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  توسعه گردشگري در مناطق روستايي با تأكيد بر مكان يابي اماكن تفرجي و اقامتي

 دهستان مورچه خورت استان اصفهان:مطالعه موردي

 :نويسندگان

  1فاطمه نساء رضاسلطاني

  2دكتر بهروز محمدي يگانه

  چكيده

يند جهاني شدن آفر مورد توجه قرار گرفته است و دربسيار هاي مهم صنعت گردشگري  گردشگري روستايي به عنوان يكي از زير بخش
هايي براي اشتغال  يجاد فرصتبا ا ، ها،  باورها و رسوم باستاني حفظ ارزشعالوه بر  اين بخش از گردشگري  .اهميت روزافزوني يافته است

، ايران كشور. آورد يكپارچه روستايي را فراهم مي توسعه ساختارهاي زيربنايي امكان توسعه پايدار و سب درآمد براي ساكنين محلي وك و
دهستان  .خوردار استقابليت بسيار بااليي براي توسعه گردشگري بر هوايي از توان و تنوع شرايط آب و ،فراوانآثار باستاني و تاريخي با 

هاي جغرافيايي پر جاذبه براي  تماعي و فرهنگي از جمله حوزهجا ،تاريخي ،اقليمي ،به داليل طبيعي اصفهاندر استان  مورچه خورت
  .باشد بسياريتواند در سطح استان پذيراي گردشگران  مي توسعه گردشگري روستايي است و

. ايجاد منبع درآمد مكمل و پايدار براي كشاورزي -2يابي صحيح مراكز تفريحي و اقامتي  انمك -1 :اهداف اصلي از اين تحقيق عبارتند از
هاي مؤثر جهت توسعه گردشگري  براي تدوين استراتژي SWOTهاي مربوطه و از مدل  براي مكان يابي AHPدر اين پژوهش، از  مدل 

مهمتر از همه موقعيت . براي گردشگري روستائي برخوردار است  هاي قابل توجهي دهستان مورچه خورت از پتانسيل. استفاده شده است
هاي بالقوه اين دهستان  تهران از مزيت -نزديكي به قطب گردشگري اصفهان و قرارگيري در مسير آزادراه اصفهان. جغرافيايي آن است

  . شود و موجب گرديده ساليانه مسافران بسياري از آن عبور نمايند محسوب مي

ا، ايجاد مراكز تفريحي و تفرّجي جهت باال بردن ميزان توقف مسافران و استفاده از اين زمان جهت بازديد از آثار باستاني، در اين راست
هاي انجام شده و نظرخواهي گردشگران در اين منطقه ايجاد كمپ،  با بررسي. حائز اهميت است... هاي طبيعي و هاي تاريخي، جاذبه يادمانه

  .راغت و سفره خانه سنتي مهمترين نياز گردشگران استمركز گذران اوقات ف

  .يابي، دهستان مورچه خورت، اصفهان گردشگري روستايي، توسعه روستايي، مكان :واژگان كليدي

  

  مقدمه

دهم اي كه اين پديده با تخصيص يك  سير و سياحت به ويژه به منظور گذران اوقات فراغت يكي از نيازهاي اصلي بشر تلقي شده به گونه
ي ها باالبردن شاخص تنوع بخشي به اقتصاد، ).15: 1385تواليي، (شود ترين جابجايي صلح آميز بشر محسوب مي جمعيت جهان بزرگ

هايي است كه جهان امروز با آن  در نهايت توسعه پايدار از دغدغه مشكالت ناشي از صنعتي شدن، حفظ محيط زيست و توسعه انساني،

                                                            
  .comfsoltani.1433@yahoo، ريزي روستايي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه :نويسنده مسئول 1
 عضو هيأت علمي گروه جغرافياي دانشگاه زنجان 2
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اند تا از اين  هاي ملي خود گنجانده رنامهب ورهايي كه به لحاظ موقعيت مكاني از اين مزيت برخوردارند آن را دردر اين ميان كش. روبروست
 ).1378:1 ،جان لي(يند توسعه ملي خود را تكامل بخشند آطريق بتوانند فر

ست كه اين  منطقه به عنوان هاي گردشگري موجب شده ا رشد قابل توجه سفر گردشگران خارجي به خاورميانه و ديدار از جاذبه
هاي تاريخي و  نظر جاذبه از ، ايرانگردشگريبر اساس گزارش سازمان جهاني  .چهارمين قطب گردشگري جهان مطرح گردد

نفت يك انرژي فسيلي و رو به ، اي و  متكي  بر درآمد نفت است اقتصاد ايران تك پايه. استجز پنج كشور برتر جهان ) اكوتوريسم(طبيعي
در حال حاضر صنعت نفت ياراي رقابت با صنايع كشورهاي توسعه يافته را نداشته و امكاني مناسب براي جايگزيني با نفت در  م است،اتما

  .)1379:9، هجرتي(وجود ندارد  ي ديگراقتصادي حداقل در كوتاه مدتها بخش

 ...چون مناظر طبيعي، آثار باستاني، تنوع اقليمي ويكي از اين منابع درآمد با توجه به موقعيت مكاني و داشتن عناصرجذب گردشگر 
ريزي و مديريت صحيح در فعاليت گردشگري مي  گردشگري است كه با يك پشتوانه علمي، تئوريك و ارزيابي آثار مثبت و منفي، برنامه

قرار دارد، تا ضمن  ها مه دولتدر برخي كشورها، گردشگري روستايي در سر لوحه برنا .توان به توسعه پايدار  و همه جانبه دست يافت
  .درآمد را نيز در سطح كشور پخش نمايد ، مثبت كردن بيالن گردشگري با هدايت شهروندان به مناطق روستايي

اصفهان از لحاظ . كشور بوده كه داراي بيش از سيصد جاذبه تاريخي، فرهنگي و  طبيعي است گردشگريهاي مهم  استان اصفهان از قطب
انتخاب آن به . استريخ كهن و آثار باستاني از شهرهاي غني جهان است، كه فقط با دو شهر فلورانس و پكن قابل مقايسه دارا بودن تا

 . استعنوان پايتخت  فرهنگي كشورهاي اسالمي، نگرشي جديد و رويكردي نوين نسبت به شهر تاريخي اصفهان 

اين منطقه در ناحيه شمال اصفهان و . استي متنوع و قابل توجهي هاي طبيعي و اماكن تاريخ داراي جاذبه دهستان مورچه خورت
توان ميزبان گردشگران قابل  ريزي و مديريت صحيح مي گذاري، برنامه بنابراين با سرمايه. تهران واقع شده است –درابتداي بزرگراه اصفهان

 .توجهي بود

ريزي صحيح براي روستاهايي كه داراي  كند، با برنامه وستايي ايفا ميبا توجه به اهميت گردشگري روستايي و نقشي كه در توسعه پايدار ر
تا تعادل نسبي بين شهر و روستا ايجاد و درآمد در سطح . توان به تقويت گردشگري روستايي پرداخت هايي هستند، مي چنين قابليت

دي خانوارها نبوده و در نتيجه منطقه مهاجر درآمد كشاورزي در منطقه مورد مطالعه قادر به تأمين اقتصا. كشور و منطقه پخش شود
 .تواند در ارتقاء سطح اقتصادي و فرهنگي منطقه مؤثر واقع گردد ايجاد كاركرد جديد مي. فرست است

گردشگري مانند يك علم و صنعت براي رشد و پيشرفت خود نياز به پژوهش داشته و نخستين گام براي ارتقاء سطح گردشگري، شناخت 
هاي متنوعي دارد، متأسفانه نتوانسته نقشي در توسعه  با توجه به اينكه روستاهاي اين دهستان توان وجاذبه. ردشگري استهاي گ جاذبه

  . اين روستاها ايفا نمايد

  :اين  مقاله درصدد رسيدن به اهداف خود، در برگيرنده سواالت زير است

  ه گردشگري برخوردار است؟هاي الزم جهت رشد و توسع دهستان مورچه خورت از پتانسيل آيا -1
  تواند موجب گسترش  فعاليت گردشگري در  منطقه  مورد مطالعه گردد؟ يابي بهينه مراكز تفريحي و  اوقات فراغتي مي آيا مكان -2

هاي روستايي  يابي مراكز مكمل گردشگري مي تواند موجب افزايش درآمد در روستاها شده و در نتيجه از حجم مهاجرت آيا مكان -3
 بكاهد؟

  تواند در جذب گردشگر بيشتر به منطقه مورد مطالعه مؤثر باشد؟ آيا اصفهان به عنوان يك قطب گردشگري مي -4

 : ها كه مقاله با اين پيش فرض



 دانشجويان ايران پژوهشي - مرآز گردشگري علمي
 

 

  .هاي الزم جهت رشد و توسعه گردشگري برخوردار است دهستان مورچه خورت، از پتانسيل ‐ 

 .هاي روستايي بكاهدوجب افزايش درآمد در روستاها شده و در نتيجه از حجم مهاجرتتواند م يابي مراكز مكمل گردشگري مي مكان -

مورد تجزيه و تحليل  .تواند به عنوان عاملي مثبت در جهت جذب گردشگر بيشتر به منطقه مؤثر واقع گردد قطب گردشگري اصفهان مي -
  .قرار گرفته است

توان به كمبود آمار و اطالعات الزم در محدوده مورد مطالعه و  كه از مهمترين آن مي اين پژوهش همواره با مشكالتي رو به رو بوده است 
  .آوري آمار اشاره نمود همچنين به عدم همكاري ادارات جهت جمع

  مباني نظري

صورت يك  كند كه به يابد و با مقياسي عمل مي آيد، توسعه مي گردشگري پايدار عبارت است از فعاليتي كه در يك مكان به وجود مي
به عالوه هرگز به محيط زيست تخريب وارد نكند و مانع از توسعه موفقيت آميز . فعاليت پايدار براي زمان نامحدود جاري و ساري باشد

: شوراي گردشگري و سفر جهاني اجزاي گردشگري پايدار را به شرح زير مطرح كرده است .)Butler, 1993:26(ها نيز نشود ديگر فعاليت
اعمال برنامه ريزي محلي ) مشاركت جامعه ميزبان د) تكيه بر الگوي پايدار توليد و مصرف ج) يت، حفاظت و احياء اكوسيستم بحما) الف
w( وضع و اجراي قوانين بين المللي، حفاظت از محيط زيست و جهاني عمل كردن) ذ c, et al, 1995:54(.  ،در اين ميان اكوتوريسم

هاي طبيعي و محور تأكيدش حفاظت از محيط  م شناسانه به قصد ديدار و برداشت فرهنگي از جاذبهنوعي گردشگري مسئوالنه و بو
آيد كه كمترين  و نوعي گردشگري طبيعت محور به شمار مي)12: 1387منصوري،(هاي طبيعي و خزائن باستاني است گاه زيست، زيست

  .)Goodwin, 1996:288( و ميراث فرهنگي جامعه ميزبان استها  گاه گذارد و هدفش حفظ زيست آثار مخرب را بر محيط باقي مي

هاي گردشگري در محيط روستايي با توجه به فرهنگ و بافت سنتي روستايي،  كليه فعاليت«گردشگري روستايياين در حالي است كه 
اي، گردشگري غذايي  مزرعه صنايع روستايي، آداب و رسوم سنتي كه در برگيرنده گردشگري كشاورزي، گردشگري سبز، گردشگري هنر و

تواند در برگيرنده گستره  با اين وجود نبايد از درك اين نكته غافل بود كه گردشگري روستايي مي .)1383:22 ،قادري(  »استشكار  و
مفهوم كلي  در يك اماتوان تعاريف متعددي از گردشگري روستايي ارائه داد،  بر اين مبنا مي. هاي مختلف گردشگري باشد وسيعي از گونه

ي گردشگري ها فعاليت« تر، آن را توان گردشگري روستايي را فعاليت گردشگري در محيط روستا دانست، يا در يك حوزه كاربري وسيع مي
هدف از توسعه گردشگري . )170: 1384منشي زاده؛ ( »در بخش كشاورزي است ي انساني در آن غالباًها در حوزه غير شهري كه فعاليت

وستايي، نوعي قدرداني از نواحي روستايي است در حاليكه سعي در جلوگيري از تنزل اقتصادي، اجتماعي و محيط طبيعي آن در نواحي ر
هاي روستائي و  از اين لحاظ يكي از اهداف، ايجاد موازنه بين تعداد منازل جانبي گردشگري و ساير اشكال اقامتي، بخصوص كلبه. دارد

با اين وجود، رشد گردشگري در مناطق . كشاورزي است كه مورد توجه مستقيم كشاورزان است هاي چادرهاي كمپ بر روي زمين
   ).1384:199فرانسواوال ويونل بيرچريل؛ (روستايي باعث افزايش قيمت زمين شده و افزايش ماليات را به دنبال دارد

هاي روستايي حاكم بوده  ريزي لف، دو ديدگاه بر برنامههاي اعتقادي و حكومتي مخت ، نظامها در كشورهاي جهان سوم به رغم وجود ارزش
ريزي توسعه روستايي مدنظر قرار گرفته  ي مختلفي در برنامهها هدف ها با توجه به اين ديدگاه. ديدگاه بهبود و ديدگاه دگرگون سازي: است
اند و راه حل  باب توسعه روستايي انديشيده محققان بسياري در .بر همين اساس تعاريف توسعه روستايي نيز متعدد و متفاوت است. است

دانند كه تغييرات عمده  آنان در مجموع توسعه روستايي را جداي از توسعه كلي يك كشور ندانسته، آن را فرايندي مي. اند ارائه نموده
                          .            )261: 1380، حسيني ابري(اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در محيط روستايي ايجاد خواهد كرد
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توسعه روستايي استراتژي است كه براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه «: كند بانك جهاني توسعه روستايي را چنين تعريف مي
ي است كه اين استراتژي در پي گسترش منافع توسعه در بين فقيرترين افراد. شود مشخصي از مردم كه همان روستائيان فقيرند، طراحي مي

  .)word bank , 1975: 30( »در نواحي روستايي به دنبال امرار معاش هستند

. تر است ي پيشين فراگيرها اي در خصوص مفهوم و معناي توسعه مطرح شده است كه به نحو قابل توجهي از ديدگاه امروزه ديدگاه تازه
 - هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نهايتأ جنبه مكاني توسعه، از جنبههاي گوناگون  هاي نو، توجه به جنبه وجه اشتراك قالب اين ديدگاه

انتخاب اين نوع  زمين  و اختصاص دادن . هاي بال استفاده است يابي يك روش مهم براي مديريت زمين در اين ميان مكان .فضايي آن است
 SONER AND(ها دارد ب مختلف و ارزيابي شاخصآن به مكان مورد نظر، به علت پيچيدگي سيستم، نياز به بررسي و مالحظه جوان

ONUT,2008:1(.  

ها و  هاي يك منطقه را از لحاظ وجود زمين مناسب و كافي و ارتباط آن با ساير كاربري ها و توانايي يابي، فعاليتي است كه قابليت مكان
  .هد كه موضوع بحث اين مقاله نيز استد تسهيالت براي انتخاب مكاني مناسب براي كاربري خاص مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 روش تحقيق

از آن جهت كه كنترل . هستند ها پژوهش در خصوص جهانگردي و گردشگري در طبقه علوم انساني قرار گرفته و بازيگر اصلي آن انسان
روش معياري در تحقيق استفاده  غير ممكن است از اًدهند، اغلب دشوار وگاه ثير قرار ميأرا تحت ت ها متغيرهاي مستقلي كه رفتار انسان

  .گرديد

ها صورت  با كالن شهر موارد تجزيه و تحليل و در نهايت تركيب داده ابتدا منطقه مورد مطالعه توصيف و سپس با توجه به ارتباط آن
  .گرديديابي استفاده  انساني و در موارد مكان غير ،از روش تجربي در موارد فيزيكي .پذيرفت

  .زيرا كل بر جزء تأثير بيشتري دارد و تأثير جزء بر كل بسيار ناچيز است. ها به روش قياسي انجام گرفت استنتاج از داده

ها با شانس انتخاب برابر به  پس از مشخص گرديدن سهميه هر روستا، نمونه .است ، گردشگران و مسئوليننفر2739جامعه آماري شامل شش روستاي دهستان با جمعيت 
نفر از مسئولين به عنوان نمونه انتخاب  30نفر از گردشگران و 250نفر از جوامع محلي،  285تعداد و با استفاده از فرمول كوكران، نظم انتخاب گرديد م روش سيستماتيك و

 .گرديد

  :اي و ميداني استفاده گرديد و ابزار تحقيق عبارتند از جهت گردآوري اطالعات از دو روش كتابخانهپژوهش  در اين

 و اطالعات، نقشه و برداري از كتب، مقاالت، اسناد، نتايج سمينارها، اينترنت و همچنين استفاده از آمار فيش( اي وش كتابخانهدر ر - 1 
  )ي هواييها عكس

) منظم و از پيش تنظيم شده(، مصاحبه)االت طيفي، ترتيبي، وزني و تعاقبيسواستفاده از (پرسشنامهاز  در روش پيمايشي و ميداني -2
 .شده است استفاده )علني  كارت دار و(ه مشاهد

  .شده است كيفي زير استفاده هاي كمي و جهت تجزيه و تحليل اطالعات از روش

  براي تدوين راهبردهاي مؤثر جهت توسعه گردشگري روستايي SWOTاستفاده از مدل  -1

  مكان يابي مراكز تفريحي و اوقات فراغتي براي AHPاستفاده از مدل  -2

  .جهت محاسبه همبستگي به روش پيرسون و اسپيرمن  SPSS نرم افزاره از استفاد -3
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  )مسئولين(ويژگي جامعه آماري) د

درصد داراي تحصيالت  15از نظر تحصيالت، . دهند درصد ديگر را زنان تشكيل مي27درصد از جامعه آماري را مردان و  93در حدود 
  . نددرصد فوق ديپلم و زيرديپلم بود 30درصد داراي تحصيالت ليسانس، 55باالتر از ليسانس، 

 SWOTمدل 

 به منظور ارائه راهبرد در نواحي روستايي دهستان مورچه خورت از طريق گسترش گردشگري روستايي، شناخت عوامل چهارگانه
)SWOT (ها امري ضروري است ها و فرصت ها، تهديدها و بهبود قوت در جهت رفع ضعف .  

  عوامل داخلي مؤثر بر گردشگري در ناحيه مورد مطالعه 

فرهنگي، اكولوژيكي و كالبدي دهستان مورد ارزيابي قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف  - هاي اقتصادي، اجتماعي ين قسمت ويژگيدر ا
  )2و1(جداول . شناسايي، رتبه بندي و ضريب اهميت آن مشخص گرديد

  

  عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري در ناحيه مورد مطالعه

هايي كه منطقه مورد مطالعه جهت توسعه گردشگري با آن روبروست، طي مطالعات انجام  در اين قسمت با توجه به تهديدها و فرصت
. مورد بررسي، رتبه بندي و ضريب اهميت آن مشخص گرديد... ها و تهديدها از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و شده، مجموعه فرصت

   )4و3(جداول شماره 

  برآورد نقاط قوتشناسايي و : 1جدول شماره 

 مورچه خورت:نام دهستان مورد بررسي       

  3نقاط قوت  رديف
  رتبه  ضريب اهميت

  نمره نهايي

1  
فرهنگي از جمله كاروانسراها،  –وجود بناهاي تاريخي

  ها و مساجد در محدوده دهستان قلعه

051/0  4 203/0  

070/0  3 209/0  

2  
هكي غار دومين غار آ: هاي طبيعي شامل وجود جاذبه
  در اين دهستان) كلهرود(آهكي ايران

045/0  4 181/0  

062/0  3 186/0  

3  
وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد به همراه 

  فضاي سبز و باغات در نواحي روستائي

045/0  3 135/0  

062/0  4 248/0  

4  
ها و  وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورزش

  نوردي و صخره نورديتفريحاتي از قبيل كوه

039/0  3 119/0  

054/0  4 217/0  

                                                            
 .رديف اول مربوط به ديدگاه مسئولين ومردم، رديف دوم ديدگاه گردشگران است  -  3



 دانشجويان ايران پژوهشي - مرآز گردشگري علمي
 

 

5  
داشتن محيط آرام و بدون سروصدا به خصوص براي 

  شهرنشينان جهت استراحت و گذران اوقات فراغت

045/0  3 135/0  

062/0  4 248/0  

6  
وضعيت باالي اگاهي و سواد در بين مردم روستا و حس 

  همكاري و مشاركت در بين روستائيان
051/0  2  102/0  

  داري و مهمان پذيري اين دهستان وجود روحيه مهمان  7
051/0  3 152/0  

051/0  3 209/0  

8  
هاي  برخورداري از ساختار جمعيتي جوان و وجود زمينه

  مساعد در راستاي توسعه صنعت گردشگري

039/0  3 119/0  

     

  .نزديكي روستاهاي اين دهستان به يكديگر  9
034/0  3 102/0  

046/0  3 139/0  

  )اصفهان( نزديكي به قطب گردشگري  10
051/0  4 203/0  

051/0  4 279/0  

  دسترسي جاده اي مناسب به منابع گردشگري موجود  11
051/0  4 203/0  

051/0  4 279/0  

  158/0 4  039/0 تشكيل انجمن گردشگري روستائي در اين دهستان  12

  جمع
  

  

84/2  

01/2  

  شناسايي و برآورد نقاط ضعف: 2جدول شماره

   مورچه خورت:دهستان مورد بررسي

ضريب  نقاط ضعف  رديف
  اهميت 

نمره   رتبه
  نهايي

1  
عدم تمايل بعضي از  روستائيان به توسعه گردشگري به داليل مختلف از 

    جمله عدم آشنايي به صنعت گردشگري، ترس از سرقت محصوالت باغي
045/0 3 135/0  

  152/0  3  051/0 امه ريزي گردشگري صحيح در  اين دهستانعدم وجود برن  2

3  
ضعف اطالع رساني و عدم استقرار نظام جامع تبليغات و اطالع رساني 

  اكو توريسم و صنعت گردشگري روستايي  دهستان  درباره

045/0  3  135/0  

062/0  3  186/0  
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  نگيكمبود تجهيزات و امكانات براي حفاظت و حراست از مواريث فره  4
039/0  3  119/0  

054/0  3  163/0  

5  
هاي  تاريخي و جاذبه -عدم وجود تابلوهاي راهنماي  آثار فرهنگي 

  گردشگري دهستان
051/0  3  152/0  

070/0  2  139/0  

6  
عدم وجود افراد متخصص و آموزش ديده و آگاه در خصوص معرفي 

  هاي گردشگري در اين دهستان جاذبه

045/0  2  090/0  

062/0  2  124/0  

7  
نقص آمار و اطالعات آماري به روز و دقيق در خصوص ميزان 

  گردشگران ورودي به اين دهستان     

045/0  1  045/0  

      

8  
نامناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت اقامتي، بهداشتي و خدماتي از  

در كنار ... هاي اقامتي، سرويسهاي بهداشتي، نمازخانه و  قبيل كمپينگ
  اي مهم گردشگري دهستانه جاذبه

051/0  2  102/0  

070/0  2  139/0  

      

  

  

 

  تخريب بناهاي تاريخي در اين دهستان

051/0  4  203/0  

070/0  4  279/0  

  

10  

بروز خشكسالي شديد، هر ده سال يكبار و نامساعد بودن شرايط جوي 
 در بعضي از فصول سال                  

034/0  1  034/0  

046/0  1  046/0  

  166/1    جمع

076/1  

  
  ها شناسايي و برآورد فرصت: 3جدول شماره 

 مورچه خورت:نام دهستان مورد بررسي

ضريب   فرصتهاي موجود   رديف
 اهميت 

نمره   رتبه 
  نهايي 

1  
گيري  نزديكي به اماكن تاريخي داراي هويت ملي و جهاني براي شكل

  خدمات و تورهاي گردشگري

066/0  4 263/0  

111/0  4 444/0  

  117/0 2  058/0 شهرت تاريخي و جهاني مناطق تاريخي اين دهستان  2
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099/0  2 197/0  

  عبور گردشگران زياد از اين دهستان  3
066/0  4 263/0  

     

  نزديكي به اصفهان و  تهران به عنوان دو كانون مهم جذب گردشگر  4
066/0  4 263/0  

111/0  4 444/0  

5  
د راه تهران به جنوب از اين منطقه و  برخورداري از ترانزيت عبور آزا

  بين منطقه اي و ملي

066/0  4 263/0  

111/0  4 444/0  

  وجود ظرفيت مناسب در ناوگان حمل ونقل جاده اي  6
044/0  3 153/0  

     

  هاي گردشگري افزايش تبليغات و اطالع رساني در خصوص جاذبه  7
066/0  3 197/0  

111/0  2 222/0  

8  
در (وجود نيروهاي متخصص و با تجربه در مجاورت با اين منطقه 

  )اصفهان

044/0  3 131/0  

     

9  
توجه دولت به گردشگري به عنوان ابزاري جهت رشد و توسعه 

  روستاها

066/0  3 197/0  

     

  افزايش انگيزه بيشتر براي مسافرت و تفريح در بين مردم شهري  10
066/0  3 197/0  

111/0  3 333/0  

  نزديكي اين دهستان به منطقه حفاظت شده موته  11
036/0  3 109/0  

062/0  3 185/0  

  153/2       جمع

  269/2  
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 شناسايي و برآورد تهديدها: 4جدول شماره 

 مورچه خورت          :نام دهستان مورد بررسي

ضريب   تهديدهاي موجود  رديف 
  اهميت

نمره   رتبه
  نهايي

1  
افزايش قيمت و بورس بازي زمين و بالطبع افزايش بار مالي 
جهت ايجاد تجهيزات و تسهيالت گردشگري و مقرون به صرفه 

  ها نبودن آن
066/0  4  197/0  

2  
وجود امكانات و خدمات تفريحي مناسب شهر اصفهان به عنوان 

  عامل رقابتي در جهت جذب گردشگر

058/0  3 175/0  

099/0 3 296/0 

3  
م ارائه مجوز و تسهيالت از سوي دولت جهت گسترش و عد

  توسعه خدمات، تجهيزات و تأسيسات گردشگري در اين نواحي
066/0  3  197/0  

4  
اي در راستاي  هاي فرهنگي،نمايشگاهي و جشنواره كمبود برنامه

  جذب گردشگر

051/0  3 153/0  

099/0 4 395/0 

5  
مركز اين دهستان و  عبور وسايل نقليه مسافر بري و باربري از

  ايجاد آلودگي صوتي و جوي

051/0  3 153/0  

086/0 3 260/0 

6  
عدم ثبت بعضي از آثار تاريخي و طبيعي اين دهستان در ليست 

  آثار ملي
058/0  1  058/0  

  933/0     جمع

951/0  

  

  تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد

قوت داخلي در برابر  12، در دهستان  مورد مطالعه، از ديدگاه مسئولين و مردم تعداد همانطوري كه در جداول فوق نشان داده شده است
نقطه قوت و  23در مجموع . تهديد خارجي شناسايي و  ارائه شده است 6فرصت خارجي در برابر 11نقطه ضعف داخلي و تعداد  11

ناهاي پيش روي روستاهاي اين ناحيه جهت رشد و توسعه نقطه ضعف و تهديد به عنوان محدوديت و تنگ 17ها و  فرصت به عنوان مزيت
در . تهديد ارائه گرديده است3فرصت و 7نقطه ضعف،  7نقطه قوت،  9از ديدگاه گردشگران، . گردشگري روستائي قابل شناسائي است

  .ناب ناپذير استها به منظور توسعه گردشگري ضرورتي اجت ها و استفاده از نقاط قوت و فرصت ها و تهديد نتيجه رفع ضعف

اي مناسب به منابع  فرهنگي، نزديكي به قطب گردشگري اصفهان، دسترسي جاده - از ديدگاه مسئولين و گردشگران، وجود بناهاي تاريخي
االترين در ميان نقاط ضعف، تخريب بناهاي تاريخي در اين دهستان ب. اند گردشگري، باالترين امتياز را از ميان نقاط قوت به خود اختصاص داده

  .امتياز را دارا است
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هاي موجود، از ديدگاه مسئولين، عبور بزرگراه تهران به جنوب از اين منطقه، عبور گردشگران زياد، نزديكي به اصفهان و  در ميان فرصت
جود، از ديدگاه هاي مو در ميان تهديد. تهران و نزديكي به اماكن تاريخي داراي هويت ملي و جهاني باالترين امتياز را دارا هستند

هاي فرهنگي، نمايشگاهي  مسئولين، افزايش قيمت زمين، عدم ارائه مجوز و تسهيالت از سوي دولت و از ديدگاه گردشگران، كمبود برنامه
  .اي در راستاي جذب گردشگر امتياز باالتري دارد و جشنواره

  راهبرد

شناسايي نقاط ضعف . هاي موجود در محيط بستگي دارد ازمان و فرصت، به سازگار كردن منابع در دسترس سراهبردآميز  تدوين موفقيت
ها و  تشكيل ماتريس نقاط ضعف و قوت، فرصت. است راهبرديند تدوين آها و تهديدهاي خارجي، گام مهمي در فر و قوت داخلي و فرصت

را بازنگري  SWOTوامل مشخص شده در ماتريس توانند ع گران مي رود كه تحليل تهديدها، ابزار بسيار مفيدي براي اين كار به شمار مي
  .متفاوت تدوين نمايند راهبردكرده و چهار نوع 

  STراهبرد 

  اي توسط انجمن گردشگري در راستاي جذب گردشگر هاي فرهنگي، نمايشگاهي و جشنواره افزايش برنامه -

  يتالش انجمن در جهت ثبت آثار تاريخي و طبيعي اين دهستان در ليست آثار مل -

  تهيه و تدارك تسهيالت و خدمات گردشگري توسط انجمن گردشگري -

  هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي در جهت كمرنگ نمودن تهديدهاي زير ساختي، طبيعي، اقتصادي و فرهنگي تقويت پتانسيل -

 

  WTراهبرد 

هاي آماري و  ني متخصص و ايجاد پايگاهارتقاء سطح كمي و كيفي تجهيزات و خدمات گردشگري منطقه، توجه به آموزش نيروي انسا -
  اطالع رساني جهت كاهش اثرات تهديدهاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي 

  ارائه تسهيالت و خدمات از سوي دولت به اين منطقه در جهت رفع مسائل بهداشتي و اقامتي -

  استفاده از توان روستائيان در جهت حفظ و مديريت منابع گردشگري -

  OWراهبرد 

  تاريخي جهت هدايت گردشگران  –گيري از آزاد راه تهران به جنوب و نصب تابلوهاي آثار فرهنگي رهبه - 

  ها در خصوص معرفي جاذبه) شهر اصفهان(گيري از نيروي متخصص و آموزش ديده مناطق مجاور بهره - 

  منطقهگيري از توجه دولت به گردشگري روستايي در جهت بهبود تسهيالت گردشگري در اين  بهره - 

گذاري در بخش  گيري از نزديكي به قطب گردشگري اصفهان و انگيزه شهرنشينان براي مسافرت و تفريح در جهت سرمايه بهره -
  .گردشگري در اين منطقه
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   SOراهبرد 

    هاي زير ساختي و تسهيالتي هاي تاريخي و طبيعي با استفاده از فرصت احيا و تقويت قابليت  -

  نصب تابلوهاي راهنما جهت سوق دادن گردشگران به اين دهستان افزايش تبليغات و -

  .هاي جمعيتي، تاريخي، توپوگرافي و دسترسي منطقه هاي منطقه با استفاده از فرصت بهره برداري از قابليت -

  هاي متنوع ژئومورفولوژيكي در منطقه هاي ژئوتوريستي با توجه به پديده ايجاد تشكل -

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماتريس نهايي:  1هشكل شمار

. است 3.15ها و تهديدات معادل نهايي فرصت و نمره 54/3و گردشگران برابر با  مسئوليننهايي نقاط قوت و ضعف با توجه به اينكه نمره 
ه جهت اين موقعيت استراتژيك بيانگر امكان انتخاب و توانمندي منطق. لذا جهت استراتژيك گردشگري روستايي در خانه سوم قرار دارد

  .رشد و توسعه گردشگري است

ها و تهديد امري تخصصي است و نظام يكساني ندارد؛ در پايان  با ارائه چند راهبرد تركيبي از  بطن  با توجه به اينكه استخراج نقاط ضعف، قوت، فرصت
  .گردد راهبردهاي ذكر شده، اين بحث جمع بندي مي

  هاي گردشگري در محدوده جاذبهخدماتي گردشگري  -دهي زير بناي رفاهي سامان -

 تهران  -ايجاد و توسعه تأسيسات اقامتي و تفرّجي به خصوص كمپ در مسير آزاد راه اصفهان -

 حفظ و احياء بناهاي تاريخي  -

 گيري مطلوب از منابع انساني، طبيعي، كالبدي، ايجاد اشتغال، بهبود كيفيت زندگي و رفع محروميت  بهره - 

 بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در حوزه گردشگري مورد مطالعه تشويق و حمايت از -
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هاي گردشگري و برگزاري تورهاي سياحتي براي جذب گردشگران خارجي و  ايجاد تسهيالت و اطالع رساني و تبليغ ملي و فراملي جاذبه -
 داخلي

  هاي مربوطه هاي گردشگري از سوي ارگان كنترل و نظارت مستمر بر فعاليت -

  ابيي مكان

شناسايي عوامل تأثيرگذار در  -الف: به طور كلي هر نوع مكان يابي براي موضوعات مختلف نيازمند طي مراحل ذيل است
بندي مناطق  اولويت -هاي اطالعاتي و شناسايي مناطق مستعد ت تلفيق اليه -هاي اطالعاتي پ گذاري اليه ارزش -يابي ب مكان

  ).   1384:90فرج زاده اصل، (اقعيات زميني يابي با و تطبيق نتايج مكان -مستعد ث
درصد آنان كمپ و مكان گذران اوقات  60براي انتخاب نوع مكان تفرجي در اين منطقه،  نظر مردم را در اين زمينه جويا شديم؛ بيش از 

  .    فراغت را پيشنهاد دادند

ن اهميت اين معيارها نسبت به هم، از كتب، مطالعات و گزارشات يابي اماكن تفرّجي، و ميزا براي تعيين عوامل و معيارهاي مؤثر در مكان
انجام گرفته در اين زمينه و همچنين نظرات مسئولين و متخصصين مربوطه استفاده گرديده كه ماحصل آن استخراج عوامل و معيارهايي 

  .گردد ها اشاره مي مي باشد كه در مراحل بعدي به آن

  .         اند شده و در امر تحليل مورد استفاده واقع شده GISيك اليه وارد محيط  هر كدام از اين معيارها به عنوان

جهت . شود ها در انتخاب مكان مناسب داده مي هايي متناسب با درجه اهميت و تأثير آن هاي اطالعاتي وزن در مرحله بعدي، به اليه
آماده گرديد و پس از آماده سازي  ArcGISها در محيط  عاتي بود كه اينها و پايگاه اطال ها، نياز به يك سري نقشه دستيابي به اين شاخص

  . استفاده گرديد Model bilderيابي مربوطه از روش  ها، جهت تحليل و مكان اين نقشه

س در اين روش بر اسا. استفاده شد) AHP(هاي مورد نظر به اين معيارها از روش تحليل سلسله مراتبي  در اين مدل جهت دادن وزن
  . گيريم ها را نيز در نظر مي آوريم عالوه بر وزن گذاري، اثر گذاري شاخص ماتريسي كه به دست مي

اين تكنيك كه . گيري در حل مسائل چند معياره است ها براي تصميم به عنوان يكي از كارآمدترين تكنيك AHPتحليل سلسله مراتبي يا 
ها براي  ترين سيستم مطرح شده، از جامع 1980در سال  4ال ساتي. ن بار توسط توماسبر اساس نحوه تحليل انسان از مسائل فازي و اولي

اين . زيرا اين تكنيك امكان فرموله كردن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مسأله دارد. گانه است گيري با معيارهاي چند تصميم
: 1381قدسي پور، (يل حساسيت روي معيارها و زير معيارها را داردگيري دخالت داده و امكان تحل هاي مختلف را در تصميم فرآيند گزينه

 .داراي ارزش  باال است 9داراي ارزش كم  و  1عدد . طيف بندي گرديد  1-9شان از  معيارهاي مورد نظر بر اساس اهميت. )39

  يابي كمپ عوامل مؤثر در مكان

بهداشتي،  فضاي  -فضاي خدماتي، تفريحي) مهمانسرا(و بلند مدت  كمپ مورد نظر داراي چند باب مغازه، فضاي اقامتي كوتاه مدت 
  :يابي كمپ عبارتند از عوامل موثر بر مكان. است... ورزشي، پاركينگ ، فضاي سبز و

ه ي كشاورزي، دسترسي به جاده يا بزرگراها از اماكن تاريخي، برخورداري از محيطي جذاب با مناظر ديدني، عدم استقرار در زمين فاصله  
  5...آب، برق و ها، به خصوص و امكان فراهم كردن زيرساخت اصلي، موجوديت

                                                            
4 TOMAS L.SAATY 
5 Edward inskeep1991,p.257 
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ي  منطقه مذكو

اص –ورچه خورت 
ر صورت ايجاد تس

ب گردشگري اصف
ر توسعه گردشگر

ه از اين زمان جه
يابي با واقعيت ن

  اراضي

رفاه جوامع محلي
همراه خواهد داش
وردار است؛ مهمتر

 اصفهان قرار دار
.ختصاص داده اند

گردشگران نزديكي

و محور مو 2980
در. ن شهر است

 نزديكي به قطب
ش مؤثر اصفهان در

سافران و استفاده
ج حاصل از مكان

  .دشگري است
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اي براي ر و وسيله
ين نواحي را به ه
ي روستايي برخو

دقيقه از شهر 3
طقه را به خود اخ

درصد از گ 41ز

009ورچه خورت،
 در نزديكي كالن

ين و گردشگران،
نشان دهنده نقش

 ميزان توقف مس
با تطبيق نتايج. ت

رشد و توسعه گرد

 شجويان ايران

نقشه ش

اي يافته و ت ويژه
نمايد و توسعه ا ي

ي براي گردشگري

7مان دسترسي
سافرين اين منط

بيش ا. كنند  مي
  .ي كردند

مو –ور اصفهان
طقه مورد مطالعه

  .نمود

 از ديدگاه مسؤلي
ده است كه اين نش

 جهت باال بردن
حائز اهميت است
ي مناسب جهت ر

دانش پژوهشي 

ق روستايي اهميت
 روستايي ايفا مي
لبدي قابل توجهي

تري و با زمكيلوم
درصد مس  80 از

خورت را انتخاب
ات فراغت ارزيابي

سايل نقليه از محو
سيار مناسب منط

 دهستان جذب نم

ميان نقاط قوت،
خود اختصاص داد

فريحي و تفرّجي
ح... اي طبيعي و
هاي بق با كاربري

- شگري علمي

  ي 

شگري در مناطق
هاي گاه سكونت 

ني، اقتصادي، كا

ك 55ن، در فاصله 
 و اصفهان بيش
دهستان مورچه خ
ل براي گذران اوقا

د روزانه انواع وس
بس هنده موقعيت

سياري را به اين

، در مSWOTل 
رين امتياز را به خ

ظ، ايجاد مراكز تف
ها جاذبهتاريخي، 

 آمده كامأل منطب

مرآز گردش
 

 

نتيجه گيري

امروزه گرد  
در بازساخت
طبيعي، انسا

اين دهستان
شاهين شهر
هفته خود د
انتخاب محل

ميانگين ترد
امر نشان ده
گردشگران بس

مطابق با مد
باالتر 279/0

از اين لحاظ
هاي ت يادمانه

مكان بدست
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بهينه جهت احداث مراكز اقامتي در اين متر است و از طرفي مكان  500- 2500ها با توجه به اينكه بهترين ميزان دسترسي به جاده
  .هاي بالقوه و مؤثر جهت جذب مسافران گذري باشد تواند به عنوان يكي از پتانسيل محدوده واقع شده است، اين عامل مي

ايش مدت دهستان به منظور افزاين كند در صورت ايجاد مراكز تفرّجي در  هزار مسافر از اين منطقه عبور مي 649584روزانه نزديك به 
زمينه اشتغال جوانان را  نتوا ميباال رفتن سطح درآمد ساكنين محلي از طريق خدمات رساني به اين افراد،  اقامت مسافران و در نتيجه آن

   .فراهم آورد

درصد از 1تنها يابي اماكن تفرّجي، اگر  با مكان. نمايد ريال هزينه مي250.000با توجه به نتايج پرسشنامه، هر گردشگر به طور روزانه 
ريال وارد چرخه اقتصادي  59.274.540.000وارد دهستان مورچه خورت شوند ساليانه مبلغي حدود ) نفر 6/2370981(مسافرين عبوري
  .گردد اين منطقه مي

تفرّجگاهي و كه در صورت به كارگيري راهبردهاي مؤثر در زمينه ايجاد مراكز )نفر88. (درصد مي باشد 9/6ميزان بيكاري در اين منطقه 
  .اقتصادي فراهم آورد - هاي الزم را براي بازساخت محيط اجتماعي توان زمينه ميدرصد پرسنل بومي،  57استخدام 
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