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خالصه 

هاي جدید مورد مطالعه علوم مختلف بوده و امروزه از جهات گوناگون، هاي نو و زمینهصنعت گردشگري یکی از عرصه

به  هاي اقتصادي، و از سوي دیگر،توجه به گردشگري از یک سو به علت ارزش. مورد توجه و عنایت کشورها واقع شده است

هاي گردشگري و اکوتوریستی، در هر ها و قابلیتبرداري از توانبه دلیل آن که بهره. دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن است

اي هاي مزبور به گونهها و قابلیتهاي پویا و فعال، براي توسعه آن منطقه فراهم نماید، تحلیل توانتواند زمینهمنطقه، می

هاي ها و توانمنديپژوهش حاضر سعی بر آن گردیده است تا با شناسایی قابلیتلذا در . خواهد داشت جغرافیایی، ضرورتی ویژه

الخصوص منطقه گردشگري شورابیل زمینه رشد و توسعه گردشگري طبیعی در علی توسعه صنعت گردشگري در این شهر

اي و ها از روش تابخانهداده. باشدلیلی میتح - نوع تحقیق کاربردي و روش آن توصیفی. محدوده مورد مطالعه فراهم شود

نتایج . استفاده شده است SWOTهمچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از مدل تحلیلی . میدانی جمع آوري شدند

دارایکمترین  WTدارایبیشترینحساسیت،وراهبرد STکه راهبردهایمربوطبهدهدها و اطالعات نشان میحاصل از تحلیل داده

  ..باشدحساسیتمی

سازي، شورابیل  راهریزي راهبردي، پیادهگردشگري، برنامه: کلمات کلیدي

  

  مقدمه .1

 آورندناصلی توسعه پایدار یاد میکاریزان توسعه، از گردشگري به عنوان یکی از ارگذاران و برنامهامروزه بسیاري از سیاست

گردشگري مناطق و رفعموانع آن، سهم بیشتري از منافع این بخش را نصیب خود هاي توسعه و تالش دارند با شناسایی قابلیت

کنفرانس ریو براي تحقق رهیافت توسعه پایدار گردشگري و ارزیابی پیامدهاي آن بر جوامع میزبان،  21در قطعنامه . سازند

پایدار  يیابی به توسعهفقیت در دستگیري موارزیابیعوامل محیطی، فرهنگی و اقتصادي متأثر از عملیات گردشگري، اندازه

 يبرا يبه عنوان ابزار يتا به کنون، گردشگر 1970از سال .]1[ریزان و پژوهشگران قرار گرفتگردشگریمورد توجه برنامه

کرده  دایارزشمند پ یگاهیتر توسعه جا عیخود در بستر وس يو در حال توسعه ظهور و اکنون برا افتهیتوسعه در جوامع توسعه 

انبوه و یگردشگر یشدن اثرات منف انیو همزمان با نما يالدیم 80به اواخر دهه  داریپا ياما ظهور مفهوم گردشگر.]2[است
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به  لیموضوع تبد تیاهم لیگردد که از آن بعد به دلیآن مناطق باز م ستیز طیو مح يدر مقاصد گردشگر ختهیلجام گس

 يرا گردشگر داریپا يگردشگر ،يبرجسته مطالعات گردشگر نظرباتلر صاحب . شد يصنعت گردشگر دیغالب و جد میپارادا

صدمه نزند و تا بدان حد  طیبه مح یکیزیو ف یو از نظر انسان ابدیدر زمان نامحدود ادامه  ط،یمح کیکرده که بتواند در  فیتعر

 يآن نوع از گردشگر داریپا يگردشگر لذا. وارد نکند يلطمه ا یاجتماع يندهایو فرآ هاتیفعال ریفعال باشد که به توسعه سا

 دیدر شهر مادر داریپا يگردشگر یکنفرانس جهان نیکه نخست 1995در سال . کند لیرا تسه داریاست که بتواند توسعه پا

  : نکهیمفهوم مطرح شده از جمله ا نیدر بسط ا زین یبرگزار شد نکات مهم

در بلندمدت، مسائل  یکیمعنا که مسائل اکولوژ نیبد. باشد يداریپا يارهایبراساس مع دیبا يتوسعه گردشگر

  .شود تیرعا دیبا یو اخالق یاجتماع يهاالزم نسبت به جنبه تعهداتو ياقتصاد

است یو انسان یفرهنگ ،یعیطب يهاطیمستلزم مح يگردشگر يداریپا تماهی.  

را مدنظر داشته باشد یجوامع محل یو عناصر سنت یارزش ،یفرهنگ يهاجنبه دیبا يگردشگر.  

قادر است در پردازش  يها نشان از آن دارد که گردشگرتالش نیا یبطور کل. دارد داریدر توسعه پا شهیر داریپا يگردشگر

 يهاارائه روش رامونیپ داریپا يگردشگر ییدر بسط معنا یرو هدف اصلنیاز ا.را شکل دهد یعمل يراهکار داریتوسعه پا

 يگردشگر داریتوسعه پا. باشدیمنابع م نیا یعلم ریغ يریو ممانعت از به کارگ ینو انسا یعیاز منابع طب يریگدر بهره یمنطق

 استیبا س دیبا داریپا يگردشگر نرویاز ا. جوامع است یفرهنگ راثیمنابع و م ست،یز طیدو جنبه حفاظت از مح يدارا

کنگره  در.کند نیتضم ییایجغراف يرا در توسعه همهجانبه فضاها یبخش دیام تا بتواند حرکت دیبه اجرا در آ یمشخص و مدون

و  یفرهنگ راثیحفظ منابع و م ست،یز طیبه حفاظت از مح داریپا يگردشگر فیدر تعر 2002در سال  داریتوسعه پا یجهان

مشخص به اجرا در آمده و بتواند توسعه  استیبا س دیبا داریپا يگردشگر نیبنابرا. حرمت و احترام به جوامع اشاره شده است

هاي متعـددي در ایـن ا و کنفرانسها، میزگردهارگاهک) 1991(ورانس ریفبعد از کن].3[دیمان نیرا تضم ییایهمه جانبه جغراف

گري پایدار با توسعۀ پایدار صورت گرفت و عمدة راي تبیـین ارتبـاط مفهـومی گردشهایی بـزمینـه برگـزار شـد و تالش

ه جانبه به توسعۀ گردشگري در عین محافظت از محیط ابزارهـا بـه منظـور دستیابی همتوجهات به ارتقاي رویکردها و 

 2017مجمع عمومیسازمان ملل متّحد،سال در نهایت، .تدر نـواحی و مقاصد گردشگري معطوف شده اس) رهنگـییا ف(طبیعی

مدیریت گردشگري خصوصا گردشگري پایدار ].3[نامگذاري کردهاست»1ابزار توسعه: سال جهانی گردشگري پایدار«عنوانبهرا 

از . شودهاي مهم اقتصادي محسوب میدر بسیاري از کشورها، به منزله نمـادي از هویـت فرهنگـی، طبیعی، انسانی از بخش

مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، تاریخی و زیست محیطی در اماین رو، پایداري در گردشگري، مستلزم توجـه نظ

در ]. 4[ هاي گردشگري مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاري این منابع براي آینده استحرکت بـه سـوي اسـتفاده ازجاذبه

یابی به دست يبرا .کندالم تأکید میي منابع گردشگري در مسیرهاي سنهایت، گردشگري پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه

در . قرار گیردمشاهدات  وی دانیم یبررس ید موردگردشگران با يمندتیو رضا یستیتور يساختار وضع موجود، الگوهااین امر، 

 باشد بهاین راستا یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء گردشگري پایدار ترویج نحوه استفاده گردشگران از سایتهاي گردشگري می

هاي اخیر به آن توجهی اي که در طوالنی مدت باعث تخریب و از بین رفتن سایت نگردد یکی از موارد مهمی که در سالگونه

فضاهاي پویاي  يهاي گردشگري، رابط اصلی و پیونددهندهراهپیاده..باشدهاي شهري میراهخاص شده است پیاده

قتصادیو اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگري شهري و حضور فعال توانندعالوه بر نقش اشهریوگردشگران هستندو می

  .گردشگران در فضاهاي شهري، محسوب شوند

                                                            
1. International Year of Sustainable Tourism for Development
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رویه شـهرها با عدم توجه به نیازهاي انسـانی همراه بوده، و موجب بروز مشـکالت فراوانی امروزه گسـترشسـریع و بی

که در ، باشدترین شکل جابجایی انسان در محیط میضروريترین و ترین، قدیمیحرکت پیاده طبیعیدرشهرها شده است

هاي خود در تعامالت اجتماعی باشد که به دلیل ویژگیهاي مختلفی از شهروندان میمقیاس شهر عمل کرده و پذیراي گروه

اي از ه گستردههاي چند عملکردي که دامندر عصر ارتباطات مجازي و تحریک اقتصادي نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه

هاي بصري، فرهنگی و اجتماعی آن گیري از ارزشگیرد موجب حضور هرچه بیشتر شهروندان و بهرهها را در بر میفعالیت

باشد، یدر ارتباط م يروادهیکه با مقوله پ یاز موضوعات طراح يابه مجموعه گسترده يمدارادهیپبه عبارتی ]. 5[شوندمی

 ،يریو دلپذ تیتوانند جذابیم ییاز توانا ياآن با هر سن و هر درجه نیاست که ساکن یمدار، مکانادهیمکان پ کی. اشاره دارد

تردد  نیو ح التیدر هنگام فراغت بلکه در استفاده از امکانات و تسه طنه فق ،يروادهیرا در هنگام پ تیو امن یو راحت شیآسا

ها به سازي متفاوت است؛ اما اغلب طرحراههاي پیادهسیاسی فرم طرحل فرهنگی، تاریخی و الیاگرچه به د.]6[احساس کنند

پذیر صورت هاي تجاري مرکز شهر، خلق مرکز شهر سرزنده و زیستمنظور کاهشازدحام خودرو در مرکز شهر، پایداري فعالیت

حرکت شتابان کشور ما بهسوي در طول چنددهه اخیر، سلطه تدریجی حرکت سواره برفضاها و معابر شهري، در اثر . گیرندمی

در اثر این تغییرات فکر نشده کالبدهاي بسیاري درشــهرهاي . توسعه، کالبد شهرها تغییرات بسیار شدیدي متحمل شده است

ن، توکیو، لند].5[ها در شــهر وجود نداردها و نیازهاییدارند که دیگر کالبدي براي این فعالیتمردم ما فعالیت. اندما از بین رفته

سازي را به عرصه شهرسازي نوین خود راه داده و نتایج مثبت آن راهاند که پدیده پیاده نیویورك، بارسلونا و مسکو از شهرهایی

دست آوردن درآمد  ها، به هاي تاریخی و هویت فرهنگی، جلب گردشگران به این محدوده حفظ و نوسازي بافت. اند را آزموده

  .یی، از آثار مثبت این طرح در چنین کشورهایی بوده استزا ارزي از این راه و اشتغال

رونق داشته و شواهد تاریخی فراوانی داّل براین مدعا وجـود دارد، اما، صنعت گردشگري نیز گردشگري از دیرباز در ایران 

گر و همچنـین نیافتـه اسـت و در نتیجـه موفقیتچندانی بـراي جـذب گردشـدر ایران، آنچنان که باید، رشد و توسـعه

 يبه روند گردشگر ینگاه میبا ن.]7[دسـتیابی بـه مزایـاي اقتصـادي،فرهنگـی، اجتمـاعی، و سیاسـی صـورت نگرفتـه اسـت

 9 انیدر م یخیو آثار تار هیاز لحاظ ابن رانیکه، هر چند کشور ا میبریم یپ تیواقع نیبه ا ران،یو آمار مربوط به آن در ا داریپا

دارند اما  راثبت شدن  تیکه قابل هیهزار ابن 200ونیلیم کیثبت شده و  یخیتار هیهزار ابن 12با (ردیگیقرار م ایکشور برتر دن

باشد اما از نظر درآمد یم ایکشور برتر دن 10جزو  زین یستیاکوتور يهااز نظر جاذبه ی، و حت)انددهیهنوز آنها به ثبت نرس

را به خود اختصاص  92بهتر از رتبه  یگاهیجا رانیکه، ا ییکشورها است، تا جا ریکمتر از سا اریبس نهیزم نیکسب شده در ا

  ].9و8[نداده است

گیري بهینه از تواند بر بهبود کیفیت سفر گردشگران و بهرهي گردشگري میافزون بر اثرات مفیدي که توسعه

هاي جدید طریق افزایش درآمد و ایجاد فرصتزماناختصاص داده شده به گردشگري داشته باشد، پویایی اقتصاد شهري از 

. توان از این امکان بهره گرفتي محلی از پیامدهاي مهم گردشگري است که در مناطق مختلف کشور میشغلیبراي جامعه

وع ها و امکانات بالقوهی مکانی و زمانی ایننباتوجه به اهمیت گردشگري در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و وجود زمینه

، مطالعه موردي در ...هاي آیینی و ها، آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، مناسبتگردشگري در کشور از قبیل وجود زیارتگاه

اردبیل از .باشدباشد که مرکزیت گردشگري استان در مقیاس استانی، ملی میحاضر گردشگري شهر اردبیل میپژوهش 

هاي گردشگري فراوان طبیعی و تاریخی ازجمله شهرهاي اقلیم مناسب و جاذبهشهرهاي مهم گردشگري است و با دارا بودن 

هاي گردشگري ها و جاذبههمچنین الزم به ذکر است که شهر اردبیل با دارا بودن قابلیت. باشدمستعد در جذب گردشگر می

هاي هاو توانمنديه دلیل پتانسیلریاچه شورابیل بد. باشدفراوان داراي نقش بسیار مهم کشاورزیدر سطح استانی و ملی می
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توان اینمنطقه را به قطب هاي مناسب میریزيفراوانی را جهت گردشگري سالمتی و ورزشی دارد که در صورت اجراي برنامه

. گردشگري شهري و تفریحی تبدیل نموده و نهایتاگام مهمی در جهت حرکت به توسعه گردشگري شهریمنطقه برداشته شود

دریاچه شورابیل که به . راه منطقه نمونه گردشگري شورابیل خواهد بودحاضر بررسی وضعیت پیاده هش.هدف از پژ

دریاچه آب شورایران به  9این دریاچه در گذشته در زمره یکی از .هکتار در جنوب شهر اردبیل واقع شده است120مساحت

هایتفریحی اردبیل به ر حال حاضر یکی از مکاند]. 10[رفته و بسیار شور بودهاست و خاصیت درمانی داشته استشمار می

رود که در کنار آن شهربازي و فضاي سبزي تأسیس گردیدهاست و مسافران زیادي هرساله از نقاط مختلف کشور به شمار می

  .آینداینمکان می

  ضرورت تحقیق

منحصر به فرد از سوي دیگر یکی از هاي تاریخی و فرهنگی و هوایی از یک سو و وجود مکانبه لحاظ تنوع آب ایرانکشور 

. هاي بالقوه خود در این زمینه به نحو مطلوبی استفاده نکرده استچند کشور انگشت شمار جهان است که تاکنون از ظرفیت

هاي سیاحتی و فرهنگی بسیار و دارا بودن آب و هواي به اصطالح چهار فصل هاي طبیعی و جاذبهسرزمین ایران با پتانسیل

هاي خارجی، قطبی مهم در مندان به مسافرتسازي شرایطی مطلوب براي عالقهند به عنوان کشوري توانمند در آمادهتوامی

صنعت توریسم به معناي عام و توریسم ورزشی در معناي خاص آن تلقی شود، که در این راستا استان اردبیل با داشتن 

تواند نقشی مهم و اساسی در جذب انواع گردشگر، بویژه راتژیک میهاي الزم و موقعیتی استهاي موجود، تواناییپتانسیل

الزم است  هیناح نیجوانان ا يکاریب يو درصد باال اردبیل استان تیبا توجه به محرومهمچنین  .گردشگر ورزشی داشته باشد

. مختلف اقدام شود يهااشتغال و کسب درآمد از راه جادی، اتیدر جهت رفع محروم هاتیامکانات و قابل یبا استفاده از تمام

فرهنگ،  ،ياقتصاد، کشاورز رینظ یمختلف يهاکه با حوزه یفرابخش یبه عنوان صنعت يمنظور گسترش صنعت گردشگر نیبد

مناطق جهان نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و  ریسا اتیو خدمات در تعامل است و تجرب ستیز طیمح

مورد  اردبیلتوسعه در استان  یاصل ياز ابزارها یکیتواند به عنوان یاست م دهیگرد هیآن ناح یاجتماع - ياقتصاد شرفتیپ

  .ردیقرار گ وجهت

منطقه نمونه گردشگري شورابیل با قرار گرفتن در مرکز شهر اردبیل و داشتن تنها دریاچه طبیعی داخل شهري کشور، شرایط 

هکتار و در دو  120به مساحت طبیعیدریاچه این . بسیار مناسبی براي تبدیل شدن به قطب گردشگري و تفریحی را دارد

این دریاچه مستعد پیست .ین بخاطر شوري و لجنطبی خود مشهور بودسابق برا. کیلومتري جنوب اردبیل واقع شده است

کیلومتر مسیر مستقیم داشته  2ایاست که حداقلقایقرانی روئینگ است چرا که اولین شرط براي احداث این پیست، دریاچه

نگی و ورزشی بسیاري جاذبه گردشگري شورابیلداراي امکانات تفریحی و فره. باشد و این شرایط دریاچه شورابیل وجود دارد

از شوري آن کاسته شده است ، گذاري آن بدلیل شوري بسیار زیاد آب بوده که امروزه باافزوده شدن آب شیریناست و علت نام

 14میلیون متر مکعب به 1/1هکتار و حجم آب آن از 74هکتار به 180وبا هدایت آب رودخانه بالخلو وسعت این تاالب از 

، هاي آن از جمله اسکله قایقرانیجاذبه. هاي آن بهکلی ازبین رفتافزایش یافت و نمک، امالح و لجنمیلیون متر مکعب 

هاي ویژه و اگر تاکنون طرح...شهربازي و دریاچه و،لیالملنمایشگاه بین، گنجینه تاریخ طبیعی،سواريدوچرخه، دومیدان

کرد، جاذبه هاي طبیعی یا این منطقه گردشگران را جذب میگیر گردشگري در این مجموعه اجرا نشده و هرآنچه که در چشم

آن چیزي که عیان . امکانات معمولی بود، حاال این تصمیم مجموعه جدید شهرداري اردبیل است که شورابیل را متحول کند

به یک منطقه  تواند آن راهاي ویژه و بزرگی است که میاست پتانسیل باالي این مجتمع تفریحی توریستی براي اجراي طرح

روي در دور رینگ پیادههاي انجام گرفته در سال اخیر اجراي طرح ترین طرحیکی از مهم .نمونه گردشگري واقعی تبدیل کند
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سازي در افزایش راهاین پژوهش در صدد ارزیابی نقش اجراي پیاده. بوده است خودروهااز تردد و جلوگیري دریاچه شورابیل 

تا با توجه به نقاط قوت و . باشدرضایت شهروندان و گردشگران از این پروژه تفریحی ورزشی می تعداد گردشگري و میزان

  .هاي بلند در زمینه رشد و توسعه گردشگري شهري شهر اردبیل برداشته شودضعف گام

  سوابق تحقیق 

. تحقیقات زیادي انجام گرفته استسازي و دیگر مصادیق برتري پیاده بر اتومبیل تاکنون راهمداري، پیادهدر زمینه پیاده

از تحقیقات انجام گرفته در . هاي گردشگري صورت نگرفته استراه ساري در سایتي پیادهولی تاکنون تحقیقی در زمینه

  : توان چند مورد زیر به عنوان نمونه اشاره نمودسازي و گردشگري شهري میراهزمینه پیاده

با استفاده از  يتوسعه گردشگر نهیبه يراهبردها "اي با عنواندر مقاله) 1394(یغفوري و همکارانش

هاي هاي و محدودیتبه پتاسیل swotبا استفاده از مدل تحلیل ) لیاردب لیشوراب اچهیدر(يموردمطالعهSWOTمدل

مصنوعی همچون هاي متنوع طبیعی و دهد که دریاچه شورابیل داراي جاذبهنشان می. اندگردشگري دریاچه اردبیل پرداخته

که نشان از ...سوار، باغ وحش، شهر بازي وهاي دو و میدانی و دوچرخهرانی، جاده آسفالته دوردریاچه، پیستامکانات قایق

هاي مذکور، درکنار جاذبه. باشدتواناي باالي این دریاچه براي تبدیل شدن به منطقه نمونهگردشگري در سطح منطقه می

شلوغی و ازدحام بیش ازحد به دلیل مشکالت کالبدي دریاچه، . هاي نیز رو به رو استمحدودیتدریاچه شورابیل با یکسري 

هایزیست محیطی گذاري خصوصی به دلیل افزایش بار مالی ناشی از قیمت زمین و سوداگري آن،آلودگیضعف در سرمایه

هاي ردشگري دریاچه توسط محدودهناشی از حضور گردشگران و عدم آشنایی آنان با اصول گردشگري، تهدید بازار گ

ترین گردشگریرقیب همچون سرعین،اقلیم خشن در فصول سرد که موجبات گردشگري فصلی را فراهم آورده است، از مهم

هاي راهپیادهاي باعنوان در مقاله) 1393(حقیقی و همکارانشذاکر.]11[ندشورابیل هستهاي گردشگریمسائل و محدودیت

هاي اخیر رشد و توسعه صنعت گردشگري و اتخاذ آن بعنوان در دهه، با اشاره به اینکه گردشگري پایدارشهري و تأثیر آن بر 

ریزان را بر آن داشته تا جهت هاي عمده اقتصادي از طرف کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، برنامهیکی از فعالیت

اول افزایش کیفیت تجزیه گردشگري، دوم تالش در جهت حفظ : هاي گردشگري به دو مقوله مهم توجه نمایندتوسعه فعالیت

منافع جوامع میزبان، دور از ذهن نیست که دستیابی به این دو مهم تنها از طریق شناسایی، تعیین و ارتقاء ظرفیت پذیرش 

ها با راهپیادههدف اصلی این پژوهش تحلیل کیفیت . گرددگردشگري در راستاي توسعه پایدار این مقاصد گردشگري میسر می

اي با در مقاله) 1395(درویشی .اندپرداختهکارهایی در جهت بهبود شرایط آنها تحلیلی و در نهایت یافتن راه- ايروش کتابخانه

ها و جاذبه ییمطالعه و شناسا، با اشاره به لیشهر اردب لیشوراب اچهیدر يگردشگري دهایها و تهدبر فرصت یلیتحل"عنوان

در  تیاز اهم ،یو استان یمختلف مل يهايزیربه منظور ملحوظ داشتن آنها در برنامه یعیطب يهایژگینهفته در و يهالیپتانس

-ها نشان مییافته.اندگردشگري دریاچه شورابیل پرداخته هاي روبرويموانع و چالش، به بررسی برخوردار است یخور توجه

زده در حاشیه آن براي اهالی اردبیل است که البته ساخت و سازهایشتابدریاچه شورابیل اختصاص به ظرفیت فراغتی دهد، 

دریاچه تاحدود زیادي عملکرد فراغتی آنرا کاهش داده است ذکر این نکته ضروري است که سرزمینآذربایجان به ویژه منطقه 

توسعهبخش اعظمی از انواع  هاي دیدنی قابلیتاردبیل با توجه به پیشینه تاریخی درخشان وجود آب و هواي متنوع جاذبه

باشد و این نکته را نباید از نظر دور داشت که هر نوع توریسمی در مسیر توسعه خوددر این منطقه داراي توریسم را دارا می

ها شامل موارد طبیعی،فرهنگی، اخالقی، اقتصادي وحتی سیاسی است هایی است که این محدودیتمالحظات و محدودیت

جانبه را در منطقه اردبیل وجودبینش سانترالیستی در علت عدم توسعه صنعت توریسم و حتی توسعه همهترین توان مهممی

 لیتحل].12[. نسبت داد مسئولین مربوطه و عدم اختصاص بودجه مناسب و به موقع و وجود تبعیض نسبت به این منطقه
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با استفاده اچهیدر يتوسعه گردشگر يهاتیو محدود هالیپتانس، به بررسی لیشوراب اچهیدر يعوامل موثر بر توسعه گردشگر

، 27/0یوزن ازیبا امت یبخش خصوص يگذارهیسرما شیکه افزادهد، ها نشان مییافته. اندپرداختهSWOTاز تکنیک تحلیلی

و  يبهساز ، 0/6یوزن ازیبا امت اچهیدر هیحاش ي، ساخت و سازها2/0یوزن ازیاستاندارد با امت یو اقامت یوجود امکانات رفاه

از دیگر تحقیقات انجام گرفته در زمینه دریاچه شورابیل، . روندیبه شمار م 6/0یوزن ازیبا امت اچهیمحوطه در يورود يبازساز

 لیشوراب اچهیدر يگردشگر يتوسعه يمناسب برا يراهبردها"با عنوان) 1391(توان به مقاله پاشازاده و خداکرمیمی

ارزیابی نقش دریاچه شورابیل در توسعه گردشگري شهري اردبیل با با عنوان ) 1391(احدنژاد و همکاران ].13["یلاردب

محیطی آن تحلیل نقش توسعه فیزیکی اردبیل و پیامدهاي زیستو مقاله نجفی و همکارانش با عنوان SWOTاستفاده ازمدل

  .اشاره نمود ]. 14[)یلپیرامون دریاچه شوراب:محدوده مورد مطالعه (GISبا استفاده از

  روش شناسی تحقیق

اي و مقاالت، از آوري اطالعات کتابخانهضمن جمع تحقیقدر این . باشدتحلیلی می –نوع تحقیق کاربردي و روش آن توصیفی 

نمونه گردشگري محدوده مورد بررسی منطقۀ . تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است –روش پیمایشی، توصیفی

 . استفاده شده استswotها و اطالعات از مدل تحلیلی همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده. باشدمی در شهر اردبیل شورابیل

-سپس بابهره ،ها و تهدیدات گردشگري منطقه شناسایی گردید نقاط ضعف، قوت، فرصت  swotبا استفاده از مدل تحلیلی 

-مسؤوالن مرتبطباگردشگري بهعنوانجامعه نمونه نیزنظرخواهیشدکهباوزننفربهوسیلهپرسشنامه،ازمردمو 40هايگیري از تجربه

تکمیل و در پایان جهت برطرف کردن یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدات، تقویت و بهبود SWOTدهیبهموارد موردنظر،ماتریس

منطقه نمونه  درهاي مناسب توسعه گردشگري هاي گردشگري، به ارایه راهبردها و استراتژي نقاط قوت و توسعه فرصت

  .پرداخته شد گردشگري شورابیل

ها و تهدیدهاي  سازمانی با فرصتیکی از ابزارهاي استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون SWOT:SWOTمدل تحلیلی

زیر از دو جنبه   اشکال استراتژي  را براي یافتن  راهکارهاییSWOT  با توجه به مدل شهري هاروارد، ]. 15[سازمانی استبرون

ي  هاها و ضعفاز توانایی( درونی  و یک ارزیابی  )هاي یک محیط خاص و فرصت  ها از تهدید(بیرونی  ، یک ارزیابی کند تجو میجس

ها با استفاده از این و سازمان  ها است و تهدید  ها، فرصت ها، ضعف هااز توانائی  در پی تهیه لیستی SWOT).  یک سازمان

یک چارچوب مفهومی است که براي  SWOTماتریسهستند   شانباموقعیت  متناسب  اي یافتن استراتژي به دنبال  ها یافته

هاي درونی آن به کار گرفته  ها و ضعف ها در محیط خارجی یک سیستم و بررسی قوت شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت

  ]. 16[شودمی

  
  ]17[هاو نحوه تعیین استراتژي SWOTماتریس : 1شکل 

  معرفی محدوده مورد مطالعه
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-دریاچهشورابیلیکیازجاذبه

هایگردشگریاطرافاردبیلدریاچهشورابیالستکهایندریاچهقبالبسیارشوربودهاستولیامروزهباافزودهشدنآبشیرینازشوریآنکاستهشده،بط

-ایندریاچهدارایامکاناتتفریحی،ورزشیوفرهنگیبسیاریازجملهقایق. شودکهنوعیماهیدرآنپرورشدادهمیوري

. است...  ها،رستوراندروسطدریاچهوسواري،باغوحش،هتلهایمجهزوزیبا،مجموعهشهربازیبرایبچهرانی،پیستدوومیدانی،دوچرخه

 2500 هایکوهستانباغیروودرارتفاعشرقیاردبیلبطرفخلخالدریکیازدرهکیلومتریجنوب 48 ایندریاچهدر

  . باشدهایایرانمیتریندریاچهباترینودیدنیهکتاروعمقمتوسطپنجمتریکیاززی 210 متریازسطحدریابامساحتیبالغبر

  دوره هاي توسعه و تحول کارکردي دریاچه شورابیل: 1جدول 

  زیباشناسی غالب   ماهیت و چارچوب توسعه  دوره هاي توسعه

  .اي خارج از شهردریاچه  1302تا دوران قاجار

1350باباصفري، (جنبه درمانی گل و الي کف دریاچه.(  

  کارکردي -هویتی

  گراتحمیلی و فایده  هاي جامع و ادامه روند قبلی همچنانها و برنامهفقدان طرح  1352-1303  پهلوي

1352-1357  شورابیل به عنوان لکه سبز در قالب پارك جنگلی در کنار شهر دیده شده.  

تاسیس دانشکده علوم کشاورزي.  

انقالب 

اسالمی 

  تاکنون

1357-1372  انداضافه شدههاي تفریحی به آن مجموعه.  

هاي اداري اطرافیابی دانشگاه محقق و علوم پزشکی و سایر کاربريمکان.  

  گراتحمیلی و فایده

1372-1396  1395: 7 مشاورآتک،(سازیآبدریاچهشیرین(.  

1385 مشاورطرحوکاوش،(تبدیلشدنعرصهکشاورزیبهفضایسبز (  

1385 مشاورطرحوکاوش،(هایتفریحیوگردشیتعریفقضاهاوکاربري (  

1390مشاورعرصه،(یابیکاربریهایمسکونیمکان (.  

83 هایشهریمطالعهوارایهطرحتوسطمشاورآتکتوسعهتاسیساتوزیرساخت-

  .)1385 مشاورطرحوکاوش،(93

تعریفآنبهعنوانبزرگترینپیستدوچرخهوقدمزنی.  

  )1396:کرامتی و همکاران: منبع(

-هایطبیعی استانمینوازترینجاذبهچشمهکتاریکیاززیباترینو311دریاچهشورابیلبامساحتحدود

انجامخدماتساماندهیوطراحیمجموعه .باشدکههماکنوندرداخلشهراردبیلقراردارد

گردشگریشورابیلبهمهندسینمشاورآتکواگذارشدتاضمنانجاممطالعاتپایه، اقدامبهطراحیو 

- هایمناسبوقطبعنوانیکیازمکانساماندهیمجموعهگردشگریدریاچهشورابیلکردهودرصورتاجرایطرحتصویبی، دریاچه شورابیلب

هایکافیوتامینخدماتموردنیازبرایگردشگرانازبعداقتصادیواشتغالنیز هایجاذبگردشگریاستانوکشورتبدیلشود و ضمنایجادجاذبه

هاي متنوعطبیعی، باشدکهجاذبهقابلیتتوسعهچشمگیریدرمنطقهبوجودآید،کهتحققاینامرمستلزماینمی

  ). 1392:مهندسین مشاور آتک(موزونتوسعهیافتهوتجهیزشوندتاریخیواجتماعیوفرهنگیمنطقهبهصورت
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  )1392:مهندسین مشاور آتک(نقشه کاربري اراضی محدوده شورابیل: 2شکل 

  هایافته

ریزي راهبردي مراحل برنامه  

ریزان برنامه ها براي افزایش گردشگري با توجه به نقش و جایگاهراههاي الزم در پیادهریزي راهبردي و تدوین کنترلبرنامه

  .گیردشهري طی هشت مرحله صورت می

گیران کلیدي درونی به منظور توافق در گفتگو با تصمیم: ریزي راهبردي توافق  براي تالش درجهت برنامه - مرحله اول

- این توافق متضمن مواردي چون تعیین اولویت .ریزي راهبردي و مراحل اصلی آن، هدف این مرحله استمورد کلیت برنامه

ریزي راهبردي و تامین منابع ها، نقش، وظایف و ترکیب اعضاي گروه برنامهبندي گزارشریزي، شکل و زمانهاي فرایند برنامه

  .الزم براي تحقق اهداف مورد انتظار است

در پی تشخیص و تبیین تعهدات رسمی و این مرحله : ریزي راهبرديتشخیص و تبیین تعهدات برنامه -مرحله دوم

-ریز و مدیر با آنها مواجه است که شامل آییناین موارد بایدهایی است که برنامه. گرددغیررسمی است که از خارج تحمیل می

  .باشدهاي فرادست، قوانین و مقررات موجود مینامه، ضوابط، طرح

راهها و افزایش گردشگري در و نقش آنها در فرایند مدیریت پیادههاي ذینفع مطالعه این مرحله به شناسایی تمامی گروه

ها نیازمند مطالعات بسیار این نقاط با توجه به امکانات و شرایط مدیریتی موجود نیازمند است که با توجه به تعدد این گروه

ها گیري از این طرحعات، امکان بهرهها و اسناد فرادست با توجه به رویکرد متفاوت این مطالعالوه براین در طرح. وسیعی است

ها براي افزایش راهولی در مجموع رسالت و ارزش تدوین پیاده. هاي ذینفع ممکن نبوده استدر زمینه شناسایی گروه

  .توان ارتقا دادگردشگري با توجه به امکانات و شرایط مدیریتی موجود را می
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ها در موضوع سومین مرحله، توسعه و تشریح رسالت و ارزش: راهبرديریزي تشریح و تعیین نگرش برنامه  -مرحله سوم

در این بخش افراد ذینفع و نقش آنان همراه با معیارهاي مربوطه در خصوص قضاوت نسبت به عملکرد را . مورد پژوهش است

  .سازدمشخص می

ها و منظور مشخص نمودن فرصتاین مرحله به تبیین و توصیف محیط بیرونی به :ارزیابی محیط خارجی - مرحله چهارم

در این رابطه، روندها و . راههاي اطراف دریاچه براي گردشگران داخلی و خارجی با آن روبرو استتهدیدهایی است که پیاده

- هاي مختلف ذینفع نظیر برنامههمراه با ماهیت و موقعیت گروه... رخدادهاي مدیریتی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، امکانات و

توانند به میزان زیادي در آینده به محدوده مورد نظر گذاران و سایر عوامل درگیر که میشهري، شهروندان، سرمایه ریزان

  .گیردمنفعت یا زیان برساند، مورد ارزیابی قرار می

شرایط مرحله پنجم، ارزیابی محدوده مورد مطالعه از لحاظ امکانات زیرساختی و : ارزیابی محیط درونی - مرحله پنجم

هاي قابل کنترل هستند که در هر نقاط ضعف و قوت جزء فعالیت. جغرافیایی به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت آن است

فرایند ارزیابی محیط درونی، موازي با فرایند بررسی عوامل بیرونی . رسانندمقطع زمانی به منطقه مورد مطالعه سود یا زیان می

  .شود درونی از نظر مدیران و خبرگان امر مشخص میها از لحاظ عوامل اولویت. است

ها جهت راهمباحث راهبردي، موارد ناظر بر خط مشی الزم براي پیاده:تشخیص و تبیین مباحث راهبردي -مرحله ششم

مدیریت  گذارد و موارد نظیر هزینه، امور مالی وها تاثیرمیها، ارزشافزایش گردشگري در این نقاط است که بر تعهدات، نگرش

ریزیشهري و شهرسازان براي مدیریت این نقاط براي جذب راهبردهاي تدوین نقش برنامه.کندآمیزد و تلفیق میرا در هم می

هاي جغرافیایی هر یک از شهرها و محدوده. گردشگري در هر شهري و مکانی با توجه به موقعیت جغرافیایی ان متفاوت است

باشند، باید خود مشکالت را با توجه به شرایط و ها میراهناسب جهت مدیریت مناسب پیادهکه حائز شرایط توسعه و مدیریت م

در شهر مورد مطالعه ... ها و شرایط جغرافیایی و شرایط مدیریتی، امکانات موجود در شهرها، پتانسیل. امکانات موجود حل کند

  .کرد

اهداف و راهبردها براي اقدام در زمینه اموري که در مراحل قبل در این مرحله، :تدوین اهداف و راهبردها -مرحله هفتم

هایی در هاي قابل اجرا و تصورات یا دیدگاهتدوین و توسعه راهبردها با تعیین گزینه. شوندمشخص گردید، توسعه و تدوین می

.شودجهت حل مشکالت آغاز می

گردد که در ریزي راهبردي، مشخص مییند برنامهدر مرحله پایانی فرا:تشریح و توصیف موقعیت آتی - مرحله هشتم

بینی شده و عینیت یافتن توان بالقوه موجود، محدوده از چه موقعیتی برخوردار صورت اجراي موفقیت آمیز راهبردهاي پیش

  .گردداین توصیف در واقع دیدگاه موفقیت تلقی می. خواهد بود

ارزیابی محیط بیرونی و درونی)IE(2  

عوامل ،ریزان در همان مراحلقضاوتگیران و برنامهتصمیممدیران، شوند که بیرونی و درونی باعث میارزیابی محیط 

تصمیمات کوچکی که در مورد . را در فرایند تدوین اهداف و راهبردها بهکارگیرند) نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید(چهارگانه

اي سازد که اهداف و راهبردهاي مختلف را به شیوهن را فراهم میشود، این امکااهمیت نسبی عوامل درونی و بیرونی گرفته می

  .اثربخش ارائه نمایند

معرفی فرایند ارزیابی محیط بیرونی  

                                                            
2. Internal – External
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ها جهت افزایش گردشگري و جذب آنها در راهریزیشهري براي افزایش مدیریت پیادهعوامل بیرونی تاثیرگذار بر نقش برنامه

موجود و شرایط جغرافیایی طی پنج گام با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط بیرونی مورد این محدوده با توجه به امکانات 

  .گیردارزیابی قرار می

پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل عمده :تعیین عوامل بیرونی تاثیرگذار بر پیاده راهها جهت جذب گردشگر  - گام اول

عامل است که در  30تعداد عوامل تعیین شده تقریبًا بیش از . گیردیشناخته شده در ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی قرار م

راهها براي جذب گردشگر در نظر گرفته و یا آن را مورد برگیرنده عواملی است که موجب فرصت براي مدیریت بهتر پیاده

ها و راههاي پیادهشوند و سپس آنهایی که باعث کاهش پتانسیلابتدا عواملی که موجب فرصت می. دهدتهدید قرار می

  .گیردکنند، در این ماتریس قرار میگردد و پایداري شهري را تهدید میگردشگري می

در این گام به عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل بیرونی بر مبناي :تعیین میزان اهمیت عوامل بیرونی - گام دوم

بوده و نشان دهنده اهمیت نسبی ) بسیار مهم( 9تا ) همیتبی ا(1این وزن ها از . شودداده می) ضریب(اهمیت هرکدام، وزن

به عواملی که موجب . یک عامل در مدیریت بهتر این محدوده براي جذب گردشگر با توجه به امکانات و شرایط مدیریتی است

دید کننده هم شود؛ اما اگر عوامل تهداده می) در مقایسه با عوامل تهدید کننده(شوند، وزن بیشتريفرصت یا موقعیت می

  .ها باید عدد یک باشدمجموع این وزن. شدید باشند، باید به آنها وزن باالیی داده شود

ریزان شهري در این گام به هریک از عوامل بیرونی که موجب موفقیت مدیران و برنامه:تعیین رتبه عوامل بیرونی - گام سوم

شود که این عدد بیانگر میزان تاثیراتی است داده می 9تا  1، رتبه گرددراههاي اطراف دریاچه میبراي جذب گردشگر در پیاده

بیانگر اهمیت برابر، عدد  1عدد . ها دارندراهریزانشهري در کنترل و مدیریت پیادهکه هر یک از عوامل در موفقیت نقش برنامه

ان دهنده اهمیت متوسط تا قوي و نش 4نشان دهنده تاثیر اهمیت متوسط، عدد  3به معنی اهمیت برابر تا متوسط، عدد  2

اهمیت خیلی قوي  8اهمیت خیلی قوي، عدد  7اهمیت قوي تا اهمیت خیلی قوي، عدد  6به معنی اهمیت قوي، عدد  5عدد 

  . باشدالعادي قوي میبیانگر اهمیت فوق 9العاده قوي و در نهایت عدد تا اهمیت فوق

گردد این گام، ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب میدر :تعیین نمره نهایی عوامل بیرونی - گام چهارم

هاي نهایی تمامی عوامل موجود در ماتریس با یکدیگر جمع زده شده تا مجموع نمره سپس نمره. تا نمره نهایی بدست آید

  .نهایی عوامل بیرونی بدست آید

ارزیابی محیط بیرونی  

نقاط (گرفته با استفاده از روش لیکرت، نظرات کارشناسان امر در مورد عوامل داخلیها و مطالعات صورت پس از بررسی

در این بخش . در شهر اردبیل، ضریب و رتبه آنها مشخص گردید) ها و تهدیدهانقاط فرصت(و عوامل خارجی) قوت و ضعف

- اي منطقه جهت تدوین نقش برنامههتعداد عوامل داخلی و خارجی محاسبه و راهبردهاي مربوط به توانمندیها و پتانسیل

ارزیابی استخراج و تعیین شد در مرحله بعد، مجموع امتیاز 2 ریزانشهري در کنترل و مدیریت این محدوده در قالب جدول 

  .در مورد معیارها محاسبه شد Expert Choiceافزار نهایی با استفاده از نرم

  روي شورابیلنقاطقوت،ضعفپیاده : 2جدول

ضعف   نماد  قوت  نماد

ضعف امکانات و خدمات راهنمایی گردشگران 

  دراطراف دریاچه

W1  راهها در محدوده دریاچهکمک به بخش سالمت عمومی با افزایش پیاده S1  

گذاري بخش خصوصی در اطراف دریاچهعدم سرمایه W2  ها در اطراف دریاچه براي جلب بیشتر گردشگرياحیاي برخی از کاربري S2  

نبود برنامه ریزي مناسب به منظور پرکردن اوقات  W3  سوارها در محدوده دریاچهافزایش ایمنی افراد پیاده و یا دوچرخه S3  
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فراغت گردشگران

کمبود پارکینگ در اطراف دریاچه با دسترسی اسان W4  کاهش الودگی هوا در اطراف دریاچه S4  

 کمبود امکانات رفاهی به ویژه در زمینه امکانات

قامتی شامل هتل و مهمانخانه وا

W5  ها با فروش محصوالت محلی در رونق اقتصادي و افزایش خرده فروشی

پیاده روههاي واقع در دریاچه

S5  

کمبود مبلمان شهري مناسب در برخی از قسمتهاي 

دریاچه

W6  ها اطراف دریاچهراهافزایش تعامالت اجتماعی در پیاده S6  

بعضی نقاط پیاده راههاسازي نامناسب در کف W7  چیدمان مناسب کاربریهاي اطراف دریاچه در فضاهاي عمومی S7  

عدم تبلیغات مناسب جهت جذب گردشگر در اطراف 

ها و توانایی هاي آندریاچه با توجه به پتانسیل

W8  راههاي موجود در دریاچه به افزایش سالمتی ذهنی گردشگران در پیاده

سروصداي بصريگونه خاطر دوري از هر

S8  

- - افزایش خالقیت در فضاهاي عمومی  اطراف دریاچه  براي جذب گردشگر S9  

- - ایجاد حس مکانی قوي و خلق فضاهاي مدنی براي افزایش جذابیت در 

راههاپیاده

S10  

- - افزایش مشارکت مردم در فضا و همبستگی آنان و تجدید حیات مدنی S11  

- - در فضاهاي اطراف دریاچه از طریق کاربرد نورایجاد منظره شبانه  S12  

- - هاي اطراف دریاچهراهافزایش امنیت فضاها در پیاده S13  

- - هاي سنی و ها براي گروهسازي فضاها و چیدمان مناسب کاربريمناسب

جنسی

S14  

- - پررنگ شدن حضور زنان در اطراف شورابیل S15  

- - روي اطراف دریاچه سازي مناسب در پیادهفرهنگ S16  

- - -هبهبود سیماي بصري اطراف دریاچه با خلق فضاهاي جدید مانند پیاد

راهها

S17  

- - امکان برخورد و گفتگو با دیگران و (بهبود و افزایش برخوردهاي اجتماعی

)تماس با محیط گردشگري

S18  

  روي شورابیلنقاطفرصتوتهدیداتپیاده : 3جدول

تهدید   نماد  فرصت  نماد

آب و هواي مناسب و متبوع اطراف دریاچه نسبت به سایر نقاط شهر  T1  افزایش آلودگی اطراف دریاچه به خاطر ریختن زباله O1  

آسیب رساندن به درختان و گیاهان اطراف دریاچه T2  هاي توریسم ورزشی در شهر نظیر قایقرانی در دریاچهوجود پتانسیل O2  

اقامتی و رفاهی در اطراف  پایین بودن بهداشت تسهیالت

دریاچه

T3   ساماندهی اراضی اطراف دریاچه جهت استفاده از پتانسیل هاي

موجود در آن

O3  

عدم حمایت از سرمایه گذاري در بخش هاي زیرساختی 

در در اطراف دریاچه

T4  اجتماعی و فرهنگی  -سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي

هاي موجودمامی ابعاد و ظرفیتبراي استفاده حداکثري از ات

O4  

-فقدان تسهیالت براي بخش خصوصی جهت سرمایه

)مانند پرداخت وامهاي بلند مدت و با بهره کم(گذاري 

T5  ها براي کمک به حضور افراد معلول و ناتوان جامعهراهساماندهی پیاده O5  

- - فضاراه در قیاس با سواره در استفاده از کارایی بیشتر پیاده O6  

- - راهها با در نظر گرفتن چشم هاي موجود در پیادهتوجه به زیرساخت

هاي بصري در توسعه هاي آتی براي جذب گردشگر بیشتراندازه

O7  

باشد که شامل  هدف، تجزیه مساله مورد نظر به ساختار سلسله مراتبی میAHP  -SWOTدر مرحله دوم مدل ترکیبی

سازي سپس با شفاف. آوردها شده و در نهایت ساختار سلسله مراتبی پژوهش را بوجود میاستراتژيمعیارها، زیر معیارها و 
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در  SWOTنسبت به مقایسات زوجی بین چهار معیار اصلی مدل ) در راستاي تعیین بهترین استراتژي(مساله و تجزیه آن

که نتایج آن در شکل . اقدام گردید Expert Choiceهرقالب مجموعه عوامل موجود در زیر معیارها بصورت مجزا در نرم افزار 

گردد پس از مقایسات زوجی بین زیر چنانچه از نتایج شکل محاسبات نرم افزاري نیز مشاهده می. ذیل قابل مشاهده است

ر ، اوزان نهایی ه)ارزش نهایی(هاي تحقیق و مشخص شدن وزن نسبی هریک از زیر معیار از طریق روش مقدار ویژه معیار

.معیار تعیین گردید

ها و تهدیدها در ها، ضعف ها، فرصتقوت دهد که هر کدام از عواملهاي حاصل از نرم افزار اکسپرت چویس نشان مییافته

بیشترین امتیاز را به دست اورده است و در  0.362طوري که نقاط ضعف با کسب امتیاز به. باشندبرگیرنده یک امتیاز می

-بیانگر میزان اهمیت این مولفه می 0.310باشد که با امتیاز ها میشده است و در جایگاه دوم نقاط قوتجایگاه نخست واقع 

)1نمودار(اندهاي بعدي واقع شدهها نیز با کسب امتیازهاي جداگانه در جایگاهباشد و سایر مولفه

– SWOTهایاقتصادیبااستفادهازمدلترکیبیمقایساتزوجیاستراتژي: : 1نمودار AHP ،  

  
  هاي تحقیقیافته: منبع

ریزي توان به نبود برنامهاند میهاي اول تا سوم واقع شدههاي که در جایگاهتوان به مولفهدر بین عوامل ضعف می: نقاط ضعف

اهمیت در جایگاه اول واقع شده است و بیانگر میزان  0.145مناسب به منظور پرکردن اوقات فراغت گردشگران با کسب امتیاز 

 0.129راهها با امتیاز سازي نامناسب در بعضی نقاط پیادهدر جایگاه دوم کف. باشدو اثرگذاري آن در محدوده مورد مطالعه می

باشد در نهایت، مولفه عدم تبلیغات مناسب جهت جذب گردشگر در باشد که نشان دهنده میزان اهمیت این مولفه میمی

باشد و نشان از اهمیت و جایگاه می 0.128باشد که مقدار امتیاز آن هاي آن میها و تواناییلاطراف دریاچه با توجه به پتانسی

  ).2نمودار (باشدهاي مورد مطالعه میان در بین مولفه

  تریننقاطضعف مهم:  2نمودار 

  
  هاي تحقیقیافته: منبع

ترین انها که در با وجود این، از جمله مهم. قرار گرفتمهمترین نقاط قوت در محدوده مورد مطالعه مورد ارزیابی : نقاط قوت

ها در محدوده راهتوان به کمک به بخش سالمت عمومی با افزایش پیادهجایگاه هاي اول تا سوم واقع شده اند به ترتیب می

ها در اطراف دریاچه براي جلب بیشتر گردشگري و افزایش ایمنی افراد پیاده و یا دوچرخه دریاچه، احیاي برخی از کاربري

  .3نمودار . سوارها در محدوده دریاچه اشاره کرد



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٣

www.tourism2019.ir  

  مهمتریننقاطقوتها: 3نمودار

  
  یافته هاي تحقیق: نبعم

توان به عوامل میاز بین . ترین عوامل تهدیده کننده محدوده مورد مطالعه شناخته شدمهم: نقاط تهدیدها

در جایگاه اول واقع شده است و بیانگر میزان اهمیت ان  0.277آسیبرساندنبهدرختانوگیاهاناطرافدریاچه اشاره کرد که با امتیاز 

در جایگاه دوم واقع شده است و  0.205مولفه افزایشآلودگیاطرافدریاچهبهخاطرریختنزباله با امتیاز . در بین مولفه ها می باشد

در نهایت مولفه پایینبودنبهداشتتسهیالتاقامتیورفاهیدراطرافدریاچه در جایگاه سوم واقع . اهمیت ان را نشان می دهدمیزان 

  .4نمودار . شده است

  مهمتریننقاطتهدیدها: 4نمودار

  
  )هاي تحقیقیافته: منبع(

توان به روي محدوده مورد مطالعه میهاي پیشمهمترین فرصت: هانقاط فرصت

را به خود اختصاص داده است و  0.166هایموجوددرآن اشاره کرد که امتیاز ساماندهیاراضیاطرافدریاچهجهتاستفادهازپتانسیل

در جایگاه دوم واقع شده  0.154راههابرایکمکبهحضورافرادمعلولوناتوانجامعه با امتیاز ساماندهیپیاده. باشدنشان از اهمیت آن می

 -توان به سرمایهگذاریدربخشهایمختلفاقتصاديدر نهایت در مولفه سوم می. میت ان می باشداست و نشان دهنده میزان اه

-ها میهایموجوداشاره کرد که نشان دهنده میزان اهمیت این مولفهاجتماعیوفرهنگیبرایاستفادهحداکثریازاتمامیابعادوظرفیت

  .باشد

  هامهمتریننقاطفرصت:   5نمودار
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  هاي تحقیقیافته: منبع

یک نگرش کلی از کلیه محاسبات مربوط به این مرحله، مقایسات زوجی و تعیین اوزان نهایی کلیه عوامل در چهار  در

یک از معیارها و زیر معیارها را توان میزان تاثیرگذاري هرهمچنین می. توان جدول ذیل را ارائه نمودسطوح ساختار تحقیق می

  ).4جدول(محاسبه نمود) Expert Choiceبوسیله نرم افزار(کلیدر استراتژهاي چهارگانه در یک نگاه 

  Expert Choiceمقایسهزوجیمجموعهعواملدرنرمافزار: 4جدول

Level 1Level 2SOSTWOWTGrand Total

o (L: .182)  O1 (L: .135)0.0060.0070.0060.0070.026

O2 (L: .134)0.0070.0070.0070.0060.027

O3 (L: .166)0.0080.0070.0090.0090.033

O4 (L: .149)0.0080.0080.0080.0080.032

O5 (L: .154)0.0070.0070.0080.0070.029

O6 (L: .131)0.0050.0050.0070.0050.022

O7 (L: .131)  0.0060.0050.0050.0070.023

o (L: .182) Total  0.0470.0460.050.0490.192

s (L: .310)s1 (L: .093)0.0060.0070.0060.0080.027

S10 (L: .055)  0.0030.0050.0040.0030.015

S11 (L: .045)0.0030.0040.0040.0040.015

S12 (L: .039)0.0040.0030.0030.0030.013

S13 (L: .048)0.0040.0030.0040.0040.015

S14 (L: .037)0.0030.0030.0030.0030.012

S15 (L: .034)0.0020.0030.0020.0030.01

S16 (L: .032)0.0020.0030.0030.0030.011

S17 (L: .036)0.0030.0030.0020.0030.011

S18 (L: .031)0.0030.0030.0020.0020.01

S2 (L: .084)0.0040.0050.0040.0080.021

S3 (L: .082)0.0050.0070.0050.0030.02

S4 (L: .066)0.0050.0050.0060.0060.022

S5 (L: .080)0.0070.0070.0070.0070.028

S6 (L: .064)0.0030.0050.0060.0040.018

S7 (L: .067)0.0050.0060.0060.0060.023

S8 (L: .059)0.0040.0050.0040.0050.018
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S9 (L: .048)0.0040.0040.0040.0040.016

s (L: .310) Total0.070.0810.0750.0790.305

t (L: .147)T1 (L: .205)0.0070.0090.0060.0070.029

T2 (L: .277)0.010.0120.0080.0090.039

T3 (L: .200)0.0080.0050.0040.0060.023

T4 (L: .169)0.0070.0050.0050.0040.021

T5 (L: .149)0.0060.0040.0030.0030.016

t (L: .147) Total0.0380.0350.0260.0290.128

w (L: .362)W1 (L: .126)0.0120.0130.0110.0130.049

W2 (L: .116)0.0110.0120.0120.0110.046

W3 (L: .145)0.0140.0150.0140.0140.057

W4 (L: .111)0.0110.0120.010.0110.044

W5 (L: .121)0.010.0130.010.010.043

W5 (L: .129)0.0130.0110.0090.0120.045

W7 (L: .124)0.010.0130.0110.0090.043

W8 (L: .128)0.0120.0130.0110.0130.049

w (L: .362) Total0.0930.1020.0880.0930.376

Grand Total0.2480.2640.2390.251.00  

  محاسبات آماري نگارندگان: منبع

ها، و زیرمعیارها در کل ساختار سلسله مراتب و همچنین تاثیرگذاري تک تک میزان تاثیرات هر یک از گزینه 6در نمودار 

شود شرایط ارزیابی و تجزیه و این نمودار باعث می. به راهبردهاي اجرایی اتخاذ شده نشان داده شده استزیرمعیارها با توجه 

تحلیل ارزشهاي بدست آمد تک تک عوامل و تاثیر آنها در اتخاذ راهبرد برتر و در نتیجه نگرش سیستمی در محاسبات مربوط 

  .بخشدبندي را تسهیل میبه اولویت
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  هاي تحقیقیافته: هریکازمعیارهابرراهبردهایچهارگانه، منبعتاثیر:  6نمودار

  .نشان داده شده است) 25- 4جدول (نتایج کلی آن در . در جدول زیر مقایسات زوجی راهبردها محاسبه گردید

  مقایسات زوجی راهبردها:  5جدول

Altso (L: .182)s (L: .310)t (L: .147)w (L: .362)Grand Total

SO0.0470.070.0380.0930.248

ST0.0460.0810.0350.1020.264

WO0.050.0750.0260.0880.239

WT0.0490.0790.0290.0930.25

Grand 
Total

0.1920.3050.1280.3761.00

  هاي تحقیقیافته: منبع

تجزیه و تحلیل نمودار حساسیت خارج از اکسپرت چویس  

توان یک تجزیهوتحلیلحساسیترامی. باشدگرایانه بودننتایجنهاییوخروجیمحاسباتمیبررسیوتحلیلمیزانواقعگامبعدیدرمطالعهو 

مندبرایتعیینمیزاناهمیت معیارهاوزیرمعیارهایپژوهشدانست کهبرارزیابینهاییوتعیینراهبردیاراهبردهایبرتربراي مدیریت روشنظام

هایحساسیت،بهمنظوربررسیاثرتغییرات وزن دراینراستامجموعهتحلیل .گذاردها تأثیر میراهبهتر گردشگران در پیاده

ها براي جذب گردشگري در اطراف دریاچه مورد راهبندیاستراهبردهایمطروحهدر مدیریت بهتر پیادهبررتبه) ارجحیت(معیاره

  ).7نمودار (مطالعه ارائه گردید
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  براي جذب گردشگريها راهراهبردهایمطروحهدر مدیریت بهتر پیاده: 7نمودار 

،بیانگرآناستکه راهبردهایمربوطبه Expert Choiceبررسیاثرتغییراتوزنیچهارمعیاراصلیوتأثیرآنهابرنتایجدرمحیطنرمافزار

ST دارایبیشترینحساسیت،وراهبردWT باشددارایکمترین حساسیتمی.  

  گیرينتیجه - 4-6

هاي شغلی براي جهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصتترین و بزرگترین صنایع درصنعت گردشگري به عنوان متنوع

شود، به علت اهمیتی که از نظر بسیاري از کشورهاي دنیا است این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می

هاي یکی از پایه دهند و امروزهها به آن اهمیت میاقتصادي، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر موردتوجه قرار گرفته و دولت

اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنایع مهم با رشد سریع در توسعه اقتصادي جهان است که با ایجاد باالترین میزان 

-در تقسیم. هاي اقتصادي و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهدتواند سایر فعالیتارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می

ترین شاخص در از طرفی دیگر مهم .گیردنفت و خودروسازي، صنعت گردشگري در رده سوم قرار می بندي جهانی پس از

هاي مختلف و میزان رضایت آنها از سایتهاي هاي گردشگران در زمینهمیزان توسعه و پیشرفت گردشگري بررسی دیدگاه

بررسی دیدگاه شهروندان و بررسی و ضعیت هر یک از لذا در این فصل ابتدا به . باشدگردشگري و نظرات و پیشنهادات آنها می

کنندگان مورد بررسی قرار گرفت سپس به آزمون فرضیات مطروحه پرداخته سازي از دید بازدیدراههاي مورد مطالعه پیادهگویه

امادراکثرشهرهایکشور از .راهبرخوردارهستندرغمآنکهشهرهاازامکاناتقویبرایایجادپیادهدرکشورماعلی. شد

ازمیانشهرهایایران،شهراردبیلبهعلتنقش .اندحورپیادهغفلتشدهومعابربرایحرکتسوارهطراحیشدهم

  .اکوتوریسمهمهسالهپذیرایگردشگرانزیادیاست،اینامرسببازدیادوسایلنقلیهوبهتبعآنافزایشحجمترافیکسواره گردیدهاست

-تعابرپیاده،کاهش ترافیکومیراهشهریباعثجذبتوریسم،رونقاقتصادي،افزایشتعامالتاجتماعی،امنیاحداثپیاده

- راهشهري،عدمپاسخگوییکیفیوکمیپیادهراهشورابیل،بهعلتعدموجودپیادهمداریواحداثپیادهشود،لذاتوجهبهمسالهپیاده

از . اي برخورداراستروهایبعضیازمعابر، تداخلحرکتسوارهوپیاده،ترافیکشدیدوکمبودفضایشهریجهتتعامالتاجتماعیازاهمیتویژه

راهها،موجبافزایشحجمترافیکسواره،ازبینرفتنمقیاسانسانی،نابودیفضاهاي پیادهآنجاکهعدمتوجهبه

شهري،افزایشمیزانتصادفات،ازبینرفتنایمنیوامنیتعابرینپیاده،کاهشارزشعابرپیادهوبهطورکلیموجب 

  .رسدهاي شهریضروریبهنظرمیراهگردد،لذا ایجادپیادهتنزلکیفیتمحیطیحوزهازمنظرهایمختلفمی
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هاي نظري، چارچوب تحلیلی خود را بر این اساس استوار نموده که استفاده از مطالعات پیشین و دیدگاه این پژوهش با

هاي این پژوهش یافته. به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهري و افزایش گردشگري شهري  استهاي راهایجادپیاده

هدف . راه شورابیل بر  توسعه گردشگري شهري در شهر اردبیل انجام شده استدر راستاي تحلیل کمی و کیفی ایجاد پیاده

  .، در شهر اردبیل بوده استهاراهایجادپیادهپژوهش تأکید بر معیارهاي 

  منابع و ماخذ

1) Akbari Samani, N., Badri, S. A. And M. Salmani (2013): Evaluation of rural tourism: the 
Saman- Shahrekord city, Journal of Geography and Regional urban planning, no. 9,pp: 29-48.

–نمونهموردمطالعه–يداریپامقصد در چارچوب يتوسعه گردشگر یابیناصر، ارز ،ییروزجایف زادهیقلیعل ،یمصطف ،یقدم)2

.104شماره– 0390 – 79.بهار ،ییایجغراف قاتشهرستانتنکابن،تحقی/ دهستانتمشکل

عملکرد گردشگري پایدار، با استناد بر عوامل زیست محیطی،  -تحلیل اهمیت) 1394(زهرا و بیکی ده ابادي، فریدهنصراللهی، )3

.59- 45، صص1394، بهار 1، شماره 2اجتماعی، و اقتصادي، نشریه گردشگري شهري، دوره 

زایر خارك و خارکو، مجموعه مقاالت اکوتوریسم وتوسعه درکنار عملکرد مسلط ج(، 1386. (موالئی هشتجین، نادعلی و خوشـنود)4

.انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر: ي پایدار، تهراناي جغرافیا، گردشگري و توسعههمایش منطقه

.  24-17، )12(شهر و منظر، . گذران اوقات فراغت در شهري برا يراه به عنوان بسترادهیپ یبازشناس) 1390(صبوحا ،يمرتضو)5

،)نقش پیاده راه سازي در سرزندگی فضاهاي شهري(و عاشوري، حسن حاتمی، احمد

 ،»يشهرسازو نو داریتوسعه پا يالگوها هیبر پا يشهر يدر فضا يروادهیپ تیقابل یسنجامکان«محمد )1390(ینیحسسلطان)6

1390سال دوم، شماره چهارم، بهار  ،يشهر يزیرمجله پژوهش و برنامه

شناختی توسعه پایدار گردشگري در ایران، موانع، چالش بررسی جامعه) 1391(و ابراهیمی، میتراموسایی، میثم و هاشمی، سمیه )7

.50-25، صص1391بهار ) 16(ها و راهکارها، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسالمی واحد شوشتر، سال ششم، شماره

بین گردشگري و رشد اقتصادي، مجله دانش و توسعه،  بررسی رابطه علی) 1387(ااهللا بابکی طیبی، کمیل، جباري، امیرو روح)8

.65-87،صص  24،شماره  15سال 

- 172،صص  16، فضـاي جغرافیایی، شماره "هـا و چـالشهـاي توریسـم ایـران در توسـعه هـزارهفرصـت) 1385(خانیـا، پروانـه)9

153 .

10()www.tebyan.ne.(

مطالعه SWOTبا استفاده از مدل يتوسعه گردشگر نهیبه يراهبردها) 1394(یغفوري، حسین و موذنی، احد و آقایی، واحد)11

، اولین همایش ملی گردشگري پایدار با رویکرد گردشگري ورزشی، سالمت و محیط زیست، )لیاردب لیشوراب اچهیدر(يمورد

.1394موسسه حامیه زیست اندیش محیط آرمانی، خرداد ماه 

 یمل شیهما نیدوم، لیشوراب اچهیدر يعوامل موثر بر توسعه گردشگر لیتحل) 1392(مهرنگ، سمیه و سبحانی، بهروز)12

.فردا ستیز طیمح شانیهمدان، شرکت هم اند ن،یزم رانیا يگرد عتیو طب يگردشگر

چهارمین 	شورابیل اردبیل، ي گردشگري دریاچهراهبردهاي مناسب براي توسعه) 1391(اصغر و زهرا خداکرمی, پاشازاده)13

ریزي و مدیریت شهري، مشهد، دانشگاه مشهد،کنفرانس برنامه

 يدر توسعه گردشگر لیشوراب اچهینقش در یابیارز) 1391(یضیف هیزاده و سممیابراه ایمان ؛یصادق میمحسن؛ ابراه, احدنژاد)14

همدان، دانشگاه آزاد  ن،یزم رانیا يگرد عتیو طب يگردشگر یمل شیهما نی، اولSWOTبا استفاده ازمدل  لیاردب يشهر

.فردا ستیطزیمح شانیواحد همدان، شرکت هم اند یاسالم

15) Hom-haacke.l.(2000).	Using	SWOT	for	Project	Planning	Session.PN.3.

http://www.tebyan.ne/


  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٩

www.tourism2019.ir  

 SWOTراهکارهایتوسعهگردشگریروستاییبااستفاده از مدل . )1385(عبدالرضا ،مهدوي؛ الدینرکن، افتخاري)16

.1- 30صص. دوم شماره .10دوره .فصلنامه مدرس علوم انسانی. دهستانلواسانکوچک

مجله جغرافیا  ."تحلیل بازار گردشگري داخلی شهر اصفهان). 1385(محمدي، جمال و زیرك باش، دیبا ی؛زنگی آبادي، عل)17

  .131 -156صص. شماره نهم. و توسعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  


