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چکيده
زمينه و هدف :حوزه آبخیز چرات یکی از مناطق بکرر ییری ی اار اا ماز ریااا اارع یر

ریاغم برخروایاا از جاذبر ها م نرو

ایوتوایسمی محیط زیس ی فاقی امکا ات تسهیالت منااب برا جذب گریشگراا ااع .یا تحقیق حاضر با تکیر برر ا
قاب یعها محی ییعها

، SWOT

وااض زمری شنااری مر بر برر ایوتوایسرم یا منرقر چررات از شهرار اا ارواییوه اا شناارایی های راً

اا راتژ ها منااب جهع تواع ایوتوایسم ااای شیه ااع.
روش بررسی :پژ هش حاضر ب ا
از ا
تجزی

توصیفی-تح ی ی جمع آ ا یایهها اطال ات ب صوات مییا ی اانای ا جام شی .با اار فایه

 ، SWOTقاط قوت ،ضعف ،فرصع تهییی یاخ ی خااجی منرق شنااایی شی ی .اپس با توج ب مراتریس یایههرا پرس از
تح یل ناصر ماتریس ،مهمتری

وامل یاخ ی خااجی تأبیر گذاا بر منرق چرات شنااایی ا لویع بنی

زا یهی شری ی.

یا پایاا اا راتژ ها ااهکااهایی جهع ا مال مییریع منااب یاابری برا منرق موای مرالع ااای شیه ااع.
يافتهها :یاف ها حاصل حایی از تواا ایوتوایس ی باال ا ا ا چرات جهع تواع صرنعع گریشرگر میباشری .برترر ام یازهرا
مربوط ب فرصعها گریشگر

قاط قوت یاخ ی ما نی جاذب ها ایوتوایس ی مم از تنو چشم ا ریازها ط یعری بکرر یا ارر

منرق  ،حایی از جوی شرایط بسیاا مر وب برا برگزاا تواها ط یعع گرری  ،ا روا فعالیعهرا ایوتوایسر ی توارع گریشرگر
ماجراجویا  ،ازشی ،یاما ی ،می ،تابس ا ی زمس ا ی یا منرق چرات ااع.

 -1یااشناای ااشی مهنیای آبخیزیاا  ،یا شگاه وم یشا از منابع ط یعی ااا  ،ماز یااا ،ایراا(* .مسو ل مکات ات)
 -2یا شیاا گر ه وم مهنیای آبخیزیاا  ،یا شگاه وم یشا از منابع ط یعی ااا  ،ماز یااا ،ایراا.
 -3یا شیاا وم مهنیای جنگ یاا  ،یا شگاه وم یشا از منابع ط یعی ااا  ،ماز یااا ،ایراا..
 -4اا اییاا گر ه وم مهنیای آبخیزیاا  ،یا شگاه وم یشا از منابع ط یعی ااا  ،ماز یااا ،ایراا.

بحث و نتيجهگيری :با توج ب

ایج پژ هش ،منرق موای مرالع یااا پ ا سیل باالیی بررا توارع ایوتوایسرم گریشرگر پایریاا

میباشی .ایج یاف ها شاا مییهی ی تواع توایسم یازمنی شنااایی ،معرفی گسر ر
همچنی ارمای گذاا جهع گس ر
واژههای کليدی :ا

جذب گریشگر میباشی.

 ،SWOTایوتوایسم ،گریشگر پاییاا ،حوزه آبخیز چرات.

ت یارات ،توارع امکا رات زیراراخعها
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Abstract
Background and Objective: Charat Watershed Basin is the one of fresh, high potential and

beautiful mountainous ranges of Mazandaran province. Although it has various ecotourism,
geotourism and environmental phenomena, there are no facilities and background for tourism
plans. In this study, SWOT methodology has been applied to investigate the potential and
limitation of effective geologic items over ecotourism and finally, the best strategic was
present for developing the ecotourism development planning.
Method: The present study was performed based on a descriptive-analytic methodology and the data
collection was done through fieldwork and documentary investigations. Using the SWOT method, the
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the internal and external areas of the region were
identified. Then, according to the matrix of data and analysis of the matrix elements, the most
important internal and external factors affecting the cherat region were identified and prioritized.
Finally, the strategies for applying appropriate and applicable management were presented for the
study area.
Findings: The findings indicate that the ecotourism power of Cherat village is important for the
development of tourism industry. The advantages of tourism opportunities and internal strengths, such
as exciting ecotourism attraction and diversity of natural and virgin landscapes in the region, indicate
the extremely favorable conditions for nature tourism tours, various ecotourism activities and
development of adventure tourism, sports, medical, scientific, summer and winter activities in the
region.
Discussion and Conclusion: The results show that the study area has a high potential for the
development of ecotourism and sustainable tourism. The results also show that tourism development
requires identifying, introducing and promoting advertising, developing facilities and infrastructure, as
well as investing on expanding tourism attraction.
Keywords: SWOT method, Ecotourism, Sustainable Tourism, Cherat Watershed Basin.
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مقدمه
یا االها اخیر ط یععگری یا ایوتوایسم از ظر مفهومی یا
جوامع مخ ف ایااعگذاا

همچنی یا هایها

مومی

تشکلها محیط زیس ی توارع پایریاا همچنری ایجرای
یاآمیها ااز

ایالی یا تولیی اخالص م ی اشی قابلتوجهی

برخوایاا شریه اارع .ایوتوایسرم از ترییرب اژه ایولروژ
توایسم تشکیل یاف

ی اارر راتژ

اگررذاا مررییریع بهرهبررریاا از منرراطق

شناااییشرریه ایوتوایسررم بر بخررش خصوصرری بر ام ر ایز
ب منظوا ایجای تواها ت فیقی ایوتوایسرم ارایر حوضر ها
ا لویعیاا گریشگر یا اا اا ب نواا اا راتژ ها ا لویعیاا
تواع ایوتوایسم برگزییهشیها ی ( .)6امی بییخ ی همکاااا

ااع یا اقع محصول چالشها زیرای

( ،)1395ب تح یل وامل تأبیرگذاا برر ایوتوایسرم شهرار اا

اا فایه بی ا حری مرز از

میل  SWOTپریاخ نی .یاف ر ها ایشراا

بی طرف یاااا افراطی بهرهگیر

ط یعع طرفیاااا اا فایه معقول یا حی ظرفیع ط یعری برا

افسنجاا بر ااا

حایی از آا ااع ی اا راتژ ها تهراجمی منرقر یاه ااگر

یییگاهها حفاظ ی بهرهگیر پاییاا از ایر منرابع ط یعری

یااا بیشتری

بویه ااع ( .)1امر زه صنعع گریشگر ب نواا صنع ی پویا

مویا قاط قروت یاخ ری بررا حریایثر مرویا فرصرعها

فراگیر هم اایراا جروی یر

جامعر اا یا برگرف ر اارع.

تواررع صررنعع گریشررگر ب ر نواا بخشرری از ابعررای تواررع

زا میباشی .ای اا راتژ ها ب منظوا حیایثر

خااجی میباشی ایوتوایسم منرق یاه ااگ هماینوا از قاط
قوت ضعف بیش ر از فرصعها تهیییها ترأبیر میپرذیری (.)7
یسکا ،)2013( 1یا پژ هشی ایوتوایسم اا جرز

فرهنگی اج ما ی هر یشوا یا ینراا توجر بر یاآمریزایی

باایائواکی

اش االزایی بسیاا حایز اهمیع ااع ( .)2توایسرم بیشترری

جیایی اپذیر توایسم پاییاا معرفی یری ی با اا فایه از تجزی

بزاگتری اشری اا یا بری بخشهرا مخ رف اق صرای یااا

تح یل SWOTوامل ابرگذاا یا تواع ایوتوایسم لی وا ی

میباشی ( .)3پیشبینیشیه ااع تعیای گریشرگراا بی الم ری

اا موایبراای قراایای ی یایاف نری یر موقعیرع جارافیرایی

مالی اشری از

مر وب ،ط یعع غنی منحصرب فری منابع تاایخی فرهنگی

یا اال  2020ب  1/6می یاای فر برای گری

آا بیش از  2تری یوا یالا یا اراار ی یا باشی ( .)4لز م توج

قراط قروت یم روی زیراراخعها

جی ب مقول ایر ،ایاحع گریشگر  ،بر نواا پییریها

تصویر جذاب از گریشگر یا لی وا ی قاط ضعف محسروب

جییی یا ز یگی ماشینی قرا بیسرع یکرم بسریاا احسرا

میشو ی ( .)8هال ی  ،)2014( 4قش آب یا مناطق یااا ی

میشوی اهمیع آا ا ز بر ا ز یا ی یرا افرزایش مییابری (.)5

یا جذب گریشگر اا براای یری ی .آاها فعالیعهرا تفریحری

ینوا سیوا تنو زیسر ی ( ،1)CBDط یعرعگری اا رو ی از

غاا وای  ،یوهنوای  ،از ها آبی مشاهیه پر یگاا اا جز

گریشرگر

م کری برر حفاظرع

مراق رع از تنرو زیسر ی

ایوایس مها موجوی یا رص ها با لحاظ یازها تواع ا
رص ها ت قی مویه ی مشاایع جوامع مح ی ایجای یاآمری
قابلاتکرا بررا

راتوا ی یا شراا یایا

فعالیعها توایسعها یا ای مناطق برشرمری ی .آاهرا یجر
گرف نی ی بی ا آب فعالیعها ایوتوایسم یا واحی یااار ی
یاهش خواهی یافع

جوی آب هرچنری ا ری

یا لنریفرمها

جوامرع مح ری از رایج آا میباشری .مریل

یااا ی قش مهمی یا جذب توایسم فعالیعهرا اق صرای

موایاا فایه یا ای تحقیق(میل ،)SWOT2میل اازیابییننیه

یاای ( .)9قربا ی همکاااا ( ،)2015تحقیقی با نواا توارع

قاط قوت ،ضعف ،فرصع تهیییها ی به رری ااه رری بررا
فرآینی اازیابی ااه ری تواع ط یععگری محسوب میشوی.
آزای

شریع میاا ( ،)1394ب براای اا راتژ ها تواع

ایوتوایسم با اا فایه از میل  SWOTا

منرق شرهوی

یا اا اا یرما شاه پریاخ نی .ایج تحقیق آاها شراا یای یر

1- Convention of Biodiversity
 .ضعف . Weakness،قوت2- SWOT :Strength،
تهییی . Threat ،فرصعOpportunity،
3 - Barkauskeiene and Snieska
4- Hall and Day
5- QSPM: Quantitative Strategic Planning Matrix
(ماتریس بر ام ایز اا راتژی یمی)
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ایوتوایسم پایریاا برا اار فایه از مریل ،QSPM SWOT

هسرر یم ،هرریف تحقیررق شنااررایی براارری قاب یعهررا

تاالب یجی مکزاا یا اا اا خراااا شمالی ا جام یای ی .آ اا

محی ییعها جاذب ها توایس ی منرق چرات از شهرار اا

یایاف نری یر فعالیعهرا موجروی ایوتوایسرمی ،الزامرات

اواییوه تواط ا

گریشگر پاییاا اا ا ایع مییننی ااه ریها گذشر  ،برا

اا راتژ ها منااب جهع تواع ایوتوایسم ااع.

شکسع مواج شیها ی .ازای ا  ،با توج بر شررایط موجروی

مواد و روش

فاص آا با شرایط اییه آل ،ااه ریها مییری ی با تمریرز برر

منطقه مورد مطالعه

قش ابربخش مییراا اجرایی اازمااها ذ فع ی وت آ اا

حوزه آبخیز چرات با مساحع  342یی وم رمربرع ،برا مخ صرات

ب بهرهمنی از قوتها فرصعها موجوی جهع غ

تجزی

تح یل  SWOTهای راً ااایر

بر قاط

جارافیررایی برری طولهررا ´ 52˚ ،36تررا ´ 52˚ ،59شرررقی

ضعف تهیییات ،ال هبر افرزایش ایوتوایسرع هرا میتوا نری

رضها بی ´ 35˚ ،56تا ´ 36˚ ،7شمالی یا ااتفا رات بری

ابرات اوء محیط زیس ی اا یاهش یهنی (.)10

 855م ر (خر جی حوزه) تا  3480م رر (یالهرا) از ارر

حوزه آبخیز چرات ب ا ب یااا برویا جاذبر ها ایوتوایسر ی

یایا قرااگرف

مم از تنو چشرما یازها ط یعری بکرر یا ارر منرقر

ا ا اها یوهس ا ی حوالی آالشع اواییوه یا ااتفا ات ال ررز

ب خصوص غااها باا ا ی ،ق شاه شی  ،آبشاا چررات تنگر

یا اا اا ماز یااا اقع اارع .ا ار ا چررات یا حری ی 22

اام ،جاذب ها فرهنگی

زییکی ب منرق آالشرع از مزیرع

ااع .حوزه آبخیز چرات ب مناا ع ام یکری از

یی وم ر آالشع یا منرق ا ییالقی ااع ی از جنوب خط

س ی برخوایاا ااع ای امر موجب گرییریه ترا مروای توجر

اأ

گریشگراا قراا گیری .ازآ جایر بررا بر امر ایز مناارب یا

میینی از غرب شمال غربی ب یوهها بنریپی بابرل هممررز

زمین گریشگر

یازمنی شناخع قاب یعها جاذب ها منرق

آا مررز اار اا تهرراا (فیر زیروه) ماز ریااا اا تعیرری

ااع (شکل .)1

شکل  -1موقعيت جغرافيايی حوزه آبخيز چرات
Figure1- Geographical location of Cherat watershed
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روش
میل  SWOTابزاا یااآمی برا شنااایی شرایط محیرری
توا اییها یا ی اازماا ااع .پای

ای ابرزاا یااآمری

ضعیع ی ری گریشرگر یا حروزه موایمرالعر پریاخ شریه

همی طوا بازاایرابی ،شرناخع محریط

ااع .اب یا ب منظوا اازیرابی ترواا ایوتوایسر ی منرقر  ،قراط

پیرامو ی ارازماا اارع SWOT .ارر اژه رااات قوتهرا ،1

ایوتوایس ی با اار فایه از مرالعرات میریا ی شناارایی شری ی

یا مییریع اا راتژی
3

ضعفها  ،2فرصعها

ااا

اطال ات ب یاعآمیه ،ب براای جاذب ها ،امکا رات ،خریمات

تهیییات  4ااع ( .)11تح یل SWOT

اپس تواط میل  ،SWOTقاط قوت ضرعف فرصرعها

برا ا لی باا یا اال  1950تواط ی فااغال حصریل میاار

تهیییها گریشگر منرق با اا فایه از ایج پراش ام ها

بازاگا ی هراا اای بر امهرا جرواآ آل ررت اارمیع ا لنری

توزیعشیه میاا  3گر ه (گریشگراا ،یااشناااا مرت ط برا امرر

یریس نس مررح شی ( .)12ایر مراتریس یکری از ابزااهرا

گریشگر  ،ااینی بومی منرق ) شنااایی اپس با زا یهی،

مهمی ااع ی مییراا بیاا ای  ،اطال ات حاصل از اازیابی

ا لویعبنی مواای ب تکمیل ماتریس  SWOTیا هایرع بر

وامل خااجی یاخ ی اا مقایسر می ماینری میتوا نری برا

ااایر ااه ریهررا اار راتژ ها منااررب جهررع پ ا سرریلیابی

اا فایه از آاها ،اا راتژ ها چهااگا ،7 WO ،6ST 5WT
8 8SO 1اا تی ی
مهمتری

ماینری ( .)13آ رالیز  SWOTخالصر ا از

گریشگر یا حوزه موایمرالع پریاخ شی.
تشکيل ماتريس SWOT

وامل یاخ ی خااجی ااع ی بیشتری ترأبیر یا

پس از شناخع ط ق بنی

وامل یاخ ی خااجی با اا فایه

تح یررل

از جیا ل  EFE IFEای

ماتریس SWOT

موفقیررع آینرریه اررازماا یاای ( .)14ا

تجزی ر

 ،SWOTمریل تح ی رری مخ صررر مفیرری ااررع یر شررکل
ظامیاف هر ی

از وامل قوت ،ضعف ،فرصعها تهییریها اا

شنااایی یریه اار راتژ ها م ناارب بر موقعیرع ینرو ی
حرف موایبراای اا مرنعکس میارازی .ایر مریل م نری برر
ا یکری خطمشی هاا اای طراحری گرییریه اارع ( .)15یلیرل
ا خاب ای میل ،اایگی ا عرافپذیر آا یا پااخگویی ب
مقیا ها مخ ف ،از تصمیمگیر ها فری تا مثالً ااه رری
توارع صرنع ی یر

یشروا اارع .شرایی همری

یژگری،

توجی یننیه گس ریگی یاابری فراگیرر شریا آا باشری (.)16
ای تحقیق یا جهع براای جاذب ها گریشگر حوزه آبخیرز
چرات ا جامشیه ااع .جمعآ ا اطال ات یایههرا ،از طریرق
مرالعات اانای

مییا ی پرارش ام ا جرام برا توجر بر

1- Strenghths
2- Weaknesses
3- Opportunities
4- Threats
اا راتژ تیافعی 5- WT: Weakness. Threat-
اا راتژ تنو 6- ST: Strenghth. Threat-
اا راتژ باز گر 7- WO: Weakness. Opportunity-
اا راتژ تهاجمی 8- SO: Strenghth. Opportunity-

وامل بر ااا

وش شیه آ گاه اا راتژ ها منااب بر اارا
تهی شیه پیشنهای میشو ی ( مویاا .)1

مرویاا زیرر
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فرصعها محیری

اا راتژ ها تهاجمی SO

اا راتژ ها باز گر WO

1

3
ضعفها یاخ ی

قوتها یاخ ی

2
اا راتژ ها تنو ST

4
اا راتژ ها تیافعی WT

تهديدات محيطی

نمودار  -1راهبردهای چهارگانه بر اساس تحليلSWOT
Chart 1- Fourth Strategies Based on SWOT Analysis

ب طوا ی ی مراحل تحقیق اا میتواا ب صوات زیر تشری یری:

قوت ضعف یاخ ی ب حساب آیی ،بایی بر

 -1شنااررایی منررابع ایوتوایسر ی جاذبر ها چشررما یازها

بیشتری ابر یا م کری ااع ،باالتری ضریب اا یای .مجمرو

ط یعی زیسعمحیری منرق ب ای بازیییها مییا ی-2 .

ای ضریبها بایی برابر  1شوی همچنی مقاییر ام یاز یز شامل

فهراع بنی

وامل یاخ ی مر بر ( :1)1IFEهریف ایر مرح ر

انجش آباا محیط یاخ ی حوزه موایمرالعر جهرع شناارایی
قاط قوت ضعف جهرع یارعیابی بر اهریاف بر امر ایز
اجرا آا میباشری -3 .فهرارع بنری

وامرل خرااجی مر بر

رام ی یر یااا

ا یای  1تا  4میباشی (ام یاز  -1ضعف اااای ،ام یاز -2ضرعف
یم ،ام یاز  -3قوت س ی ،ام یاز  -4قوت باال) .مرهها (ام یاز)
بر ااا

ضعیع منرق

یایه شی ی .برا تعیی

ضریبها بر ااا

و فعالیرع قرراا

مره هایی هر امل ،ضریب هر امرل

( :)2 EFEهیف ای مرح شناارایی فرصرعها تهییریهایی

یا مره آا ضرب میشوی -6 .با اا فایه از ماتریس SWOT

ااع ی حوزه موایمرالع یا زمین گریشرگر برا آا مواجر

جیا ل  IFE EFEبا یا مقابل هم قراا یایا قاط قوت ،قاط

میباشرری -4 .طراحرری مرراتریس  SWOTبرررا حرروزه :بعرری از

ضعف ،فرصعها تهیییها اا راتژ ها چهااگا ،WO ،SO

شنااایی وامل یاخ ی خااجی م بر یا گریشگر  ،بر منظوا

 STو  WTتی ی میشو ی (.)17

یاعیابی ب ااه ریها ی ی شنااایی پ ا سریلها منرقر

يافتههای حاصل از ماتريس SWOT

یا ایوتوایسم اقیام ب تشکیل مراتریس  SWOTبررا حروزه

ماتريس عوامل محيط داخلی ( )IFEدر حوزه

موایمرالع شی -5.تعیی ام یاز ز ی مجمو

وامل یاخ ری

خااجی :با ا ج ام مراحل چهااگا فوق یا ای مرح با اا فایه
از پراش ام ها ا جام م یات میریا ی بر هریریام از وامرل
یاخ ی خرااجی مر بر برر اارا

قارا ت یااشنااری زا

ام یاز یایه شی .ب طوا ی یا ا وا مربروط بر زا ا ریای
بی  1 0میباشنی یر
موضو

ریی  0مربروط بر بیاهمیرع برویا

یی  1ب بسیاا مهرم برویا آا تأییری یاای .ضرریب

یایهشیه ب هر امرل بیرااگر اهمیرع سر ی آا یا موفقیرع
ااع .صرف ظر از ای ی آیا امل موای ظر ب نواا ی

قر

1- Internal Factor Evalution
2- External Factor Evalution

بررا مرالعررات بازییرریها میرریا ی ی ر از منرق ر ا جررام شرری
مهمترری ایر

وامررل پررس از تجزیر

تح یررل شررامل مررواای

خالص شیه یا جی ل  1جی ل  2میباشی.
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جدول  -1نقاط قوت ( )Sدر پتانسيليابی گردشگری حوزه آبخيز چرات
Table 1- Strengths (S) points in tourism potential of Cherat watershed

اییف

قاط قوت ()STRENGTH:S

S1

جوی آباا تاایخی مذه ی برا گریشگر

S2

جوی آبشااها چشم ها فرا اا ا یخا ها پرآب

S3

آب هوا مع یل مر وب یا فصلها بهاا تابس اا

S4

چشما یازها ط یعی فاا ا ز ایع موجوی بازییی اایگاا از آاها

S5

جوی صخرهها آهکی با ااتفا زیای ب منظوا از ها صخره وای

S6

ااتفا ات مرتفع مشرف بویا ب مناطق یوهس ا ی ب منظوا یوهنوای

S7

همجواا با مناطق باقاب یع گریشگر باال

S8

فراهم بویا شرایط منااب برا برگزاا تواها ط یععگری  ،یوهپیمایی پیایها

S9

جوی غااها م عیی یا حوزه ب منظوا از

S10

جوی یامن ها پایکوهی مراتع باقاب یع تولیی وف

S11

جوی چراگاهها فرا اا برا چرا یام

S12

جوی آیاب ااوم فرهنگ مح ی ان ی یا بی مریم منرق

S13

جوی ق شاه شی

تفریحات مرت ط با آا

غاا وای

حمام تاایخی با قیمع  200اال

S14

مشاایع اایناا مح ی یا ارمای گذاا جهع تواع فعالیعها گریشگر

S15

امکاا تولیی محصوالت یشا از از اااضی قابلیشع محی یه رص

S16

پر ا

ز وا تولیی محصوالت گیاهاا یاا یی محصوالت ل نی یا منرق موایمرالع

جدول  -2نقاط ضعف ( )Wدر پتانسيليابی گردشگری حوزه آبخيز چرات
Table 2- Weaknesses (W) points in tourism potential of Cherat watershed

اییف

قاط ضعف ()WEAKNESSES:W

W1

یاش

W2

شرایط امنااب برخی از ااهها اات اطی یا منرق

W3

ضعف مییری ی یا ایجای پر ژهها ایوتوایسم ژئوتوایسم

W4

زیرااخعها یال ی گریشگر یا منرق

یم جوی ت یاات منااب ضعف اطال ااا ی یا خصوص معرفی جاذب ها گریشگر منرق

W5

یم وی فااها اقام ی ،تجهیزات تأایسات ا لی گریشگر (یم وی اوییع آالچیق)

W6

پایی بویا امکا ات بهیاش ی ازجم ار یسها بهیاش ی مخ ص گریشگراا موجوی یا منرق

W7

یشواا بویا صخره وای بی ا تجهیزات یوهنوای با توج ب یوهها مرتفع

W8

یم حمایعها ی ل ی جهع حمایع تشویق بخش خصوصی جهع ا ق گریشگر یا منرق

ماتريس عوامل محيط خارجی ( )EFEدر حوزه

با براایها مییا ی تجزی
گرفع ،مهمتری ای
جی ل  4آمیه ااع.

تح یرل ی ابخا ر ا یر ا جرام

وامل پس از تجزی

تح یل یا جی ل 3
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جدول  -3فرصتهای ( )Oدر پتانسيليابی گردشگری حوزه آبخيز چرات
Table 3- Opportunities (O) points in tourism potential of Cherat watershed

اییف

فرصعها ()OPPORTUNITIES:O

O1

ایجای م اسات شریعها گریشگر یا جهع اش االزایی یا منرق

O2

تواع امکا ات ااخ اا

O3

زمین ااز ایجای فرصع برا ارمای گذاا بخش خصوصی

O4
O5

زیربنایی اقامع گریشگراا به وی خیمات بهیاش ی ب گریشگراا

امکاا ایجای گریشگر یوهس اا ،گریشگر
امکاا تواع یاشع پر ا

ازشی گریشگر فرهنگی گریشگر ا ا ایی

گیاهاا یاا یی ،صنع ی خواایی یا قسمعهایی از رص

O6

امکاا پر ا

O7

اا فایه از ظرفیعها ط یعی منرق برا تواع ایوتوایسم گریشگر ا ا ایی

O8

امکاا جوی تنو گو ها گیاهی جا وا مخ ف ب یلیل جوی تنو زیس ی ظیر جنگل ،ا یخا  ،چشم  ،یوهها

O9

امکاا ذخیره اا حصال آب ب یلیل جوی ا یخا ها پرآب چشم ها فرا اا منرق

O10

تمایل زیای اایناا منرق ب مشاایع یا طرحها تواع گریشگر یا آینیه

O11

افزایش ا گیزه بیشتر برا مسافرت تفری یا ای منرق ب یلیل جوی آباا جاذب ها گریشگر فرا اا منرق

O12

ایع ز وا تولییات ل نی پر ا

ماهی

اا فایه از تواا مریم بومی برا مییریع گریشگر

اش االزایی ایجای یاآمی

جدول  -4تهديدهای ( )Tدر پتانسيليابی گردشگری حوزه آبخيز چرات
Table 4- Threats (T) points in tourism potential of Cherat watershed

اییف تهیییها ()THREATS:T
T1

ا ی گریشگراا با فرهنگها مخ ف ابرگذاا ا

فرهنگ مریم بومی

T2

تاییر یاابر اااضی ،تخریب جنگلها مراتع ت ییل ب یاابر ها مسکو ی

T3

اح مال افزایش خررات تصایف جایها ب یلیل شرایط بی برخی جایهها منرق
منابع ط یعی پوشش گیاهی آلویگی زیسعمحیری یا ابر بیتوجهی گریشگراا

T4

از بی اف

T5

افزایش باا مالی جهع ایجای تجهیزات تسهیالت گریشگر

T6

یاهش جمعیع فعال منرق ب یلیل مهاجرت

مقر اب صرف

ویا آاها

امتياز وزنی و اولويتبنددی مجموعده عوامدل داخلدی و

مجمو

خارجی مؤثر بر گردشگری حوزه

 2/5ااع .اگر جمع هایی ام یاز زایاا یمتر از  2/5باشی یعنی

زا هر امل اا یا ام یاز آا امل ضرب یریه تا ب ای

ای

وامل یا ی حریاقل  ،1حریایثر  4میرا گی آاهرا

اازماا موای ظر از ظر وامل یاخ ری یامجمرو یچراا ضرعف

ام یاز ز ی آا ب یاع آیی .همچنی یا پایاا ام یازات ز ری

ااع اگر ای مقیاا بیشتر از  2/5باشی بیااگر آا اارع یر

تمام وامل خااجی یاخ ی اا ب طوا جیاگا جمرع یرریه

اازماا از ظر وامل یا ی یااا قوت ااع .برا منرق موای

ام یاز ز ی یل اا محاا میینیم .ام یراز ز ری یرل شراا

مرالع ام یاز ضریب ز ی هرییام از وامل ب صوات جریا ل

مییهی ی ی

ایس م چگو ب

وامرل موجروی برالقوه یا

محیط بیر ی خوی پاارخ مییهری .جمرع ام یرازات زایاا یا

 8 7 6 5مشخص گرییی.
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جدول  -5ماتريس ارزيابی عوامل داخلی (نقاط قوت)
)Table 5. Internal factors evaluation matrix (S points

رديف

وزن

امتياز

امتياز وزندار

اولويت

S1

0/06

3

0/18

8

S2

0/08

4

0/32

1

S3

0/07

4

0/28

3

S4

0/07

4

0/28

2

S5

0/06

3

0/18

7

S6

0/07

4

0/28

4

S7

0/07

4

0/28

5

S8

0/06

3

0/18

9

S9

0/06

3

0/18

6

S10

0/05

3

0/15

13

S11

0/04

3

0/12

15

S12

0/05

3

0/15

12

S13

0/06

3

0/18

10

S14

0/05

3

0/15

11

S15

0/04

3

0/12

16

S16

0/05

3

0/15

14

جمع

1

53

3/18

-

جدول  -6ماتريس ارزيابی عوامل داخلی (نقاط ضعف)
)Table 6. Internal factors evaluation matrix (W points

رديف

وزن

امتياز

امتياز وزندار

اولويت

W1

0/12

2

0/24

5

W2

0/15

3

0/45

1

W3

0/12

2

0/24

6

W4

0/14

3

0/42

2

W5

0/13

3

0/39

4

W6

0/10

2

0/20

8

W7

0/14

3

0/42

3

W8

0/10

2

0/20

7

جمع

1

20

2/56

-
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جدول  -7ماتريس ارزيابی عوامل خارجی (نقاط فرصت)
)Table 7. External factors evaluation matrix (O points

رديف

وزن

امتياز

امتياز وزندار

اولويت

O1

0/18

4

0/72

1

O2

0/11

3

0/33

3

O3

0/14

4

0/56

2

O4

0/08

3

0/24

6

O5

0/05

3

0/15

10

O6

0/04

3

0/12

12

O7

0/07

3

0/21

7

O8

0/05

3

0/15

9

O9

0/04

3

0/12

11

O10

0/10

3

0/30

4

O11

0/05

4

0/20

8

O12

0/09

3

0/27

5

جمع

1

41

3/37

-

جدول  -8ماتريس ارزيابی عوامل خارجی (نقاط تهديد)
)Table 8. External factors evaluation matrix (T points

رديف

وزن

امتياز

امتياز وزندار

اولويت

T1

0/18

3

0/54

2

T2

0/16

2

0/32

4

T3

0/19

3

0/57

1

T4

0/15

2

0/30

5

T5

0/15

2

0/30

6

T6

0/17

3

0/51

3

جمع

1

14

5

-

بحث و نتايج
اتخاذ ااه ری منااب یا تصرمیمات ااه رری مسر زم یاشر

SWOTااه ریها منااب برا تواع ایوتوایسم یا منرق

اطال ات شناخع ااه ری از محیط یاخ ی خااجی اازماا

موای مرالع ااای گریییه ااع (.)19

یا ظام ااع .شناخع ااه ری شناخ ی اایت یر برا معرفری

راهبردهای تهاجمی (:)SO

ل

وامل اص ی یاخ ی محیری قوتها ،ضعفها ،تهیییها

فرصعها چگو گی تعامل آاها یا طول زماا ،اطال ات الزم
یا مروای اراخ ااها اف ااهرا

ظرام محریط مر بر برر آا

اطال ات اا ااای مایی ( .)18با توج ب تجزی

تح یل ماتریس

ای اا راتژ ها از تقابل قاط قوت فرصعها ب
ب منرق یمر

جوی میآینی

مییننری ترا از قراط قروت خروی یا جهرع

بهرهمنی هر چ بیشترر از فرصرعها مهیرا شریه از ارو
محیط خااجی اا فایه مایی .یا ای اا راتژ ها تمریز بر قاط
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قوت یا ی فرصعها بیر ی اارع .از مقایسر قراط قروت

 -1تنو بخشرری ب ر فعالیعهررا ،امکا ررات خرریمات توایس ر ی

یاخ ی با فرصعها خرااجی ااهکااهرایی بر شررح زیرر ااایر

ب منظوا ب یااگیر طیف ایعی از مریم بومی ج ب اضایع

میشوی:

گریشررگراا -2بهرهگیررر از اا ر عیایها گریشررگر منرق ر

 -1بر ام ایز جهع گریشگر پایریاا یا رواحی مسر عی- 2

جهع یسب یاآمی اش اال افرزایش ترواا اق صرای مرریم

شنااایی توج ب ترواا جاذبر ها گریشرگر منرقر -3

بومی  -3افرزایش بویجر تخصیصری بررا توارع جاذبر ها

بری مرریم برومی

ایجای مییریع احی شفاف برا اجرایی شریا

گس ر

تواها ایاح ی -4ایجای ا گیرز

جهع بهرهگیر بهین از توااها ایولوژیکی منرق  -5تواع

گریشگر

تحقق تواع امر گریشگر  -4برقراا اات اط بی فعالیعها

فااها تفریحی ب نواا بسر ر مناارب مکمرل گریشرگر

یشا از

برا افزایش میت اقامع گریشگراا خااجی -6بر ام ایز برا

مرالع  -5تنو بخشی بر بر امر ها اطال اارا ی ت یاراتی

جهرع یراهش

گس ر

صنایعیا ی ارایر مشراغل ابسر

بیکاا

ایجای یاآمی پاییاا  -7زمین ااز جهع بهرهگیر از

حمایع مالی بخش خصوصی ب منظوا ارمای گذاا ب نیمریت
یا فااها گریشگر  -8فراهم یرریا اررمای گذاا جهرع

ط یععگری

گریشگر ا ا ایی یا منرق موای

ب منظوا معرفی جاذب ها ط یعی فرهنگی ان ی منرق
راهبردهای بازنگری (:)WO
ای ر مجمو ر از ااه ریهررا از تقابررل قرراط ضررعف یا رری بررا
فرصررعها محرریط بیر رری شررکل میگیر رری .بررر ااررا

ایر

بر ام ها آگاهیااا ی محیط زیس ی برا پیشرفع گریشگر

مجمو

بومی - 9ایجای زیراراخع بررا احریاک یمرر گریشرگر یا

میزاا اا فایه بهرهمنری از فرصرعها بیر ری ااتقراء یایه

طراحیهرا مناارب برا

میشوی تا ااه ریها بر بس ر فرصعها موجوی

مناطق ط یعی بکر با یا ظرر گررف

یژگیهررا مح رری بررومی ب را حرریاقل یخالررع تخریررب یا
محیط -10اا فایه از جمعیع فعال اق صای بر منظوا توارع
یاشع پر ا

گیاهاا یاا یی ،پر ا

ااه ریها با یاا

میشو ی تال

از ااااییها قاط ضرعف یا ری

ا ر اق الزم اا پیریا یننری .ایر ااهکااهرا بر شررح زیرر ااایر
میشوی:

ز وا سل غیره- 11

-1ااای بر ام هایی جهع جذب توایسرم یاخ ری خرااجی -2

ایجررای همرراهنگی همکرراا ی لررع بررا بخشهررا خصوصرری

باز گر یا حوه توزیع تسهیالت خیمات اقام ی تفریحی یا

ب منظوا یکپااچ ااز یاایریها ایوتوایسم  -12طرحایرز

ار منرق

طراحی فعالیعها گریشگر یوهس اا محوا ،ا ا ا محوا
گریشگر

ازشی م نااب با پ ا سیلها محیری اج ما ی

منرقرر

بهرهگیررر اصررولی از جاذبرر ها  -13تهیرر طرررح

حوه بر ام ایز

 -3باز گر یا و

هایها

هماهنگی بی

یا گاهها اجرایی مسو ل یا منرق از طریق ایجای ی
مییری ی یکپااچ

هرای

منسجم  -4تقویع همراهنگی ارازمااها

ط یععگری م نااب با پ ا سیلها ط یعی منرق بر منظوا

مرت ط با گریشگر  -5ترال

تواع ط یععگری یا منرق

گریشررگر یا آبرراا م رری یو سررکو برررا شررناخع بیشتررر

راهبردهای تنوع (:)ST

گریشگراا یاخ ی ب یژه گریشگراا خرااجی  -6تهیر طررح

بررا شناارایی ب رع امرای

ای ااه ریها از تقابل قاط قوت یا ی برا تنگناهرا تهییریات

تواع گریشگر یا منرق

محیط بیر ی شکل میگیری .یا ایر ااه ریهرا از قراط قروت

ا شی از تواع گریشگر از او مسو الا مرت ط مشراایع

یا ی جهع یاهش یا افع خررات تهیییات محریط خرااجی

یایا مریم یا تهی طرحها  -7ایجرای تقویرع زیراراخعها

اا فایه می شروی .از مقایسر قراط قروت یاخ ری برا تهییریات

بهیاش ی -یاما ی یا فااها گریشگر -8تواع

گسر ر

خااجی ،ااهکااهایی ب شرح زیر ااای میشوی:

مسیرها یا رای جییی برا ب منظر یشییا چشما یازها
جذاب پنهاا یا منرق

اهمیرع یایا بر آبراا اق صرای
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زایاا فرصعها تهیییها یز

راهبردهای تدافعی (:)WT
ای ااه ریها از تقابل تعامل قاط ضعف یا ی منرقر مروای
تهییریات بیر ری محیرری بر یارع میآینری .ایر

مرالع

بر ترتیرب  2/54 3/37بر

یاع آمی .با توج ب محاا ات  SOبرابر با  WT 6/55برابر
با  5/1خواهری بروی؛ بنرابرای  SOبیشترر از  WTمیباشری

ااه ریها یا تال ا ی تا از میزاا اااایی تنگناهرا یا ری

اا راتژ موای ظر برا تی ی بر ام ایز توارع توایسرم یا

تهیییات خااجی یاا شوی .از طریق ترمیم قاط ضعف بررا

منرق اا راتژ تهاجمی خواهی بوی .یا پایاا مالحظ میشوی

بر اافع از تهیییات بیر ی اا فایه مییننی .ای ااهکااها بر

برر اارا

محاار ات ا جامشریه تح یرل مراتریسSWOT

شرح زیر ااای میشوی:

گس ر

 -1زمین ارراز یا جهررع تواررع

تجهیررز منرقرر از ظررر

زیرااخعها محیری یال ی  -2زمین ااز
بومی جهع مشاایع یا تواع

تشویق مریم

تجهیز امای توایس ی تحرع

حمایعها ی ل ی  -3تی ی مقراات ضوابط یا زمین تواع
اصالح هایها مییری ی ب یااگیر مرییریع تخصصری یا
بخش ها گریشگر

همچنی ب ات یا مییریع برا اجررا

صحی طرحها ب نیمیت  -4تقویع شراخصها ایوتوایسرم
پاییاا  -5ب یااگیر مییریع شایس
گریشگر

یااآمی یا بر امر ایز

افزایش ارمای گذاا بخش خصوصی.

ط یععگری یا منرق چرات ب فرع محیطزیسرع

منرق میباشی ا ب ااتقا ارر حفاظرع بهرهبرریاا
پاییاا از اا عیایها میگریی .ال

آچ

اض ب ظر میااری

ایر اارع یر ت رییل ایر منرقر بر یکری از قربهرا
ط یعرعگری یا ارر یشروا ح ری بی الم ری مسر زم
ب یااگیر بر ام ایز
ااا

مییریع هم جا

گر یکپااچ برر
فرهنگری

ناصر محیط زیس ی ،اج مرا ی ،اق صرای

میباشی.
نتيجهگيری
ایج شاا یای یا منرق موای مرالع تعیای  16قوت یاخ ری

 -6فرهنگااز یا جهع گریشرگرپذیر شریا منراطق مح ری

یا برابر  8قر ضعف یاخ ی  12فرصع خااجی یا برابرر 6

ضم بر ام ایز جهع ج وگیر از ابرات اوء گریشرگر برر

تهییی خااجی شنااایی براایشیه ااع ب ایر ترتیرب یا

فرهنگ زیسعبوم مریم مح ی -7آمروز

یر هرا م خصرص

ب منظوا آشنایی شنااا یا گریشگراا با جاذبر ها ط یعری

مجمو  28قر قوت فرصع ب نواا مزیعها  14ضعف
تهییی ب نواا محی ییعها تنگناها پیش ا

منرق موای

منرق .

مرالع جهع گس ر

انتخاب راهبرد کلی توسعه گردشگری حوزه

توج ب مره حاصل از جمع هایی مراتریس ( )IFEیر 5 /74

یا ااا ا ااای اا راتژ ها یالا بر اارا

قا ریه معمرول،

میباشرری ایر

ط یععگری قابل شناارایی اارع .برا

رریی از  2/5بیشتررر ااررع پررس یج ر گیر
ط یععگری یا منرق بیشترر از

چنااچ میا گی یل ام یازات تهیییها ضعفها یمتر از یرل

میشوی قاط قوت گس ر

ام یازات فرصعها قوتها باشی ( ،)WT˂SOاا راتژ یالا

قاط ضعف منرق ااع .همچنی با توج ب جمع هایی مرات

از و اا راتژ تهراجمی خواهری بروی ،چنا چر میرا گی یرل

ماتریس ( )EFEی  5/91میباشری ایر

ام یازات تهیییها ضعفها بیشترر از میرا گی یرل ام یرازات

ااع بیی ترتیب باال بویا ام یازها مربروط بر فرصرعها

ریی از  2/5بیشر ر

فرصعها قوتها باشی ( ،)WT˃SOیا ای صوات اا راتژ

گریشگر

از و تیافعی خواهی بوی (.)20

برا تواع گریشگر یا منرق چرات ااع .رال ه برر ایر

بر

ررااتی  WTشررامل مجمررو ام یررازات زایاا ضررعفها

تهیییها  SOشامل مجمرو ام یرازات زایاا قراط قروت

قاط قوت یاخ ی شااگر شرایط بسریاا مر روب

از ظر مییریع گریشگر

ماتریس هاییSWOT

ت فیرق

م لف ها میل با یکییگر ،حرایی از شررایط مر روب منرقر
توارع فعالیعهرا

گریشرگر

فرصعها میباشی .با توج ب ای یر مجمرو ام یرازات زایاا

بر منظوا اررمای گذاا

قاط قوت ضعف ب ترتیب  2/56 3/18مجمرو ام یرازات

میباشی .ایج ب یاعآمیه پژ هش حاضرر برا گرزاا

هرایی
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