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چ يك ده
درمیان پیش نیازهای ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی ،حفاظت منابع از اهمیتی خاص برخوردار است و اکوتوریسم
میتواند زمینههای الزم برای اجرای برنامههای توسعه و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و فرهنگی را فراهمآورد .هدف اين مقاله
شناسایی عوامل مؤثر برای پایداری منابع روستاهای شهرستان خوانسار و نقش اکوتوریسم در امر توسعه پایدار است ،روش تحقیق
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معیارهای پایداری دور شده است و فقدان يک رويکرد کارآمد وسازمانيافته باعث شده تا مجموعهاي از تهديدهاي زيست
مح يطي  ،اجتماعي و فرهنگي فراروي این مناطق قرارگيرد.
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مقدمه
یگذارنددد و ت تعيبط زا هک يتاريثا    
مناطق روستا يي به واسطه نزديکي به ط يب عت و اثرات مستقيمي که بر يبط عت م مم 
یپذیرند ،از اهميت به سزا يي برخوردار هستند و بر این اساس حفاظت از آن در زند دیاپ هعسوت رد ناسنا یگ ار     
م
یدهد .در این مطالعه فرآيند توسعه داراي مالحظاتي انس نا گرايان تسیز و ه   
روستایی جایگاه خود را بیشتر نشان م 
محیطی بوده و باور دارد که تمامي گروههاي ذينفع در اين ق يب ل اشکال توسعهای صاحب انتفاع گردند .بهره گیری از
یتواند یکی از مهمترررین راهبرده یا
ظرفیتها و فرصتهای اکوتوریسم در مناطق روستایی در فرایند کلی توسعه م 
توسعه پایدار روستایی محسوب شود .روستاهای خوانسار به جهت دارا بودن تواناییه توکا عبانم و ا و زا یکی مسیر

  

یشود .از آنجا که غالب جاذبههای اکوتوریسم ح راسناوخ هزو   
مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم در ایران محسوب م 
یشوند .بنابر این
در عرصههای بط یعی روستایی شکل گرفته و جاذبههای انسان ساخت هم در این عرصهها متبلور م 
ترکیبی از این دو در یک مکان از شاخصهای مهم در جذب گردشگر محسوب و مطلوبی هعسوت یارب ار ناکم ت     
یسازد .بدلیل عدم برنامهریزی و ایجاد زیرساختهای مناسب در زمینه فعالیتهاای
فعالیتهای اکوتوریسم مناسب م 
اکوتوریسم ،امکان توسعه محصوالت گردشگری محدود ،و در وضع موجود عرضه محصوالت اکوتوریسم ب هجوت ا   
به پتانسیلها و منابع به هیچوجه متناسب و در خور توانهای بالقوه که به بالفعل تبدیل شده باش نیمه هب .تسین ،دن     
دلیل تقاضا برای محصوالت اکوتوریسم درمحدوده مطالعاتی پنهان ماند جوم عضو و ،ه و اشن د ن دهن تیعضو هد       
یباشد .از اینرو تداوم این عمل موجب شده که آثار اقتصادی مث موجه دوجو اب یرگشدرگ تب      
تقاضای واقعی نم 
گردشگران به مناطق روستایی چندان قابل توجه نباشند .چالشهای پیش روی بهرهبرداری از قابلیتهای اکوتوریسم به
ق ک  یاهتیفرظ لیلحت ه ا د ار مسیروتوک ر   
ن تحقیق ق
منظور توسعه روستایی در حوزه مورد مطالعه چیست؟ لذا در این ن
توسعه روستایی شهرستان خوانسار را در بر دارد ،سعی شده که چالش ریگ هرهب یاه ی زا 

ار مسیروتوکا یاهتیلباق   

  

تهاای گردش تالوصحم هضرع ناکما یرگ     
مورد کنکاش قرار داده و با پیشنهاد راهکارهای قابل عم رد ل فعالیت ت
اکوتوریسم در این حوزه برای توسعه روستایی فراهم گردد.
مبانی نظری

توریسم :1واژه توریسم از دو بخش ترکیب یافته است ،تور به معنای سیاحت و ایسم پسوندی ک بتکم هب هراشا ه     
دارد .بنا براین ،توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن س یرگشدرگ و تحای    اس  ت ( () .Kazemi, 2006:14سیستممم
ذینفعان گردشگری دولتهای و جوامع میزبان ،خدمات گردشگری ،دانشگاهها ،مراکز فنی حرفهای ،س امزا نننهاای غیر
تهای مبداء و گردشگران م 
د ولتی  ،د ول 
یباشد )Weaver & Lawton،6 3:200 6( .گردشگری ب نیب تلصخ تلع ه     
رشتهای خود قابلیت نگرشهای متفاوت را داراست و این امر س بب

ارائ و فیراعت ه

یه ب یا سس سسسیاری از آن
قبط ههه ههههبندی ی

گردیده است(Papoli Yazdi and Saghaei, 2006: 13-14).
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شکل شماره ( )1الگوهای فضایی گردشگری
)(Saghaei and Massoudi, 2014: 19

ی"اکوتوریس یطیحم تسیز دیدزاب و رفس کی م       
اکوتوریسم :1اتحادیه جهانی حفاظت از بط یعت و من عیبط عبا یی یی
مسئوالنه ازمناطق بط یعی بکراست که به منظور لذت بردن از بط یعت و درک مواهب آن و ویژگیهای فرهنگ طبترم ی   
با آن انجام شود؛ بطوری که باعث ترویج حفاظت گردد ،اثرات منفی بسیار کمی از جانب بازدید کنندگان ب طیحم ر   
به جای گذارد و شرایطی را برای اشتغال و بهره مندی اقتصادی و اجتم رم یعا د  م م نک مهارف یلح

دددد ددددددد(Ehsani, ".

له و یموب یا
) 2016: 23بطور کلی اکوتوریسم ب  یموب ناگدننادرگ تکراشم ا و یگ هرهب  ری یسناتپ زا للللللل للللللل

عیبط ی    

گردشگری میسر میشود .هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه اکوتوریسم باید واجد ش  هک دشاب یطیار در   
وحله اول موجب توسعه اقتصادی جوامع باشد و دیگر تضاد میان منابع مورد استفاده گردش نکاس یگدنز و نارگ ان    
بومی را به حداقل برساند و چگونگی توسعه گردشگری در این بخش نباید تعارضی با ویژگیهای اجتماعی ،زیست
محیطی و فرهنگی جوامع محلی داشته باشد.
یرود که حضور گردش یگدنز تیوقت هب نارگ     
گردشگری روستایی :نوعی از گردشگری پایدار است ،زیرا انتظار م 
روستایی ،ارتقای سطح آن ،افزایش توان مالی مردمان روستا و بهبود اوضاع اقتص گنهرف و طیحم ظفح و نآ یدا     
روستایی یاری رساند .این نوع گردشگری میتواند حفظ سنتها و ارزشهای کهن روستا و انتقال آن به مردم را نی هب ز   
دنبال داشته باشد .گاه بقای برخی مناطق روستایی در جهان وابسته ب ت و نارگشدرگ روضح ه و نیا هب ناشیا هج        
یشود(Ranjbaran and Zahedi,2007: 72) .
نواحی تلقی م 

توسعه پایدار روستا :از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان ،عقبماند قطانم یگ
بیشتر عیان گردیده است .برای رفع فقر شدید مناطق روستایی ،ارتق و حطس یا

ییاتسور    

فیک ی داجیا ،ناییاتسور یگدنز ت       

یت هب رد یلماع ناو ب دو    
اشتغال و افزایش بهرهوری آنان ،تمهید توسعه روستایی متولد گردید .توسعه روستایی را می ی
شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه ک  نال ککش .تسناد رو

  

روستا جامعهای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همهجانبه است و حتی عادات و رسوممم
و عقاید مردم را نیز در برمی گیرد (Papoli Yazdi, 2008: 32) .به رغم وجود قابلیتهای فراوان مناطق مختلف کشور،
Ecotourism

1

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره اول ،زمستان 6931
 841فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

صهاای ت حطس ا    ش خا صصصهاای
شاخصهای توسعه منطقهای ایران در سطح مطلوبی قرار ندارد و ارتقای این ش خا ص ص
میانگین ملی ،اقدامات و سرمایه گذاریهای فراوانی را طلب میکنند .توسعه پایدار روستا يي هدف رسانيدن روستا يي
به موقعيت و مقام واالي انسانيت است و دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیست محیط  ی ااس ،ت
که به همه نیازمندیها و ابعاد مختلف زندگی انسان توجه دارد .ب یرادیاپ ،رادیاپ هعسوت فلتخم داعبا ساسا ر        
اکولوژیکی به معنی حفظ منابع پایه به طوری که ظرفیتهای اکولوژیکی و بط یعی برای نسل آینده تضعیف نگ در د و 
با حفظ یا ارتقاء ظرفیت ،کیفیت و انعطاف اکوسیستم امکان برخورداری و بهرهبرداری از توان و مواهب بط یعی برای
آیندگان حفظ گردد .این بعد از پایداری از طریق کاهش مصرف منابع انرژی و بهرهبرداری بهینه از آنها ،کاهش حجم
ضایعات ،آلودگی و بازیافت آنها و یافتن فن آوری های مناسب تقویت م 
یشود د () Kalantari, 2012: 9-19بسییاری
از راه حلهای علمی پیشنهاد شده ،برای رسیدگی به مشکالت در جوامع روس یات ی روخ تسکش  د ف اریز ه ر گنه      
محلی و اولویتهای جامعه به خصوص ،مه باسح هب ار شناد و ترا

    

نی دروا ههانددد .هنگ رد یلحم مدرم هک یما

  

برنامهریزی و اجرای پروژههای توسعه درگیر باشند و احتمال به دست آوردن دارد موفقیت در توسعه بیشتر اس و ت
همچنین در توسعه روستایی بهتر است برنامه ریزان و مسئولین آشنا به دانش بومی باش ت دن اا ااا زمین مدرم تکراشم ه    
محلی را فراهم کنند )Warren and Cashman:3( .توسعه تغییراتی است که زندگی همه ما را در جهت مثبت تحت
تأثیر قرار میدهد .هدف مطلوب توسعه ،بهبود کیفیت زندگی هم رم ه د مه رد م ه     جنبههههاای اقتص ،یعامتجا ،یدا   
فرهنگی ،محیطی ،کالبدی و فضایی م 
ی از زیررر
یتوانددد ب ناونع ه    یکی ی
یباشددد) ) Assayesh: 9گردشگررری پایداررر م مم 
مجموعههای «توسعه پایدار» به حساب آید ،توسعه گردشگری پایدار قادر است با اثرات کوت  ها مم مممدت و بلند تدم    
هماهن وش گ د و 

ی ص ترو
ت محیطی ی
ن ک گ رظن رد اب را ر رش نتف ااااا اااااایط زیست ت
اا اااین ن

یگیردد ( 219
م مم 

George And

)others,2012:
اهمیت حفاظت در پایداری زیست محیطییی و اجتم عا ییی فرهنگییی در روس اهات  ::ای یاراد نار

ی
اکوسیستمممهای ی

حساس و شکنندهای است و با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ،آب و هوای متفاوتی بر نق  روشک فلتخم طا و
  

مناطق روستایی حکم فرماست .به طور کلی با توجه به منابع آب و خ ودحم یکا ددددد از قس نآ هدافتسا لباق تم رد

یشودد (Yakhkeshi, 2008: 7-9).در
مناطق روستایی نیز بر مبنای اصل توسعه پایدار بهرهبرداری اص ماجنا یلو    نم مم 
یک مقصد گردشگری ممکن است که فعالیت جهانگردی در مرحله اول بر اکوسیس  و دنک دراو راشف یلحم مت در

  

مراحل بعدی ،ساختار اجتماعی ،فرهنگ یا اقتصاد را م هد رارق یدج دیدهت درو دد ددد ددددد
د (Cooper and others, 2001:
) 166باتوجه به اینکه دخل و تصرف انسان در سیر بط یعت ،سابقهای دیرینه و جدی دارد و برررای توض ریسفت و حی   
لهای محیط زیست در روستاها ،الزم است عوامل بط یعی و انسانی ت ار تعیبط رب راذگ ریثأ
هریک از تغییر و تبدی 

  

یو
یتوانددد ب ریدم ا ی رهب ت ه هه ههههب رادر ی ی
شناسایی و جمعبندی کنیم (Godi, 2005: 19).بعد از شناخت منابع ،حفاظت م 
استفاده انسانی از زیستکره بطوریکه ضمن تأمین حداکثر منافع پایدار نسل امروز ،ت دروآرب یارب نآ تیفرظ و ناو     
نیازهای مادی و معنوی نس 
لهای آینده نیز حفظ گردد و هدف حفاظت تضمین تداوم بهره وری است(Ardakani, ..
یکنددد .در م ،یزرواشک ریظن ییاهشخب درو     
) 2012: 13حفاظت فرایندی است که بصورت میان بخش لمع ی    م مم 
جنگلداری ،شیالت و حیات وحش که مستقیمًاًا در برابر مدیریت من هبنج نآ تظافح ،دنتسه لوئسم هدنز عبا

زا       
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مدیریت را که بهرهبرداری پایدار از آنها را تضمین کرده و آندسته از فرایند کیژولوکا یاه ی و 

   

هک ار یکیتنژ عونت

برای نگهداری منابع ضروری است تأمین مینماید ،تشکیل میدهد .در مورد سایر بخشه ،یژرنا ،تشادهب ریظن ا     
گردشگری و صنعت ،حفاظت آن جنبه از مدیریت را که منابع حداکثر پایدار حاصل از منابع زنده را تضمین ک و هدر
چگونگی استقرار فعالیتها و هدایت آنها را به طوری که موجودیت و بقاء من رارق هجوت دروم دوش نیمضت عبا      
م
یدهد). (Majnonian,2008: 17-16
اکوتوریسم و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی در راستای توسعه پایدار روستایی
تأثیرات فعالیتهای انسان در محیط روستایی مسألهای است پویا که مدام در حال تغییر و تحول است ،ای تاریثأت ن   
دارای جنبههای مثبت و منفی است .این مسائل یک طرف قضیه است ،طرف دیگر وضع خود مح ینعی تسیز طی    
توجه به بهداشت محیط باید طوری باشد که به سالمتی جسمی ،روانی اجتماعی انسانها تأثیرات منفی نداش .دشاب هت   
برای آنکه توسعه پایدار امکان پذیر گردد ،باید در رابطه با منابع زنده و غیر زنده  -عوام و یعامتجا ل
همتراز با عوامل اقتصادی با توجه به منافع بلند مدت و کوتاه مدت آنه و دیاوف نینچمه و ا

لوکا و یکیژ    

شهاا و
زی ییانهاای رو 

اقدامات مورد توجه قرار گیرند .تخریب بیشتر زیستگاهها و بهرهبرداری بیرویه از منابع زنده بوسیله انسانها ،جوامع
در حال توسعه دال بر فقر نسبی آنها است که چارهای جز بهرهبرداری بیرویه از آب ،خاک ،جنگلها ،آبزی ریاس و نا   
منابع زنده خود ندارند .در بسیاری از بخشهای فشار جمعیت تقاضائی فراتر از ظرفیت منابع بوج دو

یآورد .ب یار
م مم 

اجتناب از گسترش چنین شرایطی و برای دستیابی به تعادلی بین شمار جمعیت و محیط زیست هر کشور باید دارای
سیاست جمعیتی روشنی داشته باشد .همزمان با آن الزم است که دولتمردان تقاضاهای خود را نسبت به منابع محدود
کرده و بخشی از ثروت خود را برای مس  صاصتخا ارقف هب تدعا د ده

اریز

یاد ره لاوز هنیمز رقف هک یموش       

    

یتواند بوسیله توسعه پایدار شکسته ش یدنویپمه .دو   
یشود فقط م 
اکولوژیکی را فراهم و متعاقبًاًا باعث تشدید فقر م 
توسعه پایدار و حفاظت را با یکدیگرمی توان از طریق وضع دشوار روستائیان فقیر بهتر نشان داد ،زیرا محیط زیست
یکی از ابعاد حساس و آسیب پذیر روستاها است و وابستگی جوامع روستایی ب الب و میقتسم هدنز عبانم ه و هطسا      
است (Majnonian, 2008: 22-15) .در صورتی که به توس ید زا ،ییاتسور هع د س یهاگ ی ،دوش هتسیرگن کیتامتس
محیط و بط یعت هم درون داد و هم برون داد آن خواهد بود .به هب هک یروط ب  دو و تسیز طیحم تیعض

ثعاب

     
     

افزایش بهره وری در کشاورزی ،شیالت ،مراتع ،کاهش هزینههای بهداشتی ،بهبود ت  و هعماج یاذغ نیمأ ددد ددددر نتیجه
بهبود سطح زندگی م 
ی اص یدجت عبانم زا یلو د    
یشود ) .(Azkia, 2008: 59توسعه پایدار روستایی ،فقط بهرهب رادر ی ی
ناپذیر نیست ،بلکه توسعه پایدار تعالی فکری انسانها و پیشرفت به سوی رفاه ،برخورداری بیشتر از مواه تایح ب   
و ارتقای شاخصهایی چون سطح آموزش و سواد ،بهداشت و از بین رفتن فقر به خصوص ارتقا از نظر تفکر انس ینا
است .مفهوم توسعه پایدار ،میان مسائل زیست محیطی ،اقتص رم یسایس و یگنهرف ،یهافر ،یعامتجا ،یدا دم رد       
یکند و در نهایت باید عالو بر مسائل م هب یدا   
مراکز تصمیم گیری دولتی و صنایع ،خانواده و جامعه پیوند برقرار م 
مسائل معنوی آن هم توجه داشت (Yakhkeshi, 2008: 18).راهکارهای حفاظت محیط زیست روستا عبارت است
ی فرهنگ تکراشم و ی   
از حفاظت و نگهداری تنوع زیستی ،استفاده از فن آوری سازگار با محیط زیست ،برنامهریزی ی
ملی و محلی(Eftekhari, 2011: 48-44) .
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یشود و توسعه فعالیت گردش  ییاتسور قطانم رد زین یرگ از
فعالیت هر زیستمندی باعث تغییر محیط زیست او م 

  

این امر مستثنی نیست .منظور از توسعه در اینجا ایجاد تغییراتی اص و هرکتسیز رد هنارگحال  عبانم دربراک ا ،یناسن      
مالی ،منابع زنده و غیر زنده برای تأمین نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زندگی است .بر این اساس تغییر بخش عمده
روستا توسط مردم اجتناب ناپذیر است و بیشتر نیز به دگرگونیهای ژرفی خواهد انجامید و اگرچه دستیابی به اهد فا
یتواند یک امرحتمی و مسلم باشد مگ هکنیا ر   
اقتصادی و اجتماعی توسعه نیز از طریق این دگرگونیها و تغییرات نم 
ضوابط اکولوژیکی بموازات و همراه سایر تمهیدات زیست محیطی ،الزامات اجتماعی و تمهیدات فرهنگی و اخالقی
توامًاًا در نظر گرفته شود () Kalantari, 2012: 10اکوتوریسم یک سفر و بازدید زیس قطانمزا هنالوئسم یطیحم ت   
بط یعی بکراست که به منظور لذت بردن از بط یعت و درک مواهب آن و ویژگیهای فرهنگی مرتبط با آن انج وش ما د؛   
بطوری که باعث ترویج حفاظت گردد ،اثرات منفی بسیار کمی از جانب بازدید کنندگان بر محیط به ج و دراذگ یا
شرایطی را برای اشتغال و بهره مندی اقتصادی و اجتماعی م نایم رد دنک مهارف یلحم مدر       گزینههههاای مختلف
گردشگری ،بومگردی با حفظ محیط زیست ،الت  ماز بب بببه توس و عماوج هع
گزینههای است که بیشترین سازگاری با مفه و دراد ار یرادیاپ مو

هب مارتحا هلمج زا یگنهرف یاهیگژیو

 تکراشم ،یتسیز عونت ظفح در    

     

   تأممین رف ها

یباشد ،همچنین کمک به اقتصاد محلی و ترویج فرهنگ زیس تارثا زا یطیحم ت    
اجتماعی از اهداف اکوتوریسم م 
یباشد .برای حفظ اکوتوریسم پایداری آن بایستی مد نظ س اب هکدشاب ر ا مانرب ،یهدنامز ههههه ههههههریزی ی
ی
مثبت اکوتوریسم م 
یتوان به آن رسید .چرخه بهینه اکوتوریس لکش رد م    ش  هرام ( ( )2نم شیا
درست ،مشارکت مردم محلی و آموزش م 
داده شده است.

شکل شماره ( )2چرخه بهینه اکوتوریسم
Source: Weaver,2008: 27

یتوان گفت اکوتوریسم با ایجـاد اشـتغال ،افـزایش سـطح درآمد ،متنوع سازي فعالیتهااي اقتص ،يدا
به طور کلی م 
افزایش سطح آگاهیهاي اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعـه میزبان و میهمان به حفاظت از می ثار
فرهنگی و محیط زیست بط یعی کمک کرده و با جلوگیري از مهاجرت بـی رویـه و بهینه سازي بهره برادري از زمین
یشود .ابعـاد مختلـف پایـداري در ایـن راسـتا عبارتند از :پایداري اقتصادي؛ که در
منجر به توسعه پایدار روستایی م 
یکنددد .گردش هب رادیاپ ییاتسور يرگ ياهتصرف      
آن توسعه از چرخه محلی به سمت چرخه بین المللی حرکت م مم 
یشود .دومـین بعـد پایـداري اکولـوژیکی است ک تکرح نآ شور ه   
درآمدي خوبی براي اجتماعات محلی منجر م 
از تخریب به سوي حفاظت است .توسعه پایـدار بـه معنـاي محـدود کـردن مصـرف منـابع فرهنگی و بط یع هب و ی   
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حداقل رساندن آسیب به آنها و در صورت لزوم مصرف سود حاصل از توس د هع ررر جه وـبهب ت د و تسیز طیحم    
یشود کـه بـه حف عضو رییغت اـی و ظـ     
یباشد .بعد سوم به ارزشهاي فرهنگی و اجتماعی مربوط م 
منابع فرسوده م 
موجود منجر م 
یشود (.)Aronsson,2004: 77
روش شناسی
ی در
ت محیطییی و اجتم عا ییی من طا ققق روس یات ی ی
ع ز ی ست ت
تحقيق حاضر تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری من با ع ع
یباشد .با استفاده از روش توصيفي -تحليلي تهيه شده و از نوع پيمايشي
راستای توسعه پایدار شهرستان خوانسار م 
با هدف کاربردی ،مبتني بر به كارگيري ديدگاه استراتژي توسعة پایدار روستايی است .بر این اساس جامعه آماری بر
اساس جمعیت روستایی شهرستان خوانسار در سال  13 90است ،که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی از ميان
كارشناسان مرتبط ،گردشگران و ساكنان محلي ناحيه بر اساس روش كوكران انتخاب شدند .جهت دستیابی به اهداف
تحقیق ابتدا با بررسی شهرستان خوانسار و با توجه به آمار و اطالعات به بررسی جاذبهها ،امکان و یرگشدرگ و تا
در کل وضعیت جاذبههای اکوتوریسم در شهرستان خوانسار و نقش آن ب هدش هتخادرپ ییاتسور رادیاپ هعسوت ر

    

یباشند برای ارزی یبا
است .در تحقیق حاضر با تلفیق  SWOTو  ANPکه جزء روشهای تصمیمگیری چند معیاره م 
قابلیتهای اکوتوریسمی شهرستان خوانسار استفاده گردید .همچنین در تهی میسرت و ه    نقشههههاا از ن ازفا مر رر ررر GIS

استفاده شده است.
شناخت محیط جغرافیایی
شهرستان خوانسار با وسعتی حدود  922کیلومتر مربع در ناحیهای نه چندان دور از کویر مرک اریا یز نن ننن در منطقهههای
کوهستانی (دامنه رشته کوه زاگ و )سر دارای  2250مت و ایرد حطس زا عافترا ر در ح هلصاف د دو

       ۱6۰کیل یرتمو

شمالغرب شهراصفهان ،در  33درجه عرض شمالی و  05درجه طول شرقی قراردارد .از سمت شمال ب ،ناگیاپلگ ه   
شرق به شهرستان تیران وکرون و نجف آباد و جنوب و غرب به شهرستان فریدن محدود است .این شهرس یاراد نات
یک

هس و یزکرم شخب

ب ناتسهد ههههههه هههههه نامممه و راسلگ و راسهوک ،راس همشچ یا      

یباشد   .
دارای  18روستاا می ی

( )www.amar.org.irبر اساس ضریب دومارتن ،آب و هوای خوانسار از نوع آب و هوای نیمههه خشک

یباشددد.
م مم 

(ماخذ :سازمان هواشناسی استان اصفهان)
بط ق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسكن مر رد ناریا رامآ زك

لاس       ،0931شهرس راسناوخ نات   

 32423نفر

جمعیت بوده كه در قالب  90201خانوار قراردارند .به استناد آمار موجود تقر بي ًاًا  0006نفر از جمعيت ا ناتسرهش ني   
دربخش كشاورزي و دامداري و دامپروري و حدود  4200نفر در بخش خدمات و  006نفر در بخش صنعت مشغول
یباشند (www.khansar.gov.ir).شهرستان خوانسار در تأمین محصوالت کشاورزی و دامداری تقریبًاًا یک زا ی
بكار م 
شهرستانهای خود کفای کشوربوده است .قلم زنی ،صنایع چوب ،قاشق تراشی ،من و یراک تب

زا یرگلافس

هلمج     

صنایع دستی این شهرستان است و همچنین خوانسار یکی از مهمترین مراکز تولید عسل بط یعی در کشور است و گز
خوانسار ،خشکبار و تنقالت محلی از جمله گردو ،بادام ،آلو و برگه زردآلو نیز از دیگ .دنتسه راسناوخ تاغوس ر     
محصوالت باغی فصلی را نیز به تناسب فصل از سوغات این شهرستان به حساب م 
یآیند ).)www.ordup.com
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نقشه شماره ( )1موقعیت جغرافیایی شهرستان خوانسار در تقسیمات کشوری
Source: author
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نقشه شماره ( )2موقعیت روستاها و دهستانهای شهرستان خوانسار
Source: author

منابع بط یعی :این شهرستان دارای شرایط مناسب ییالقی است ..بهار خوانسار با شکوفه زدن درختان ،تابس لدتعم نات   
و خنک و پاییز نیز با هفت رنگ شدن بط یعت زیبایی خاص خود را دارند و در زمستان سرمای نسبتًاًا زیاد آن دلنشین
و همراه با ریزش انبوه برف است .میانگین ساالنه دمای خوانسار  ۱۳ /2درجههه س و دارگ یتنا

نازيم طسوتم روطب      

بارندگي درسال  354ميلي مترمي باشد ) )www.esfahanmet.irاز عوارض يبط عي شهرستان وجود ارتفاعات به هم
یباشد كه مناظر بديهي را در فصول مختلف سال در منطقه ايجاد و زمينه مناسب براي فعاليتهاي گردش یرگ
پيوسته م 
مانند کوهپیمایی ،پیاده روی ،كوهنوردي در آنها فراهم نموده است .ارتفاعات خوانسار بههه دو گ و یقرش هور

یبرغ    

یشوند .ارتفاعات غربی عبارتند از پنج پنجه ،شنسان سمیل ،الشگر ،سرخ ،برجی ،نم بین داری ارتف نیب یعا   
تقسیم م 
 3575 - 2325متر ،ارتفاعات شرقی ،چشمه دراز ،گراب ،دروغاب ،دم سنجاب ،کرکری ،چهل گزی و تیر بترتی اب ب   
یباشد .از غارهای معروف منطقه اشکافت الیجند هرد راغ ،هلبق هوک یکهآ راغ        ،
ارتفاع بین  3210تا  2386متر م 
خاردون و دره کوه هیکل م 
یباشند (Mirmohammadi, 1993: 30-36).کوه گلستانکوه محل رویش اللههای واژگون
چ ،ب ،مادا
یباشد و همچنین منطقه از پوشش گیاهی گز انگبین ،گز علفی ،ریواس ،کنگر ،مرزنج راق ،نشیوآ ،شو چچچ چچچ
م
تره ،پیاز کوهی ،گون ،موسیر ،چنار ،صنوبر ،وهنو ،بید ،کشم 

نع ّاّا  ،بب ،یشحو ریجنا ،یهوک مادا

جنس د ابز  ،ن          

گنجشک ،بلوط ،انجیر وحشی ،نارون ،توت ،کاج ،سپیدار ،سیب ،گالبی ،زردآلو ،بادام و گردو و گیاه فولع نا هه هههای و
یتوان به پستانداران (خرس ،گ ،رومس ،یشت ،لاغش ،گر     
دارویی برخوردار است .از گونههای جانوری شهرستان م 
سنجاب ،خوک وحشی ،پازن ،قوچ ومیش ،کفتار وخرگوش) ،پرندگان (س رق ،هپگ را ق ،نیهاش ،ییالط باقع ،ی       
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دلیجه ،ک کب  ،تیهو ،فاخته ،کبوتر چاهی ،سبز قبا ،هدهد ،چکاوک ،پرستو ،دم جنبانک زرد وسار) و خزند اگ ننن (ان عاو
الک پشت ،مارها و آگاما) اشاره نمود .منابع آبهاي منطقه شامل رودخانه خوانسار ،چشمهها ،قناتهاا و دریاچ دس ه   
مخزنی باغکل است(Mirmohammadi1999: 30-61), .

منابع فرهنگی :با توجه به قدمت تاریخی منطقه از منابع مهم تاریخی منطقه میت او ننن ب پت ه هه هههه ياتسور يناتساب يا    
رحمتآباد ،کبوتر خانهها ،سنگ نگارههاا ویس اتسور یخیرات هطوحم ،تسیو یاتسور یخیرات هطوحم ،ت ی        
دوشخراط ،قلعه مهر آباد ،موزه مردم شناسی ویست ،خانه ابهری و اماکن م هذ ببب ی (مس ما ،عماج دج امزا ،دومحم هد     
امامزاده احمدبن سید محمد و مقبره باباپیر) و مراسم تعذیه اشاره کرد) www.isfahancht.ir).
تأسیسات گردشگری :تأسیسات اق ته لماش راسناوخ ناتسرهش یتما ل راتس هس ه ،سرگاز نامهم سر اااا ا اااا اااااااااا پد و یر
مهمانپذیر جهانگردی در شهر خوانسار و زائر سرا قودجان میباشد .مجموعه دهکده گلستانکوه هم در حال ساخت
یباشد که شامل مجموعههای پذیرایی و اقامتی م 
در روبروی ساحل سد باغکل م 
یباشد)www.tourismiran.ir( .
تحلیل یافتهها
تجزيه و تحليل وضع موجود ظرفیتهای اکوتوریسم منطقه اين امكان را به فرآيند برنامهريزي توسعة پاید ییاتسور را   
تها و تهديد م ياه ننطقه
خواهد داد ،تا بر مبناي واقعيتهاي جاري و حاكم بر وضع موجود ،نقاط ق ّوّوت ،ضعف ،فرص 
را شناسا يي وخطوط اصلی برنامههای کاربردی در توسعه این صنعت جهت حفاظت از منابع ترس رگ می د نيا رد .د    
طرح به دليل اهميت دادههاي ک ّمّمي از کي

سو و کمبود یا نبود آمار طرحهای فرادس امت ميسرت رد ت م ياهتيعقاو ي     

حاکم بر منطقه ،تالش شده است تا از مدل ترکیبی ANP -SWOTاستفاده گردد .برای تحلیل استراتژیک نق توق طا   
و ضعف و فرصتها و تهدیدها در ابتدا به بررسی وضع موجود پرداخته شده است و با توجه به اینکه تدوین راه ،درب
یکی از مراحل اصلی طرحهای استراتژیک است ،برای مطلوبیت راهبردهای حاصل از تکنیک سوات ،از منطق ف یزا
استفاده شده است و با تلفیق این دو روش ،عوامل داخلی و خارجی را به صورت بازهای نس دارق یسررب دروم یب     
داده تا بتوان زمینه تدوین بهترین راهبرد را فراهم نمود .جداول شماره  1و  2ماتریس عوام و یلخاد ل

  

رد یجراخ

یدهد.
توسعه فعالیتهای گردشگری شهرستان خوانسار را نشان م 
تهای گردشگری شهرستان خوانسار
جدول شماره ( )1ماتریس عوامل داخلی () IPEدر توسعه فعالی 
نقاط

عالئم
عوامل داخلی
S1
S2
S3

قوت ()Strengths

S4
S5
S6
S7
S8
S9

وزن و

امتیازوضع

ا م ت یا ز

اهمیت

موجود

وزن

1-0

4 -1

دا ر

آب و هوا ییالقی تابستان معتدل و زمستان نسبتًاًا سرد (بارش برف)

0.11

4

0.44

تها و)..
تها ،چشمهها ،دش 
جاذبههای اکوتوریسم خوانسار (ارتفاعات ،رودخانه ،غارها ،قنا 

0.12

4

0.48

3

0.09

3

0.06

وجود انگيزه براي مشاركت مردمي در فعاليتهاي گردشگري و مهماننوازي مردم بومی برگزاری روز خوانسار (  20اردیبهشت) و

0.05

4

0.32

3

.15 0

تنوع زیستی در جوامع جانوری جانوری و گیاهی (الله واژگون)

0.07
0.08

4

0.28

3

0.24

0.04

3

0.12

وجود باغات و مزارع (صحراها) خصوصًاًا گردو ،بادام ،آلو و انگور در منطقه
تمايل ساكنين بومي در ارائه محصوالت باغی ،زراعی ،دامی وغذاهاي محلي به گردشگران
وجود جاذبههای تاریخی و اماکن مذهبی (مساجد و امامزادهها) و برپایی مراسم محرم و تعزیه
جشنواره عسل ،برف ،غذای محلی و صنايع دستي
دسترسی آسان به خدمات زیربنایی (آب ،برق ،تلفن و زمین) برای ایج سیسات دوجو و یرگشدرگ تیاس دا ا یرگشدرگ ت       
شهرستان خوانسار
امكان توسعه در بازارهاي گردشگري پایدار يبط عي ،تاريخي ،ورزشي ،كوهنوردي وشکار

0.03
0.02
0.08

تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست551 ...
S10
∑S
W1
W2
W3
ضعف ()Weakness

W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
∑W

ن ،ش و یمالسا یارو
فعال بودن سازمانهاي غيردولتي ( )NGOش یرادره  ،،بنبادمسکن ن

رد یرایهد

ز طیحم ی  ،تس س تمال      

0.03

0.09

3

وگردشگری

2.27
0.01

سيل خيز بودن شهرستان در فصول بارش به دليل قرارگيري درمسیل

0.02

احتمال سرمای زودرس بدلیل باال بودن ارتفاع از سطح دریا

0.05

اثر نامطلوب خشکسالی بر منابع آب و پوشش گیاهی

0.01

فصلي بودن فعاليتهاي گردشگري و ب كي ار ماندن سرمايه در فصول غيرفعال
ش مردم بومی (تخریب آثار تاریخی و محیط زیست)
عدم شناخت اکوتوریسم و كمبود آموز 
ل ب ار ييي گردش یارب نارگ   
نبود تأسیسات اقامتی و پذیرایی مناسب در مناطق روستایی و عدم وجود وسایل عمومي حمل و نقل ل

0.05
0.04

2

0.02

2

0.04

4

2. 0

2

0.02

4

0 .2 0

4

0.16

بازدید جاذبههای منطقه
عدم وجود بازاريابي تخصصي و شفافيت توسعه بازاريابي در شهرستان خوانسار

0.04

4

0.16

نوپا بودن فعاليت و ناآشنا بودن مسئوالن و برنامهريزان در فوايد فعاليتهاي اکوتوریسم

0.03

4

0.12

يها در راهاندازي و فعال شدن فعاليتهاي اکوتوریسم در بين مسئولين محلی
ناهماهنگ 

0.08

4

0.32

.05 0

4

0 .2 0

عدم تم يك ن مالی ادارات مرتبط درزمينه پذيرش واجراي قوانين و مقررات توسعه اکوتوریسم

1.44

Source: Research finding

جدول شماره ( )2ماتریس عوامل خارجی ( )EFEدر توسعه فعالیتهای گردشگری شهرستان خوانسار
نقاط

عالئم
عوامل خارجی

O1
O2
O3

فرصتها ()Opportunities

O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
∑O
T1
T2
T3
تهديدها ()Threats

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
∑T

وزن و

امتی زا      

امتیا زز ز

اهمیت

وضع      

وزن

1-0

موجود

دا ر

4 -1
5. 0

3

.15 0

موقعيت مناسب شهرستان و دسترسی به مرکز استان اصفهان

0.04

4

0.16

توسعه گردشگري يبط عي (اكوتوريسم) و روستا يي در سطح ملي و منطقهاي

.05 0

4

2. 0

استقرار برخي از جاذبههای تاریخی و باستانی در استان اصفهان و ميل به مسافرت گردشگران اين مناطق از جاذبههای بط یعی

.05 0

4

2. 0

نها و آداب و رسوم و حفاظت از الگوهاي فرهنگي ،موسیقیمحلیو پوشاك بومي در سطح
تجديد حيات هنرهاي سنتي ،جش 

0.03

4

0.12

ارتقاء فرهنگي و تبادالت اجتماعي ميان گردشگران منطقهاي و مّلّلي

0.02

3

0.06

طرحها و پروژههاي مرتبط با شناسا يي  ،حفاظت از گونههاي نادرگياهي و جانوري توسط سازمان حفاظت مح رد تسيز طي   

0.06

4

0.24

نزدیکی به سد گلپایگان ،پیست اسکی فریدون شهر و پناهگاه حيات وح شـ

موته

شهرستان خوانسار
ملي و منطقهای

سطح ملی ومنطقه ای
.05 0

3

.15 0

رو كي رد مناسب مسئوالن استانی به فعاليتهاي گردشگري پایدار و ارائه تسهيالت و امكان مشاركت استان در بازار گردش يرگ
توسعه گردشگري روستا يي در سطح ملي و امكان بهرهگيري از توسعه مذكور در رونق بازار گردشگري استان اصفهان

0.07

3

0.21

حمايت جهاني نهادها و سازمانهاي بينالمللي از توسعه جهانگردي پایدار

0.06

3

0.18

0.05

عدم تبليغات و اطالع رساني در مورد اماکن تاریخی و اهمیت آن در سطح ملی

0.06

3

0.18

3

.15 0

عدم فعاليت مناسب آژانسها و مراكز برگزاري تور درسطح استان اصفهان

0.06

3

0.18

پوشش ناكافي و يك فيت نازل ارائه خدمات رستورانهاي بين راهي استان اصفهان

0.04

3

0.12

نبود برنامه معين بازاريابي گردشگري پایدار در استان اصفهان

0.03

3

0.09

.05 0

3

.15 0

كمبود و يا نبود ثبات در تصميمگيري و اجراي برنامههای استانی

0.04

4

0.16

نابرابري توزيع گردشگر در سطح كشور توسط تورگردانان

0.04

3

0.12

.05 0

3

.15 0

منطقهاي و ملي

عدم آموزش براي بهرهبرداري مناسب از منابع محيط زيست در توسعه گردشگري استان
عدم جذب سرمایه گذاران ملی و بین الملی

عدم اطالعرساني بهنگام و گسترده استانی در زمينه جاذبهها و امكانات سفر به خوانسار

وجود قوانين و مقررات ناهماهنگ در توسعه و راهاندازي فعاليتهاي گردشگري پایدار
Source: Research finding

1.57
3

0.06

0.18

1.42
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پس از تهیه ماتریس عوامل داخلی و خارجی توسط کارشناسان ،مقایسه زوجی بر اساس اولویتها بین نق اب توق طا    
فرصتها جهت تعیین استراتژی  SOو نقاط قوت با تهدیدها جهت تعی نی

اس تارت ژژژی  ،STهمچن اب فعض طاقن نی

   

ی
فرصتها جهت تعیین استراتژی  WOو نقاط ضعف با تهدیدها برای تعی ا نی سس سسستراتژی  WTانجاممم و م یاهن سیرتا یی یی
یشود.
 SWOTاز این مقایسه استخراج م 
جدول شماره ( )3پروفایل SWOT
نقاط ضعف weakness

نقاط قوت Strength

استراتژي WO

استراتژي SO

استراتژي WT

استراتژي ST

)(Shojaian, 2015: 40

تهاOpportunity
فرص 
تهديدهاThreats

یباشند:
یهای حاصل از این ماتریس به قرار زیر م 
استراتژ 
استراتژي ( SOتهاجمي) :با بهرهگيري از نقاط قوت ،فرصتها را به حداكثر برس نا ن  اب .د ا زا هدافتس ا رتسا ني ا يژت      
برنامهريزان از طريق نقاط قوت ميكوشند از فرصتها حداكثر بهرهبرداري را بنمايند و ب رهب ا هه هههگ ،توق طاقن زا يري    
یها عبارتند از:
فرصتها را به حداكثر برسانند .راهبردهای پیشنهادی این استراتژ 

 - SO1استفاده از شرایط آب و هوایی ،منابع بط یعی و فرهنگی ب هعسوت یار    فعالیتتتهاای بط یع رگ ت د بذج ورادیاپ ی     

گردشگران استان.

تهای گردشگری با وجود جاذبههای در منطقه.
 - SO2مشارکت بخش خصوصی جهت همکاری و سرمایه گذاری در فعالی 
 - SO3توسعه بازار گردشگری بط یعی در منطقه خوانسار در اثر پیش بینی مشارکت استان در بازار گردشگری منطقه.

 - SO4استفاده از امکانات دهیاری ،شورای اسالمی روستاهای و بنیاد مسکن برای توسعه گردشگری پایدار در روستاها.

استراتژي ( WOمحافظهکارانه) :هدف اين استراتژي اين است كه ب رهب ا هه هههب صرف زا يرادر

ته وجوم يا د د لخاد طيحم ر     
تت تت

يتواند از فرصتتته هب يا   
بكوشند تا نقاط ضعف را بهبود بخشند ،چون در حالت کلی منطقه به دليل داشتن ضعف داخلي نم 
تها استفاده مناسب
دست آمده بهرهبرداري نمايد ،لذا الزم است راهبردها يي به كار رود كه با از بين بردن نقاط ضعف از فرص 
یها عبارتند از:
گردد .راهبرد پیشنهادی دراین استراتژ 

 - WO1ارائه فعالیتهای گردشگری در فصول گرم و سرد سال.

- WO2ایجاد زمینه برای استفاده از بط یعت زیبای منطقه برای گذاران اوقات فراغت در سطح ملی و منطقهای.

- WO3تقویت زیرساختهای مناسب منطقه برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری.

تهای گردشگری پایدار.
- WO4پشتیبیانی ازبرنامه های سازمانهای مرتبط برای توسعه فعالی 

استراتژي ( STرقابتي) :برنامهريزان و مجريان با تدوين و اجراي اين استراتژي و راهبرد ميكوشند با اس زا هدافت نق ،توق طا
اثرات ناشي از تهديدات موجود را كاهش داده و يا آنها را از بين ببرند .راهبردهای پیشنهادی این استراتژیها عبارتند از:

- ST 1برنامهریزی فعالیتهای گردشگری در فصول گرم و سرد سال.

تهای گردشگری.
- ST 2استفاده از خدمات زیربنایی موجود در ایجاد سای 

- ST 3برنامهریزی برای بازاریابی گردشگری در استان اصفهان توسط اداره کل میراث فرهنگی استان.

- ST 4جلب نظر مسئولین برای توسعه فعالیتهای گردشگری در روستا از طریق دهیاری و شورای روستا.

يگيرند كه حالت تدافعي دارند و هدف از اين اس يژتارت
استراتژي ( WTتدافعي) :برنامهريزان زماني اين استراتژي را به كار م 
كم كردن نقاط ضعف و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است در واقع در چنين وضعيتي ،برنامهههر م نازي يييييكوش دن

  

تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست751 ...

تهای گردش وخ یرگ د د یرا   
براي حفظ بقاي منطقه از فعاليتهاي توسعهاي بكاهند و يا سرانجام از توسعه ناهمگون با فعالی 
یها عبارتند از:
نمایند ،راهبردهای پیشنهادی این استراتژ 

تهای گردشگری منطقه با تقویت زیرساختها.
- WT 1ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالی 
- WT 2فرهنگ سازی برای پذیرش جامعه میزبان از گردشگران از طریق آموزش متولیان گردشگری در روستا.

- WT 3استفاده از امکانات ستاد بحران برای تعدیل آثار خشکسالی وسیل در منطقه خوانسار.

- WT 4فعال شدن استان در بازارهای گردشگری در سطح ملی و بین المللی
با توجه به تعیین وض بیرض هلیسوب هقطنم یاهدربهار یلک تیع

اهن یی شخب ره

تاوس     

( ∑S=2.27,∑W=1.44

     

یدهد وضع راهبردی منطقه است .نمودار شمار ()1
 )∑O=1.57,∑T=1.42قسمتی که بیشترین سطح را نشان م 

نمودار شماره ( )1ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک با اعمال ضرایب هریک
Source: Research finding

بر بط ق نتیجه حاصل ،راهبردهای شهرستان خوانسار به راهبردهای تهاجمی نزدیکتر است و ب سا نیا ر اس ب 

ااا ااااید زا 

نقاط قوت و فرصت بیشترین استفاده را برده و در مسیر این راهبرد پ یلانآ .تفر شی ززز زززز ,SWOTاب یارب لیلحت راز    
یکند و عمومًاًا توانایی ارزیابی تناسب آلترناتیوهای تصمیم گیری ب نیا ساسا ر    
تعیین اهمیت نسبی عوامل فراهم نم 
عوامل را ندارد .بر این اساس جهت ارزیابی آلترناتیوه سا رب ا اس لیلحت شور       ش کب هههای ANP1در آن زیلا

SWOT

یشوند) که
استفاده شده است .در ساخت چنین مدلی تدوین اهداف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها (عناصر نامیده م 
با یکدیگر در خوشههایی جمع شدهاند و تعیین ارتباط بین آنها باید ق رظن دم  ر دریگب را ) Kalantari2013,228 )...... .....
بنابراین ANPمتشکل از سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکهای است .سلسله مراتب کنترلی ارتباط هد و رایعم ،ف
یش ب رصانع ریثأت .دو ر    
یشود و ارتباط شبکهای وابستگی میان عناصر و خوشهها را ش م لما یی یی
زیر معیار را شامل م 
عناصر دیگر در یک شبکه توسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته م 
یشود). (Shojaian, 2015: 96-97
هدف با توجه به لیست عوامل داخلی و خارجی به مقایسه دو به دو عوامل و تعیین وزن و امتیاز نه یا ی زا کی ره 

  

فاکتورهای سوات به وسیله نظرخواهی کارشناسان امر م 
ینمااییم و در مح رازفا مرن طی      Super Decisionس راتخا

شبکهای با هدف تعیین اولویتبندی و اتخاذ بهترین استراتژیها اقدام شد .که نتایج آن در شکل ذی هاشم لباق ل ده    
است .وزن نسبی هریک از زیر معیارها از طریق مقدار ویژه ،اوزان نهایی هر معیار تعیین گردید.

Analytical network process

1
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شکل شماره ( )4ساختار شبکهای ()ANP-SWOT
Source: Research finding
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O
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با توجه به کلیه محاسبات مربوط در این مرحله و تعیین اوزان نهایی کلیه عوامل در چهار س یقحت راتخاس حوط ق و 
نیز میزان تأثیرگذاری هریک از معیارها و زیر معیارها در استراتژ 
یهای چهار گانه بوسیله نرم اف راز Super Decision
محاسبه نشد.
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یها مشخص گردید که اس تارت ژژژی  soب شزرا ا
با بررسی نتایج محاسبات مربوط به اوزان هریک از استراتژ 
عنوان استراتژی و به ترتیب استراتژی  STبا ارزش  ،. 130استراتژی  WOبا ارزش  0.06و اس ژتارت ییی ب شزرا ا

 0.29به
0.02

یها در رتبههای بعدی قرار دارند.
WTبه لحاظ اهمیت وزنی و جهت تصمیم گیری اجرای این استراتژ 
نتیجه گیری و پیشنهادات
یتوانددد به
یگیرد ،م 
زمانیکه گردشگری با هدف دیدن و بهرهمند شدن از جاذبههای بط یعتی و فرهنگی روستا انجام م 
عنوان یک ابزاری برای توسعه روستایی مورد استفاده قرار بگیرد .به شرط اینکه از روی برنامهریزی و مشارکت مردم
و مدنظر قرار دادن اثرات مثبت و منفی آن و در نظر گرفتن جوانب دیگر کار باشد .یکی از راهکارهای اساسی ب یار
توسعه مناطق روستایی توجه به اکوتوریسم است تا محیطهای روستایی را انزوا و مهجوریت خارج نموده و توس هع
متوازن را بوجود آورد .استفاده بهين و عبانم زا ه

اهتيفرظ ييييييي اکوتوریسممم موج سا ياهماگ زا دو اس هعسوت ي      پاید را

روستایی اسـت و ضرورت اصلي جهت نيل به توسعه پايدار ،شناخت توانمنددديهاي موج ياـهتـسايس نيودت و دو    
یباشد .ب هتخاسریز دوبن لیلد ه ای     
صـحيح و برنامه ريزيهاي اصولي جهت بالفعل نمودن توانمنديها و پتانسیلها م 
گردشگری در نواحی روستایی ،يـكي از مهمترين عوامل رشد و پيش  نيا تفر ن يحاو  ،،،، ،،،به زا یریگ هر    اكوتوريسم
یتوانددد در به دوـب
یتوان با شناسائي جاذبههای اكوتوريستي و تحليل پهنههای مناسب اكوتوريسم م 
اسـت .بنابراين م 
وضـعيت اقتصادي ،سطح اشتغال و افزا شي

ی ا قطانم ني
درآمد و در نهايت توسعه پايداررر روس یات ی ی

مك ككككككك ش نایا ی ی
ی

لهاای انتخ و یبا
نما ـي د .بـدين منظور از مـدل ترکیبی  SWOT-ANPبرای ارزی هیژتارتسا یبا اا ااا ب زا هدافتسا ا    عامل ل
یتواند ب روط ه   
انتخاب استراتژی برتر استفاده شده است .دلیل استفاده از مدل  ،ANPصعف مدل سوات است که نم 
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جامع فرایند تصمیم گیری استراتژیک برتر را ارزیابی کند .ترکیب مدل تحلیل ش کب هههای ب یلحت لدم ا لی یژتارتسا      
یتوانددد نت  لوبق لباق جیا و
سوات و اولویت دهی دقیق و قابل اعتماد به عوامل داخلی و خارجی ماتریس سوات م 
واقعی را از مسائل مرتبط ارئه نماید .در این رویکرد ترکیبی ابتدا چهارچوب اصلی عوامل تصمیم گی و لیلحت و یر
س نت جیا
ارزیابی فاکتورهای داخلی و خارجی مؤثر در تصمیم گیری در قالب مدل سوات ،تجزیه و تحلیل شد پس ه سس سس
یگردد تا به تحلیل نتایج حاصل از مد و تاوس ل
حاصل وارد مدل تحلیل شبکهای م 

قرب ر  یرا ر نیب لباقتم طباو

یهای نهایی را با توجه به کلیه عوامل معیارها و زی و اهرایعم ر تهج هلئسم یاهویتنرتلآ
عناصر ،استراتژ 

    

هدافتسا       

متخصصان امر ارائه نماید.
بدین ترتیب با تهیه ماتریس سوات متشکل از  40زیر عامل و  4اس  اب و یژتارت ا زا هدافتس لدم       ANPب یبایزرا ه   
استراتژ 
یها پرداخته شد .بر اساس نتایج این ارزیابی استراتژی  SOبا امتیاز وزنی  .290به عن باختنا یژتارتسا ناو    
شد .ضمن اینکه استراتژی  STبا امتیاز وزنی  .0. 13به عنوان استراتژی آلترناتیو و مکمل برای استراتژی برتر انتخ با
یتوانند رادیاپ هعسوت رد     
شده است .انتخاب استراتژی برتر و مکمل به این معنی نیست که دو استراتژی دیگ من ر یی یی
روستایی تأثیر داشته باشند .بلکه معنی آن این است که قابلیتها در شرایط فعلی در این دو استراتژی بیشتر بوده و باید
یدهددد هك شهرس ره رد راسناوخ نات      4اس یرارد یژتارت
آنها را تقویت کرد .نت رب جيا ر و اهيس يلحت ل اشن اه ن      م مم 
قابلیتهای خوبی هست چرا که امتیاز وزنی نسبی میان استراتژیها به صورت خوبی توزیع شده است .ب یلک روط ه    
ل ،ن قا زكارم دوب ا دوبمك و يتم     
یتوان گفت به رغـم مش كـ الت و تنگناهـاي مختلـف يبط عي و انس يظن ينا رر ررر سیل ل
م
سـرمايه گـذاريهـا در بخ شـ

توريسـم ،ضعف و بي ثباتي در مد وبمك ،تيري د سد تازـيهجت و تاـناكما  ت يـسر      

مطلـوب بـه بعض يـ از جاذبههای مناطق روستایی و عدم تطابق فرهنگي جوامع محلي با گردشگران با توجههه وج دو
قابل ـي تهـا و پتانسيلهاي مناسب اكوتوريسم و دارا ب  بـسانم تـيعقوم ،مـسيروتوكا عونتم لاكشا ندو ا ،يطاـبتر     

  

مناسب بودن براي فعال ـي تهـاي اكوتوريسـتي زمسـتاني ،داشتن زمينههاي مناسب گردشگري علمي با توجه به پوشش
یتواند از من مهم عبا   
گیاهی و جانوری متنوع و منحصر بـه فـرد ،استعداد و قابليت در توسعه اكوتوريسم را دارد و م 
اکوتوریسمی کشور باشد تا بتوان با ایجاد اشتغال مردم بومی و درآمد زایی با حفظ منابع بط یعی و فرهنگی روس یات ی
گامی در جهت توسعه پایدار برداشت .در راستاي تحقق هر چه سريعتر اهـداف توس مـسيروتوكا هعـ    در شهرس نات
خوانسار پيشنهاداتي ارائه م 
یگردد:
ـ شروع فعاليتهاي اصولي در زمين قطانم رد يرگشدرگ ه

روس یات ی و تد يارب مـسيروتوكا عماـج هـمانرب نيو      

شهرستان خوانسار و اولويتبندي جاذبههای اكوتوريستي روستایی شهرستان.
ـ معرفي جاذبههای اكوتوريستي شهرستان خوانسار از جمله ارتفاعات ،منابع آبی و برگزاري توره يا

ک یدرون هو ،،، ،،

غار نوردی ،پاراگالیدر و آفروید.
ـ تأسيس اكوكمپ (اکولوژها) و سايتهاي گردشگري بومی در نواحي روستایی شهرستان خوانسار.
ـ شناساندن تاريخ و فرهنگ مردم بومی و جاذبههای تاریخی شهرستان خوانسار با توجه به قدمت يخيرات ينالوط   
و غناي فرهنگي اين منطقـه بـه هموطنان در ساير نقاط.
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   ـ آشنا نمودن مردم روستاهای شهرستان خوانسار با اکوتوریسم و راههاي كسب درآمد و اشتغال زا يي براس نيا سا
.صنعت و ایجاد انگیزه در حفظ منابع بط یعی و تاریخی منطقه
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