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  چكيده
كارآمد در جهت رشد و  عنوان ابزاري تواند به بالقوه جذب گردشگر را دارند مي توانهايي كه  صنعت گردشگري در مكانتوسعه 
هاي  ر طبيعي، تاريخي و فرهنگي از قطبشما بي هاي توانمنديستان فارس به لحاظ داشتن ا. كار گرفته شود جانبه جوامع به توسعه همه

 ،هدف از اين پژوهش. كردتوان به مناطق كويري و بياباني آن اشاره  ازجمله اين موارد مي. شود وب ميمهم گردشگري ايران محس
 SWOTتوسعه پايدار گردشگري با استفاده از مدل  راهبردهاياني كوير شيراز و تعيين هاي گردشگري بياب بررسي و ارزيابي جاذبه

بر هايي  ، پرسشنامهنامتخصصس از مشورت با منطقه مطالعاتي شناسايي و پ هاي ها و محدوديت در اين راستا، ابتدا توانمندي. دباش مي
ها با  سپس نتايج حاصل از پرسشنامه. شدپخش منابع طبيعي استان و كارشناسان حاضر در منطقه تدوين و در بين گردشگران اين مبنا 

نتايج نشان داد كه از منظر . ليل قرار گرفتمورد تجزيه و تح SPSSافزار  هاي آماري در نرم و آزمون SWOTاستفاده از مدل 
گيرد  قرار مي) قوي(ر محدوده شماره يك د  SWOTهاي اجرايي و اولويت راهبردهاكوير شيراز در ماتريس  ،كارشناسان و گردشگران

 .خواهد بودرشد و ساخت  راهبرد، توسعه اكوتوريسم بيابان در اين منطقهالزمه  راهبردو 

  
 .، كوير شيرازSWOTبيابان، مدل  اكوتوريسم، گردشگري: كليدي هاي هواژ

  

 مقدمه
هايي است كه از نظر ماهيت  گردشگري ازجمله فعاليت

فرهنگي است و از نظر  -عي خود يك محصول اجتما
بخشي محسوب  ريزي و مديريتي يك فعاليت ميان برنامه
عنوان يكي از  در واقع امروزه صنعت گردشگري به. شود مي

هويت ملي و فرهنگي، تحصيلي، ابزارهاي مهم در شناساندن 
و  نظريان(شود  يدرآمد و رشد و پويايي اقتصاد شمرده م

ان، در بسياري از كشورهاي جه). 1385، همكاران
هاي كليدي و اصلي براي  عنوان يكي از بخش گردشگري به

از  ).1385زاهدي، ( است بودهتوسعه و پيشرفت اقتصادي 
ها  ملت ادي، گردشگري براي بسياري ازنظر اقتص

-Higgins(شود  سودآورترين كاالي صنعتي محسوب مي

Desbiollles, 2006 .( هاي مختلف  شاخهميان از
. گردشگري، اكوتوريسم در جهان كنوني رو به گسترش است

در ) WTO( بر اساس برآورد سازمان جهاني جهانگردي
  مي صنعت گردشگري براي نخستين دههكه رشد عمو حالي

بيني  درصد پيش 7/6كثر تا حدا 4/3بين  2010– 2000
كه بيشترين  داشتاز آن  حكايتهاي موجود  ، يافتهه بودشد

سهم اين رشد مربوط به بخش اكوتوريسم بوده و به طور 
ترتيب  بدين. شود مل ميدرصد را شا 30تا  10كلي بين 
گردان، كه اكنون  ديگر شمار طبيعت  رود تا يك دهه انتظار مي

دهند، به  افران جهان را تشكيل مياز كل مس هفت درصد
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سازمان جهاني كيد أتبه . بيش از بيست درصد برسد
آنچنان شتابناك است كه انتظار جهانگردي رشد اكوتوريسم 

طرح جامع (رود قرن آينده، قرن اكوتوريسم باشد  مي
گيري صنعت  اساس شكل). 1386گردشگري بيابان، 

هاي  اذبههر منطقه را عمدتا بايد در جگردشگري در 
فرهنگي و طبيعي آن جستجو كرد كه در اين ميان مناطق 

نظير طبيعي و  هاي بي دليل برخورداري از جاذبهكويري به 
ي را در توسعه صنعت توانند نقش مهم فرهنگي مي

مناطق با دارا بودن اين . كنندالمللي ايفا  گردشگري بين
اصيل  ها و آثار تاريخي فراوان، آداب و رسوم اماكن، محوطه

و طبيعت به ظاهر خشن ولي بكر و زيبا، بستر مناسبي را 
گرا فراهم  گردشگري فرهنگي و طبيعتتوأمان  براي توسعه

مناطق ). 1389رباطي،  و سليماني حاجي موسوي( اند كرده
 كردهخشك و بياباني بخش اعظمي از كشور ايران را اشغال 

تي و ذا يها توانمندياه آباداني آنها توجه به و بهترين ر
توجه و  ،ازجمله آن. باشد توجه به وجود واقعي آنها مي

كه باشد  ها مي هاي گردشگري بيابان ها و جنبه سعه ارزشتو
هاي  ويژگي كننده اگر به خوبي مديريت شود و كمك

 مانندتواند  و خاص اكوسيستم بيابان باشد، مي منحصربفرد
. مل كندماشيني براي توسعه و كاهش فقر مناطق بياباني ع

ي نابودي به راهي برا بسرعت، نشوداما اگر به درستي كنترل 
شود، زيرا  حلي زندگي و محيط طبيعي تبديل ميهاي م شيوه

ماهيت طبيعي و انساني گردشگري در بيابان موضوعي 
 بيابان، گردشگري جامع طرح(شكننده و ظريف است 

1386( .  
ارت است از مسافرت به نقاط عب اكوتوريسم

بردن از منابع  منظور مشاهده و لذت نشده محيط به تخريب
هاي محيطي به حداقل  كه آسيب طوري اسي، بهشن زيست

رسيده، آداب و رسوم محلي محترم شمرده شده و در عين 
 Teh and(گردد تأمين فع همه استفاده كنندگان حال منا

Cabanban, 2007(.  گردش در بيابان و نواحي كويري و
هاي بياباني و كويري، پوشش گياهي، حيات  ديدار از جاذبه

هاي ورزشي و  رفولوژيك، انجام فعاليتم جانوري، اشكال
خاصي از گردشگري را   هاي آن، گونه ديدار از ساير جاذبه

اين . شود ناميده مي "گردشگري بيابان  "بوجود آورده كه 
 باشد اي از اكوتوريسم مي عنوان شاخه هنوع از گردشگري ب

)UNWTO, 2007( . در بيابان بيشتر از همه جا، با
گردشگري بوده است، ات ثيرأتهايي كه هنوز دور از  مكان

طرح (تواند نقشي حياتي و ويژه را ايفا كند  پايداري مي
  ). 1386جامع گردشگري بيابان، 

اكوتوريسم مناطق بياباني مطالعات متعددي  مورددر 
: كردتوان اشاره  است، براي نمونه به موارد زير مي انجام شده

شناختي  سم زمينتوسعه توري) 2006(پاسكال ترمبالي 
نواحي بياباني شرق مصر را مورد مطالعه قرار داد و از 

معماري كوير،  نشين، شش گياهي و جانوري، جوامع بيابانپو
شناختي، مناظر بكر  نها و ساختار زمي معادن قديمي، كاني

هاي  جاذبهعنوان  هاي آب و غيره به كويري، چشمه
  . گردشگري بياباني اين منطقه نام برد

 هاي منديتوانبررسي به ) 1384(واصفهاني برز
كه كويرهاي  كردهبيان  گردشگري كويرهاي ايران پرداخته و

هاي  تپه(فرد   هاي طبيعي منحصر به ا داشتن ويژگيايران ب
 معماري بناها وثير أتو همچنين ...) زارها و  اي، نمك ماسه

گردشگري  هاي توانمندينشينان كوير،  حاشيهفرهنگ 
، فراواني در زمينه اكوتوريسم بيابان، گردشگري تفريحي

 و زندي نجهانيا. گردشگري ورزشي و فرهنگي دارند
اكوتوريسم مناطق كويري و بياباني  هاي توانمندي) 1389(

 SWOTاطراف استان يزد را با استفاده از الگوي تحليل 
با توجه به  كهند اين نتيجه رسيدو به  كردندبررسي 
، به ويژه روستاهاي منطقه هاي اين مناطق و به محدوديت

ري و بياباني، صنعت شان در نواحي كوي علت قرارگيري
ايجاد درآمد و  براياي  تواند تبديل به وسيله اكوتوريسم مي

اشتغال براي مردم اين مناطق شده و از مهاجرت روستاييان 
با مطالعه ) 1389(و همكاران  نوري. كندجلوگيري 

سنجي جذب اكوتوريسم در مناطق كويري طزرجان،  امكان
به اين نتيجه رسيدند كه مهمترين امكان و فرصت محدوده 

ثري ؤمزيست كه نقش  مورد مطالعه از منظر طبيعي و محيط
در انتخاب طرح توسعه مذكور داشته است، مورفولوژي 

. باشد رد مطالعه ميهستاني محدوده موجذاب و سيماي كو



  سنجي توسعه پايدار اكوتوريسم بيابان در كوير شيراز امكان  72

اندازهاي زيبا،  ها، چشم ها، قنات همچنين وجود چشمه
 براينوردي، شرايط مناسب  هاي مناسب براي سنگ بدنه
عنوان  پيمايي و دوربودن از مراكز صنعتي و شهري به كوه

  . باشد ي براي جذب گردشگران در منطقه ميفرصت
 اقتصادي نواحي تقويت براي كه راهبردهايي از يكي
 و توسعه است، شده مطرح توسعه قابليت داراي و محروم
 هاي توانمندي داراي كه است مناطقي در گردشگري گسترش

 ازجمله كويري و بياباني نواحي. هستند كار اين براي الزم
 كه آنجا از و هستند گردشگري باالي توانمندي داراي مناطق

 و داشته وجود فردمنحصر به  و وسيع بياباني مناطق ايران در
 محدوده هر توان ارزيابي با توان مي اند، مانده بالاستفاده

 را مذكور مناطق از استفاده بهترين آن معرفي و بياباني
 معرفي و زياد هاي توريست جذب ضمن كه آورد عمل به

 و كشور در درآمد افزايش باعث دنيا، سراسر به كشورمان
از اين بنابراين هدف . شود مي مردم رفاه سطح افزايش
 كوير شيراز و در اكوتوريسم هاي توانمندي شناخت ،پژوهش

توسعه پايدار  راهبردهايتوريسم و  جذب راهكارهاي ارائه
 قوت، نقاط تشريح طريق از در اين منطقه گردشگري بياباني

آنها با استفاده از  توريستي تهديدهاي و ها فرصت ضعف،

  . باشد مي SWOTمدل 
  ها و روش مواد

واقع  "كوير شيراز"مورد مطالعه در اين پژوهش منطقه 
اين استان در سمت جنوب، . در استان فارس است

تا  50° 36´هاي جغرافيايي  غرب كشور بين طول جنوب
شمالي قرار  31° 40´تا  27°هاي  شرقي و عرض °55 35´

هاي توريستي بياباني  در سطح استان فارس جاذبه. دارد
توان به  ها مي بهاين جاذ ازجمله. فراواني وجود دارد

... نمكي، كويرها و   هاي نمكي، گنبدهاي ها، كفه درياچه
كيلومترمربع، در  49/227كوير شيراز با مساحت . كرداشاره 

شرقي شهر شيراز قرار گرفته و داراي  جنوب و جنوب
 تا 29°15´ و طول شرقي 53° تا 52°30´موقعيت 

ويژگي شاخص . )1شكل(باشد  عرض شمالي مي 30°29´
 ")مهارلو(درياچه نمك "كوير شيراز وجود رخساره كويري 

متر از سطح  1460ارتفاع اين درياچه . در اين منطقه است
متر گودي است، اين درياچه  3دريا و بيشينه ژرفاي آن 

هاي  نطقه نمونه گردشگري بوده و ظرفيتيكي از هفت م
فارس ستان نظيري براي توسعه صنعت اكوتوريسم در ا كم

  ).1391 آبادي، نيا و نعيم فاضل(دارد 
  

  
  شيراز موقعيت كوير -1 شكل

  
يابي با  روش زمينه(در اين پژوهش از روش پيمايش 

شده  با توجه به اهداف تعيين) هاي توصيفي و اكتشافي هدف
 SWOT. استفاده شده است SWOT هاي مدل و مزيت

فارسي  برابربا ) Strong(حروف اول چهار كلمه انگليسي 
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) Treat(فرصت و ) Opportunity(ضعف، ) Weak(قوت، 
با استفاده از مطالعات  ترتيب كه ابتدا بدين .تهديد است

ها و  اي و بازديدهاي ميداني، توانمندي كتابخانه
ت با هاي منطقه شناسايي و پس از مشور محدوديت

هايي تدوين و پس از انجام آزمون  پرسشنامه امر،متخصصان 
Pre-Test  روايي و پايايي با استفاده از آزمون ييد أتو

 .آلفاكرونباخ در بين گردشگران و كارشناسان پخش گرديد
 :عبارتند از پژوهشآماري مورد مطالعه در اين   جامعه

همچنين مورد نظر حضور داشتند،   گردشگراني كه در منطقه
توجه به  با. در سطح استان كارشناسان و متخصصان مربوطه

گردشگري مناطق بياباني و نبود  عدم توجه كافي به مسئله
منظور  تور و گردشگر مختص اين نوع از گردشگري، به

انتخاب جامعه نمونه، تعداد كل گردشگر ورودي به استان 
متجاوز  قرار گرفت و با توجه به اينكه تعدادشان مورد توجه

محاسبه  برايبا استفاده از معادله كوكران نفر است،  5000از 
 پرسشنامه تهيه گرديد 275براي هر منطقه تعداد تعداد نمونه، 

نفر از كارشناسان  15و جامعه نمونه در بخش كارشناس 
  .منابع طبيعي در سطح استان در نظر گرفته شد

لي براي تهيه و ساخت جدولي از عوامل خارجي و داخ
 :است شدهآنها، مراحل زير انجام ثيرگذاري أتو چگونگي 

و ) ها و تهديدها فرصت(در ستون اول، عوامل خارجي 
ستم با توجه به فراروي سي) نقاط ضعف و قوت(داخلي 

  .شدها تعيين و تدوين  اطالعات پرسشنامه
ميانگين  برابردر ستون دوم، به هريك از عوامل وزني 

 افزار شنامه كه با استفاده از نرمدر پرس لفهؤم هررقومي 
SPSS محاسبه شده بود، اختصاص يافت. 

در ستون سوم، امتياز وزني هر پارامتر، حاصل تقسيم 
 .شدوزن آن پارامتر بر مجموع اوزان محاسبه 

ضرب  ، از حاصللفهؤمدر ستون چهارم، وزن نهايي هر 
 .وزني تعيين شد وزن در امتياز

هريك از عوامل، مجموع نهايي پس از تعيين وزن 
ترتيب امتياز نهايي  هاي نهايي محاسبه شده و بدين وزن

نقاط ضعف و قوت، و (ه عوامل هريك از چهار دست
گيري از  سپس با ميانگين. شدتعيين ) هاها و تهديد فرصت
گيري از  ديدها، عوامل خارجي و با ميانگينها و ته فرصت

مشخص، و در  نقاط ضعف و قوت، وزن نهايي عوامل داخلي
هر منطقه به طور مجزا در قالب دو  برايمحور مختصات 

  .شدسناريو گردشگر و كارشناس ترسيم 
  
  نتايج

 راهبردتبيين  برايها  نتايج حاصل از اطالعات پرسشنامه
توسعه پايدار گردشگري بياباني كويرشيراز در قالب 

 2و  1 هاي جدولكه به صورت  شدهايي بيان  ماتريس
هاي حاصل از  ابتدا ماتريس ،نتايجه ئارادر بخش  .باشند مي
  .كارشناسان بيان شده است اتنظر بعدگردشگران و  اتنظر

در كوير شيراز از ديد گردشگران؛ وجود امنيت كافي، 
سهولت دسترسي به منطقه و داشتن شبكه ارتباطي مناسب، 

معرفي  برايهاي گروهي  استفاده مناسب از اقسام رسانه
استقبال مردم منطقه از حضور گردشگران مهمترين منطقه، 

نقاط قوت قابل استفاده در توسعه اكوتوريسم منطقه 
نبود كاتالوگ و بروشور و نقشه  كه طوري هب. باشند مي

رساني  راهنماي گردشگري، نبود تبليغات مناسب، عدم اطالع
و نبود نيروي متخصص گردشگري در منطقه نقاط ضعف 

تهديدهاي . ز ديد گردشگران بوده استعمده كوير شيراز ا
هاي  انتخاب جاذبهتوسعه اكوتوريسم در اين منطقه عدم 
، باال بودن ميزان طبيعي مناطق بياباني توسط گردشگران

نبود ، زيست محيطبه  وارده از سمت گردشگرتخريب 
ها و  تقويت اقتصادي منطقه توسط سازمانريزي و  برنامه
اهنگي فرهنگي گردشگران با هاي دولتي بوده و هم ارگان

هاي گردشگري كشور و  مردم بومي، نزديكي منطقه به قطب
باالي منطقه از لحاظ انتخاب توسط گردشگران  توان

شمار پيش روي توسعه گردشگري منطقه ب هاي فرصت
  ).1جدول(روند  مي
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 در كوير شيراز از ديد گردشگران SWOTنتايج حاصل از ارزيابي مدل  - 1 جدول

  نقاط قوت نقاط ضعف
 وزن نهايي امتياز وزني  وزن  عامل نهاييوزنوزنيامتياز وزن عامل

  246/0  063/0  91/3 داشتن مناظر طبيعي بديع و جذاب 229/0 092/0 48/2 كويري هاي انجام ورزش  براينبود امكانات
  167/0  052/0  22/3 منطقهدرهاي گياهي و جانوري خاص وجود گونه 276/0 101/0 72/2 نورديكويرهاي  يتلفعا براينامناسب بودن منطقه 

در و تجهيزات تفريحي ورزشيسيساتأتنبود
  منطقه

25/2  084/0  190/0  
بسيار زيبا و امكان رصد شب آسمانداشتن

  ستارگان
51/3  057/0  2/0  

  283/0  102/0  75/2  هاي محيطي و كالبدي مناسب نبود زيرساخت
 وجود آداب و رسوم محلي و جاذبه گردشگري

  داشتن 
14/3  051/0  159/0  

در مقوله گردشگري دررساني مناسب عدم اطالع
  منطقه

  237/0  062/0  83/3  ساكتوجود محيط آرام و   187/0  083/0  24/2

  178/0  081/0  18/2  نبود نيروهاي متخصص گردشگري در منطقه
ژئومورفيك بكر و  اندازهاي شناخته شدن چشم

  جذاب
66/3  059/0  216/0  

  292/0  069/0  25/4  وجود امنيت كافي در منطقه 299/0 105/0 83/2 در منطقه وضعيت نامناسب خدمات پذيرايي
استفاده خودروهاي براينبود پاركينگ مناسب 

  شخصي
  175/0  053/0  29/3  دسترسي به مراكز خدمات درماني امكان  264/0  099/0  66/2

  156/0  050/0  11/3  وجود امكانات بهداشتي مناسب در منطقه 233/0 093/0 5/2 فروشي تعداد مراكز اغذيه كافي نبودن
در زمينه شده كافي و مناسب نبودن تبليغات انجام

  هاي گردشگري منطقه معرفي جاذبه
  171/0  052/0  25/3  در منطقهمناسب وجود امكانات اقامتي   187/0  083/0  24/2

  143/0  073/0  96/1 تبليغاتيراهنماي كتاب نبود كاتالوگ و بروشور و 

  201/0  057/0  53/3  هماهنگي فرهنگي مردم منطقه با گردشگران
  268/0  066/0  07/4  استقبال مردم منطقه از حضور گردشگران
  156/0  050/0  11/3 ارائه محصوالت محلي و صنايع دستي

 برايهاي گروهي اقسام رسانهاستفاده مناسب از 
  معرفي منطقه

13/4  067/0  275/0  

رسيدن برايوجود شبكه ارتباطي قوي و گسترده 
  به منطقه

12/4  067/0  275/0  

  241/0  062/0  87/3  هاي ارتباطي به منطقه روان بودن ترافيك در راه
در جذب  يهاي بيابان مثبت معرفي جاذبهثيرأت

  گردشگر
88/3  062/0  244/0  

  686/3  1  96/61  مجموع 470/2 1 85/26  مجموع
  ها فرصت تهديدها

 وزن نهايي امتياز وزني  وزن  عامل وزن نهايي امتياز وزني وزن  عامل
هاي طبيعي مناطق بياباني انتخاب جاذبهعدم

  توسط گردشگران
64/2  354/0  937/0  

باالي منطقه از لحاظ انتخاب توسط توان
  انگردشگر

3  29/0  89/0  

تقويت اقتصادي منطقه توسطريزي و نبود برنامه
  هاي دولتي سازمان

  24/1  35/0  53/3  هماهنگي فرهنگي گردشگران با مردم بومي  774/0  321/0  40/2

بهوارده از سمت گردشگرتخريب باال بودن ميزان
  زيست محيط

  20/1  34/0  48/3  هاي گردشگري كشور نزديكي منطقه به قطب  787/0  324/0  42/2

  35/3  1  01/10  مجموع 498/2 1 48/7  مجموع
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، سهولت دسترسي به منطقهكارشناسان در كوير شيراز 
هاي ژئومورفيك  وجود جاذبه، وجود امنيت كافي در منطقه

مثبت توسعه گردشگري در افزايش درآمد ثير أت، در منطقه
ايجاد و بهبود مراكز خدمات  برايتوان منطقه ، مردم منطقه

ثير أتاكوتوريسم،  در توسعهثير أتدرماني و بهداشتي و 
توان ، درآمد منطقه عه توريسم در كاهش بيكاري قشر كمتوس

بكارگيري افراد مجرب در زمينه توسعه  برايمنطقه 
يجاد اشتغال مثبت توسعه گردشگري در اثير أت، اكوتوريسم

كننده را از مهمترين  بانيهاي پشتي در بخش توريسم و بخش
وضعيت ، فروشي اغذيه كافي نبودن مراكز خردهو  ؛نقاط قوت

رساني به  عدم اطالع، نامطلوب خدمات پذيرايي در منطقه
مهمترين نقاط را  منطقه مقوله گردشگري گردشگران در
گذاري  ريزي و سرمايه نبود برنامههمچنين . اند ضعف دانسته

به جامعه گردشگري در زمينه رساني  عدم اطالعو  دولتي
ها و  امكان توسعه راهتهديدهاي مهم و را  هاي منطقه جاذبه
مثبت ثير أت، مثبت آن در توسعه توريسمثير أتو م ئعالنصب 

ثير أت، هاي اقتصادي تنوع در فعاليت توسعه توريسم در ايجاد
ر بخش توريسم و مثبت توسعه گردشگري بر ايجاد اشتغال د

ش روي هاي مهم پي فرصترا از  كننده نيهاي پشتيبا بخش
  ).2جدول(دانند  توسعه اكوتوريسم بيابان مي

 
  در كوير شيراز از منظر كارشناسان SWOTنتايج حاصل از تحليل  - 2 جدول
  نقاط قوت نقاط ضعف

  وزن  عامل  وزن نهايي  امتياز وزني  وزن  عامل
امتياز 
  وزني

  وزن نهايي

وضعيت نابسامان امكانات بهداشتي 
  منطقه

  234/0  049/0  7/4  سهولت دسترسي به منطقه  251/0  100/0  5/2

اقامتي در امكانات وضعيت نابسامان 
  منطقه

8/2  112/0  314/0  
هاي ارتباطي منتهي  روان بودن ترافيك در راه
  به منطقه

8/3  040/0  153/0  

و تجهيزات تفريحي و سيساتأتنبود
  مناسبورزشي 

  187/0  044/0  2/4  وجود امنيت كافي در منطقه  251/0  100/0  5/2

مقوله  رساني به گردشگران درعدم اطالع
  منطقه گردشگري

2/2  088/0  194/0  
سهولت دسترسي به مراكز خدمات درماني و 
  بهداشتي و سطح مطلوب خدمات ارائه شده

8/3  040/0  153/0  

نبود و عدم استفاده از نيروهاي 
ديده و مجرب در زمينه  آموزش

  گردشگري
  123/0  036/0  4/3  هماهنگي فرهنگي مردم منطقه با گردشگران  251/0  100/0  5/2

وضعيت نامطلوب خدمات پذيرايي در 
  منطقه

  187/0  044/0  2/4  هاي ژئومورفيك در منطقه وجود جاذبه  212/0  092/0  3/2

استفاده خودروهاي  براينبود پاركينگ
  شخصي

7/2  108/0  292/0  
در هاي گياهي و جانوري خاصوجود گونه

  منطقه
6/3  038/0  138/0  

  212/0  092/0  3/2  فروشي اغذيه كافي نبودن مراكز خرده
هاي خاص مناطق كويري  امكان انجام ورزش

  در منطقه
2/3  034/0  108/0  

صوصي به عدم تمايل مردم و بخش خ
  گذاري در زمينه گردشگريسرمايه

5/2  100/0  251/0  
داشتن آب و هواي مطلوب و مساعد

  گردشگري
8/3  040/0  153/0  

توزيع نامناسب گردشگر در فصول 
  مختلف سال

6/2  104/0  271/0  

  161/0  041/0  9/3  امكان برگزاري تور نجوم
  161/0  041/0  9/3  بحث گردشگري سالمت برايتوانمندي منطقه

وجود فرهنگ و آداب و رسوم محلي و جاذبه 
  قوميگردشگري 

2/3  034/0  109/0  

  109/0  034/0  2/3ظرفيت پذيرش گردشگر در فرهنگ مردم
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  نقاط قوت نقاط ضعف
  بومي منطقه

  153/0  040/0  8/3  وجود عالقه به گردشگري كوير در جامعه
  130/0  037/0  5/3 توان جذب گردشگر خارجي در منطقه

توسعه گردشگري در افزايشمثبتثيرأت
  درآمد مردم منطقه

4  037/0  170/0  

يجاد اشتغال مثبت توسعه گردشگري در اثيرأت
 هاي پشتيباني در بخش توريسم و بخش

4  042/0  170/0  

توريسم در ايجاد تنوع در  مثبت توسعهثيرأت
  هاي اقتصادي منطقهفعاليت

9/3  042/0  161/0  

توريسم در كاهش بيكاري قشر عهتوسثيرأت
  درآمد منطقه كم

1/4  041/0  179/0  

ايجاد و توسعه فضاي برايتوانمندي منطقه
  ورزشي

8/3  043/0  153/0  

 ايجاد و افزايش مراكز اغذيهبرايتوان منطقه
  فروشي

3/3  035/0  116/0  

بكارگيري افراد مجرب در  برايتوان منطقه
  اكوتوريسمزمينه توسعه 

1/4  043/0  179/0  

ايجاد و بهبود مراكز خدمات برايتوان منطقه
در توسعه ثير أتدرماني و بهداشتي و 

  گردشگري
1/4  043/0  179/0  

ها و  نطقه در ايجاد و بهبود وضعيت هتلتوان م
  مراكز اقامتي

7/3  039/0  145/0  

استفاده  برايامكان ايجاد پاركينگ در منطقه 
  خودروهاي شخصي

3/3  035/0  116/0  

  800/3  1  1/94  مجموع 502/2 1 9/24  مجموع
  ها فرصت تهديدها

  وزن  عامل  وزن نهايي  امتياز وزني  وزن  عامل
امتياز 
  وزني

  وزن نهايي

  530/0  156/0  4/3  هماهنگي فرهنگي گردشگران با مردم بومي 469/0 223/0 1/2  گذاري دولتي ريزي و سرمايهنبود برنامه
زمينه  رساني به گردشگر درم اطالععد

  هاي منطقهجاذبه
2/2  234/0  514/0  

هاي محيطي و كالبدي وجود زيرساخت
  مناسب

2/3  147/0  47/0  

ضعيف و ناكافي از  شدهتبليغات انجام
  يربطذهاي  سوي سازمان

6/2  276/0  719/0  
يجاد اشتغال مثبت توسعه گردشگري بر اثيرأت

  كننده ي پشتيبانيها در بخش توريسم و بخش
4  183/0  733/0  

مايل مردم و بخش خصوصي به عدم ت
  گذاري در زمينه گردشگري سرمايه

5/2  266/0  664/0  

توريسم در ايجاد تنوع در  مثبت توسعهثيرأت
  هاي اقتصادي فعاليت

9/3  179/0  697/0  

ثيرأتو م ئعالها و نصب  امكان توسعه راه
  مثبت آن در توسعه توريسم

8/3  174/0  662/0  

وجود عالقه به گردشگري كوير در جامعه
  گردشگري

5/3  160/0  562/0  

  655/3  1  8/21  مجموع 368/2 1 4/9  مجموع
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هاي  بررسي نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت
توسعه اكوتوريسم در كوير مورد مطالعه در اين تحقيق طبق 

نشان داد كه كوير شيراز با توجه به نتايج  SWOTمدل 

هر دو جامعه نمونه كارشناسان و گردشگران  اتنظرتحليلي 
در  SWOTهاي اجرايي  و اولويت راهبردهادر ماتريس 

  ).2 شكل(گيرد  قرار مي) قوي(محدوده شماره يك 
  

  
  

  بحث 
از ماتريس  ،هاي اجرايي و اولويت راهبردهاتعيين  براي
در ماتريس . شود هاي اجرايي استفاده مي و اولويت راهبردها
؛ جمع امتياز نهايي عوامل يياجراهاي  اولويت و راهبردها

تا  1اي از  در محدوده داخلي بر روي محور افقي، چنانچه
. ضعف داخلي سيستم است  دهنده قرار گيرد نشان 99/1

نشان از قرارگيري سيستم در وضع  99/2تا  2امتيازهاي 
بيانگر قوت  4تا  3امتيازهاي  سرانجاممتوسط دارند و 

به همين شيوه، جمع امتياز نهايي عوامل خارجي . اند سيستم
عف سيستم را نشان ض 99/1تا  1بر روي محور عمودي از 

بيانگر قرارگيري سيستم در  99/2تا  2امتيازهاي  .دهد مي
  دهنده نشان 4تا  3و سرانجام امتيازهاي وضعيت متوسط 

 راهبردهاماتريس  .عالي است يتقرار داشتن سيستم در وضع
توان به سه ناحيه عمده تقسيم  هاي اجرايي را مي و اولويت

كار  متفاوتي را به ردهايراهبكرد و براي هريك از نواحي 
از باال و از ( 4 و 2، 1هاي  هايي كه در خانه براي بخش. برد

 اجرا كرد راهبردهاييتوان  مي گيرند قرار مي) چپ به راست
 راهبرددر اين واحدها بايد . كه موجب رشد و ساخت شوند

تمركز متضمن رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه 
براي واحدهايي از سيستم كه در  .محصول را به اجرا درآورد

را به  راهبردهايي دبايگيرند  قرار مي 7يا  5، 3هاي  خانه
اجرا درآورد كه هدف از آنها حفظ و نگهداري وضع موجود 

رسوخ در بازار و توسعه  راهبرددر اين واحدها . باشد
براي واحدهايي كه در  .محصول بسيار متداول است

برداشت  راهبردهايگيرند بايد  قرار مي 9و  8، 6هاي  خانه
در اين ماتريس . محصول يا رهاكردن را به اجرا درآورد

را در واحدهايي هايشان  ييداراهايي كه  سيستم
گذاري كنند كه در خانه شماره يك قرار گيرد، قطعا  سرمايه
 ).1389، راد، اسكندري ثاني زاده، كاظمي ابراهيم(ترند  موفق

ريسم بيابان مناسب عه اكوتوتوس برايبنابراين، منطقه 
گذاري در راستاي توسعه صنعت اكوتوريسم  بوده و سرمايه

در اين منطقه سودآور خواهد بود و پيشنهاد مدل تحليلي 
SWOT رسيدن به توسعه پايدار در اين زمينه با توجه  براي

 راهبردهاييز اين پژوهش اين است كه به نتايج حاصل ا
خواهد  رشد و ساخت منطقه بكار گرفته شوند كه منجر به

را دارد و كار اين براي بالقوه  هاي توانمنديمنطقه  زيرا. شد

 

  )ب(                                                                            )  الف(

و گردشگران ) الف(از ديد كارشناسان  SWOTهاي اجراييو اولويتيت كوير شيراز در ماتريس راهبردهاموقع -2 شكل
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موانع  كردنو برطرف  ها توانمنديتوان با بالفعل كردن  مي
ها در  ب نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصتكه در قال(

، گامي ديگر در راستاي )ارائه گرديد 2و  1 هاي جدول
  .رسيدن به توسعه پايدار منطقه برداشت

  
  مورد استفاده منابع

 .1390 ،.ثاني، م و اسكندري. راد، ش كاظمي ،.ع ،زاده ابراهيم-
ريزي استراتژيك توسعه گردشگري، با تاكيد بر گردشگري  برنامه
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Abstract 
Tourism development in places that have the potential to attract tourists could be 
employed as an effective tool for comprehensive growth and development of 
communities.Fars province is considered as one of the important tourism centers in Iran 
in terms ofhaving numerous natural, historical, and cultural potentials, among which 
desert regions could be mentioned. This research was aimed to evaluate the desert 
tourism attractions of Shiraz Desert and determine the strategies for sustainable tourism 
development using SWOT. In this regard, initially, the capabilities and limitations of the 
study area were identified and after consultation with experts, questionnaires were 
developed and given to the tourists in the region and natural resources experts. Then, the 
results of questionnaires were analyzed using SWOT and statistical tests in SPSS 
software. According to the obtained results, growth and development strategy is 
recommended for development of desert ecotourism. 
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