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امکانسنجي توسعه گردشگری تاالبهای پلدختر بر اساس مدل
تحليليSWOT
حسين نگارش* -دانشيار دانشکده جغرافيا و برنامهریزی محيطی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،سيستان و بلوچستان ،ایران
بهروز پروانه -دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد لرستان ،گروه جغرافيا ،لرستان ،ایران
مهدی مهدی نسب -دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرم آباد ،باشگاه پژوهشگران جوان ،خرم آباد ،ایران

دریافت مقاله14/4/1 :

پذیرش نهایی12/6/24 :

چکيده
امروزه بهرهبرداری بهينه از امکانات و توانهای بالقوه و بالفعل هر سرزمين در چارچوپ اهداف توسعه پايدار به صورت يکي از
دغدغههای اصلي محلي ،ملي و بينالمللي در آمده است .گردشگری فعاليتي است که امروزه مورد توجه بسياری از دولتها
قرار گرفته است و در حال حاضر يکي از پردرآمدترين بخشهای اقتصادجهاني است .در اين پژوهش به امکانسنجي توسعه
گردشگری تاالبهای شهرستان پلدختر بر اساس مدل  SWOTکه يک مدل تحليلي اساساً يک ابزار برنامهريزی استراتژيک
است پرداخته شده است .اين تحقيق در راستای اين سواالت صورت گرفته است:دستيابي به پتانسيلها و محدوديتهای
بالقوه و بالفعل در راستای توسعه گردشگری؟ ارايه استراتژی مناسب جهت توسعه پايدار گردشگری؟ جهت دستيابي به
اهداف تحقيق ،ابتدا با استفاده از روش ترکيبي (پيماني ،مطالعات ميداني) به تعيين پتانسيلها و محدوديتهای بالقوه و
بالفعل منطقه مورد مطالعه که در راستای توسعه گردشگری زمينه مساعد يا بازدارنده دارند ،به تنظيم پرسشنامه پرداخته
شده است ،نتايج بررسي نشان داد که در منطقه مورد مطاله تعداد  21نقطه قوت داخلي و فرصت خارجي به عنوان مزيتهای
منطقه و تعداد 22نقطه ضعف داخلي و تهديد خارجي بعنوان تنگاهای امکانسنجي توسعه گردشگری در منطقه وجود دارد .از
تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده چنين نتيجه گرفته شد که آستانه آسيب پذيری تاالبها به خاطر گردشگری بودن باالست
و نيازمند بازنگری و ارائه سياستهای مناسب و استفاده از قابليتها و توانمندیهای آن ميباشد.
واژگانکليدی :توسعه گردشگری ،مدل  ،SWOTتاالب ،شهرستان پلدختر.
*نویسنده مسئول:

 .1مقدمه

h_negaresh@yahoo.com

تاالب ناحيهای از مظاهر طبيعی خدادادی است که در روند پيدایش ،خاک آن بوسيله آبهای سطحی و زیرزمينی
به صورت اشباع درآمده و درطی یک دوره کافی و شرایط عادی محيطی تشکيل شده و دارای توالی زیستی میباشد.
این مجموعه اکوسيستم دارای جوامعی ازگياهان وجانوران ویژه است که امکان سازگاری در چنين شرایط اکولوژیکی
را دارا میباشند (منصوری  .)4631،تاالب به مکانی اطالق میشود که آب عامل اصلی برای محيط زیست گياهی و
جانوری آن میباشد ،بنابراین کليه مناطق رودخانهای ،دریاچهای،کرانههای ساحلی ،جنگل حرا ،استخر و حوضچه-
های پرورش ماهی ،کانلها و...که حداکثرعمق آب آنها درهنگام جزر بيش از  3متر نباشد اطالق میشوند
( )convection bureau ramsar, 2000درحال حاضر 411کشور جهان 4141تاالب به مساحت 424ميليون هکتار در
اختيارکنوانسيون رامسرگذاشتهاند تا امکان بررسی و مدیریت و حفاظت از تاالبها در سراسر جهان هماهنگ شود.
تاالبها عالوه برتنوع زیستی دارای ارزشهای اجتماعی و اقتصادی منحصر بفردی هستند (نوری.)33 :4633 ،
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امروزه گردشگری بزرگترین و متنوعترین صعنت دنيا به حساب میآید و بسياری از کشورها از این صنعت پویا به
عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی و توسعه ساختار زیربنایی خود حساب میکنند.
صنعت توریسم  4/4درصد درآمد ملی جهان را به خود اختصاص داده است ( .)WTO, 2006بيش از  45درصد
معضالت اشتغال در کشورهای در حال توسعه از طریق صعنت گردشگری قابل حل است .جهانگردی درسال 2551
بالغ بر 14ميليارد دالر برای کشورهایی درحال توسعه درآمد داشته که حدود 24ميليارد دالرآن یعنی  23درصد
سهم اکوتوریسم بوده است (شيبانی  .)31:4633،گردشگری طبيعی فعاليتی بسيار پيچيدهای است که با بخشهای
دیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترک دارد ،در نتيجه دارای آثار و پيامدهای مختلفی میباشد که میباید در فرآیند
برنامه ریزی تمامی جوانب آن مورد مالحضه قرار بگيرد ،تا از عوامل منفی و تهدیدات جلوگيری شود و تأثيرات مثبت
عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محيطی مرتبط به آن افزایش پيدا کند ( .)Reinholde, 2000یکی از راهبردهایی که
اخيرآ در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته ،توسعه و گسترش توریسم درنواحی محروم و دارای پتانسيل-
های الزم برای گسترش گردشگری میباشد (قادری .)4636،اگر اکوتوریسم و طبيعتگردی به نحوه مناسب برنامه-
ریزی و مدیریت شود ،میتواند خالق یا محرک یک فرآ یند توسعه یافته برای حصول به پایداری توسعه در نواحی کم
توسعه یافته شود (شریفزاده .)4634 ،تحليل و ارزیابی قابليتهای مزبور به گونهی علمی ،همراه با رعایت مسائل
زیست محيطی ،ضرورت دنيای امروز است .همچنين برای تداوم و توسعهی آن مشارکت مردمی امری ضروری است
(.)Woodly,1993
یکی از راهکارهای که برای گسترش صعنت گردشگری میتواند مفيد باشد ،شناسایی هر چه بهتر توانمندیها و
قابليتهای نقاط مستعد و برنامهریزی دقيق جهت امکانسنجی این مناطق به لحاظ توان جذب گردشگر میباشد.
در دنيای امروز ،وجود ارزش تفریحی منابع طبيعی سبب شکلگيری صعنت اکوتوریسم شده که منبع مهم درآمدی
برای برخی از کشورهای در حال توسعه میباشد ( .)Wall,1997کارشناسان صعنت توریسم در ایران متعقدند که
سرمایه گذاری در این صعنت سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی نصيب دولت مینماید که غالب آنها ریشه در
طبيعت داشته و به نوعی با صنعت اکوتوریسم ارتباط پيدا میکند (شهبازی .)2:4634،ایران در شمارپنج کشور
نخست بهرهمند از بيشترین تنوع اقليمی در جهان است (شيبانی .)264:4631،وجود بيش از435گونه
پستاندار 455،گونه پرنده 215،گونه ماهی و بيش از 355گونه گياهی از پتانسيلهای بالفعل جذب اکوتوریسم می-
باشد ولی کشور ما درحال حاضر یک صدم گردشگران خارجی را داراست که میبایست در افق  25ساله تا
سال 2551ميالدی تعداد گردشگران ورودی به  4/4درصد کل آمار جهانی برسد که حدود  24ميليون گردشگر را
شامل میشود و  24ميليارد دالر نيز درآمدزایی خواهد داشت (نظافتی.)4:4633 ،
اگر تفریح و تفرج را یکی از نيازهای اساسی انسان در جهت سالمت و اعتالی روحی بدانيم ،طبيعت همواره در
ضمير باطن انسان ،به عنوان پناگاهی محسوب شده که او را به خود جذب مینماید .با قبول اهميت تفرج در زندگی
انسانها ،منابع آبی جایگاه خاصی پيدا می نمایند .اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مبتنی بر اصول پایدار به نواحی
طبيعی به منظور بهره گيری معنوی و ارضاء نيازهای روحی و روانی به گونهای که با شناخت و کسب آگاهی .احترام
به ارزش های مردم محلی توام باشد و به محافظت از نواحی طبيعی و ارتقاء رفاه جامعه ميزبان کمک کند (زاهدی،
 .)15:4634پيشينه تحقيق در مورد توسعه گردشگری درکشور ایران بسيار ناکافی میباشد ،افتخاری و همکاران
( ) 4631در تحقيقی به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل  SWOTمطالعه موردی
دهستان لواسان کوچک پرداختهاند و به این نتيجه رسيدهاند که آستانه آسيب پذیری نقاط روستایی به علت
گردشگری بودن بسيار باالست و نيازمند بازنگری و ارائه سياستهای مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از
مزیتها نسبی موجود میباشد .فاضلنيا و همکاران ( )4631در پژوهشی به ارائه راهبردهای مناسب برای توسعه
گردشگری دریاچه زریوار پرداختهاند و به این نتيجه رسيدهاند که آستانهای آسيب پذیری دریاچه به خاطر
گردشگری بودن باالست و نيازمند بازنگری ،ارائه سياستهای مناسب و هم چنين مدیریت واحد جهت رفع
محدودیتها و استفاده از قابليتها و توانمندیهای آن میباشد .نجمعی ( )4631در تحقيقی تحت عنوان مدیریت
و توسعه اکوتوریسم دهستان لواسان کوچک بخش لواسانت بر اساس مدل  SWOTپرداخته و به این نتيجه رسيده
است که عليرغم وجود نيروهای بالقوه و بالفعل در زمينه اکوتوریسم در منطقه ولی از درد محروميت از امکانات و
تهسيالت مورد نياز گردشگران رنج میبرد .نوری و همکار ( )4631در پژوهشی به بررسی ارزشهای اکولوژیکی و
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توسعه گردشگری دریاچه گهر بر اساس مدل  SWOTپرداخته و به این نتيجه دست یافته که آستانه آسيب پذیری
دریاچه بسيار باالست.

 .2روششناسي تحقيق
جهت دستيابی به اهداف تحقيق ،ابتدا با استفاده از روش ترکيبی (پيمانی ،مطالعات ميدانی) به تعيين نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدها منطقه مورد مطالعه که در راستای توسعه گردشگری زمينه مساعد یا بازدارنده دارند
پرداخته و سپس به تنظيم پرسشنامه برای نظر خواهی از مردم ،گردشگران و مسئوالن که جامعه آماری ما در این
بررسی  641نفر بوده است ،اقدام گردید و سپس بر اساس روش تحليلی  SWOTبه وزن دهی هر کدام از عوامل
محيط داخلی و محيط خارجی و سپس تحليل آنها و ارایه اولویتهای که منطقه مورد مطالعه بعد از اجرای طرع
توسعه گردشگری با آن مواجه است ،پرداخته شده و در نهایت به ارائه استراتژی و راهبرد توسعه گردشگری اقدام
شده است .تحليل محيطی جامع ،در تشخيص و شناسایی نيروهای درونی و بيرونی متعدد که سيستم با آن مواجه
میباشد مهم است .از یک طرف این نيروها ممکن است شامل عوامل و محرکهای بالقوه باشد و از طرف دیگر
ممکن است محدودیت های بالقوه برای عملکرد سيستم در راستای رسيدن به اهدافش باشد ( Houben and other,
 .)2000:129بنابراین در مییابيم که حاصل تحليل  SWOTاغلب ليستی از عوامل درونی و بيرونی کيفی است برای
جبران ضعفهای تحليل این تکنيک و به منظور افزایش کارایی آن در فرآیند برنامهریزی استراتژیک مدلهای با
 SWOTترکيب میشوند ( .)Kurttilla and other, 2001,44این مدل تحليلی :اساساً یک ابزاز برنامهریزی استراتژیک
است .مدل  SWOTنتيجه مستقيم مدل دانشکدهی تجاری هاروارد میباشد (مهدوی.)443:4636،
 SWOTحرف اول چهار کلمه انگليسی با معادل فارسی  :Sقوت :W،ضعف :O،فرصت:T،تهدید است
(زیاری .)263:4636،تجزیه و تحليل  SWOTشناسایی نظامند عواملی است که راهبرد ،باید بهترین سازگاری را با
آنها داشته باشد .منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید قوتها و فرصتهای سيستم را به حداکثر
برساند ،ضعفها و تهدیدها را به حداقل برساند .این منطق اگر درست به کار رود نتایج بسيار خوبی برای انتخاب و
طراحی یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت (حکمتنيا و موسوی .)216:4634 ،مدل  SWOTیکی از ابزارهای
استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيستمی با فرصتها و تهدیدات برون سيستمی است .مدلSWOT
تحليل سيستماتيکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژیی که بهترین تطابق بين آنها را ایجاد مینماید،
ارائه میدهد (حکمتنيا و موسوی .)216:4634 ،تحليل  SWOTدر قالب جداول طراحی شده و مراحل آن به
صورت زیر انجام میشود:
 .4تهيه فهرستی از فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف در قالب جداول.
 .2تشریح و تفسير هر یک از فرصتها،تهدیدها ،نقاط ضعف و قوت در قالب تحليل برنامهریزی توسعه فضایی ناحيه-
ای به روش .SWOT
جدول  .1ماتریس  SWOTو نحوه تعیین استراتژیها
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منبع :افتخاری و مهدوی4831،

 .9محدودۀ مورد مطالعه
شهرستان پلدختر از نظر موقيعت جغرافيایی در  11درجه و 12دقيقه طول شرقی و  66درجه و  1دقيقه عرض
شمالی قرارگرفته است ارتفاع این شهرستان از سطع دریا آزاد  146متر میباشد آب و هوای آن نسبتا گرم و نيمه
خشک است و بيش ترین درجه گرما  14درجه ،کمترین دما  1درجه و مقدار بارش ساالنه بطور متوسط 145
ميليمتر است (اداره هواشناسی شهرستان پلدختر) .شهرستان پلدختر با دارا بودن  11/4کيلومتر مربع عرصه تاالبی
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در جنوب استان لرستان به عنوان شهر تاالبهای لرستان مشهور میباشد .قبل از هر استفادهای از یک منبع ،آگاهی
از قابليتها و توان آن منبع ضروریست ،تا سياستگزاری و برنامهریزی بر اساس توان منبع به صورت پایدار انجام
شود.تاالبهای پلدختر دارای ارزشهای فراوانی هستند که یکی از این قابليتها تاالب ارزشهای گردشگری و
اقتصادی تاالب میباشد .تاالبهای پلدختر باداشتن چشماندازهای متنوع طبيعی از جمله کوهای اطراف درفاصله ده
متری و مراتع و کشتزارهای سرسبز جاذبههای توریستی باالی دارند .سيمای طبيعی زمين متشکل ازتمام اجزای
است که منظر یک مکان ویژه از یک منطقه را بوجود میآورند تاالبها ازاجزای کليدی سيمای طبيعی زمين بشمار
میروند که نه تنها باعث تنوع بلکه نقطه محوری منطقه نيز محسوب میشوند.

شکل  .1ارزشهای تاالبهای  11گانه شهرستان پلدختر

تاالبهای شهرستان پلدختر از لحاظ قابليت دسترسی دارای امکانا ت منحصر بفرد نسبت به دیگر پدیدههای
اکوتوریستی در سطح استان لرستان میباشند .براساس بررسیهای زمين شناسی ،تاالبهای یازده گانه معروف
(چل جایدر) واقع شدهاند که حدود ده تا یازده هزار سال
پلدختر بر روی آهکهای خرد شده لنداسالید سيمره
پيش در اثر وقوع زلزلهای به بزرگی بيش از  1ریشتر موجب رانش الیههای سنگی یال شمالی طاقدیس کبير کوه و
مسدود شدن رودخانههای سيمره و کشکان و در نتيجه تشکيل دریاچهای عظيم در جنوب شهرستان پلدختر و
شمال شهرستان دره شهر گردید و به دنبال آن شرایط تشکيل تاالبها نيز فراهم شد .سن تاالبهای پلدختر در
واقع معادل سن لنداسالید سيمره است .بر اساس مطالعات هيدروژئولوژی  ،منشاء آب تاالبهای پلدختر ،نزوالت
جوی بوده که با توجه به وضعيت زمين شناسی و توپوگرافی منطقه ،تاالبها نسبت به محدودههای همجوار پست تر
و کف آنها نيز از رسوبات مارنی دانه ریز و نفوذناپذیر سازند گچساران است و جریانهای زیر سطحی به تبعيت از
گرادیان هيدروليک به سمت تاالبها حرکت نموده و به داخل آنها زهکش و یا به صورت چشمه در مرز الیه آبدار
(آهکهای خرد شده) با سنگ کف (مارنهای سازند گچساران) به داخل تاالبها تراوش مینمایند.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی
محدوده مورد مطالعه
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شکل  .3موقیعت و پراکنش جغرافیایی تاالبهای  11گانه شهرستان پلدختر

 .5يافتهها
 .1-5عوامل داخلي موثر بر گردشگری

در این مرحله سنجش محيط داخلی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت است؛ یعنی جنبه-
های که درراه دستيابی به اهداف برنامهریزی و اجرایتکاليف آن زمينه مساعد یا بازدارنده دارد مورد نظر میباشد.
جدول شماره  .2ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری تاالبهای پلدختر
ابعاد توسعه

نقاط قوت

نقاط ضعف

منابع
گردشگری

 .4Sجاذبههای غنی فرهنگی در این منطقه
 .42Sاثرات ميکروکليمایی تاالب
 .4Sوجودچشماندازهای زیبا و منحصر
بفرد
 .3Sجاذبههای تاریخی در منطقه
 .45Sپدیدههای ژئوتوریسم در منطقه
 .1Sتوریسم پرندهنگری در منطقه

 .4Wعدم وجود نيروهای متخصص و دانش آموخته در ارتباط
با گردشگری
 .1Wکم کاری سازمانها و ادارات مرتبط با تاالب
 .2Wعدم سرمایه گذاری بخش دولتی به ميزان الزم
 .6Wعدم برنامهریزی صحيح در استفاده از قابليتهای توسعه
گردشگری منطقه
 .4Wعدم وجود زیرساختهای توسعه گردشگری در شهرستان
 .44Wعدم وجود تورهای گردشگری در منطقه
 .42Wعدم کفایت خدمات گردشگری
 .43Wعدم تهيه نقشه زیست اقليمی انسانی در منطقه
 .3Wنامناسب بودن تأسيسات تفریحی در منطقه

حمل و نقل و
دسترسی
سرویسها و
تهسيالت

اکولوژیکی

 .1Sوجود راه ترانزینی تهران  -جنوب به
فاصله  45کيلومتری تاالبها
 .6Sوجود امنيت در منطقه
 .3Sنزدیکی به مرکز شهرپلدختر
 .44Sنزدیک بودن مراکز خدماتی مورد
تایئد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری
 .2Sمحيطی آرام برای استراحت و تفرج
گردشگران
 .1Sوجود کوههای اطراف تاالبها جهت
کوهنوردی
 .46Sوجود رودخانه کشکان

 .46Wنامناسب بودن زیر ساختها حمل و نقل
 .41Wناوگان حمل و نقل فرسوده
 .3Wعدم کفایت امکانات بهداشتی
 .1Wعدم آموزش نيروی انسانی شاغل در گردشگری منطقه
 .45Wعدم وجود سرویسهای خدماتی دائمی در اطراف
تاالبها
 .44Wعدم کفایت امکانت رفاهی و اقامتی
 .1Wنامناسب بودن زیر ساختهای محيطی و کالبدی

منبع :یافتههای تحقیق4831 ،

.2-5عوامل خارجي موثر بر گردشگری
هدف این مرحله سنجش محيط خارجی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهایی است که
محدوده در ارتباط با گسترش گردشگری با آن مواجه میباشد.
جدول  .3ماتریس عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری تاالب های پلدختر
ابعاد توسعه

فرصت ها

تهديدها
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منابع گردشگری

حمل و نقل و
دسترسی

 .6Oوجود جاذبههای گردشگری توسعه یافته وقابل
توسعه
 .4Oافزایش توجه دولت به سرمایهگذاری در بخش
گردشگری
 .2Oافزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی
 .1Oبهبود عملکرد در توسعه گردشگری منطقه
 .3Oتالش درجهت رفع یا کاهش فرسودگی ناوگان
حمل و نقل
 .4Oتشویق سازمانهای دستاندر کار گردشگری
برای باال بردن تهسيالت توسعه گردشگری

سرویسها و
تهسيالت

 .3Oپيوستن تاالبها به عنوان تاالبهای ملی
 .1Oبيدار سازی انگيزه عمومی برای حفاظت از
محيط زیست و منابع طبيعی

اکولوژیکی

 .6Tناتوانی سيستم برنامهریزی گردشگری
برای استفاده از مدیریت پایدار
 .4Tعدم شناخت کافی و درک روشن مسائل زیست
محيطی
 .1Tعدم آموزش برای جوامع محلی ساکن در اطراف
تاالبها
 .2Tعدم توجه به نيازهای جوامع محلی
 .3Tباال بودن پتانسيل تصادفات جادهای در استان
لرستان به دليل فرسودگی ناوگان حمل و نقل
 .1Tفرسودگی زیر ساختهای حمل و نقل
 .44Tناتوانی و نبود اختيارات الزم برای باال بردن
تهسيالت و خدمات گردشگری
 .45Tزلزله بودن منطقه
 .1Tتخریب جنگلهای اطراف تاالبها و از بين رفتن
مراتع و پوشش گياهی توسط گردشگران منطقه
 .4Tآلودگی منابع آب و خاک منطقه
 .3Tتخریب یا ایجاد نقصان در اکوسيستم تاالب

منبع :یافتههای تحقیق4831 ،

 .9-5تحليل نقاط ضعف ،قدرت ،فرصت ها و تهديدها
همان طور که در جداول قبلی نشان داده شد ،در منطقه مورد مطالعه تعداد  46قوت داخلی در برابر 43نقطه
ضعف داخلی و تعداد  3فرصت خارجی در برابر  44نقطه تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است .در مجموع
 24نقطه قوت و فرصتها به عنوان مزیتها و  21نقطه ضعف و تهدیدها به عنوان محدودیتها و تنگناهای پيش
روی گردشگری تاالب قرار دارند .لذا در یک جمعبندی ساده میتوان گفت که آستانه آسيب پذیری تاالبها باال بوده
و نيازمند بازنگری و ارائه سياستهای مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها
منطقه میباشد.
جدول  .4وزن و رتبه بندی زیر عوامل SOWT
نقاط ضعف

نقاط قوت

تهديدها

فرصت ها

زير
عامل

وزن

رتبه

زير
عامل

وزن

رتبه

زير
عامل

وزن

رتبه

زير
عامل

وزن

رتبه

4S
2S
6S
1S
4S
3S
1S

4
1
1
1/4
1
1
6/4

4
6
1
2
4
3
1

4W
2W
6W
1W
4W
3W
1W

1/4
1/4
4
1/4
1/4
6/4
1

6
2
4
1
4
3
3

4O
2O
6O
1O
4O
3O
1O

4
1/4
1
1
1/4
6/4
1/4

4
2
4
1
3
1
6

4T
2T
6T
1T
4T
3T
1T

4
6
1/4
1
1/4
1
1

4
1
2
4
6
1
3

3S

1

3

3W

6

46

3O

4

3

3T

6/4

1

1S

1

1

1W

1

1

1T

6/4

3

45S

6

45

45W

6/4

1

45T

6

45

44S

6

44

44W

6/4

44

44T

2

44

42S

2/4

42

42W

2

41

46S

4

46

46W

6/4

42

41W

6/4

45

44W

4

44

43W

4

43

نتایج وزن دهی عوامل محيط داخلی و محيط خارجی در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد که در بين نقاط قوت
زیر عامل وجود چشماندازهای زیبا و منحصر بفرد با  4امتياز مهمترین عامل و زیر عامل وجود رودخانه کشکان در
شهرستان پلدختر با  4امتياز کمترین وزن را دارا بودند در بين نقاط ضعف عدم برنامهریزی صحيح در استفاده از
قابليتهای توسعه گردشگری منطقه با  4امتياز مهمترین عامل و زیر عامل عدم تهيه نقشه زیست اقليمی انسانی در
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منطقه با  4امتياز کمترین وزن را دارا بودند .در بين نقاط فرصت زیر عامل افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در
بخش گردشگری با  4امتياز مهمترین عامل و زیر عامل پيوستن تاالبها به عنوان تاالبهای ملی با  4امتياز کمترین
وزن را دارا بودند .در بين نقاط تهدید زیر عامل عدم شناخت کافی و درک روشن مسائل زیست محيط با 4امتياز
مهمترین عامل و زیر عامل ناتوانی و نبود اختيارات الزم برای باال بردن تهسيالت و خدمات گردشگری با  2امتياز
کمترین وزن را دارا بودند.
جدول  .5اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری تاالب های پلدختر بر اساس مدل SWOT
الويت بندی نقاط
قوت S

اولويت

الويت بندی نقاط
ضعفW

اولويت

اولويت بندی فرصت هاO

اولويت

الويت بندی تهديداتT

اولويت

وجودچشم اندازهای
زیبا و منحصر بفرد

4

عدم برنامهریزی صحيح
در استفاده از قابليت های
توسعه گردشگری منطقه

4

افزایش توجه دولت به سرمایه
گذاری در بخش گردشگری

4

عدم شناخت کافی و درک
روشن مسائل زیست محيط

4

وجود راه ترانزینی
تهران  -جنوب به
فاصله دهکيلومتری
تاالبها

2

عدم سرمایه گذاری بخش
دولتی به ميزان الزم

2

افزایش سرمایه گذاری بخش
خصوصی

2

ناتوانی سيستم برنامهریزی
گردشگری برای استفاده از
مدیریت پایدار

2

محيطی آرام برای
استراحت و تفرج
گردشگران

6

6

آلودگی منابع آب و خاک
منطقه

6

وجود امنيت در منطقه

1

1

تخریب یا ایجاد نقصان در
اکوسيستم تاالب

1

جاذبههای غنی
فرهنگی در این منطقه

4

4

عدم آموزش برجوامع محلی
ساکن در اطراف تاالب ها

4

نزدیکی به مرکز
شهرپلدختر

3

عدم وجود نيروهای
متخصص و دانش آموخته
در ارتباط با گردشگری
کم کاری سازمانها و
ادارات مرتبط با تاالب
عدم وجود زیرساخت های
توسعه گردشگری در
منطقه
نامناسب بودن زیر
ساختهای محيطی و
کالبدی

6
1
4

بيدار سازی انگيزه عمومی
برای حفاظت از محيطزیست
و منابع طبيعی
بهبود عملکرد در توسعه
گردشگری منطقه
وجود جاذبههای گردشگری
توسعه یافته و قابل توسعه

3

تشویق سازمانهای دست اندر
کار گردشگری برای باال بردن
تهسيالت توسعه گردشگری

3

1

عدم آموزش نيروی
انسانی شاغل در
گردشگری منطقه

1

تالش در جهت رفع یا کاهش
فرسودگی ناوگان حمل و نقل

1

جاذبههای تاریخی در
منطقه

3

ناکافی بودن امکانات
بهداشتی در منطقه

3

پيوستن تاالبها به عنوان
تاالبهای ملی

3

توریسم پرنده نگری در
منطقه منطقه

1

عدم وجود سرویسهای
خدماتی دائمی در اطراف
تاالبها

1

-

-

-

-

پدیدههای ژئوتوریسم
در منطقه

45

ناوگان حمل و نقل
فرسوده

45

-

-

44

-

-

42

-

-

46

-

-

عدم وجود تورهای
گردشگری در منطقه

41

-

-

عدم تهيه نقشه زیست
اقليمی انسانی درمنطقه

44

وجود کوههای اطراف
تاالبها جهت
کوهنوردی

نزدیک بودن مراکز
خدماتی مورد تایئد
سازمان ميراث فرهنگی
و گردشگری
اثرات ميکرو کليمایی
تاالب
وجود رودخانه کشکان
در شهرستان پلدختر
-

44

42
46

-

عدم کفایت امکانت رفاهی
و اقامتی
نامناسب بودن زیر
ساختها حمل و نقل
ناوگان حمل و نقل
فرسوده

-

باال بودن تصادفات جادهای در
استان لرستان به دليل
فرسودگی ناوگان حمل و نقل
تخریب جنگلهای اطراف
تاالبها و از بين رفتن مراتع و
توسط
گياهی
پوشش
گردشگران منطقه
باال بودن پتانسيل تصادفات
جادهای به دليل فرسودگی
ناوگان حمل و نقل
عدم توجه به نيازهای جوامع
محلی
زلزله بودن منطقه
ناتوانی و نبود اختيارات الزم
برای باال بردن تهسيالت و
خدمات گردشگری

3

1

3
1
45
44

-

 .5-4تعيين استراتژیها
در راستای ارائه راهبرد و استراتژی کالن براساس قاعده معمول چنانچه کل امتيازات تهدیدات و ضعفها کمتر از
کل امتيازات فرصتها و قوتها باشد استراتژی ما تهاجمی میباشد .و چنانچه کل امتيازات تهدیدات و ضعفها
بيشتر از کل امتيازات فرصتها و قوتها باشد ،استراتژی ما تدافعی میباشد .بر این اساس از آن جایی که امتيازات
تهدیدات و ضعفها در منطقه مورد مطالعه بيشتر از امتيازات قوتها و فرصتها منطقه میباشد پس بنابراین
استراتژی ما از نوع تدافعی میباشد.
 .1-4-5راهبردهای رقابتي ،تهاجمي ()SO

در راهبردهای تهاجمی تمرکز بروی نقاط قون درونی و فرصت بيرونی استوار است ،راهکارهای زیر جهت بهره
برداری از برتری موجود به منظور توسعه گردشگری ارائه میشود:
 .4زمينهسازی و بهرهبرداری از حمایت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بيشتر در تاالبها.
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 .2تأکيد برتوسعه طبيعت گردی بدليل توانمند بودن منطقه برای توسعه این نوع گردشگری.
 .6ایجاد هماهنگی بيشتر بين سازمانها و ادارات مرتبط به منظور یکپارچهسازی قابليتهای تاالبها.
 .1گسترش اطالع رسانی ،تبليغات از جاذبههای گردشگری تاالبها.
 .2-4-5راهبردهای تنوع ()ST

در راهبرد تنوع تاکيد بر روی نقاط قوت درونی و تهدید بيرونی منطقه مورد مطالعه میباشد ،راهکارهای زیر جهت
توسعه گردشگری در منطقه ارائه میشود:
 .4تنوع بخشی و توسعه برنامههای تبليغاتی برای معرفی جاذبههای طبيعی گردشگری منطقه.
 .2جلوگيری از تخریب جنگلها و پوشش گياهی منطقه از طریق آموزش گردشگران.
 .6توسعه و تجهيز امکانات حمل و نقل مسير تاالبها.
 .9-4-5راهبردهای بازنگری ()WO

در راهبرد بازنگری ضمن تأکيد بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر بهرهگيری از فرصتهای بيرونی درجهت رفع نقاط
ضعف فرآروی توسعه گردشگری دریاچه میباشد،راهکارهای زیرارائه میشود:
 .4بازنگری در مدیریت تاالبها و انتخاب یک مدیریت واحد جهت توسعه و پيشبرد اهداف گردشگری پایدار.
 .2بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای مرتبط ،برای آموزش گردشگران و مردم منطقه به منظور بهرهگيری بهينه
و هدفمند از منابع و آثار مثبت گردشگری.
 .6بازنگری به نحوه توزیع امکانات ،خدمات و تهسيالت گردشگری در استان لرستان.
 .1بازنگری به قوانين و مقرارت ارضی (زمينهای کشاورزی در محدوده تاالبها).
 .4بهره گيری از مشارکتهای مردمی در توسعه ،تهيه و اجرای طرحهای گردشگری.
 .4-4-5راهبردهای تدافعي ()WT

در راهبردهای تدافعی ضمن تأکيد بر آسيب پذیری تاالبها ،راهکارهای زیر ارائه میشود:
.4آموزش گردشگران در استفاده بهينه از قابليتهای تاالبها و جلوگيری از آلودگی آن.
.2تشویق مردم منطقه به مشارکت در جهت توسعهی زیر ساختها ،تجهيزات و تهسيالت توریستی و ایجاد اشتغال
دائم در منطقه.
.6استفاده ازمشارکت بخش خصوصی دراحداث تأسيسات و زیرساختهایگردشگری در منطقه.
.1آموزش نيروهای متخصص جهت شناسایی و شناساندن قابليتهای تاالبها به گردشگران.
 .4تدوین برنامهای جهت مدیریت منابع آب تاالبها.

 .6نتيجه گيری
برنامهریزی مسئولين باید برای بهرهگيری پایدار از تاالبها براساس پتانسيلها و استعدادهای بالقوه و بالفعل تاالب
باشد .برای ترميم وضيعت نابهنجار تاالبها باید زیستگاه را به صورت یک ذخيرهگاه ملی و تحت حمایت و حفاظت
تنها یک متولی مقتدر درآید تا کسی نتواند برآنها دخل و تصرف نماید .مشارکت مردم محلی در حفاظت از این
سرمایههای طبيعی گامی مؤثر و بزرگ در حراست از آنهاست .برای این مهم باید ابتدا نيازها و اولویتهای جوامع
محلی شناخته شده و به آن اهميت داده شود چرا که تاالبها برای مردم محلی است و باید منابع آن رابرای آنها
صرف نمود .امروزه در جهان ،جوامع محلی را در حفاظت از محيط زیست دخالت میدهند و در حقيقت نوعی
مشارکت عمومی را برای حافطت از تاالبها مدنظر قرار میدهند .البته مشارکت مردمی زمانی به نتيجه میرسد که
تهدیدی متوجه تاالبها نباشد .درمنطقه مورد مطالعه تعداد  46قوت داخلی در برابر 43نقطه ضعف داخلی و تعداد
 3فرصت خارجی در برابر  44نقطه تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است .در مجموع  24نقطه قوت و
فرصتها به عنوان مزیتها و  21نقطه ضعف و تهدیدها به عنوان محدودیتها و تنگناهای پيشروی گردشگری
تاالبها قرار دارند .لذا دریک جمعبندی ساده میتوان گفت که آستانه آسيبپذیری تاالبها باال بوده و نيازمند
بازنگری و ارائه سياستهای مناسب درجهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها منطقه می-
باشد .مهمترین نقاط قوت تاالبها :وجود چشم اندازهای زیبا و منحصر بفرد .وجود راه ترانزینی تهران  -جنوب به
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فاصله  45کيلومتری تاالب ها و محيطی آرام برای استراحت و تفرج گردشگران .مهمترین نقاط ضعف تاالبها :عدم
برنامهریزی صحيح در استفاده از قابليتهای توسعه گردشگری منطقه ،عدم سرمایهگذاری بخش دولتی به ميزان
الزم ،عدم وجود نيروهای متخصص و دانشآموخته در ارتباط با گردشگری .مهمترین نقاط فرصت توسعه گردشگری
تاالبها :افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش گردشگری ،افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی،
بيدارسازی انگيزه عمومی برای حفاظت از محيط زیست و منابع طبيعی .مهمترین نقاط تهدید تاالبهای پلدختر در
راستای اجرای توسعه گردشگری :عدم شناخت کافی و درک روشن مسائل زیست محيطی ،ناتوانی سيستم برنامه-
ریزی گردشگری برای استفاده از مدیریت پایدار ،آلودگی منابع آب و خاک منطقه میباشند .در راستای ارائه راهبرد
و استراتژی کالن بر اساس قائده معمول چنانچه کل امتيازات تهدیدات و ضعفها کمتر از کل امتيازات فرصتها و
میباشد .و چنانچه کل امتيازات تهدیدات و ضعفها بيشتر از کل امتيازات
قوتها باشد استراتژی ما تهاجمی
فرصتها و قوتها باشد استراتژی ما تدافعی میباشد .بر این اساس از انجایی که امتيازات تهدیدات و ضعفها در
منطقه مورد مطالعه بيشتر از امتيازات قوتها و فرصتها منطقه میباشد پس بنابراین استراتژی ما از نوع تدافعی
میباشد .تجارب جهانی نشان میدهد که میتوان با برنامهریزی و مدیریت مشارکتی به عنوان ابزارتحقق اهداف
6گانه (اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی) به توسعه پایدار تاالبها دست یافت.
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