گردشگران به منطقه يد مانند هتل و رستوران برایجد يهارساختیجاد زیو ا یبخشتنوع −
  ؛گردشگران جلب يبرا دیجد يهاشغل و اشتغال جادیا در ابتکار و یبخشتنوع −
  ؛سمیاکوتور و سمیتور توسعه گسترش و ایجاد جهت مردم مشارکت روحیه بردن باال در یبخشتنوع −
  ؛شتریکسب سود و درآمد ب يبرا يگذارهیسرما يهاتیظرف یبخشتنوع −
  ؛ياز گردشگر یناش یو اجتماع یرات سوء فرهنگیکاهش تاث يبه ارتباطات برا یبخشتنوع −
  
  منابع) ٦
، انتشارات دانشگاه ییکالیقاد ي، ترجمه جعفر اواليعت گرديبر طب يامقدمه ،)1385(د، یویفنل، د يا −

 .مازندران

سم در يتوسعه اکوتور يراهبردها، )1390(د یپور، امد و حسنی، مجیل؛سجاسی، خلی؛ رحمانیدعلی، سيبدر −
  .38، سال دوم، شماره دوم، دانشگاه تهران، صص ییروستا يها، فصلنامه پژوهشوانيشهرستان مر

 ینامه کارشناسانی، پاآبادسم شهرستان خرمياکوتور يهاجاذبه ييل فضايتحل، )1387(ل، یرانوند، اسماعیب −
 .، دانشگاه اصفهانیات و علوم انسانی، دانشکده ادبيشهر يزیرا و برنامهیارشد رشته جغراف

ه يسم در ناحيه اکوتورتوسع يسنجامکان، )1391(، اعظم، يان، زهرا و صفرآبادیمرادری، مسعود؛ پییتقوا −
واحد اهر، سال  ی، دانشگاه آزاد اسالمییایجغراف يفضا یپژوهش- ی، فصلنامه علمياريسامان چهارمحال و بخت

  .155، صص 40 يدوازدهم، شماره
، تهران، صص 104عت، شماره ی، مجله شکار و دوستداران طبرانيسم در اياکوتور، )1387(ال، یپروانه، لیحاج −

17. 

، 31، شماره یشناسطی، مجله محستيط زيسم در حفاظت محينقش اکوتور، )1380(اصغر، یل، عیرضوان −
 .27صص

، انتشارات )ستيط زيد بر محيبا تاک(دار يسم پايسم و اکوتوريتور يمبان، )1385(السادات، ، شمسيزاهد −
 .، تهرانییدانشگاه عالمه طباطبا

 توسعه در اكوتوريستي هايجاذبه نقش، )1387(وش، ی، دراین و ابوالفتحی، حسی؛ ملکیسی، عیسراق 
 ،11 شماره ،8 جلد جغرافیایی، علوم کاربردي تحقیقات ، نشریهSWOTمدل  بر با تاكيد نهاوند گردشگري

 .134صص 
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 در شهرستان فارسان و اثرات آن بر توسعه يجهانگرد يهاتوان يبررس، )1375(، محمدرضا، یعیشف −
د ین، دانشگاه شهی، دانشکده علوم زمییروستا يزیا و برنامه ریرشد رشته جغرافاینامه کارشناسانی، پاشهرستان

 .تهران یبهشت

: ت استراتژيكيريجامع بر مد ينگرش، )1382(رج، ین، ایالدو تاج ياهللا، مهدعلیرضا و فتح احمدي،علی −
 .106لید دانش، صص انتشارات تو ،ابزار و ها تكنيك ها، مدل فرايندها، مكاتب، ها، پارادايم رويكردها،

، مجله ييروستا يگردشگر ييتوسعه فضا يبرا يبيترک يمدل، )1383(، ي، مهدییاهللا و سقا ، عزتیماف −
 .168، صص 3مشهد، شماره  ی، دانشگاه فردوسياهیا و توسعه ناحیجغراف

مطالعه ( رامون کالن شهرهايدر پ ييروستا يبر گردشگر يليتحل، )1387(، ي، مهدییاهللا و سقا ، عزتیماف −
 .23 دهم، صص ي ، شمارهيا هیا و توسعه ناحیجغراف ي ، مجله )، کالن شهر مشهديمورد

 اورامان يمنطقه به ينوساز ورود يامدهايپ ييمعنا درک، )1387( ،يمهد ،ییرضا و احمد محمدپور، −
- 18، صص 2و1 شماره نهم، دوره ران،یا یشناس جامعه مجله ،يانهيزم پژوهش يوهيش به رانيا کردستان

19. 

سم استان ياکوتور يهايتوانمند يسنجامکان، )1378(، ی، عليآبادیو زنگ یچشمه، مصطفدهيمحمد −
 .2، صص 47، شماره 34، سال یشناسطی، مجله محSWOT به روش ياريچهارمحال و بخت

اب يز آسيرحوضه آب يکيژئومورفولوژ يهامکان يستياکوتور يتوانمند يابيارز، )1389(، داوود، يمختار −
 .33، صص 18ا و توسعه، شماره ی، مجله جغرافران به روش پرالونگيا يخرابه در شمال غرب

- ینامه کارشناسانی، پاشهرستان شهرکرد يسستيتور يهاست و جاذبهيزطيمح، )1377(، جعفر، یمردان −
 .ف آباد، دانشگاه آزاد نجیلیالت تکمی، دانشکده تحصيشهر يزیا و برنامه ریارشد رشته جغراف

 .90نفوس و مسکن سال  يران، سرشماریمرکز آمار ا −

د بر يبا تأک يساحل ياقتصاد روستاها يسازمتنوع، )1391(، زهرا يدریدحسن و حی، سيلنگرودیعیمط −
، یی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاشهرستان تنکابن يساحل يروستاها: مورد-ياديص يگردشگر

 .19- 37، صص 1شماره 

 دگاهيد از يگردشگر اقتصاد اثرات يابيارز، )1392(م ی، مريآزادهیدحسن و رضائی، سيگرودلنیعیمط −
  .75- 91، صص 4، شماره یی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاهياروم بند تفرجگاه در زبانيم جامعه

- انیپا ،)المياستان ا(مره يسد س يو اقامت يستي، توريحيمجموعه تفر يطراح، )1392(، محمدرضا یملک −

 .المیقات شعبه ایواحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالميارشد رشته معمارینامه کارشناس
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 ٤، سال دوم، شماره ييفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا ٩٩
 

از چلگرد تا باتالق ( رود ندهيمحور زا يطرح توسعه گردشگر، )1385(ران، ین مشاور امکو ایمهندس −
 .، جلد سومیراث فرهنگی، انتشارات م)يگاوخون

ارشد رشته ینامه کارشناسانی، پارودندهيرامون سد زايپ يگردشگر يهانهيزم، )1384(، ابوطالب، یبنينادر −
 .، دانشگاه اصفهانیات و علوم انسانی، دانشکده ادبيشهر يزیا و برنامه ریجغراف

 . 54سبز، شماره  يهاه جادهی، نشرداريسم و نقش آن در توسعه پاياکوتور، )1388(، فرشته، ينظر −

ره يجز يگردعتيطب يهاتيقابل يابيارز، )1388(راسته، اسما، یو پ يمهددزاده؛ محمنیگر، احمد؛ حسنوحه −
 .15ا و توسعه، شماره ی، مجله جغرافSWOT يت استراتژيرياز مدل مد يريگقشم با بهره

، 216، ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره 2002 سم در سالياکوتور ير جهانيتصو، )1381(ار، یازمند، مازین −
 .8صص 
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