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ایرانگردشگريۀ اقتصادتوسعهايمؤلفهتعیین
اقلیمیتغییراتبرتأکیدبا

، تهران، ایرانطباطبائیعالمهدانشگاهاقتصاد،دانشکدهاستادیارسمانه عابدي

، طباطبائیعالمهدانشگاهاقتصاد،دانشکدهزیست،محیطتصاداقارشدکارشناسملیحه صداقت
تهران، ایران

دهیچک
وضـعیت ارزیـابی هـدف بـا مطالعـه ایـن گردشـگري، صـنعت توسـعه دراقلیمیتغییراتاهمیتبهتوجهبا

انجـام اقلیمـی، متغیرهـاي بـر تأکیدباآنپایدارتوسعهبرايراهکارهاییارائهوایراندرگردشگري طبیعی
ازمسـتخرج اطالعـات تحلیـل وتجزیـه بـه SWOTرویکـرد ازگیـري بهـره بـا منظوراینبراياست.شده

محـیط حفاظـت وگردشـگري سـازمان کارشناسـان وخبرگـان ازنفـر 60بـراي شدهطراحیهايپرسشنامه
نهـایی نمـره اساسبرکهاستآنبیانگرSWOTماتریسنتایجاست.شدهپرداخته1397سالدرزیست،
ایـران گردشگريموقعیتباشد،می756/2و203/2ترتیببهکهخارجیوداخلیعواملارزیابیماتریس

کــهاســتآنازحــاکینتــایجهمچنــین.داردقــرار(WO)کارانــهمحافظــهراهبردهــايوضــعیتدر
ایـران درگردشـگردي توسـعه قـوت نقـاط مـؤثرترین ،256/0امتیـاز بازیبامناظرومتفاوتهاياکوسیستم

باگردشگريبخشدراستراتژیکریزيبرنامهکمبودودماافزایشبارندگی،کاهشآنبرعالوهباشد.می
افـزایش نتـایج، طبقباشند.میضعفنقاطترینمهمجملهاز086/0امتیازبازیستمحیطسازمانمشارکت

رفـتن بـاال وسـاالنه بارنـدگی کـاهش دما،افزایشوهافرصتبرترین188/0امتیازبازیستمحیطکیفیت
بـه ایـران گردشـگري توسـعه در068/0امتیـاز باراتهدیدهاترینمهمیزیستمحیطهايآلودگیوتخریب

حمـایتی، مقـررات وقـوانین اجرايونهادهامدیریتبهبودرسدمینظربهبنابرایندهند.میاختصاصخود
زیسـت، محـیط ازحفاظـت وگردشـگري حیطهدرمردم،عمومیآگاهیزایشافوهاآناجرايبرنظارت

باشد.راهگشاایران،درگردشگريصنعتبیشترهرچهتوسعهراستايدرتواندمی
رویکـرد اقلیمـی، تغییـرات زیسـت، محـیط ازحفاظـت ،گردشـگري طبیعـی  :يدیکلواژگان

SWOT،کارانهمحافظهراهبردهاي.
.JEL:83L ،54Qبندي طبقه

 :نویسنده مسئولs.abedi@atu.ac.ir
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مقدمه.1
بـا آندرنظـر تجدیـد لزومونفتازحاصلدرآمدهايبهایرانشدیدوابستگیبهتوجهبا

لـزوم گذشـته، سالچنددرآنشدیدقیمتیهاينوسانومنبعاینبودنپذیرپایانبهتوجه
رمنظـو بـه جـایگزین منـابع کـارگیري بـه واسـتفاده جهتکشورکالنریزيبرنامهدرتغییر

بـا راسـتا ایـن در.شـود مـی احسـاس کشوردرپیشازبیشمحصولیتکاقتصادازرهایی
کشـور بـالقوه توانـایی ودنیـا برترصنایعازیکیبهگردشگريصنعتشدنتبدیلبهتوجه

ازیکـی عنـوان بـه اکوتوریسـتی هايفعالیتویژهبهوگردشگريازتوانمیزمینه،ایندر
شـوراي آمـار طبـق 1.بـرد نـام نفـت ازحاصـل درآمـدهاي جایگزینیايبرهاگزینهبهترین

کــالناقتصــادهــايشــاخصبــرگردشــگريرشــد)،2016(2ســفروگردشــگريجهــانی
میـزان «در39رتبهبهایرانکشور،184میاناز2015سالدرکهطوريبه، استگذارتأثیر

درهمچنـین یافـت. دسـت رهاکشـو سایرمیاندر» گردشگريدرشدهایجادافزودهارزش
رتبـه داخلـی ناخـالص تولیـد کـل بهگردشگريGDPسهملحاظازایرانکشورسالاین

تولیـد درگردشـگري مسـتقیم اثـر آنبـر عـالوه آورد.دسـت بهکشور184بینازرا136
کـل GDPازدرصد5/2(تومانمیلیاردهزار4/294بابرابر2015سالدرداخلیناخالص

است.شدهبرآورداد)اقتص
7/6معـادل کهاستدالرمیلیون8/27341برابرGDPبرنیزگردشگريوسفرکلاثر
طـور بـه 2015سـال درگردشـگري صـنعت آن،بـر مضافباشد.میاقتصادکلازدرصد
میـزان اسـت. شـده اشـتغال) کـل ازدرصد9/1(میزانشغلهزار476ایجادبهمنجرمستقیم
کـه اسـت شـغل 5/1398بـا برابـر 2015سـال درالقایی)ومستقیمغیرمستقیم،(کلاشتغال
,WTTC(شـود میشاملرااشتغالکلازدرصد6/5معادل انـداز چشـم سـند در. )2016
المللـی بینگردشگراندرصد5/1جذبگردشگري،جهانیبرنامهازایرانسهمنیزکشور

کـه اسـت شـده بینـی پـیش دالرمیلیـارد 25ودحـد درآمديباونفرمیلیون20حدودیعنی
منظـور بهلذادارد.زیاديفاصلهبینیپیشاینباگردشگريهايفعالیتتوسعهکنونیروند

وتوسـعه بـه ايویـژه توجهبایستمیها،جاذبهومنابعازبهینهاستفادهومهماینبهدستیابی

)1393. موحد و همکاران (1
2. World Travel and Tourism Council
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1.گرددتوریسمریزيبرنامه

ازبسـیاري درکـه هسـتند طبیعـی محـیط عواملازمنطقهیکايهووآبمیانایندر
وبـوده غالـب عوامـل ازگردشـگري، درهمـه ازبیشتروکشاورزيبازرگانی،هايفعالیت

مهـم هـوا وآباسـاس ایـن بـر دارد.بسـتگی اقلیمبهمستقیماهافعالیتایناقتصاديبازده
هـوایی وآبشـرایط کـه طـوري بـه 2.باشـد مـی گردشـگري بخـش توسعهدرعاملترین

. 3گـذارد میاثرگردشگرانآسایشبرهمچنینوباشدمنطقهجذابیتبرايعاملیتواندمی
سـبب بلکـه انجامـد، مـی گردشـگري پیـدایش بـه تنهـا نـه هـوا وآبتأثیر دیگرعبارتبه

همـدیگر بـه نسبتباالییوابستگیتوریستواقلیم،بنابراینشود.مینیزتوریستیتقاضاي
اقلیمـی متغیرهـاي تغییـرات گردشـگر جـذب برمؤثر عواملازیکیدیگرعبارتبهدارند.
شــرایطوجــودکــهطــوريبــهباشــد.مــیغیــرهوحــرارتدرجــهوبارنــدگیمیــزانماننــد

بـه گردشـگران بیشـتر وباشـد مـی توریسـم برايايبالقوهنسبیمزیتمطلوب،هواییوآب
4.دارندتوجهسفرزمانومکانتخاباندرهواییوآبشرایط

دماافزایشاست، میانگینچشمگیري داشتهرشداخیرهايدههدردماافزایششدت
اي ناحیــهدرایـران کشـور کــهاسـت آنبیـانگر زمـین مختلــفنقـاط هـاي خشـکی روي

درسلسـیوس درجه35/0تا25/0بین دماافزایشمیانگیناخیرهايدههدرکهقرارگرفته
حـال درهـا بـرف پوشـش سـطح دما،افزایشاینواسطهبهاست.تجربه کردهرادهههر

الگوهـاي خشـک شـدن،  حـال درهاو تاالبهادریاچهذوب،حالدرهایخچالکاهش،
بـا هـاي خشکسـالی  دورهوافـزایش حالها دردر آبآبسطحتغییر،حالدربارندگی

تنـدر، هـاي طوفـان شـامل غیرعـادي اقلیمیهايهپدیدنمایند.میرخبیشترتواتروشدت
گـرم .انـد شـده ثبـت دنیـا نقاطازبسیاريدرپیدرپیهايخشکسالیوهاي شدیدسیل
ودریاهـا آبسطحآمدنباالمانندعواقبیاقلیمتغییرپیامدمهمترینبه عنوانزمینشدن

نیمکـره وبـاال هـاي رضعـ درايمنطقـه هـواي وآبتغییراتآب شیرین،منابعکاهش
طوفـان، مثـل طبیعیبالیايافزایشباد،جهت وزشوبارانبارشمیزاندرتغییرشمالی،
برخـی درهـوا افـزایش آلـودگی  زایـی، بیابانوخشکسالیمیزانافزایشسیل،وگردباد

)1393. میرحسینی و نوجوان (1
)1387(محمدي و همکاران.2

3. Vasconcelons, et al (2007)
)1390(ان وهمکاریلیاسماع.4



1398زمستان |7شماره|سومسال|ی عیطبمنابعوستیزطیمحاقتصادفصلنامه|76

ردماالریـا نظیـر هاییبیماريگسترشبراحتمالیاثروگرمبادهايافزایشاثردرمناطق
درکـه گردشـگري صـنعت بـر مذکورعواقبباپدیدهاینتأثیررواینازحالپی دارد.

گرفتـه نظـر درصـنعت ایـن موفقیـت شاخصبه عنوان مهمترینسفرتقاضاهايتعدادآن
تفریحـی، مسـافرت تقاضـاي درکلیـدي عنصـر کـه صـورت اسـت. بـدین  زیادشود،می

گردشـگران اکثر.شودمیتجربهمقصد مسافردرکهاستناراحتییاراحتیازايدرجه
1دارند.بسیار گرمنهوخوشایندآفتابیکهگذرانندمیمناطقیدرراخودتعطیالت

هاي مثبت گردشگر را در پی داشـته باشـد و   تواند پاسخدر واقع یک اقلیم مناسب می
کنند. در ریزي میگردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی مقصد طرح

همچنین، عـالوه بـر عوامـل    2دهنده به نیازهاي گردشگر است.واقع اقلیم یک عامل پاسخ
اقلیمی مذکور، ادبیات موضوع حاکی از اثرگذاري منفی آلودگی بر تقاضاي گردشگري 

) بیانگر آن است که در اثر رشـد یـک   2012(3که مطالعه کونگ هوانگاست. به طوري
یابند. عالوه درصد کاهش می24/1تعداد گردشگران خارجی حدوداًدرصدي آلودگی، 

بر آن نتایج این مطالعه نیز نشان داد که درصد رشد انتشار گرد و غبار و گـاز دي اکسـید   
درصد میزان گردشگران خارجی را کـاهش  31/0درصد و31/0گوگرد به ترتیب میزان

ت، میزان ورود گردشگران خـارجی  زیسدهد. به عبارت دیگر با کاهش کیفیت محیطمی
4.نیز کاهش یافته است

ریـزي گردشـگري از اهمیـت خاصـی برخـوردار      بنابراین آب و هوا از دیدگاه برنامـه 
گونـه  آن هـیچ گردشگران به دنبال آب و هواي مطلوب هستند کـه در معموالً است، زیرا 

اي کننـده نقـش تعیـین  نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی نداشته باشند. این عامل
هـدف از توسـعه گردشـگري بـراي     5.باشـد گیري براي مقصد گردشگري مـی در تصمیم

بـر  6باشـد. مد، حفاظـت از محـیط زیسـت مـی    آحافظت از مناطق طبیعی از طریق ارائه در
اسـاس ایـن ایـده، محـیط زیسـت یـک منطقـه و شـرایط آب و هـوایی آن، دلیـل جــذب           

)1393(و همکاران يآباددیسع.1
)1387(محمدي و همکاران.2

3. Cong Huang
4. Cong Huang (2012)
5. Matzarakis (2001)
6. Das and Chatterjee (2015)
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بـه وجـود   نگ حفاظت از محیط زیست تـأثیرات منفـی   ترویج فره1باشد.گردشگران می
اثـرات مثبـت   گردشـگري  همچنـین صـنعت   2دهد.توسط گردشگران را کاهش میآمده

هـاي در معـرض   به حفاظت از گونـه گردشگري طبیعیزیادي دارد، بسیاري معتقدند که 
مسئول تولیـد درآمـد بـراي   گردشگري طبیعیکند. در مناطق دور افتاده، خطر کمک می

3حفاظت از محیط زیست است.

یزیسـت محـیط رو اگرچه گردشگري داراي اثرات مثبت اقتصـادي، اجتمـاعی و   ازاین
متعددي ازجمله درآمدزایی، افزایش اشتغال، افزایش رفاه، محافظت از میراث تـاریخی و  

ماننـد  یزیسـت محیطباشد، اما توسعه آن نیز، داراي اثرات منفی فرهنگی کشور و غیره می
لودگی هوا، آلودگی خاك، آلـودگی آب، مشـکل تـراکم ترافیکـی، تخریـب گیاهـان       آ

هـاي بحـران بـروز پـی درکنـونی دوراندرطبیعی، تخریب حیات وحش و غیـره اسـت.  
است کـه پایدار، الزمتوسعهبهرسیدنراهدرموانعایجادومنابعنابوديمحیطی،زیست
ودرخوربرداريبهرههمتاشوندانجاممحیطیتوانارزیابیوشناختاساسبرهابرنامه

لـذا توسـعه   4شـوند. حفـظ محـیط طبیعـی هايارزشهموگیردصورتمحیطازمستمر
ریزي و اجرا شود که بر محیط زیست، اقتصاد و فرهنـگ  نحوي باید برنامهبه گردشگري 

بـا اسـتفاده از   گردشـگري جامعه میزبان اثر منفی نگذارد. در واقع در این دیدگاه توسـعه 
دهـی بـه نیازهـاي مختلـف گردشـگران، در      اي است که ضمن پاسخمنابع موجود به گونه

زیسـت، تعـادل اقتصـادي و رفـاه مـردم همـراه بـا حفـظ فرهنـگ و          راستاي حفـظ محـیط  
.شودهاي آنان نیز تالش میارزش

ط در چهارچوب این دیدگاه اصولی که براي گردشگري در دستور کـار برنامـه محـی   
زیست سازمان ملل توسط کمیسیون توسعه پایدار به عنوان مسئول اجراي دسـتور کـار در   

انـد کـه بـر گردشـگري     زمینه گردشگري با کمک سازمان گردشگري جهـانی قـرار داده  
ریزي صـنعت گردشـگري   کند. رویکرد زیر بنایی که هم اکنون در برنامهپایدار اشاره می

رود، رسیدن به توسـعه پایـدار اسـت و بـر اسـاس روش      یو در سایر انواع توسعه به کار م
توسعه پایدار باید منابع طبیعی، فرهنگی و سایر منابع گردشگري براي اسـتفاده مـداوم در   

1. Cobbinah (2015)
2. Ghorbani, et al (2015)
3. Santarem (2015)

)1390. ضرابی و پریخانی (4
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1آینده حفظ شود و در عین حال براي جامعه کنونی سودمند و مفید باشد.

ربـانی و  ) و ق1394در این خصوص الزم به ذکـر اسـت، اگرچـه زیتـونلی و همکـاران (     
به ارائه مطالعاتی در زمینه ارزیابی توسعه گردشگري پرداختند اما در بخش اعظم 2همکاران

هاي توسعه گردشگري و تغییرات اقلیمی به طور ادبیات اقتصادي موجود، پیوند تعیین مولفه
نتایج این مطالعات نشـان داد کـه توسـعه گردشـگري     مستقیم مورد مطالعه واقع نشده است. 

لذا اولین گام باشد.باشد و بررسی این نقاط داراي اهمیت مینقاط ضعف و قوت میداراي
هــا و حــداقل ســازي تهدیــدهاي بیرونــی، شناســایی هــا و فرصــتدر حــداکثر ســازي قــوت

باشـد تـا بـا اسـتفاده از آن،     مـی SWOTهـا بـه کمـک رویکـرد     هاي اثرگـذار بـر آن  همؤلف
هاي متعـددي بـه مـوازات بـه حـداقل رسـاندن       رصتها تبدیل نموده و فها را به قوتضعف

بـه طوریکـه آزمـوده و قنبـري    .هاي درونی و تهدیدهاي بیرونی، کسـب شـود  توامان ضعف
در مطالعـات خـود در زمینـه    ) 1389() و موحد و کهـزادي 2010(3هونگ و چان)، 1393(

رسی مشـکالت  راهبرد در برنبر توسعه گردشگري نشان دادند که بهتریمؤثر تحلیل عوامل
عبـارت  باشـد. بـه   ها، افزایش نقاط قوت و کاهش تهدیدها میو براي به حداقل رساندن آن

از طریق تجزیه و تحلیل سوات بر هر ضعف و تهدید غلبـه کـرد و از نقـاط    تواندیگر می
پایـدار  هها براي بدست آوردن درآمد پایـدار بـراي برخـورداري از توسـع    قوت و فرصت
استفاده نمود. 

کنند ) نیز بیان می1392) و پروازي و گودرزي (1391مطالعات مشکینی و همکاران (
هاي جامع براي بازنمـایی نقـاط قـوت،    ریزيکه به منظور توسعه گردشگري نیاز به برنامه

وبهرامـی باشد. همچنین نتایج مطالعاتها و مقابله با تهدیدها و ضعف میتقویت فرصت
آسـتانه آسـیب  حاکی از آن است کـه )2012(4همکارانن و ریحانیاو)1390(همکاران

وبـازنگري نیازمنـد وباالسـت مناطق گردشگري خصوصا مناطق روستایی بسـیار پذیري
موجودنسبیهايمزیتازاستفادهوهارفع محدودیتجهتمناسب درهايسیاستارائه
.باشدمی

ازخروجدرتواندمیصنعتاینایران،درگردشگريهايجاذبهبهتوجهبامجموعدر

1. Edward Inskeep (1991)
2. Ghorbani, et al (2015)
3. Hong and Chan
4. Anita Reihanian, et al (2012)
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وریـزي برنامـه هـاي نیـاز پیشازیکیرواینبه نفت مورد توجه قرار گیرد. ازایرانوابستگی
ایـن درباشـد. مـی گردشـگري تقاضايبرمؤثر عواملمطالعهزمینه،ایندرگذاريسیاست

اثرگـذار گردشگريوندربرتواندمیطبیعیمحیطعواملازیکیعنوانبهاقلیمتغییرمیان
انجـام هايبررسیطبقگردیداشارهآنبهنیزپیشدرکههمانطوراستذکربهالزمباشد.
نظـر دربـا هـا شهرسـتان ازبرخـی درمـوردي صورتبهمحدوديبسیارمطالعاتدرشده،

یحـال درایـن اند.پرداختهگردشگري،تقاضايتابعبررسیبهبارشودمامتغیرهايگرفتن
ارائــهجهــتآنبــرعــالوهوآمــاريجامعــهعنــوانبــهایــرانحاضــر،مطالــهدرکــهاســت

توسـعه شناسـی آسـیب بـار اولینبراي،SWOTمدلازگیريبهرهباسیاستی،راهبردهاي
هدفبامطالعهاینلذاشد.خواهدانجامایران،دراقلیمیهايمولفهبرتأکید باگردشگري

بررســینیــزوایــرانگردشــگريتوســعهمحیطــیهــايبرنــدهپــیشوهــابازدارنــدهتعیــین
رویکـرد ازاسـتفاده بـا ایـران دراقلیمـی تغییـرات برتأکید باگردشگريتوسعهراهبردهاي

SWOTاست.گردیدهانجام

تحقیقروش. 2
بیشـتر در  1970و 1960هـاي  به بعد گسترش یافت و در دهه1950هاي گردشگري، از دهه

1.تصاد گردشگري روستایی براي کشاورزان و جوامع محلی مورد توجه قرار گرفتزمینه اق

پس از برگـزاري کنفـرانس جهـانی    1980از سوي دیگر مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه 
انـد:  )، به طور کـامال جـدي مطـرح گشـت کـه آن را اینگونـه تعریـف کـرده        1992(2زمین

هاي بعدي براي پاسـخگویی  نظر گرفتن توانایی نسلاي که نیازهاي نسل حال را با درتوسعه
3.ریزي، پـایش و کنتـرل مسـتمر اسـت    نماید و شامل فرآیند برنامهبه نیازهاي خود تامین می

گردشگري به طور آشکاري وابسته به اقلیم است و در تقاضاي جهانگردي نقش همچنین 
در سـطوح مختلـف ایفـا    هـاي گردشـگري  اقلیم نقش مهمی را در فعالیت4اي دارد.عمده

جهـت شناسـایی متغیرهـاي    SWOTبا توجـه بـه هـدف تحقیـق، از رویکـرد      کند لذا می
اقلیمی اثرگذار و ارائه راهبردهاي توسعه گردشگري با تأکید بر تغییرات اقلیمـی اسـتفاده  

)1385(الدین افتخاري و مهدوي. رکن1
2. United Nations Conference on Sustainable Development
3. Nelson, et al (1993)
4. de Freitas, et al (2008)
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شده است.
التحصیل مدرسه بازرگـانی  توسط دو فارغ1950براي اولین بار در سال SWOTتحلیل 

). 2006، 1هاي جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شـد (دوآرت روارد به نامها
هـاي روز افـزون بـه عنـوان کسـب ابـزار مفیـد        در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیت

مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود ایـن تحلیـل زمـانی بدسـت آمـد کـه       
و افزایش GEهاياز آن براي بررسی استراتژي198جک ولچ از جنرال الکتریک در سال

هـا ضـعف ،(S)هـا مخفـف عبـارات قـوت   2SWOT3وري سازمان خود استفاده کرد.بهره
(W)،هافرصت(O) و تهدیدات(T)ریـزي اسـتراتژیک   گام اول در مراحل برنامـه 4.است

از طریـق تحلیـل   تـوان هاي سازمان است و پس از آن مـی موریتأتعیین رسالت، اهداف و م
SWOT   که یکی از ابزارهاي تدوین استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحـی کـرد

که متناسب با محیط آن باشد. 
هـاي  شود که اوالً به تجزیه و تحلیل محـیط با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می

مود که قوتهاي سازمان را بـا  داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ ن
ابــزاري بــراي شــناخت تهدیــدها و ،SWOTتکنیــک 5فرصــتهاي محیطــی متــوازن ســازد.

هـاي داخلـی آن بـه    هـا و قـوت  هاي موجود در محیط خـارجی و بازشناسـی ضـعف   فرصت
منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهاي براي هـدایت و کنتـرل آن سیسـتم اسـت. ایـن      

یکـی  SWOTشکده مدیریت هاروارد است. به عبارت دیگر، مـدل روش نتیجه مستقیم دان
هـا و تهدیـدات   از ابزارهاي استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصـت 

6باشد.براي تحلیل و هدایت محیط میها در واقع از بهترین تکنیکست. برون سیستمی ا

هـا ضعفوحداکثربهراهاتفرصوهاقوتمناسباستراتژيیکمدل،ایندیدگاهاز
فرصـت وهـا ضعفوقوتنقاطمنظور،اینبرايرساند.میممکنحداقلبهراتهدیدهاو
شـود مـی دادهپیوندزیرصورتبهWT ،ST،WO ،SOکلیحالتچهاردرتهدیداتو
8فرآینـد یـک شـامل تکنیـک ایـن شـود. مـی انتخـاب هـا آنبینازاستراتژيهايگزینهو

1. Duarte (2006)
2. Carolina and Duarte (2006)
3. Strengths Weaknesses Opportunities Threats
4. Carolina and Duarte (2006)

)1395(جعفریان و همکاران .5

6. Yuksel and deviren (2007)
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صورتبهتوانمیراSWOTتحلیلیماتریسچهارچوباساساینبرباشد.میايلهمرح
نمود.خالصه)1(جدول

SWOTچارچوب ماتریس تحلیل . 1جدول 

1395ماخذ: جعفریان و همکاران، 

وپیمایشـی روشطریـق ازنیـاز مـورد اطالعاتراهبرديریزيبرنامهجهتدرروایناز
ابتـدا در، پرسشنامهتنظیمجهتمنظوراینبرايگردید.آوريگرد1397زمانیدورهبراي

محـیط حفاظـت وگردشـگري سـازمان درحوزهاینمتخصصانونخبگانباهاییمصاحبه
وکارشناسـان اولیـه نظـرات نقطـه واطالعـات مبنـاي بـر سپساست.گرفتهصورتزیست

بـه حضـوري راجعـه مبـا نهایـت درکـه گردیـد طراحـی نظـر مـورد پرسشنامهمتخصصان،
اینبراست.شدهتکمیلمربوطهحوزهکارشناسانومتخصصانتوسطمربوطههايسازمان
24زیسـت محـیط حفاظـت سازمانونفر36گردشگري(سازماننخبگانازنفر60اساس

خـواهی نظـر ازپـس اند.شدهانتخابآمارينمونهعنوانبهتحقیق،موضوعبامتناسبنفر)
ــرهــا،آناز توســعهتهدیــداتوهــافرصــتضــعف،قــوت،نقــاطســوات،مــدلاســاسب

گردید.شناساییاقلیمیتغییراتبرتأکید باایرانگردشگري

خارجیوداخلیعواملارزیابیماتریستهیه. 3
واقـع درباشـد. مـی داخلیعواملبررسیبرايابزاري1IFEدرونیعواملارزیابیماتریس

1. Internal Factor Evaluation

(W)ها نقاط ضعف(S)ها نقاط قوتعوامل استراتژیک

(O)ها نقاط فرصت

استراتژي تهاجمی یا رشد:SOاستراتژي 
ی از با استفاده از نقاط قوت داخل

برداري را هاي خارجی حداکثر بهرهفرصت
کند.می

: استراتژي ثبات یا WOاستراتژي 
کارانهمحافظه

هاي محیطی جهت جبران نقاط از فرصت
کند.ضعف استفاده می

(T)نقاط تهدیدها 

: استراتژي ترکیبی یا رقابتیSTاستراتژي 
از نقاط قوت داخلی براي پشت سر گذاردن 

شود.ستفاده میتهدیدات خارجی ا

: استراتژي کاهش یا تدافعیWTاستراتژي 
براي کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز 

شود.از نهدیدات محیط خارجی تالش می
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کنـد.  گردشـگري بـا توجـه بـه تغییـرات اقلیمـی را ارزیـابی مـی        توسعهنقاط قوت و ضعف
ابزاري براي تجزیـه و تحلیـل نحـوه پاسـخگویی و     EFEیا 1ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

باشـد. پـس از شناسـایی    ها و تهدیدهاي خارج از صنعت گردشـگري مـی  مواجهه با فرصت
هاي گردشگري اي فعالیتها و تهدیدهعوامل داخلی و خارجی نقاط قوت، ضعف، فرصت

هاي عوامل درونـی و خـارجی بـراي هریـک از ایـن عوامـل       شود و در ماتریسمشخص می
دارند در نظر گردشگري امتیازي برحسب اهمیتی که هریک از این عوامل در توسعه پایدار 

شود. در مرحلۀ بعد به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیـت) تـا یـک    گرفته می
2شود.هم) اختصاص داده می(بسیار م

ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن در موفقیت است، صـرف نظـر از   
این که آیا عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت و ضعف داخلی توسـعه گردشـگري بـه    
حساب آید، بنابراین به عاملی که داراي بیش ترین اثـر در عملکـرد توسـعه گردشـگري بـا      

شود. سپس وضع موجود هر عامل بابر تغییرات اقلیمی است باالترین ضریب داده میتأکید 
متوسط (نه ضعف و نـه قـوت)،   -5/2،ضعف کم-2ضعف اساسی، -1(4تا 1اي بین رتبه

شـود،  گردد. پـس از آن امتیـاز هـر عامـل محاسـبه مـی      قوت بسیار) تعیین می-4قوت و -3
عوامل درونی و بیرونـی سـازمان در وزن ضـرب و در یـک     بدین منظور امتیاز هر ردیف از 

.3شودگردد. در این مرحله جمع امتیازها محاسبه میستون جدید درج می
باشـد ایـن بـدان معناسـت کـه      5/2کمتـر از  گردشـگري طبیعـی  IFEاگر نمره نهایی 

.از نظـر عوامـل درونـی بـرروي هـم داراي ضـعف اســت      گردشـگري طبیعـی  هـاي  فعالیـت 

باشد، این موید آن است کـه  5/2کمتر از گردشگري طبیعیEFEاگر نمره نهایی همچنین
و مقابله با تهدیدهاي پیش روي توسـعه گردشـگري   ها ایران در خصوص استفاده از فرصت

4کند. با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی به خوبی عمل نمی

1. External Factor Evaluation

)  1393(. موحد و همکاران2
)1394() و زیتونلی و همکاران1391()، میرحسین و نوجوان1393(ران. موحد و همکا3
)1395() و کشاورز و همکاران1394(. فرخیان و همکاران4
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بحثونتایج. 4
مطـابق است.شدهارائه)،3(و)2(جدولدرخارجیوداخلیعواملماتریسبررسینتایج

تغییـرات گـرفتن نظـر دربـا ایـران درگردشـگري قـوت وضـعف نقاطبررسی)2(جدول
203/2داخلـی عوامـل ارزیـابی مـاتریس نهـایی امتیـاز جمـع کهاستآنازحاکیاقلیمی،

یـران اهـوایی وآبشرایطبهتوجهباگردشگريصنعتهايضعفدیگرعبارتبه، است
کرد.خواهدغلبهآنهايقوتبر

بـه تـوان مـی قـوت نقـاط ترینمهمجملهازشودمیمشاهده)2(جدولدرطورکههمان
ایـران درزیبـا انـدازهاي چشـم وجـود وکوهستانیومرتعیدشتی،متفاوتهاياکوسیستم

ازهمچنیند.باشمیایرانبودنفصلچهاروهواییوآبتنوعنیزآندلیلکهنموداشاره
پوشـش ضـعف بارنـدگی، کـاهش دمـا، ورطوبـت افـزایش ازعبارتنـد ضـعف نقاطجمله

کمبـود اخیـر، هـاي خشکسـالی افـزایش جملـه ازدالیلیبهتوانمیزمینهایندرکهگیاهی
نمود.اشارهخاكفرسایشافزایشوزیرزمینیوسطحیآبیمنابع

اقلیمیتغییراتگرفتننظردرباایراندرريگردشگ(IEF)ماتریس عوامل داخلی .2جدول 

نمرهرتبهوزنعوامل راهبردي داخلی
نقاط قوت:

064/04256/0هاي متفاوت دشتی، مرتعی و کوهستانی در ایراناکوسیستم-1
064/04256/0اندازهاي زیباوجود چشم-2
هرهاي مرزي بکر بودن منابع طبیعی و برخورداري از سواحل دریایی در ش-3

057/03171/0ایران

043/03129/0آرامش جوي و وجود ساعات آفتابی زیاد در مناطق کویري-4
043/03129/0سبزهاي دسترسی به جاده-5
043/03129/0رانی در کویراي طالیی براي ایجاد شرایط مناسب اتومبیلهاي ماسهتپه-6
041/03123/0خانگیتنوع محصوالت و صنایع دستی و -7
041/03123/0استفاده از ضایعات طبیعی براي گسترش صنایع دستی-8

316/1-396/0جمع نقاط قوت
نقاط ضعف:

اندازهاي کاهش بارندگی و افزایش دما و در نتیجه از بین رفتن چشم-1
043/02086/0طبیعی در مناطق توریستی

ک و جامع در بخش جهانگردي با مشارکت ریزي استراتژیکمبود برنامه-2
043/02086/0سازمان محیط زیست
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035/02070/0افزایش رطوبت و گرم شدن هوا و عدم آسایش و راحتی گردشگران-3
035/02070/0کمبود منابع آبی سطحی و زیر زمینی-4
029/02058/0محیطی هاي زیستافزایش هزینه-5
028/02056/0درختیضعف پوشش گیاهی-6
028/02056/0هاي اخیرگرماي نسبتا زیاد در طول روز در فصل تابستان و خشکسالی-7
014/02028/0هاي فیزیکی براي گسترش فضاي سبز و ساخت و سازمحدودیت-8
014/02028/0افزایش فرسایش خاك-9

وتور سیکلت در کنار هاي صوتی از طریق راندن تفریحی مایجاد آلودگی-10
014/02028/0ها و رودخانهساحل

035/01035/0هاها و دریاچهها، تاالبخشک شدن رودخانه-11
هاي آموزشی براي جوامع محلی جهت صیانت از منابع کمبود برنامه-12

043/01043/0زیست طبیعی و محیط

هاي گردشگري ها و جاذبه ضعف در تبلیغات و معرفی اکوسیستم-13
043/01043/0محیطی

021/01021/0ها و منابع طبیعیساخت و ساز در حریم رودخانه-14
043/01043/0نبود زیرساخت مناسب مدیریتی جمع آوري پسماند-15
050/01050/0ی زیستمحیطکمبود قوانین -16
یعی و ذخائر ضعف در قوانین بازدارنده در حفظ و حمایت از منابع طب-17

043/01043/0اندازهاي طبیعیجنگلی، و در نتیجه از بین رفتن چشم

هاي زراعی ضعف قوانین مناسب جهت جلوگیري از تغییر کاربري زمین-18
043/01043/0انداز مناسبو داراي چشم

887/0-604/0جمع نقاط ضعف:
203/2-1جمع نقاط قوت و ضعف

قیقهاي تحماخذ: یافته

ها و تهدیدات گردشگري در ایـران بـا در نظـر    )، بررسی فرصت3(همچنین طبق جدول
گرفتن تغییرات اقلیمی نشان داده که جمع امتیـاز نهـایی مـاتریس ارزیـابی عوامـل خـارجی       

هاي صنعت گردشگري بـا توجـه بـه شـرایط     محاسبه شده است، یعنی فرصت756/2معادل 
کند.ن غلبه میآب و هوایی ایران بر تهدیدهاي آ
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اقلیمیتغییراتگرفتننظردرباایراندرگردشگري(EFE)ماتریس عوامل داخلی .3جدول 

نمرهرتبهوزنعوامل راهبردي خارجی
:هافرصت

047/04188/0افزایش کیفیت محیط زیست-1
041/04164/0ی جوامع محلی و بومیزیستمحیطهاي افزایش آگاهی-2
041/04164/0ب بودن خدمات بهداشتیمناس-3
041/04164/0گذاري در ارتقا کیفیت منابع طبیعیسرمایه-4
034/04136/0هاي گردشگريگذاري در بهره برداري از منابع طبیعی در قطبسرمایه-5
034/04136/0هاي حفاظت از محیط زیستامکان مشارکت مردمی در طرح-6
/020/04080با به واسطه توپوگرافی خاص نظیر کوهستان و کویرخلق مناظر زی-7
047/03141/0ها ارزشگذاري زیست محیطی منابع طبیعی در جهت حفاظت از آن-8
045/03135/0ی زیستمحیطهاي نسبت پایین آالینده-9

034/03102/0استفاده از پتانسیل باغات و مزارع جهت ارتقاي گردشگر-10
034/03102/0هاي غیر دولتی هاي فکري و اجرایی تشکلگیري از توانبهره-11
زیست در ایران به منظور هاي فرهنگی مرتبط با حفظ محیطتوسعه فعالیت-12

034/03102/0ساماندهی جوامع انسانی در تعامل با محیط زیست طبیعی 

ه براي سرمایه گذاري در ارایه تسهیالت به بخش خصوصی در ایجاد انگیز-13
034/03102/0منابع طبیعی قطب هاي گردشگري

033/03099/0هاي سطحی و فاضالب تولیديآوري و تصفیه آبهاي مناسب جمعسیستم-14
027/03081/0معرفی مشاغل جایگزین جهت حفاظت از منابع طبیعی-15
027/03081/0بسازي و توزیع آهاي مناسب ذخیرهتوسعه سیستم-16
027/03081/0زیست هاي مردمی در حفاظت از محیطتشکل-17

058/2-60/0ها:جمع فرصت
تهدیدات:

034/02068/0افزایش دما-1
034/02068/0کاهش بارندگی ساالنه-2
ادامه خشکسالی و کاهش منابع آب، کاهش سطح مزارع و باغات و در نتیجه -3

034/02068/0اندازهاي زیبافتن چشمبه تحلیل ر

034/02068/0یزیستمحیطهاي باال رفتن تخریب و آلودگی-4
027/02054/0افزایش ریزگرد و گرد و غبار -5
027/02054/0آلودگی آب-6
گردي بدون تعیین ظرفیت برد، ارزیابی هاي گردشگري و طبیعتانجام فعالیت-7

027/02054/0یزیستمحیطهاي سایر ارزیابیتوان اکولوژیک و 
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027/02054/0خیزيبرخی از مخاطرات طبیعی از جمله سیل-8
020/0204/0گذاري بخش خصوصیعدم برخورداري از امنیت کافی براي سرمایه-9

014/02028/0گرایش ساکنین محلی و بومی به تغییر کاربري و فروش اراضی کشاورزي-10
فقدان برنامه مدیریتی در جهت کنترل و هدایت اذهان عمومی در جهت -11

020/0204/0هاي محلی و طبیعیحفظ اکوسیستم

2CO041/01041/0افزایش آلودگی هوا و انتشار -12
034/01034/0هاي توریستیزباله و پسماند در محل-13
027/01027/0اها در منطقه ساحلی ریزي بر ساخت و ساز بنفقدان نظارت و برنامه-14

698/0-4/0جمع تهدیدات
756/2-1ها و تهدیداتجمع فرصت

هاي تحقیقماخذ: یافته

گـذاري در ارتقـاي   توان دریافت که افزایش کیفیت و سـرمایه ) می3با توجه به جدول (
ــت محــیط زیســت، ســرمایه  ــرهکیفی ــی در قطــب گــذاري در به ــابع طبیع ــرداي از من ــاي ب ه

ــزایش  هــاي مردمــی در طــرح گردشــگري، مشــارکت ــابع طبیعــی و اف هــاي حفاظــت از من
جوامع محلی و بومی فرصتی بـراي توسـعه و ارتقـاي گردشـگري     یزیستمحیطهاي آگاهی

باشد. زیرا تمامی موارد ذکر شده در راستاي بهبود بخشـی صـنعت گردشـگري    در ایران می
زایش دما و ریزگرد، آلودگی آب، کاهش بارنـدگی  است. همچنین افیزیستمحیطاز ابعاد 

و فقـدان  یزیسـت محـیط هـاي  و ادامه خشکسالی، باال رفتن تخریب محیط زیست و آلودگی
هاي طبیعی از جمله تهدیداتی است کـه ایـران در   برنامه مدیریتی در جهت حفظ اکوسیستم

هـاي  ا آلـودگی راستاي توسعه گردشگري با آن مواجه شده است. بدون شک کشوري که ب
فــراوان، خشکســالی و شــرایطی روبــرو باشــد و همچنــین عــدم آســایش و رضــایت خــاطر  
گردشگر را به همراه داشته باشد، مطمئنا با کاهش تعداد توریست مواجه خواهـد شـد. چـرا    

گـردد،  انـدازهاي زیبـا مـی   که تخریب محیط زیست عالوه بر اینکه باعث از بین رفتن چشم
.دهدکاهش میجذب گردشگر را نیز 

قـوت  8شـود، در ایـران تعـداد    ) مشـاهده مـی  3) و (2طورکه در جـداول ( بنابراین همان
تهدیـد  14فرصـت خـارجی در برابـر    17نقطه ضعف داخلی و همچنـین  18داخلی در برابر 

خارجی در ارتباط با توسعه گردشگري با توجه به تغییرات اقلیمی شناسـایی و بررسـی شـده    
ضـعف و  32هـا و تعـداد   نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیـت 25یب تعداد است. به این ترت

روي توســعه گردشــگري ایــران از ابعــاد هــا و تنگناهــا پــیشتهدیــد بــه عنــوان محــدودیت
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توان بیان کـرد  بندي و تحلیل ساده میباشد. لذا در یک جمعقابل شناسایی مییزیستمحیط
هاي مناسـب  بوده و نیازمند بازنگري و ارائه سیاستکه آستانه آسیب پذیري ایران بسیار باال 

باشـد. همچنـین   هـا مـی  ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصـت در جهت رفع ضعف
موقعیـت  ،خـارجی وداخلـی عوامـل ارزیابیايچهارخانهنتایج نشان داد بر اساس ماتریس

(WO)اهبردهاي محافظه کارانـه  گردشگري در ایران با تأکید بر تغییرات اقلیمی در خانه ر

) مشاهده نمود.1(نمودار توان در قرار دارد که می

موقعیت گردشگري در ایران با تأکید بر تغییرات اقلیمی. 1نمودار 

به عبارت دیگر براي توسعه گردشگري ایران با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمـی، بایـد از   
ضعف استفاده نمـود. در ایـن زمینـه راهبردهـایی در     هاي محیطی جهت جبران نقاطفرصت

ت.) به ترتیب اولویت ارائه گردیده اس4جدول (

هاها و ضعفقوت

استراتژي رقابتی
(ST)

استراتژي محافظه کارانه
(WO)

استراتژي تهاجمی
(SO)

استراتژي تدافعی
(WT)

1

756/2

2
03/2

تهدیدها 
و 

هافرصت

4

3

5/2

2

41 32 5/2
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اقلیمیتغییراتگرفتننظردرباایراندرراهبردهاي توسعه گردشگري. 4جدول 

ثبات / محافظه کارانه:راهبرد
گردشگربراي جذب یزیستمحیطهايهاي سبز و کاهش هزینهحفاظت از جاده) 1
هاي گردشگرينظارتی در سایتسیستم بهبوداقدامات حفاظتی از اکوسیستم طبیعی با افزایش) 2
ی و الزامات در مناطق گردشگر پذیرزیستمحیطبر اجراي مقررات مؤثر و نظارتکنترل) 3
رویه در جلوگیري از تخریب اکوسیستم در جهت ساخت و سازهاي بیبرايگذاريریزي و سیاستبرنامه) 4

مناطق گردشگري
هاي عمومی، آموزش در راستاي حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازي در این راستا از طریق رسانه) 5

هاي غیر دولتیدانشگاهی، کنفرانس و سازمان
هاي گردشگريو کاهش آلودگی محیط زیست در سایتمدیریت پسماند دانش و آگاهی در جهت توسعه) 6

هاي آموزشی ارهاي رسانه جمعی و برگزاري کالسبا استفاده از ابز
هاي عمده توسعه گردشگريدر مورد پروژهیزیستمحیطارزیابی تأثیرات گسترش مطالعات مربوط به ) 7
به استاندارهاي جهانی در حوزه گردشگريیزیستمحیطهاي تنظیم زیرساخت) 8
فاظت از محیط زیست استفاده از درآمدهاي صنعت گردشگري براي افزایش سطح ح) 9

هاي تحقیقماخذ: داده

پیشنهادهاوگیرينتیجه. 5
بسـیاري فرهنگیواجتماعیتأثیراتاقتصادي،مزایايازغیرکهاستفعالیتیگردشگري،

ازیکـی بخشـید. بهبـود راکشـور اجتمـاعی رفـاه سـطح توانمیگردشگريتوسعهبادارد.
هـوا وآبمنطقـه، یـک گردشـگري کننـده تضـعیف سبالعکیادهندهرونقمهمهايجنبه
باشند. بر این اسـاس هـدف از   باشد، زیرا گردشگران به دنبال آب و هواي مطلوب میمی

ــیب  ــق آس ــن تحقی ــده   ای ــیش برن ــرفتن پ ــر گ ــا در نظ ــگري ب ــعه گردش ــی توس ــا و شناس ه
تحلیلو SWOTمدل ازاستفادهباباشد. لذا در پژوهش حاضرهاي محیطی میبازدارنده

و تهدیـدها) هـا  بیرونی(فرصـت قـوت) و ودرونی (ضعفعواملیتوانمیموجود،وضع
مـؤثر  بتواننـد گـامی  تاکردشناساییکشورریزانبرنامهبرايراایرانگردشگريصنعت

بردارند. آنهاارزیابیجهتدر
توسـعه  حـوزه دراساسیوکلیديمشکالتبهSWOTمدل در این مطالعه از طریق

شـده اسـت. همچنـین بـا اسـتفاده از      ردشگري با تأکید بر تغییرات اقلیمی کشـور اشـاره  گ
اسـت. نتـایج بـه    شـده بیـان مشـکالت اینرفعبرايمفیديراهکارهايماتریس راهبردي
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دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامـل داخلـی و خـارجی کـه بـه ترتیـب داراي مجمـوع        
دهنــده آن اســت کــه در وضــعیت موجــود، انباشــند، نشــمــی756/2و 203/2امتیازهــاي 

هـا و نقـاط قـوت در مقابـل تهدیـدها و      توانـد بـا تقویـت فرصـت    سازمان گردشگري مـی 
ها به خوبی عمل کند. ضعف

نتایج تحلیل نشان داد که جایگاه گردشگري در ایران با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی 
قـرار دارد. همچنـین   WOدر محدوده راهبردهاي محافظـه کارانـه  SWOTآن، در مدل

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکی از آن است که کاهش بارنـدگی و افـزایش   
اندازهاي طبیعی در منـاطق توریسـتی و همچنـین کمبـود     دما و در نتیجه از بین رفتن چشم

ریزي استراتژیک و جامع در بخش جهانگردي با مشارکت سازمان محیط زیست با برنامه
شوند که بـراي کـاهش نقـاط ضـعف،     از مهمترین نقاط ضعف محسوب می086/0امتیاز 

هاي مرتبط با گردشگري بهره ها، نهادها و سازمانتوان از مدیریت تخصصی در بخشمی
ــه    ــابع طبیعــی و جاذب ــه از من ــین در راســتاي حفاظــت و اســتفاده بهین هــاي گرفــت. همچن

از بـین رفـتن ایـن منـابع تـدوین      گردشگري و همچنین جلوگیري از تخریب، آلـودگی و  
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستاي حفاظت از محیط زیست براي هاي برنامه

باشد.دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگري راهگشا می
هاي متفاوت نظیـر دشـتی،   عالوه بر آن، مطابق نتایج مهمترین نقاط قوت عبارت از اکوسیستم

اندازهاي زیبا و نیز بکر بودن منابع طبیعـی بـه   در ایران و همچنین وجود چشممرتعی و کوهستانی
تــوان بــه منظــور حفاظــت از باشــند کــه مــیمــی171/0و 256/0و 256/0ترتیــب بــا امتیازهــاي 

کـه بـه نوبـه خـود گسـترش      یزیسـت محـیط هـاي مهـم   اندازهاي طبیعی و توسعه زیرساختچشم
هـاي فرهنگـی مـرتبط بـا     به تقویت نقاط قوت توسعه فعالیـت کند، اقدامگردشگري را فراهم می

را در جوامـع  یزیسـت محـیط هـاي  تـوان آگـاهی  زیست در ایران نمود. همچنـین مـی  حفظ محیط
هـاي فکـري و نوابـغ در جهـت     محلی و بومی در راستاي جذب گردشگر افزایش داد و از تـوان 

والت و صنایع دستی بهره گرفت.  استفاده از ضایعات طبیعی به منظور تنوع بخشی به محص
کـه دهـد مـی نشـان خـارجی عوامـل ارزیـابی مـاتریس تحلیـل وتجزیـه دیگـر سوياز

هـاي آگـاهی افـزایش و188/0امتیـاز بـا زیستمحیطکیفیتافزایشها،فرصتترینمهم
ــیط ــتمح ــعیزیس ــیجوام ــببــومی،ومحل ــودنمناس ــدماتب ــتیخ همچنــینوبهداش
هـر استفادهبرايلذاباشند.می164/0امتیازباطبیعیمنابعکیفیترتقايادرگذاريسرمایه
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متخصـص، نیروهـاي ازاسـتفاده وگردشـگري توسعهزمینهدربایدهافرصتاینبیشترچه
مقـررات وقـوانین رسـانی روزبـه وبـازنگري لـزوم  همچنـین گیرد.صورتقويمدیریت
توسـعه راسـتاي درزیسـت محـیط ازحفاظـت ايبـر جدیداسنادوقوانینتدوینو موجود
مـدیریت زمینـه ایـن درداراي اهمیـت اسـت.  اجرایـی قـوي پشـتوانه بـا گردشـگري پایدار

قـوانین کـارایی افـزایش برمؤثرينقشقوانینایناجرايحسنبرنظارتجهتتخصصی
ازعـه جامعمومدرآگاهیافزایشبرايهمچنین.داردزیستمحیطازحفاظتدرمذکور

پیشـنهاد توریسـم، صـنعت درآمـد افـزایش درآننقـش وزیسـت محـیط ازحفاظتمنافع
هـاي رسـانه و محلـه سـراهاي درآموزشـی هـاي دورهبرگـزاري ضمنشهرداريتاشودمی

دیگـر سـوي از.گسترش آگاهی نقش اثرگذار ایفـا کننـد  درترویجیهاي برنامهبا،جمعی
وانند با اعطاي مشوق و ارائه تسهیالت براي سـرمایه گـذاري   تهاي مربوطه میدولت و سازمان

فراهم نمایند.صنعت گردشگري، زمینه رونق صنعت گردشگري راهاي در زیرساخت
سـاالنه، بارنـدگی کـاهش دمـا، افـزایش به068/0امتیازباتهدیدهاترینمهمنهایتدر

بـه نتیجـه دروباغـات ومزارعسطحکاهشهمچینوآبمنابعکاهشوخشکسالیادامه
اختصـاص یزیسـت محـیط هايآلودگیوتخریبرفتنباالزیبا،اندازهايچشمرفتنتحلیل
گردشـگري هايقطبدرزبالهوپسماندآوريجمعهايشبکهاحداثبازمینهایندردارد.

تی،تشـکیال توانازهمچنیننمود.حمایتبه فرد منحصروطبیعیاندازهايچشمازتوانمی
یزیسـت محـیط واکولـوژیکی هـاي  آلودگیومخاطراتکاهشجهتدرمقرراتوقوانین

بـا تـوان مـی شـده، بیـان نتایجاساسبرمجموعدرشود.برداريبهرهتوریستیهايمکاندر
دربـا ایراندرگردشگريتوسعهضعفنقاطوتهدیداتبرهافرصتوقوتنقاطتقویت

نمود.غلبهیمیاقلمتغیرهايگرفتننظر
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توسعهریزيبرنامهبرهاي مؤثر استراتژيارزیابیوتحلیل«)، 1393آزموده، مریم و قنبري، یوسف (

هاي پیشرفت، نهمین سمپوزیوم»SWOTمدل ازاستفادهیزد باشهرتاریخیگردشگريپایدار
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انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی.چشم

هاي مدیریت توسعه هاي طرحارزیابی کیفی شاخص«)، 1392(پروازي، مهناز و گودرزي، مسعود
،قتصاد و مدیریت شهريصلنامه اف، »گردشگري (مطالعه موردي شهرستان فیروزکوه
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السجردروستايمطالعه(موردSWOTمدل ازاستفادهباروستاییگردشگريتوسعه
هشتم، ، دورهاگرسزاندازچشمشهريریزيبرنامهوجغرافیافصلنامه، »سمنان)شهرستان

.159-183، صفحات 3شماره
راهکارهاي توسعه گردشگري روستایی «)، 1385الدین افتخاري، عبدالرضا و مهدوي، داوود(رکن

،1، دوره فصلنامه مدرس علوم انسانی، »: دهستان لواسان کوچکSWOTبا استفاده از مدل 
.1-30، صفحات2شماره

راهبرديریزيبرنامه«، )1394(مرتضی و قربانی، علیرضازیتونلی، عبدالحمید و رضایی صوفی، 
، »گلستان)استان:موردي(مطالعۀSWOTروشباورزشیگردشگريتوسعۀ

.9-22، صفحات 9، دوره سوم، شماره ورزشیمدیریتدرنوینرویکردهاي
یر آب )، سومین گزارش ملی تغی1393(فر، امیر و احمدي، ناهیدسعیدآبادي، محمدرضا و سعادت

و هوایی.
سنجش تأثیرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی «، )1390ضرابی، اصغر و اسالمی پریخانی، صدیف(
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هاي پژوهش، »توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان مشکین شهرمحیطیزیستو 
.37-52، صفحات )75، شماره(جغرافیاي انسانی

تدوین راهبردهاي توسعه صنعت «)، 1394فرخیان، فروزان و هردانیان، نوال و دشتی، سولماز (
فصلنامه علمی پژوهشی ، »SWOلمللی شادگان بر اساس تکنیک ااکوتوریسم تاالب بین

.23- 32، صفحات 25، سال هفتم، شماره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،اکوبیولوژي تاالب
تحلیل «)، 1395ن(کشاورز، مهناز و قدیري معصوم، مجتبی و عیاشی، اطهره و سرپرست، حسی

و تحلیل »ماتریس داخلی و خارجی«راهبردهاي توسعه گردشگري پایدار بر اساس مدل 
-فصلنامه علمی، »آباد)) (مطالعه موردي: شهرستان خرمSWOTاستراتژیک سوات (

.21-46، صفحات54، سال شانزدهم، شمارهپژوهشی فضاي جغرافیایی
کردستاناستانگردشگريتوسعهبرمؤثر عوامللتحلی«، )1389کهزادي، ساالر و موحد، علی(

)،2اول، شماره(سال،شهريریزيبرنامهوپژوهش، »SWOTاز مدل استفادهبا
.85-102صفحات

تحلیلی بر «)، 1387محمدي، حسین و رنجبر، فیروز و محمدجانی، مرتضی و هاشمی، طاهره سادات(
.129- 147، صفحات10، شماره رديفصلنامه مطالعات جهانگ، »رابطه اقلیم و گردشگري

ها و فرصت«)، 1391(زاده، اکبر و رحمتی، اکبر و زارعی، یوسفمشکینی، ابوالفضل و سلطان
، شمارهفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهري، »معضالت توسعه صنعت گردشگري شهر مراغه

.83-101)، صفحات1(
راهبردهاي توسعه اکوتوریسم استان «)، 1393(زاده، فریماهموحد، علی و کهزادي، ساالر و عابدین
نشریه تحقیقات کاربردي علوم ، »QSPWو SWOTکردستان با استفاده از مدل 

.181-204)، صفحات 32، سال چهاردهم، شماره (جغرافیایی
تدوین مدل استراتژیک و رویکرد توسعه «)، 1391میرحسینی، سید ابوالقاسم و نوجوان، محمدرضا(

SWOT ،SPACE،QSPMدر مناطق کویري با استفاده از ماتریس پایدار گردشگري 

،25، سال هفتم، شماره فصلنامه جغرافیاي طبیعی، »(مطالعه موردي: مناطق کویري استان یزد)
.99-114صفحات 
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Abstract
The climate change is regarded as one of the key factors affecting tourism
industry. The aim of this study is to assess the current state of ecotourism in
Iran and to provide solutions for its sustainable development with an
emphasis on climate change variables. For this purpose, the SWOT approach
and the information extracted from the questionnaires designed for 60
experts and professional in this field at the Tourism and Environmental
Protection Organization have been used for the year 2018. The results of the
SWOT matrix demonstrates that the final score of the internal and external
factors evaluation matrix was 2/203 and 2/756, respectively. This would
indicate that the status of Iranian tourism is at Home of Conservative
Strategies (WO). The results also imply that the different ecosystem and
spectacular and pristine landscapes weighing 0/256 are allocated the highest
strengths. Likewise, reducing rainfall, increasing temperature and lack of
strategic planning in the tourism sector with the participation of the
Environmental Organization with a score of 0.086 are among the most
important weaknesses. According to our findings, increasing the
environmental quality with a score of 0.188 is the best opportunity while
increasing the temperature, reducing annual rainfall and increasing the
degradation and environmental pollution is one of the most important threats
to the development of Iranian tourism with a score of 0.068. It
follows,therefore, that with effective management of institutions and the
implementation of supportive laws and regulations together with monitoring
their implementation and raising public awareness in the field of tourism and
conservation of the environment, to enhance further development of tourism
industry in Iran.

Keywords: Ecotourism, Environment Conservation, Climate Change,
SWOT Analysis, Conservative Strategies.
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