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 چکیده

تا کنون  باشد. های اکوتوريـسمی و ژئوتوريـسمی می پتانسیل یکشور است دارا یابانیمنطقه جنوب گرمسار که از مناطق خشک و ب

توريسم و تاثیر آن بر افزايش توان اقتصادی مردم بومی منطقه ين پژوهش امکان سنجی پتانسیل های اکوتوريسم و ژئوشناخت 

و ماهیت آن در زمره تحقیقات  ها جنوب گرمسار را با رويکردی راهبردی بر عهده دارد. اين پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده

زم در نظر گرفته شده است دو روش برای گردآوری اطالعات ال گیرد. تحلیلی و از نظر هدف هم در کاربردی جای می -توصیفی

 پرسشنامه تکمیل و مصاحبه شامل ها ه داد )اسنادی( و روش میدانی )پیمايشی(. ابزارجمع آوری ای که عبارت است از کتابخانه

 در ژئوتوريسم و اکوتوريسم کلی وضعیت و خدمات و امکانات، ها هجاذب بررسی به آمده دست اطالعات به به توجه با و بوده

 تحقیق راهبردهای و ی ها استراتژ تعیین و اطالعات تحلیل و تجزيه بعد برای مراحل در .است شده پرداخته مطالعه دمور منطقه

 .شد پرداخته به موضوع تحقیق مرتبط يهای استراتژ و راهبردها ارائه به نهايت در و گرديد استفادهSWOT تحلیل  روش از

 9در برابر  16/3فرصت و ضريب نهايی 9و  75/3 نهايی ضريب و قوت نقطه 9 با عهمطال مورد منطقه که داد نشان ها هيافت نتايج

ی زيادی در امر توسعه و بهره برداری از پتانسیل ها یتوانمند، 77/6نقطه تهديد و ضريب نهائی 9و  33/6نقطه ضعف و ضريب نهائی

گرديده  ی ها توانمند اين شدن بالفعل از مانع موجود تهديدهای و ضعفها ولی های اکوتوريسمی و ژئوتوريسمی منطقه دارد ؛

 تهاجمی استراتژی يک منطقه جنوب گرمسار ژئوتوريسم و اکوتوريسم توسعه نهايی استراتژی گفت وانت می بنابراين .است

توسعه  زمینه در پیشرو تهديدات و ضعف ها بر غلبه جهت در موجود یها تفرص از استفاده و قوت نقاط تقويت بر ومبتنی

 اشد.ب می منطقه ردشگریگ

 

 .SW OT تحلیل، جنوب گرمسار، ژئوتوریسم، کلیدی: اکوتوریسم گانواژ
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 مقدمه

تعاریف گردشگری طیف وسیعی از عناصر مشترک را به اشتراک می گذارد. گردشگری معموال به صورت چند 

است.با توجه به برنامه ی  اقتصادی و سیاسی مشاهده شده، فرهنگی، اجتماعی، ی فیزیکیها یو دارای ویژگ، بعدی

در ، (استGDPدرصد از تولید ناخالص داخلی جهان) 5ی  اقتصاد گردشگری نشان دهنده، محیط زیست ملل متحد

 (.0931، )کریم پور ریحان و همکاران ندک میدرصد از کل اشتغال کمک  1حالی که حدود 

متوجه مردم کشور  میرا به طور مستق یشماریب یدمنافع اقتصا یشغل یها فرصت جادیبا ا تواند یم سمیتوسعه اکوتور

 یاندازها چشم یو برا سمیمرتبط با تور یها افراد در حرفه یبرا یاقتصاد یکاربر جادیراستا امکانات ا نیکند و در ا

 .(0931، ی)متول شود یها فراهم م آن ظتأمین اعتبارات الزم در جهت حف جهیو درنت یعیطب

 یبوم ستیخشک و خشن و ز یعتیبه ظاهر دارای طب، ردیگ یاز کشور را در بر م یعیوسکه بخش  رانیهای ا بیابان

برای  رانیاز نقاط ا ارییبس منحصر به فرد و بکری دارد که در یها ییبایدر نهان خود ز یول، است داریشکننده و ناپا

 آن در توسعه گذارتأثیر نقش نییبت، زین یمندان به گردشگری ناشناخته است و در محافل علم عالقه یحت، مردم شتریب

در  یموضوع نیپرداختن به چن نیتا حدی مغفول مانده است؛ بنابرا یاجتماع -در ابعاد اقتصادی یو ملی ا منطقه

که  شود یم موضوع آنگاه آشکارتر نیا تیاهمبود.  مهم و ضروری خواهد اریبس ی پایدار توسعه یها یریگ جهت

منحصر به فرد  یها یژگیو دارا بودن و یمیو اقل یستیز دن رتبه پنجم جهان از نظر تنوعبا دارا بو رانیا کشور میبدان

، )دلبری و بارانی و جذب گردشگر دارد یگرد عتیطبی  توسعه نهیدر زم یفراوان تیقابل، یانیابب یدر نواح یعیطب

ی مورد بررسی قرار ابانیمناطق ب یمآن بر اقتصاد مردم بو ریو تأث تحقیق این موضوع نیدر ا رو نیازا .(91-19: 0931

 گرفته است.

، باال یارکـــیب خدر حـال توسـعه کـه بـا معضـالتی چـون نــر یکشـورها یبـرا یتوسعه صنعت گردشگر

 ؛(90-51: 0931، )بدری و همکاران فراوانی دارد تیاهم، اند مواجهو اقتصاد تک محصولی  یارز منـابع تیمحـدود

های جدید  تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت به منظور، بنابراین

این پدیده  .(0305، )نویل های اقتصادی وابسته به آن دارای اهمیت فراوانی است توسعه گردشگری و فعالیت، شغلی

ی اقتصادی و با ها بخشه سایر تر نسبت ب ی از کشورها با رشد سریعاریبساقتصادی پویا و در حال توسعه اکنون در 

ی نوین و ها شاخه. یکی از (0931، )خادمه الرسول پیشرو در توسعه پایدار است، ی شغلی جدیدها فرصتایجاد 

 بهی ذات طبیعت یعنی اکوتوریسم و ژئوتوریسم است. برطرف کردن نیاز  هیپاتورسیم بر ، روبه رشد تورسیم

ی و نیز کسب درآمد از جمله امتیازات اکوتوریسم و ژئوتوریسم برای حس کنجکاو، کسب دانش، زیبایی، استراحت

 اند از: . اجرا و توسعه اکوتوریسم نتایجی را به دنبال دارد که عبارتباشند یمانسان قرن بیست و یکم 

 ها؛ ها و باال بردن ارزش اقتصادی آن افزایش اهمیت نواحی حفاظت شده و اکوسیستم 

  نواحی حفاظت شده؛ایجاد درآمد مستقیم برای 

 ها در حفاظت از محیط زیست؛ ایجاد درآمد مستقیم و غیرمستقیم برای جوامع محلی و افزایش انگیزه آن 

 منجر شدن به تشکیالت منسجم برای پایش از نواحی محافظت شده در سطح جوامع محلی و ملی؛ 



 13 ...های اکوتوریسم و سنجی پتانسیل امکان

 33: 0931، )رنجبر دات جوامع زیستیارتقای فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی و منجر شدن به کاهش تهدی-

10.) 

و  سمیاز جمله اکوتور ابانیخود ب یذات یها لیپتانساستفاده از ، یابانیدر مناطق ب داریبه توسعه پا دنیراه رس

مناطق به طور کامل صورت  نیا یسمیو ژئوتور یمیاکوتورس یها جاذبهاست. تا کنون شناخت  ها آن میژئوتورس

 یها رساختیز جادیا نیو همچن ها جاذبه نیا یها یژگیودر خصوص  یتر قیدقطالعات نگرفته و الزم است م

 (.0913، انیجهان و ی)زند ردیصورت گ سمینوع تور نیتوسعه ا یمناسب برا

ی اکوتوریسم و ها قطباز  تواند یمی طبیعی ها لیپتانسشهرستان گرمسار در استان سمنان به لحاظ داشتن 

به پارک ملی کویر اشاره نمود که توان باالی در جذب توریسم دارد. با  توان یمز جمله ژئوتوریسم محسوب شود. ا

ی مثبت اقتصادی و لزوم توجه به توسعه پایدار بررسی اکوتوریسم و ژئوتوریسم بیابانی منطقه امدهایپتوجه به 

بنابراین این تحقیق به  ؛ی در آینده داردریگ میتصمی و زیر برنامهجنوب شهرستان گرمسار اهمیت بسزایی برای 

مناطق این  یمردم بوم یآن بر اقتصاد ریتأثمنطقه جنوب گرمسار و  سمیو ژئوتور سمیاکوتور یها لیپتانس مطالعه

 .پردازد یم

 پاسخگویی به سواالتی از قبیل : این پژوهش در صدد

 باشد؟ آیا منطقه جنوب گرمسار برای توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم مناسب می

 تواند به افزایش توان اقتصادی مردم کمک کند؟ های منطقه می ریزی صحیح در جهت شناسایی پتانسیل برنامه آیا

 باشد؟ آیا تأثیر اقتصادی توسعه اکوتوریسم بر توان اقتصادی مردم ساکن منطقه مثبت می

 .اشدب می

 پیشینه 

هونگ و  ها به طور خالصه بیان شود. عه آننتایج کار و مطال، شود با بررسی تحقیقات گذشته در این بخش سعی می

، پرداختـه و عوامل اجتماعی SWOTبـه بررسـی اکوتوریسـم پارک ملی پنانگ با استفاده از روش  یا چان در مقاله

 (.Hong and Cahn, 2010اقتصادی و محیطی منطقه را مـورد بررسی قرار داده است )

شش  یبه بررس AHPو  GISبا استفاده از ، "لندیتا یدر پارک مل سمیاکوتور یابیمکان"در مقاله  امایو مورا بونراماکااو

 نیبهتر، وزن گرفته یها هیال یپوشان و با استفاده از هم یفیک یها و ضمن مطالعه اند هپرداخت اریشاخص و هشت مع

 .(Bunruamkaew and Murayama, 2011) اند هرا استخراج کرد سمیگسترش اکوتور یمکان برا

پرداختند و نشان دادند  ایدر اسپان یکانار ریدر جزا یانداز آتشفشان چشم تیژئومورفوسا یو همکاران به بررس زیدون

 (Doniz, et al. 2011) است یتوسعه گردشگر یبرا یو کاربرد یتیریمد، یفرهنگ، یارزش علم یمکان دارا نیکه ا

 یها با هدف ارائه فرصت "روم یواد رینطقه کودر م سمیچشم انداز توسعه ژئوتور"با عنوان  یقیتحق زیوجتوو

در  یعامل مثبت سمیژئوتور، یبه دست آمده از جامعه محل جیداده است.. با توجه به نتا  انجام سمیتوسعه ژئوتور

حفظ و ، سمیتوسعه ژئوتور نهیمورد در زم نیتر بود. مهم یابانیو منطقه ب ییروستا یها هرکش یتوسعه اقتصاد

 توانند یجوانان م سمیبود. با توسعه ژئوتور یاستفاده از آن در گردشگر نیو همچن ریکو یشناس نیزم راثیم تیتقو

که  ییها . راهکار رفع چالشاشندمنطقه ب یتوسعه اقتصاد شیرا به دست آورده و شاهد افزا دیجد یشغل یها فرصت
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 یو فرهنگ یعیطب یها گران به ارزشگردش بیو ترغ قیتشو یعمدتاً تالش برا، اردن با آن مواجه است سمیژئوتور

، تجارت، علم یها حوزه نیب اتیتبادل تجرب یچهارچوب منسجم برا کی دیبا، نیآن است. عالوه بر ا غیمنطقه و تبل

 (.Wojtowicz, 2016فراهم گردد ) سمیتوسعه ژئوتور یبرا یردولتیغ یها سازمان نیدولت و همچن

عنوان  "ایکن یمارا و امبوسل یمجاور حفاظت شده ماسا یدر نواح سمیتوراکو ی و توسعه طیمح، فقر انیم ی رابطه"

 یمناطق حفاظت شده برا انیسال یاند. ط انجام داده ایدر کن 1105و همکاران در سال  یمیشتیاست که و یا مطالعه

 یها نین زمو قابل کشت نبود تیجمع شیافزا، یکشاورز داتیکرد اما با کاهش تول دایارتقاء پ سمیتوسعه اکوتور

 یمحل ی %( از جامعه70) یقابل توجه زانینشان داد که م قاتی. تحقافتی شیتجاوز به مناطق حفاظت شده افزا، ایکن

را  یبهداشت یها یریگ شیو پ یریبکارگ، آموزش، حفاظت یبرا، تیحما سمیاکوتور نانیاند اگر چه کارآفر بوده ریفق

غذا و درآمد مواجه ، نیانسان به زم یازهاین شیافزا، تجاوز یها لشمناطق حفاظت شده با چا دادند؛ یشنهاد میپ

 (.Wishitemi, et al. 2015اند ) شده

ابعاد و  یضمن بررس شانیانجام گرفت. ا یریدر مناطق کو سمیو همکاران در مورد اکوتور وندیمطالعه آذرن

توسعه  یبرا یساز در جهت زمینه یستیهای اکوتور از جاذبه یهای برخ ویژگی، در منطقه سمیهای اکوتور ویژگی

کرد  انیای را ب ای و منطقه های ناحیه ریزی در برنامه ییو روستا یشهر یو ضرورت توجه به آن در معمار سمیتور

 (.0915، همکاران و وندی)آذرن

 "SWOT با استفاده از الگوی تحلیل، های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد بررسی پتانسیل"

اکوتوریسم با  کهعنوان تحقیقی است که توسط زندی و جهانیان انجام شده است. ایشان به این نتیجه رسیدند 

تواند عاملی در  می SWOTاز الگوی تحلیل  انجام تحقیقات جامع و توجه به راهبردهای حاصـل، ریزی اصولی برنامه

 (.0913، )زندی و جهانیان شمار آید جهت توسعه اقتصادی ملی و محلی این مناطق به

توسط نوربخش  "یبر اشکال ژئومورفولوژ دیدر منطقه مرنجاب با تأک سمیسنجی توسعه اکوتور امکان"پژوهش 

های ژئومورفولوژیکی مناسب برای توسعه ژئوتوریسم و  انجام شده است. هدف این پژوهش شناسایی دقیق جاذبه

 فیسنجی توسعه اکوتوریسم منطقه مرنجاب و معر ها و امکان ارزیابی جامع توانمندی، اکوتوریسم در منطقه

اندازهای ژئوتوریسمی و تعیین  گردشگری و نهایتاً تعیین چشم ساتیهای منطقه برای تمرکز تأس ترین قسمت مستعد

 (.0913، است. )نوربخش یدر گردشگر رگذاریموانع و عوامل تأث، کلیه مشکالت

 "SWOTئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک های اکوتوریسم و ژ بررسی پتانسیل"

ی بیستون توانایی باالیی در  منطقه کهی آن است  نشان دهنده، های تحقیق توسط انتظاری و آقایی پور انجام شد. یافته

چنین  و همسراب بیستون و نوژیوران ، ی گاماسیاب ی اکوتوریسم و ژئوتوریسم دارد و وجود رودخانه زمینه

های  نبود مکان، ولی با کمبودهایی همچون عدم تبلیغات، ترین نقاط قوت منطقه هستند زیبای منطقه مهم انداز چشم

 .(05-11: 0939، )انتظاری و آقایی پور اقامتی و کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی است

خادمه الرسول و همکاران انجام شده است. توسط  "سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز  امکان"

 SWOTهای اجرایی  کویر شیراز در ماتریس راهبردها و اولویت، کارشناسان و گردشگران نتایج نشان داد که از منظر
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راهبرد رشد و ، و راهبرد الزمه توسعه اکوتوریسم بیابان در این منطقه گیرد قرار می (قوی)در محدوده شماره یک 

 (.01-03: 0935، )خادمه الرسول و همکاران ودساخت خواهد ب

 مواد و روش 

های  شهرستان به جنوب از، دماوند شهرستان به شمال از که است سمنان استان های شهرستان از یکی گرمسار

این . شود می محدود قم و ورامین های شهرستان به غرب از و سمنان شهرستان به شرق از، کاشان و اردستان

 واقع شده شمالی پهنای دقیقه 01 و درجه 95 و شرقی درازای دقیقه 11 و درجه 51 در جغرافیایی ظرن از شهرستان

 آن کشیده اطراف در سردرکه و قالیباف، سریر، کلرز های کوه رشته و شده واقع دشت در، بلندی و پستی لحاظ از و

 در بر البرز های کوه رشته جنوبی اتارتفاع را آن شمالی ناحیه و کویری، شهرستان این جنوبی قسمت. است شده

 7 در گرمسار. گویند سخن می محلی گویش با فارسی زبان به و بوده نژاد آریایی گرمسار مردم. است گرفته

 015 در مشهد -اصلی تهران راه مسیر در و است گرفته قرار گرگان_تهران و مشهد _تهران آهن راه کیلومتری

 (.0935، شود )سازمان آمار می مربوط دیگر نقاط به مسیر این وسیله به که دارد قرار تهران کیلومتری

 و نهادند بنا ناحیه این در "خاراکس"اسم  به شهری ها سلوکی و بوده "خواران"، اشکانیان زمان در گرمسار نام

، خربزه، بارتره ، جو، . محصوالت عمده کشاورزی این منطقه را گندمنامند می "خواره" را آن امروزه نیز ها سمنانی

انجیر تشکیل می دهند. به علت وجود ایالت و عشایر متعدد در شهرستان گرمسار دامداری در این منطقه  پنبه و، انار

صنایع شهرستان گرمسار به دو دسته صنایع ماشینی و دستی تقسیم می شوند. صنایع دستی این شهرستان  رواج دارد.

خورجین بافی و سفال گری. این منطقه به دلیل نزدیکی ، پارچه بافی، م بافیجاجی، گلیم بافی، از: قالی بافی عبارتند

جهت استقرار صنایع از موقعیت ، وجودامکانات زیربنایی مناسب و معادن غنی نمک وسولفات سدیم به تهران و

 (.0937، . )فرمانداری گرمساروتوسعه صنعت ومعدن برخوردار است مناسبی جهت رشد

اشد که در شکل زیر نشان داده شده ب میدر این تحقیق قسمتی از منطقه جنوب شهرستان گرمسار منطقه مورد مطالعه 

 است.

 
 1931، گانمنبع:نگارند، (: نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل )
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 ها رودخانه با همراه منطقه متعدد های کوه. است برخوردار ارزشی با تاریخی و طبیعی های از جاذبه گرمسار شهرستان

 و طبیعی آثار دارای که کویر ملی پارک با همراه، برخوردارند خاصی های ویژگی از یک هر پرشمار که های مهچش و

(.از جمله این 0937، است. )فرمانداری گرمسار گرمسار منطقه طبیعی های زیبایی از جمله است ارزشی با تاریخی

 یها هرودخان، ...آبشار نمکی و، کویر ریگ جن، شجاده سنگفر، غارهای نمکی، کویر ملی وان به پارکت می ها هجاذب

ارتفاعات ، .....شهرآباد و، چشمه یخچال، یی مانند سنگ آبها هچشم، آب سردره و.....، آب دوالبی، حبله رود

 ایوانکی و.... اشاره نمود.، ازدهاکوه، آتشگاه

 روش تحقیق

 به مجهولی کشف هدف با یافته نظام طور هب خاص آداب با که ای کاوشگرانه تالش از است عبارت علمی تحقیق

 باشد داشته خارجی ازای به ما و مصادیق آن از حاصل شناخت و شده انجام بشر معرفتی قلمرو گسترش منظور

 (.77-33: 0931، نیا حافظ)

ر تحلیلی و از نظر هدف هم د -ها و ماهیت آن در زمره تحقیقات توصیفی این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده

گیرد. دو روش برای گردآوری اطالعات الزم در نظر گرفته شده است که عبارت است از  کاربردی جای می

، اصول، تاریخچه، مفاهیم، ای )اسنادی( تعاریف ای )اسنادی( و روش میدانی )پیمایشی(. در روش کتابخانه کتابخانه

.. مورد بررسی .ناد و مدارک باالدستی نظام واس، وضعیت فعلی و چگونگی تعامل و روابط بین متغیرها، روند رشد

گفتگو و ، قرار خواهد گرفت. در روش میدانی )پیمایشی( حوزه مورد نظر به صورت مستقیم )مشاهده حضوری

های  نگر با مخاطبین و مسئولین ذیربط( و غیرمستقیم و از طریق پرسشنامه )توزیع پرسشنامه بین گروه مصاحبه ژرفا

و در پایان راهبردهای  قرار گرفته بندی که به روش گلوله برفی انتخاب شد( بررسی و مورد رتبهنظر  خبره و صاحب 

 ها ارائه گردیده است. مربوط به هر کدام از حوزه

 0(S.W.O.Tمدل سوات )

است که در جهت تعیین استراتژی و راهبرد بلند مدت یا کوتاه  گیری های تصمیم مدلی از سری مدل، مدل سوات

تواند  طراحی شده است. این مدل می، ایجاد تصمیمات بزرگ و کلیدی در باب مسائل و موضوعات مختلفمدت و 

ای که در واقع به نوعی با آن  برای یک سازمان یا شرکتی یا برای یک منطقه جغرافیایی خاصی و یا موضوع و مسئله

 اشد.ب میهبود کارایی یا وضعیت طراحی شود و در واقع کار اصلی آن تعیین راهبرد برای ب، درگیر هستیم

 2(: IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

نقاط قوت و ، باشد. این ماتریس حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سیستم می، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

بین کند. همچنین برای شناسایی و ارزیابی روابط  ضعف اصلی داخلی مقصد گردشگری را تدوین و ارزیابی می

 :ماتریس این تهیه ی برای (.3:0931، نماید)عبداهلل زاده هایی ارائه می عناصر تشکیل دهنده مقصد گردشگری راه 

ضعف های سستم  سپس و ها تقو ابتدا، وندش می فهرست شده شناخته عوامل، داخلی عوامل بررسی از پس -0

 .ودش می نوشته و شناسایی

                                                                                                                                                               
1 SWOT:  strength & weaknesses & opportunity & threats 
2 External Factor Evaluation 



 18 ...های اکوتوریسم و سنجی پتانسیل امکان

 .اشندب می (بسیارمهم) یک تا (بی اهمیت) صفر از ضرایب این .ودش می داده ضریب یا وزن شده فهرست عوامل به -1

این  مجموع و اشدب می مربوطه وضعیت در منطقه بودن موفق نظر از عامل یک نسبی اهمیت نشان دهنده ضریب

 .باشد یک برابر باید ضرایب

به  9 رتبه ی .میشود داده 1 و0 رتبه ی عف هاض به و 1 و9 رتبه ی ها تقو به، داخلی عوامل به دادن رتبه هنگام به - 9

ضعف  بیانگر 0 رتبه ی و معمولی ضعف معنی به 1 رتبه ی .است عالی قوت معنی به 1 رتبه ی و قوت معمولی معنی

 .است اساسی

، (3-1)، (1-1. در جداول شماره )آید دست به نهایی نمره تا و ودش می ضرب مربوطه ی رتبه در عامل هر ضریب -1

تحقیق و  و تهدیدات( ها تفرص)عوامل خارجی  و ضعف ها( و ها ت( به ترتیب عوامل داخلی)قو00-1( و )1-01)

 ( 0937، پرنیان) مربوط به این عوامل آمده است. محاسبات
 : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تحقیق1جدول

 0930، ی پژوهشها همنبع: یافت

 

 

 

 ضریب ثانویه ضریب اولیه عوامل داخلی

 

 امتیاز نهایی رتبه

 ی( قوت اساس1)

 ( قوت نسبی9)

 ( ضعف اساسی1)

 ( ضعف نسبی0)

 

 

 

 نقاط قوت

 11/1 1 01/1 007 تاثیر گردشگری در اشتغال زایی و ایجاد تنوع شغلی

 90/1 9 00/1 011 تاثیر گردشگری در افزایش قیمت اراضی در منطقه

 93/1 9 09/1 013 نحوه تعامل مردم منطقه با گردشگران

 11/1 1 00/1 010 د امکانات آموزشی و سطح آگاهی مردم منطقهتاثیر گردشگری در بهبو

 11/1 1 01/1 019 تاثیر گردشگری در افزایش امکانات و خدمات منطقه

 97/1 1 13/1 000 ی بیشتر در منطقهها هو مغاز ها هتاثیر گردشگری در ایجاد فروشگا

 51/1 1 09/1 019 تاثیر گردشگری در عرضه و ارتقای وضعیت بهداشت منطقه

 99/1 9 00/1 011 تاثیر گردشگری در گسترش و بهبود امکانات تفریحی منطقه

 11/1 1 00/1 010 تاثیر گردشگری در ایجاد بازار نو برای فروش محصوالت داخلی

 50/9 - 0 0091 مجموع

 

 

 

 

 نقاط ضعف

تاثیر کم گردشگری در درآمد زایی و بهبود وضعیت مالی و افزایش 

 زندگیکیفیت 

37 01/1 1 11/1 

 01/1 0 01/1 003 تاثیر کم گردشگری در فروش تولیدات محلی و صنایع دستی

 00/1 0 00/1 011 و فرآوری محصوالت محلی بندی تاثیر کم گردشگری در بسته

 09/1 0 09/1 001 دسترسی پائین گردشگران به نواحی نمونه گردشگری منطقه

 11/1 1 00/1 013 ش مشارکت جمعی منطقهتاثیر کم گردشگری در افزای

 17/1 1 09/1 003 تاثیر کم گردشگری در مهاجرت معکوس منطقه

 11/1 1 01/1 001 تاثیر کم تبلیغات بر توسعه گردشگری در منطقه

 07/1 1 11/1 11 سرمایه گذاری پائین دولت در منطقه در راستای توسعه گردشگری

 01/1 0 01/1 37 ش دیده در جهت راهنمایی گردشگراناستفاده کم از نیروهای آموز

 91/0 - 0 353 مجموع
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 : ماتریس عوامل خارجی2جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0930، پژوهشی ها هیافتمنبع: 

 (:EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

بوم ، فرهنگی ،اجتماعی، توانند عوامل اقتصادی ها با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی می استراتژیست

، حقوقی و اطالعات رقابتی را مورد ارزیابی قرار دهند)عبداهلل زاده، دولتی، قانونی، سیاسی، محیطی، شناسی

01:0931.)  

  
 1931، پژوهشی ها هیافتمنبع: : ماتری ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک؛ 2شکل 

ضریب  عوامل بیرونی

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

 امتیاز نهایی رتبه

 ( فرصت اساسی1)

 سبی( فرصت ن9)

 ( تهدید اساسی1)

 ( تهدید نسبی0)

 

 

 

 

 نقاط فرصت

 97/1 9 01/1 097 تاثیر مثبت معادن نمک کیمیا و شهرک های صنعتی در توسعه گردشگری

 11/1 1 00/1 011 تاریخی و مذهبی منطقه در توسعه گردشگری، تاثیر مثبت بناهای فرهنگی

 11/1 1 00/1 019 حرم در توسعه گردشگری در منطقهتاثیر مثبت قرار گرفتن گرمسار در مسیر حرم تا 

 10/1 9 13/1 005 تاثیر مثبت کاروان های مسافرتی در توسعه گردشگری در منطقه

 10/1 1 00/1 019 تاثیر مثبت دشت کویر در توسعه گردشگری در منطقه

 91/1 9 01/1 010 تاثیر مثبت وجود اشکال متنوع زمین شناسی در توسعه گردشگری در منطقه

 11/1 1 01/1 090 تاثیر مثبت توسعه مسیرهای ارتباطی منطقه در توسعه گردشگری در منطقه

 99/1 9 00/1 097 تاثیر مثبت چشم اندازهای مناطق بکر طبیعی در توسعه گردشگری در منطقه

 51/1 1 09/1 059 تاثیر نزدیکی به شهرای بزرگ مانند تهران در توسعه گردشگری در منطقه

 70/9 - 0 0101 مجموع

 

 

 نقاط تهدید

 11/1 1 00/1 011 تاثیر منفی گردشگری در تغییر کاربری اراضی منطقه

 17/1 1 09/1 001 تاثیر منفی گردشگری در الگوی فرهنگ بومی منطقه

 11/1 1 00/1 019 تاثیر منفی گردشگری در مهاجرت در منطقه

 01/1 0 01/1 013 ن در منطقهتاثیر منفی گردشگری در الگوی مسک

 01/1 0 01/1 39 تاثیر منفی گردشگری در معضالت اجتماعی

 11/1 1 01/1 37 تخریب بناهای تاریخی و باستانی و مذهبی در منطقه در گردشگری منفی تاثیر

 01/1 0 01/1 31 ی محیطیها یتاثیر منفی گردشگری در آلودگ

 09/1 0 09/1 005 منطقه جانوری و گیاهی یها هگون و طبیعی بعمنا تخریب در گردشگری منفی تاثیر

 11/1 1 01/1 31 تاثیر منفی گردشگری در کاهش آب در منطقه

 55/0 - 1 311 مجموع
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سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن راهبرد مورد نظردر امکان ، با توجه به نمودار به دست آمده

از  گیری لذا باید با بهره، به راهبرد تهاجمی نزدیک بوده، بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی منطقه جنوب گرمسار

 برآمد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت. ها تاز فرص گیری نقاط قوت موجوددر منطقه در صدد بهره

 یگیر جهینت

ضعف ها و  یینها ازیموجود نسبت به امت یها تو فرص قوتنقاط  یینها بیضر ازیبرتری امت انگریپژوهش ب جینتا

راهبرد برای توسعه  نتری وان گفت مهمت می نیگردشگری منطقه است. بنابرا رتوسعهیرو در مس شیهای پ دیتهد

به توسعه  لیو جهت ن دیرا حفظ و ارتقا بخش نقاط قوت دیاست که در آن با یراهبرد تهاجم کی، گردشگری منطقه

 نمود. نهیاستفاده به، موجود یها تاز فرص گردشگری داریی پا

 جادیو ا ییدر اشتغال زا یگردشگر رینقاط قوت گردشگری منطقه شامل تاث نتری به دست آمده مهم جیتوجه به نتا با

و سطح  یدر بهبود امکانات آموزش یگردشگر ریتاث، در منطقه یاراض متیق شیدر افزا یگردشگر ریتاث، یتنوع شغل

نقاط  نتری مهم، مردم منطقه و..... یو سطح آگاه یشدر بهبود امکانات آموز یگردشگر ریتاث، مردم منطقه یآگاه

 یکم گردشگر ریتاث، یزندگ تیفیک شیو افزا یمال تیو بهبود وضع ییدر درآمد زا یکم گردشگر ریضعف شامل تاث

، و... یمحصوالت محل یو فرآور بندی در بسته یکم گردشگر ریتاث، یدست عیو صنا یمحل اتدیدر فروش تول

در توسعه  یصنعت یو شهرک ها ایمیمانند معدن نمک ک یمثبت معادن ریمنطقه شامل تاث رصتنقاط ف نتری مهم

ثبت قرار گرفتن م ریتاث، یمنطقه در توسعه گردشگر یو مذهب یخیتار، یفرهنگ یمثبت بناها ریتاث، یگردشگر

 یمنف ریمنطقه شامل تاث دینقاط تهد نتری در منطقه و... و مهم یحرم تا حرم در توسعه گردشگر ریگرمسار در مس

 یمنف ریتاث، منطقه یفرهنگ بوم یدر الگو یگردشگر یمنف ریتاث، منطقه یاراض یکاربر رییدر تغ یگردشگر

 در مهاجرت در منطقه و... اشاره کرد.  یگردشگر

 سخ گویی به سواالت تحقیقپا

 باشد؟ آیا منطقه جنوب گرمسار برای توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم مناسب می

سیم که منطقه جنوب گرمسار برای توسعه ر میی انجام گرفته و تحلیل نتایج بدست آمده به این نتیجه ها یبله. با برس

 اشد.ب میاکوتوریسم و ژئوتوریسم مناسب 

تواند به افزایش توان اقتصادی مردم کمک  های منطقه می ح در جهت شناسایی پتانسیلریزی صحی آیا برنامه

 کند؟

 وتحلیل تجزیه ماتریس براساس و دارد فردی به منحصر باستانی و طبیعی یها یمنطقه ویژگ اینکه به توجه با .بله

 راحتی به داردو قرار ینابینیب شرایط در تهدیدها و ها تفرص همچنین و ضعف و قوت نقاط، داخلی و خارجی عوامل

 اکوتوریسم و درنتیجه افزایش توان اقتصادی مردم در این توسعه به مدیریتی راهکارهای و راهبردها اتخاذ با وانت می

 .کرد کمک منطقه

 باشد؟ آیا تأثیر اقتصادی توسعه اکوتوریسم بر توان اقتصادی مردم ساکن منطقه مثبت می
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پی بردیم که تاثیر پتانسیل های گردشگری بر اقتصاد مردم منطقه  SPSS23اری در با استفاده از آزمون های آم

منطقه جنوب  ژئوتوریسم و اکوتوریسم توسعه نهایی استراتژی گفت وانت می بنابراین. تاحدود زیادی مثبت بوده است

ضعف  بر غلبه جهت رد موجود یها تفرص از استفاده و قوت نقاط تقویت بر ومبتنی تهاجمی استراتژی یک گرمسار

 اشد.ب می منطقه توسعه گردشگری زمینه در پیشرو تهدیدات و ها

 پیشنهادها

 طراحی و تدوین برنامه جامع گردشگری برای منطقه 

 ایجاد اکوکمپ های گردشگری در منطقه 

 ی گردشگری منطقهها هشناسایی و ساماندهی جاذب 

  جامع مبتنی بر نیازهای بومی و رعایت حقوق آسیب شناسی توسعه گردشگری در منطقه و طراحی یک مدل

 محیط زیست و اکوسیستم

 اعطای تسهیالت بانکی و مالی به واحدهای گردشگری فعال 

 ی دوم گردشگری در منطقه به ویژه در مناطق روستاییها هاستفاده از خان 

 ی تشویقی و حمایتی از توسعه گردشگری در منطقهها تاعمال سیاس 

 رانی و کالبدی توسعه گردشگری در منطقهی عمها تتقویت زیرساخ 

 حمایت از مهاجرت معکوس در منطقه و تقویت اشتغال زایی برای مهاجرین معکوس 

 ی بخش دولتی در توسعه گردشگری منطقهها یافزایش سرمایه گذار 
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