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تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل SWOT

(مطالعه موردی :احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان)
مریم محمدی استادکالیه* ،1مریم الریجانی ،2مجید

مخدوم3

 1دانشجوی دکتری آموز ش محيطزيست دانشگاه پيام نور
 2استاديار گروه آموزش محيطزيست دانشگاه پيام نور تهران
 3استاد دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1333/40/22 :؛ تاريخ تصويب)1331/42/11 :

چکیده
پروژۀ احداث موزۀ ميراث روستايي با هدف ارايه عناصر فرهنگ روستايي حوزههای گوناگون گيالن و به تبع آن گسترش توريسم و
گردشگری ،در مساحتي بيش از  244هكتار در پارک جنگلي سراوان که قسمتي از جنگلهای کم ارتفاع البرز شمالي در جنوب غربي استان
گيالن ميباشد ،به اجرا درآمده است .در اين مقاله ضمن تحليل گسترش گردشگری در پارک جنگلي سراوان با احداث موزۀ ميراث
روستايي ،به ارايهی راهبردها و راهكارهای مناسب بخصوص راهكارهای آموزشي برای اجرای اين توسعه به صورت پايدار پرداخته شده
است .روش تحليلي مورد استفاده جهت تعيين نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات مدل )1( SWOTاست .نتايج حاصل از اين مدل،
پس از تجزيه و تحليل دادههای بدست آمده از مطالعات ميداني و نظرسنجيهای صورت گرفته از پرسشنامه ،بيانگر آن است که با وجود
پتانسيل بسيار باالی منطقه برای جذب توريسم و نقش مهم احداث موزۀ ميراث روستايي در گسترش اين صنعت ،درجه آسيبپذيری
منطقه ،به علت شرايط و موقعيت خاص اکولوژيكي آن بسيار باالست که لزوم بازنگری و ارايه راهكارهای مناسب با ويژگيهای منطقه در
جهت رفع محدوديتها و تهديدها و استفاده مناسب از مزيتهای نسبي موجود را ايجاب مينمايد.

کلید واژهها :گسترش گردشگری ،پارک جنگلي سراوان ،موزۀ ميراث روستاييSWOT ،

Email: mohamadi_ut@yahoo.com

*Corresponding author:
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سرآغاز
سفر به نواحي بكر و دست نخورده ،ديدار از جاذبههای طبيعي
برای پاسخ به نيازهای روحي -رواني و کنجكاویهای بشر
موضوع جديدی نبوده و نيست (تقوايي و همكاران .)1331 ،از
آنجا که جاذبههای دستساخت در کنار جاذبههای طبيعي و
فرهنگي ميتواند به جذب گردشگران بيشتر منجر شود ،بنابراين
توجه به چنين جاذبههايي از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار
ميشود (رستمي و آبكار .)1331 ،با وجود آن که ارتقا سطح
جاذبههای گردشگری ايران ضرورتي انكارناپذير است اما به علت
افزايش ميزان خسارات و صدمات وارد آمده بر طبيعت به
خصوص در دهه اخير ،حساسيت به ابعاد اکولولوژيكي گردشگری
و ارتباط توريسم با محيطزيست بيشتر مدنظر حاميان طبيعت و
صاحبنظران توسعه پايدار قرار گرفته است (زاهدی.)1331 ،
جنگلهای شمال ايران از نظر گياهي به فلور پرووانس هيرکاني
تعلق دارند که بازمانده گونههای باستاني و آثار فلور جنگلهای
باراني قديمي دوران سوم زمينشناسي و بهعنوان يكي از بهتری
منابع حياتي گياهي و جانوری به شمار ميآيند (تاختاجان،1332 ،
ترجمه مجنونيان.)1333 ،
جنگلهای هيرکاني ،هم از نظر ايجاد منظر طبيعي و هم از نظر
گونههای انحصاری اندميک و نيمهاندميک دارای ارزش حفاظتي
و گردشگری بااليي هستند (سازمان جنگلها و مراتع کشور،
 .)1331پارک جنگلي سراوان نيز قسمتي از اين جنگلها به
حساب ميآيد که به دليل موقعيت خاص قرارگيری (در مسير
بزرگراه رشت -تهران) و داشتن گونههای بومي و چشماندازهای
زيبا دارای پتانسيل بااليي برای توسعه گردشگری و جذب
توريست است .احداث موزۀ ميراث روستايي يكي از اقدامات
گردشگری صورت گرفته در اين پارک بوده که از اهداف آن
ميتوان به گسترش صنعت گردشگری ،آشنايي اقوام داخلي و
گردشگران خارجي با عناصر مختلف فرهنگ گيالن و نيز ايجاد
اشتغال و تحرک اقتصادی در منطقه اشاره نمود .با وجود نقش
بسيار مؤثر و سهگانه (نقش اقتصادی ،فرهنگي و آموزشي)
موزهها در صنعت توريسم (ذهبي ،)1333 ،اما از آن جا که فرايند
تصميمگيری محيطزيستي در توسعه توريسم پايدار ،ذاتاً پيچيده
بوده و غالباً پارامترها و مسايل مختلفي را در بر ميگيرد که بايد
اهميت نسبي آنها مشخص شود ( Skanavis and Sakellari,
 ،)2007بنابراين بررسي پتانسيلها و تنگناهای موجود در منطقه
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برای توسعه اکوتوريسم امری الزامي است.
از ابزارهای بسيار مهم در شناسايي پتانسيلها و تنگناها و سپس
تدوين راهبردها و استراتژیهای مناسب برای گردشگری پايدار،
تكنيک  SWOTاست که به وسيله آن اطالعات جمعآوری شده،
مورد بررسي و مقايسه قرار ميگيرند .اين مدل در واقع حروف
اختصاری چهار عامل تحليلي ،عبارت از قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهديدها است (مافي و سقايي )1333 ،و بهعنوان يک
ابزار برنامهريزی راهبردی ) )Hom Haacke, 2001و يک
چارچوب مفهومي برای تحليلهای سيستمي محسوب ميشود
(نوری و همكاران .)1331 ،امروزه  SWOTبهعنوان ابزاری نوين
برای تحليل عملكردها و وضعيت شكاف ،مورد استفاده طراحان و
ارزيابان راهبرد قرار ميشود ) .)Nilsson , 2004اين مدل،
شناسايي نظاممند عواملي است که راهبرد ،بايد بهترين سازگاری
را با آنها داشته باشد .منطق رويكرد مذکور آن است که يک
راهبرد مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و
تهديدها را به حداقل ممكن ميرساند .اين منطق اگر درست
بهکار رود نتايج خوبي برای انتخاب و طراحي يک راهبرد
اثربخش خواهد داشت (حكمتنيا و موسوی.)1331 ،
يكي از راهبردهای اثربخش در توسعه اکوتوريسم پايدار که در
اين تحقيق به آن اشاره شده ،آموزش است .در واقع آموزش،
راهي برای افزايش جذب توريست و نيز کاهش آثار محيطزيستي
ناشي از فعاليتهای گردشگری و توريسم است .آموزش ميتواند
به عنوان مهمترين موضوع و راهكار حفاظتي در تشويق و
تحريک بازديدکنندگان و مردم محلي به تغيير رفتار و افزايش
درک آنان نسبت به ارزشهای محيطزيست طبيعي و نيز کمک
به مديريت و توسعه صنعت گردشگری سازگار با محيطزيست،
نقش فعال داشته باشد ( .)Skanavis et al., 2004اهميت اين
موضوع تا آنجاست که حتي يونپ در گزارش سال  1331خود در
ارتباط با توريسم و محيطزيست ،نياز به برنامههای آموزشي و
هدايتکننده و ضرورت کسب اطالعات و آموزش برای همه
بازديدکنندگان و توريستها و نيز سرمايهگذاران محلي و افرادی
که در اين مكانهای اکوتوريستي مشغول فعاليتند و بهطورکلي
تمام کساني که به نحوی در ارتباط با اين موضوعاند ،تأکيد دارد
و انجام اقدامات سازمان يافته به منظور اجتناب از بروز آثار منفي
در محيطزيست و فرهنگهای محلي را الزم ميداند .در واقع به
منظور حل مسايل مربوط به توسعه توريسم در منطقه به شيوهای
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آگاهانه و مسئوالنه ،آگاهي از عواقب محيطزيستي مسايل و
راهحلهای پيشنهادی برای آنها ،مهم بوده که برای اين کار نياز
به ارايه آموزشهای محيطزيستي در منطقه است .به خصوص
اين آموزشها برای اطمينان از درک پايداری ميان
بازديدکنندگان ،تصميمگيرندگان محلي ،سرمايهگذاران بخش
گردشگری و جمعيت ميزبان بايد بهکار رود ( Skanavis and
.)Sakellari, 2011

از طرفي اصوالً افزايش آگاهي در خصوص مالحظات
محيطزيستي پروژهها يكي از ارکان موفقيت برنامههای حفاظت
محيطزيست در طرحهای توسعه به خصوص در مناطق طبيعي
است (محمدی )1333 ،که باعث تسهيل برنامهريزی در زمينه
توريسم و محيطزيست ميشود (.)Jamal et al., 2002
هدف از اين مقاله ،ضمن تحليل گسترش گردشگری با احداث
موزه ميراث روستايي در منطقه ،ارايه راهبردها و راهكارهای
مناسب به خصوص آموزشي برای اجرای اين توسعه به صورت
پايدار است.
پیشینه تحقیق

تحليل توسعه گردشگری با تكنيک  SWOTروشي نسبتاً نوين و
موفقي است که اکنون در نقاط مختلف دنيا مورد استفاده قرار
ميشود .در ايران نيز ميتوان به مطالعاتي چون؛ کاربرد مدل
 MS-SWOTدر تحليل مديريت گردشگری مطالعه موردی:
کالن شهر مشهد (مافي و سقايي ،)1333 ،تحليل عوامل مؤثر بر
گسترش گردشگری در ناحيه ساحلي چابهار با استفاده از مدل
راهبردی ( SWOTابراهيمزاده و آقاسيزاده ،)1333 ،بررسي
قابليتهای اکولوژيكي و توسعه گردشگری درياچه گهر بر اساس
مدل ( SWOTنوری و مهدینسب ،)1333،ارزيابي و ارايه برنامه
مديريت محيطزيستي گردشگری طبيعي در پارک جنگلي چيتگر
با استفاده از مدل ( SWOTيزدی و مشتاقيون ،)1331 ،تحليل
گردشگری روستايي با استفاده از مدل  SWOTمطالعه موردی:
منطقه باغستان شهرستان فردوس (شاطری و همكاران،)1331 ،
ارزيابي عوامل راهبردی محيطزيستي گسترش صنعت
طبيعتگردی با روش  SWOTمطالعه موردی :پارک ملي کوير
(ساالری و ارجمندی ،)1333 ،برنامهريزی راهبردی توسعه
گردشگری بر اساس تحليل  SWOTمطالعه موردی :شهر شيراز
(هادياني و همكاران )1331 ،اشاره کرد.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محدودۀ مطالعاتي (پارک جنگلي سراوان) بخشي از جنگلهای
کمارتفاع البرز شمالي (منطقة رويشي هيرکاني) در جنوبغربي
استان گيالن است .اين منطقه با مساحت حدود  1034هكتار
جزء مناطق مرطوب تا خيلي مرطوب با ضريب خشكي  11/3و
متوسط رطوبت ماهيانه بيش از  31درصد ميباشد .حداقل ارتفاع
محدوده از سطح دريا  33متر و حداکثر  244متر بوده و بيشتر
دارای مناطق کم شيب و فاقد جهت با شيب  4-1درصد است .از
خصوصيات کلي خاکهای آن داشتن عمق زياد ،تكامل پروفيلي،
درصد مواد آلي باال و  pHخنثي تا اسيدی است .درون پارک
جنگلي ،رودخانه سياهرود و چند دره به همراه تعدادی همراه
تعدادی از آبراهههای فصلي وجود دارد .در بررسي به عمل آمده
از گونههای مختلف گياهي در محدوده پارک ،دو تيپ اصلي
(بلوط -ممرزستان) و (انجيلي -بلوطستان) بيشترين درصد
درختان موجود را شامل ميشوند (مهندسين مشاور شمال،
.)1331
پروژه موزه میراث روستایی

هدف از اجرای اين پروژه به اجرا درآوردن ابعاد واقعي عناصر
فرهنگ روستايي حوزههای گوناگون گيالن در مساحتي بالغ بر
 244هكتار از پارک جنگلي سراوان است .در اين مجموعه عالوه
بر معماری روستايي مناطق مختلف استان ،ساير عناصر فرهنگي
مربوط به ابزارهای زندگي و کار ،خوراک ،پوشاک و  ...نيز به
نمايش گذاشته ميشود .اختصاص فضايي به بازار محلي،
کارگاههای مختلف سنتي نظير حصيربافي ،گمجسازی و سفالگری،
مرواريدبافي و  ،...ميدان بازیهای محلي برای برگزاری کشتي
گيلهمردی ،الفندبازی و  ...نيز مدنظر قرار دارد .برای اسكان
مسافران خانههای سنتي چوبي به همراه پارکبازی کودکان هم
در نظر گرفته شده است .در اين پروژه انواع خانههای روستايي
در نواحي مختلف گيالن ،شناسايي و پس از مطالعات
مردمشناسي و معماری انتخاب ميشوند تا پس از جداسازی به
پارک سراوان منتقل شوند و در محل سايت دقيقاً چون گذشته
بازسازی شوند .همچنين نمايشگاهي از گياهان بومي و نمايشگاه
دايمي غذاهای محلي نيز در فهرست فعاليتهای اين پروژه قرار
دارد (سازمان ميراث فرهنگي گيالن.)1332 ،
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روش پژوهش
روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفي -تحليلي است .ابتدا
برای جمعآوری اطالعات و دادههای موردنياز از بررسيهای
اسنادی ،کتابخانهای و مطالعات ميداني استفاده شده و با توجه به
اطالعات به دست آمده به بررسي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهديدهای منطقه برای توسعه گردشگری (اجرای پروژه موزه
ميراث روستايي) بر اساس مدل  SWOTپرداخته شده است.
سپس با ارايه پرسشنامه و نظرسنجي از  31نفر از اساتيد دانشگاه،
کارشناسان سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری
استان گيالن و نيز کارشناسان اداره کل محيطزيست و منابع

طبيعي استان و شهرستانهای تابعه در ارتباط با ميزان
ارزشگذاری هر يک از مولفههای در نظر گرفته شده برای
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای منطقه و محاسبه
ميانگين حاصل از اين ارزشگذاریها ،اولويتها مشخص شده و
سپس جهت بر طرف نمودن و تقليل نقاط ضعف و تهديد و نيز
بهبود و ارتقاء نقاط قوت و فرصت در خصوص توسعه گردشگری
پايدار از طريق احداث موزه ميراث روستايي در پارک جنگلي
سراوان ،راهبردهای مناسب و کارآمدی از جمله راهكارهای
آموزشي ارايه شده است (جدول .)1

جدول ( :)1ماتریس ( )SWOTعوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه اکوتوریسم (مأخذ :یافتههای پژوهش)1332 ،











نقاط قوت ()S
وجود جنگلهای هيرکاني شمال کشور در منطقه مطالعاتي
وجود جاده دسترسي مناسب و آسان به پارک
وجود رودخانه سياهرود و چندين چشمه در پارک
قرارگيری در مسير آزاد راه تهران – شمال
وجود برخي امكانات رفاهي و بهداشتي از جمله آب شرب
آشاميدني در منطقه
باال بودن روحيه مشارکت مردم جهت ايجاد و گسترش
توريسم
وجود اقليم مناسب در جذب توريسم
قرار داشتن در مسير ارتباطي نيمه غربي استان









فرصتها ()O










گسترش صنعت گردشگری
حفظ و نگهداری و گسترش فرهنگ بومي و آشنايي اقوام
داخلي و گردشگران خارجي با عناصر مختلف فرهنگ
گيالن
ايجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در منطقه
نگاه مثبت مسئوالن به امر گردشگری و افزايش توجه به
سرمايه گذاری در اين بخش
افزايش درآمد مردم منطقه
سرمايهگذاری در تأسيسات زيربنايي و روبنايي
فراهم شدن شرايط برای فروش بهتر محصوالت توليدی

نقاط ضعف ()W
محدود بودن فعاليتهای توسعه در منطقه به خاطر موقعيت خاص اکولوژيكي آن
امكانات کم تفريحي و رفاهي در پارک
تفاوت فرهنگي بين گردشگران و مردم منطقه
توزيع نامتناسب گردشگران در فصول مختلف سال(تراکم کم در زمستان)
عدم شناخت کافي و درک روشن کارکنان و بازديدکنندگان پارک از مسايل
محيطزيستي
عدم آموزش نيروی انساني شاغل در بخش گردشگری منطقه

تهدیدها ()T















تخريب زيستگاه گياهي و جانوری (بر اثر پاکتراشي و توسعه فعاليتهای توريسم)
وجود سيالب در اثر پاکتراشي
از بين رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلي
فرسايش خاک (به علت استفاده از ماشين آالت سنگين ،پاکتراشي ،خاکريزی و
خاکبرداری در مرحله ساختماني پروژه)
آلودگي صوتي در منطقه بر اثر مراحل ساختماني و بهرهبرداری پروژه
تاثير بر ايمني و سالمت (احتمال بروز تصادفات جادهای و حوادث ناشي از پاکتراشي و
رومونته کردن بناها )
تراکم بيش از حد جمعيتي و شلوغ شدن اين منطقه
آلودگي آب رودخانه (در اثر پاکتراشي ،تسطيح و ريشه کني گياهان و اجرای عمليات
خاکي در مرحله ساختماني و نيز دفع نادرست پسماند و پساب در مرحله بهرهبرداری
پروژه )
آلودگي هوا (ناشي از تردد وسايل نقليه و نيز گرد و غبار حاصل از فعاليتهای
خاکريزی و خاکبرداری در مرحله ساختماني و مصرف سوخت در مرحله بهرهبرداری
پروژه)
افزايش تخلفات اجتماعي و بزهكاری با ورود گردشگران در اين نواحي نسبت به قبل
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یافتهها
بررسی اولویتبندی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها
نتايج حاصل از ماتريس  SWOTدر جدولهای ( 3، 2و )0
بيانگر آن است که مؤلفه قرارگيری در مسير آزادراه تهران-
شمال با مجموع امتياز  22/2و ميانگين وزني  4/33به عنوان
مهمترين نقطهی قوت تلقي ميشود و بعد از آن وجود
جنگلهای هيرکاني در منطقه با مجموع امتياز  13/3و ميانگين
وزن  4/33در اولويت بعدی قرار دارد .در ضمن مؤلفهی باالبودن
روحيه مشارکت مردم در پروژههای ايجاد و گسترش توريسم با
مجموع امتياز  23/1و ميانگين وزني  4/31و وجود اقليم مناسب
برای جذب توريسم با مجموع امتياز  33/3و ميانگين وزن 4/01
به ترتيب جزء کماهميتترين و کماثرترين نقاط قوت به شمار
ميآيند .مؤلفهی محدودبودن فعاليتهای توسعه در منطقه به
خاطر موقعيت خاص اکولوژيكي آن (جنگلهای هيرکاني) با
مجموع امتياز  24/3و ميانگين وزني  4/31و عدم شناخت کافي
و درک روشن کارکنان و بازديدکنندگان از مسايل محيطزيستي
با مجموع امتياز  11/1و ميانگين وزني  4/30به ترتيب جزء
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مهمترين نقاط ضعف به شمار ميآيند .همچنين در بين نقاط
ضعف به ترتيب مؤلفههای تفاوت بين فرهنگ گردشگران با
مردم منطقه با مجموع امتياز  22/1و ميانگين وزن  4/3و توزيع
نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال با مجموع امتياز
 23/3و ميانگين وزن  4/33به ترتيب جزء کم اثرترين نقاط
ضعف محسوب ميشود .در خصوص فرصتها پس از امتيازدهي
صورت گرفته ،مؤلفهی توسعه صنعت گردشگری با مجموع امتياز
 34/1و ميانگين وزن  4/30در اولويت اول قرار دارد و سپس
حفظ و نگهداری و گسترش فرهنگ بومي در منطقه و آشنايي
اقوام داخلي و گردشگران خارجي با عناصر مختلف فرهنگ
گيالن با مجموع امتياز  23/3و ميانگين وزن  4/31در اولويت
دوم قرار دارد .در ضمن فراهمشدن شرايط برای فروش بهتر
محصوالت توليدی با مجموع امتياز  20و ميانگين وزن  4/32و
نگاه مثبت مسئوالن به امر گردشگری و افزايش توجه به
سرمايهگذاری در اين بخش با مجموع امتياز  33/2و ميانگين
وزن  4/00جزء کم اثرترين فرصتها به شمار ميآيند .عالوه بر
موارد ذکر شده ،تخريب زيستگاه گياهي و جانوری (بر اثر
پاکتراشي و توسعهی فعاليتهای توريسم) با مجموع امتياز 23/1

جدول ( : )2ماتریس تحلیل  ( SWOTرتبهبندی و اولویتسنجی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه کارشناسان)
(مأخذ  :محاسبات انجام شده بر روی نتایج پرسشنامه)
نقاط قوت ( ) S
وجود جنگلهای هيرکاني شمال کشور در منطقه مطالعاتي
وجود جاده دسترسي مناسب و آسان به پارک
باال بودن روحيه مشارکت مردم جهت ايجاد و گسترش توريسم
وجود رودخانه سياهرود و چندين چشمه در پارک
قرارگيری در مسير آزادراه تهران – شمال
وجود برخي امكانات رفاهي و بهداشتي از جمله آب شرب آشاميدني در منطقه
قرارگيری در مسير ارتباطي نيمه غربي استان
وجود اقليم مناسب در جذب توريسم
نقاط ضعف( ) W
عدم شناخت کافي و درک روشن کارکنان و بازديدکنندگان از مسايل محيطزيستي
محدودبودن فعاليتهای توسعه در منطقه بخاطر موقعيت خاص اکولوژيكي آن
توزيع نامتناسب گردشگران در فصول مختلف سال( تراکم کم در زمستان)
امكانات کم تفريحي و رفاهي در پارک
تفاوت فرهنگي بين گردشگران و مردم منطقه
عدم آموزش نيروی انساني شاغل در بخش گردشگری منطقه

مجموع وزن ها

میانگین وزن ها

رتبه

13/3
13/0
23/1
00/3
22/2
03/1
11/3
33/3

4/33
4/31
4/31
4/13
4/33
4/13
4/23
4/01

2
3
3
1
1
2
0
3

مجموع وزن ها

میانگین وزن ها

رتبه

11/1
24/3
23/3
03/3
22/1
03/3

4/30
4/31
4/33
4/23
4/3
4/21

2
1
1
0
2
3
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جدول ( :)3ماتریس تحلیل ( SWOTرتبهبندی و اولویتسنجی فرصتها و تهدیدها از دیدگاه کارشناسان)
(مأخذ  :محاسبات انجام شده بر روی نتایج پرسشنامه)
فرصتها ()O

مجموع وزنها

ايجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در منطقه
توسعه صنعت گردشگری
افزايش درآمد مردم منطقه
حفظ و گسترش فرهنگ بومي و آشنايي اقوام داخلي و گردشگران خارجي با فرهنگ
مردم گيالن
فراهم شدن شرايط برای فروش بهتر محصوالت توليدی
سرمايهگذاری در تأسيسات زيربنايي و روبنايي
نگاه مثبت مسئوالن به امر گردشگری و افزايش توجه به سرمايهگذاری در اين بخش
تهدیدها )(T

13/1
34/1
03/1

4/32
4/30
4/13

3
1
0

23/3

4/31

2

20
32
33/2

4/32
4/03
4/00

3
1
2

میانگین وزنها

رتبه

23/1
30/1

4/3
4/02

1
3

00/3

4/13

1

13/1

4/33

0

32/3

4/03

3

11/3
23/3

4/21
4/33

14
3

13/0

4/33

3

32
24

4/03
4/3

2
2

مجموع وزنها

تخريب زيستگاه گياهي و جانوری (بر اثر پاکتراشي و توسعه فعاليتهای توريسم)
آلودگي صوتي در منطقه بر اثر مراحل ساختماني و بهرهبرداری پروژه
تاثير بر ايمني و سالمت (نظير بروز تصادفات جاده ای و حوادث ناشي از پاکتراشي و
رومونته کردن بناها) در صورت عدم رعايت قوانين ايمني
آلودگي آب رودخانه (در اثر پاکتراشي ،تسطيح و ريشهکني گياهان و اجرای عمليات
خاکبرداری در مرحله ساختماني و نيز در اثر دفع نادرست پسماند و پساب در مرحله
بهرهبرداری پروژه)
آلودگي هوا ( ناشي از تردد وسايل نقليه و نيز گرد و غبار حاصل از فعاليتهای خاکريزی
و خاکبرداری در مرحله ساختماني و مصرف سوخت در مرحله بهرهبرداری پروژه)
از بين رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلي
افزايش تخلفات اجتماعي و بزهكاری با ورود گردشگران در به اين نواحي
فرسايش خاک (ناشي از استفاده از ماشين آالت سنگين ،پاکتراشي ،خاکريزی و
خاکبرداری در مرحله ساختماني)
تراکم بيش از حد جمعيت و شلوغ شدن اين منطقه
احتمال وقوع سيالب در اثر پاکتراشي

میانگین وزنها

رتبه

جدول ( :)4اولویتبندی عوامل درونی و عوامل بیرونی
اولویتبندی نقاط قوت

اولویتبندی نقاط ضعف

اولویت

اولویت

قرارگيری در مسير آزاد راه تهران -شمال

1

محدود بودن فعاليتهای توسعه در منطقه

1

وجود جنگلهای هيرکاني شمال کشور در منطقه مطالعاتي

2

عدم شناخت کافي و درک روشن کارکنان و بازديدکنندگان
پارک از مسايل محيطزيستي

2

وجود جاده دسترسي مناسب و آسان به پارک

3

عدم آموزش نيروی انساني شاغل در بخش گردشگری

3

قرار داشتن در مسير ارتباطي نيمه غربي استان

0

امكانات کم تفريحي و رفاهي در پارک

0

وجود رودخانه سياهرود و چندين چشمه در پارک
وجود برخي امكانات رفاهي و بهداشتي از جمله آب شرب آشاميدني
در منطقه

1

توزيع نامتناسب گردشگران در فصول مختلف سال

1

2

تفاوت بين فرهنگ گردشگران با مردم منطقه

2

وجود اقليم مناسب در جذب توريسم

3

-

-

باالبودن روحيه مشارکت مردم جهت ايجاد و گسترش توريسم

3

-

-
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ادامه جدول ( :)4اولویتبندی عوامل درونی و عوامل بیرونی
اولویتبندی فرصتها

اولویتبندی تهدیدها

اولویت

اولویت

توسعه صنعت گردشگری

1

تخريب زيستگاه گياهي و جانوری

1

حفظ و گسترش فرهنگ بومي در منطقه و آشنايي اقوام داخلي و
گردشگران خارجي با فرهنگ مردم گيالن

2

احتمال وقوع سيل در اثر پاکتراشي

2

ايجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در منطقه

3

فرسايش خاک

3

افزايش درآمد مردم منطقه

0

آلودگي آب رودخانه

0

سرمايهگذاری در تأسيسات زيربنايي و روبنايي

1

تأثير بر ايمني و سالمت

1

نگاه مثبت مسئوالن به امر گردشگری و افزايش توجه به
سرمايهگذاری در اين بخش

2

تراکم بيش از حد جمعيت و شلوغ شدن اين منطقه

2

فراهم شدن شرايط برای فروش بهتر محصوالت توليدی

3

آلودگي صوتي در منطقه

3

-

-

آلودگي هوا

3

-

-

افزايش تخلفات اجتماعي و بزهكاری با ورود گردشگران اين
نواحي

3

-

-

از بين رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلي

14

و ميانگين وزني  4/3مهمترين و مؤثرترين تهديد به شمار ميآيد
و احتمال وقوع سيل در اثر پاکتراشي در ناحيه مورد مطالعه با
مجموع امتياز  24و ميانگين وزن  4/3در مرتبه بعدی قرار
ميگيرد .در ضمن مولفه از بين رفتن فرهنگ و آداب و رسوم
محلي با مجموع امتياز  11/3و ميانگين وزن  4/21و افزايش
تخلفات اجتماعي و بزهكاری با ورود گردشگران به اين نواحي
با مجموع امتياز  23/3و ميانگين وزن  4/33به ترتيب جزء کم
اثرترين تهديدها محسوب ميشود.
ارایه راهبردهایی برای گسترش گردشگری پایدار با









تأکید بر احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی
سراوان



راهبردهای رقابتی /تهاجمی )(SO

در استراتژیهای تهاجمي که تمرکز بر نقاط قوت دروني (منطقه
مطالعاتي) و فرصتهای بيروني (احداث پروژۀ موزۀ ميراث
روستايي) استوار است ،موارد زير جهت بهرهبرداری از برتریهای
موجود به منظور توسعهی فعاليت گردشگری پايدار از طريق
احداث موزۀ ميراث روستايي ارايه ميشود:
 گسترش همكاریهای فرابخشي بين وزارتخانهها و
سازمانهای طراحيکننده و سرمايهگذار علوم فنآوری
محيطزيستي ،گردشگری ،آموزش و پرورش ،کشاورزی و
توسعه مناطق روستايي و  ...در زمينه اکوتوريسم پايدار



استفاده از پتانسيلهای موجود جهت حفاظت از منطقه
زمينهسازی و بهرهبرداری از حمايت بخش خصوصي برای
سرمايهگذاری بيشتر در پارک جنگلي سراوان
تقاضای افزايش بودجه و اعتبارات آموزشي و پژوهشي منطقه
توسط اداره کل منابعطبيعي و سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگری استان گيالن
سوق دادن جوامع محلي به سمت توسعه اقتصادی -ارايه
تبليغات مناسب برای شناساندن اهميت منطقه و منحصر بفرد
بودنپروژهموزهميراثروستاييبرایافزايشتوريسموگردشگری
ترويج و آموزش گردشگری از طريق نشستها و جلسههای
مختلف با مردم منطقه
آموزش نيروهای متخصص جهت شناسايي و شناساندن
قابليتهای منطقه به گردشگران
آموزش گردشگران در استفاده بهينه از قابليتهای منطقه

راهبردهای تنوع ((ST

در استراتژیهای تنوع تأکيد بر روی نقاط قوت دروني پارک و
تهديدات بيروني حاصل از احداث موزۀ ميراث روستايي در آن
است که عبارتند از :
 مديريت صحيح محيطزيستي در جهت حفظ غنا و تنوع
گونهای حياتوحش منطقه
 تنوع بخشي به امكانات ،فعاليتها و خدمات گردشگری به
منظور جلب رضايت گردشگران
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کنترل و حذف مشكالت ايمني و بهداشتي برای کاهش
تهديدات موجود در منطقه
ايجاد امكانات دسترسي برای محيطبان جهت دسترسي و
گشتزني در منطقه و بازديد مستمر
افزايش امنيت موجود در منطقه با در نظرگرفتن پليس پارک
جلوگيری از ايجاد حريق مصنوعي توسط بازديدکنندگان و
آلودگيهای حاصله توأم با افزايش جذب توريسم
تنوع بخشي و توسعه برنامههای تبليغاتي برای معرفي
جاذبههای گردشگری منطقه مورد مطالعه
توسعه شبكه اطالعات گردشگری و خدمات اطالعرساني و
آموزشي گردشگری
جلوگيری از تخريب جنگلها و پوشش گياهي منطقه از
طريق آموزش گردشگران
استفاده از دانشآموزان ،دانشجويان و سازمانهای غيردولتي
محلي جهت ترميم و بازسازی بخشهای تخريب شده منطقه
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راهبردهای بازنگری )(WO

در استراتژیهای بازنگری ،ضمن تأکيد برر نقراط ضرعف درونري
منطقه ،سعي بر بهرهگيری از فرصرتهرای بيرونري ايجراد شرده
توسط احداث موزۀ ميراث روستايي در جهرت رفرع نقراط ضرعف
فررراروی توسررعه گردشررگری منطقرره اسررت .برره هم رين منظررور
راهكارهای زير ارايه ميشود:
 بازنگری به قوانين و مقررات اراضي در روستا به منظور
بهرهبرداری از قسمتهای مختلف آن برای گردشگران
 بهبود و ارتقای گردشگری از طريق سرمايهگذاری مشترک
دولتي -خصوصي
 ايجاد امكانات دسترسي برای گشتزني محيطبان در منطقه
برای شناسايي بيشتر منطقه
 استفاده از توان مشارکتي مردم جهت توسعهی گردشگری
 بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای مرتبط برای آموزش
گردشگران و مردم منطقه به منظور بهرهگيری بهينه و
هدفمند از منابع و آثار مثبت گردشگری
 مديريت مناسب و درخور و نيز تدوين برنامههای تبليغاتي
مناسب جهت افزايش جذب توريسم در منطقه



راهبردهای تدافعی )(WT



در استراتژی های تدافعي ضمن تأکيد بر آسريب پرذيری منطقره،
راهكارهای زير ارايه ميشود:
 تعيين ظرفيت برد و تعداد گردشگراني که مريتوانند به طرور







پايدار بدون ايجاد هرگونه اثر سوء از زيرساختها و منابع
استفاده کنند.
ارزيابي توان و آثار محيطزيستي ناشي از فعاليتهای توسعه
اکوتوريسم در منطقه
سازگاری نوع و مقياس توسعه گردشگری منطقه با ويژگيهای
اجتماعي ،فرهنگي و محيطزيستي جامعه محلي آن
تخصيص بودجه و توجه کافي به منطقه جهت ايجاد امكانات
رفاهي و بهداشتي در آن
به حداقل رساندن ناسازگاریها و تضادهای احتمالي مابين
منابع مورداستفاده در اکوتوريسم و زندگي ساکنان بومي
ارايه راهكارهايي برای جلوگيری از سيالب از قبيل:
جلوگيری از قطع يكسره درختان بخصوص اطراف رودخانه و
گابيونبندی در اطراف بستر رودخانه
ارايه راهكارهايي برای جلوگيری از فرسايش خاک از جمله:
استفاده از پوشش سبز (پوشاندن سطوح قابل فرسايش و
بدون درخت به وسيله پوشش گياهي) ،طرح آبخيزداری
(عمليات کنترل سيل) ،تثبيت خاک اطراف جاده ،حفاظت
سطح خاک به وسيله مالچپاشي ،تدوين طرحهای کنترل
فرسايش ،مكانيابي درست سازهها با انجام محدوديت شيب
برای به حداقل رساندن خاکبرداری و خاکريزی ،اجتناب از
پاکتراشي تا حد امكان ،عدم پاکتراشي در دامنههای پرشيب
و بي ثبات و خاکهای دارای فرسايش و جايگزيني سريع
پوشش گياهي پس از پاکتراشي
راهكارهايي در جهت کاهش آلودگي صوتي از قبيل :کاشت
گونههای درختي سازگار با منطقه مانند کاج تدا در مناطق
فاقد پوشش گياهي پارک ،به حداقل رساندن مسيرهای سواره
داخل پارک ،محدود نمودن استفاده از بازديدکنندگان در استفاده
بهينه از قابليتهای منطقه و جلوگيری از آلودگيهای آن و
ترويج گردشگری مسئوالنه از طريق آموزش و تبليغات مناسب
برگزاری دورههای آموزشي جهت آشنا نمودن کارگران و
مردم محلي با ارزش پارکهای جنگلي و اهميت حفظ
اکوسيستم و گونهها و تبعات ناشي از آلودگي و تخريب آنها
برگزاری دورههای محيطزيستي ايمني و بهداشت برای
آشنايي مديران و کارکنان درگير پروژه و نيز دورههای آموزشي
جهت آشنايي اعضای تيم پايش با تجهيزات مورد استفاده
برگزاری دورههای آشنايي کارشناسان و مديران در مورد
چگونگي استقرار سيستمهای مديريت محيطزيستي

تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل ... SWOT

 تهيه برنامههای آموزشي جهت توسعه فرهنگ اکوتوريسم
پايدار در پارکهای جنگلي از طريق شبكههای تلويزيوني
استان ،برگزاری همايشهای علمي و جلسات سخنراني،
کارگاههای آموزشي ،چاپ بروشور و کتابچهها و مقاالت
آموزشي در اين زمينه
 آموزش و اطالعرساني به مردم در نحوۀ برخورد با گردشگر و
گردشگری در منطقه
بحث و نتیجه گیری
با استفاده از روشهای آماری و مطالعات ميداني به بررسي و
تحليل وضعيت توسعه گردشگری در پارک جنگلي سراوان از
طريق احداث موزه ميراث روستايي پرداخته شد .با مدل SWOT
و از طريق پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منطقه در توسعهی
گردشگری ،همچنين فرصتها و تهديدهای ايجاد شده بر اثر
احداث موزۀ ميراث روستايي مورد ارزيابي قرار گرفت و بر اساس
آن ،استراتژیهای مناسب جهت رشد و توسعه گردشگری پايدار
در منطقه ارايه شد.
 .1نتايج جنبههای کيفي هر يک از عوامل مؤثر داخلي و خارجي
شناسايي شده ،بيانگر آن است که منطقه مطالعاتي توان بسيار
بااليي برای جذب توريسم داشته و احداث موزه ميراث روستايي
نقش مهمي در گسترش اين صنعت در منطقه ايفا ميکند.
همچنين درجه آسيبپذيری منطقه ،به علت شرايط و موقعيت
خاص اکولوژيكي آن بسيار باال بوده که بيانکننده لزوم
برنامهريزی و مديريت صحيح محيطزيستي در منطقه است.
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 .2بررسي نتايج جنبههای کمي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهديدها (با توجه به جدول اولويتبندی و رتبهبندی عوامل مؤثر
داخلي و خارجي از ديدگاه پاسخدهندگان) نشان ميدهد که :
 در بين مؤلفههای شناخته شده نقاط قوت ،قرارگيری در مسير
آزادراه تهران -شمال بهعنوان مهمترين نقطه قوت تلقي
ميشود و باالبودن روحيه مشارکت مردم در پروژههای ايجاد
و گسترش توريسم بهعنوان کماهميتترين نقطه قوت به
شمار ميآيد.
 مؤلفه محدودبودن فعاليتهای توسعه در منطقه به خاطر
موقعيت خاص اکولوژيكي آن (جنگلهای هيرکاني) مهمترين
نقاط ضعف به شمار ميآيد .همچنين در بين نقاط ضعف
مولفه تفاوت ميان فرهنگ گردشگران با مردم منطقه بهعنوان
کم اهميتترين و کم اثرترين نقطه ضعف محسوب ميشود.
 در بين فرصتهای بيروني ،توسعهی صنعت گردشگری در
اولويت اول قرار دارد و فراهم شدن شرايط برای فروش بهتر
محصوالت توليدی در پايينترين اولويت قرار گرفته است.
 از بين تهديدهای بيروني نيز ،تخريب زيستگاه گياهي و
جانوری بر اثر پاکتراشي و توسعهی فعاليتهای توريسم
مهمترين و مؤثرترين تهديد به شمار ميآيد و مؤلفهی از بين
رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلي ،با توجه به ماهيت موزۀ
ميراث روستايي ،جز کماهميتترين تهديدها محسوب ميشود.
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