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Introduction With its special geographical and topographical conditions, springs, waterfalls, 
variety of herbals, wildlife, and historical buildings, Khur va Biabanak has a high capacity to 
attract tourists. Strategic planning can be a way to exploit these opportunities. Hence, the aim 
of this study was to identify strategic priorities of economic development with an emphasis on 
ecotourism in Khur va Biabanak, Isfahan. 
Instrument & Methods In this descriptive-analytical research, the data were collected, using 
library and field method and two groups, including 150 tourists and 30 tourism experts were 
selected, using available sampling method. To identify the strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats as well as to complete the information, the specialists were referred and a list of 
strategies was prepared. The SWOT model was used to select economic development strategies 
and the data were analyzed by GIS software. 
Findings In External Factor Analysis Summary (EFAS), the “diversification of ecotourism 
attractions” with a weight of 0.069 was the first opportunity and “environmental degradation 
and damage to historical monuments” with a weight of 0.053 was considered as the most 
important threat. In the Internal Factor Analysis Summary (IFAS) matrix, the most important 
strength was “the variation of ecotourism attractions in the region” with a weight of 0.069 and 
the most important weaknesses was “physical and environmental infrastructure shortage” 
with a weight of 0.063. The directional strategy of this city was a competitive strategy (ST).
Conclusion “The development of cooperation between organizations involved in managing 
tourist attractions, paying attention to the participation of people, increasing the advertising 
for the introduction of tourist attractions, and tourist attraction during the year by presenting 
various types of ecotourism” are the most important strategies for the economic development of 
tourism in Khur va Biabanak, Isfahan.
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 چکيده
، ویژه جغرافیایی و توپوگرافیبا داشتن شرایط  بیابانک ستان خور وشهر مقدمه:
دارای ، و ابنیه تاریخی وحشحیات، تنوع گیاهان دارویی، ها، آبشارهاچشمه
تواند یکی از ریزی راهبردی میبرنامه .است برای جذب گردشگران باالیی ظرفیت

ها باشد. بنابراین هدف پژوهش، شناخت برداری از این فرصتهای بهرهشیوه
 های راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور واولویت

 بیابانک اصفهان بود.
اطالعات با روش  یآورجمع حاضر، یلیتحل -یفیتوص پژوهش درها: ابزار و روش

دردسترس، دو گروه شامل  یریگبا نمونه وانجام شد  یدانیو م یاكتابخانه
 .نفر انتخاب شدند ۳۰تعداد به ینفر و کارشناسان گردشگر ۱۵۰تعداد گردشگران به

اطالعات به  یلو تكم یدهاها، تهدنقاط قوت، ضعف، فرصت ییشناسا یبرا
 یانتخاب راهبردها یشد. برا تهیه از راهبردها یمتخصصان مراجعه و فهرست

تحلیل  GISافزار ها با نرمو داده شداستفاده  SWOTاز مدل  یتوسعه اقتصاد
 شدند.
گردی" با وزن های بومسازی جاذبه"متنوع ،(EFAS) در عوامل خارجیها: یافته

"تخریب محیط زیستی و ایجاد خسارت به آثار عنوان اولین فرصت و به ۰۶۹/۰
در ماتریس عوامل داخلی  بود. تهدیدترین عنوان مهمبه ۰۵۳/۰تاریخی" با وزن 

(IFAS)های اکوتوریستی در منطقه" با وزن ترین نقطه قوت، "تنوع جاذبه، مهم
عنوان به ۰۶۳/۰محیطی و کالبدی" با وزن  هایو "کمبود زیرساخت ۰۶۹/۰
ترین نقطه ضعف بود. استراتژی تغییر جهت برای این شهرستان در راهبرد مهم

 قرار داشت. (ST)رقابتی 
های اداره جاذبه در درگیر هایراهبردهای "توسعه همکاری سازمان گیری:نتیجه

ی آثار گردشگری مردم، افزایش تبلیغات برای معرف مشارکت به گردشگری، توجه
های بخشی در ارایه گونهگردی و جذب گردشگر در طول سال با تنوعمتقاضیان بوم

ترین راهبردهای توسعه اقتصادی گردشگری شهرستان گردی"، مهممختلف بوم
 خور و بیابانک اصفهان هستند.

 ابانکیخور و ب سم،یاکوتور ن،یتوسعه، اقتصاد سرزم ش،یآما ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 پردرآمدترین از یکی به گردشگری صنعت ویکم،بیست قرن شروع با

 با نوپا فعالیتی عنوانبه تبدیل شده است. گردشگری صنایع دنیا
 هایفعالیتاز  مهمی بخش فرد،منحصربه و بارز هایویژگی

 به را در حال توسعه و یافتهتوسعه کشورهای تولیدی و اقتصادی
از  بسیاری میان ایاست. رقابت فشرده داده اختصاص خود

 صنعت و خوردچشم می به جهانگردان جذب برای جهان کشورهای
 از مهمی بخش فرد،و منحصربه پویا صنعتی عنوانبه توریسم
 و در حال یافتهکشورهای توسعه تولیدی و های اقتصادیفعالیت
Pاست داده اختصاص خود به را توسعه

[1]
P. 

Pدهنده اقتصاد جهانی استگردشگری یکی از عوامل مهم شکل

[2]
P ،

 سازمان جهانگردی توسط شدهانجام بینیپیش که براساس طوریبه
 به نفر میلیون و شصت پانصد و میلیارد یک حدود ،۲۰۲۰ سال در

 گردشگری از ناشی درآمدهای پرداخت و خواهند گردشگری
Pرسید خواهد دالر تریلیون و نیم به یک سال این در المللیبین

[3]
P .

ای برای توسعه، عنوان گزینهای بهطور گستردهگسترش توریسم به
Pمورد توجه کشورها است

]4[
P.  نخستین دلیل توسعه صنعت

آن  برداری از منافع اقتصادیگردشگری در اغلب کشورها، بهره
Pاست

]5[
Pهایفعالیت مجموعه عنوانبه گردشگری . توسعه 

 دارد جوامع اقتصادی هایبنیان تقویت در بسزایی تاثیر اقتصادی،
 کسب اشتغال، ایجاد برای جدیدی منبع عنوانگردشگری به نقش و

 بین تفاهم و صلح افزایش زیرساخت، ارز، تقویت جذب درآمد،
Pاست قرار گرفته تایید متعدد مورد مطالعات در ها،ملت

]6[
P. اهمیت 

 ریزانبرنامه و مدیران از بسیاری است تا شده باعث فعالیت این
 تالش و ریزیبرنامه آن توسعه ملی برای و ایمنطقه محلی،
Pنمایند

]7[
P مورد  زداییمحرومیت و توسعه مهم ابزار یک عنوانو به

 را زیادی گذاریسرمایه دلیل درآمدزایی،به و است قرار گرفته توجه
Pدهندمی انجام بخش این در

]9, 8[
Pهایظرفیت از . استفاده 

 گردشگری توسعه مناسب بستر کردنفراهم با جز اکوتوریسم
Pنیست پذیرامکان

]10[
P . و  یاقلیم جهان نوع ۲۱ اینکه دارای باایران

تاریخی در فهرست میراث فرهنگی  شدهثبتهزار اثر  ۲۲تعداد 
از این بخش درآمدزا استفاده نشده نحو مطلوبی به اما ،استجهان 

Pاست

]11[
Pهای بالقوه و . شهرستان خور و بیابانک دارای توان

های گوناگون گردشگری است، بنابراین توسعه اکوتوریسم جاذبه
تواند عامل مهم و تاثیرگذار در توسعه اقتصاد این شهرستان می

پذیر ها زمانی امکانوبیتباشد، اما دستیابی به این مزایا و مطل
ریزی صحیح، بستر الزم برای این امر فراهم خواهد بود که با برنامه

 شود.
 طبیعی نواحی به امروزه مفهوم اکوتوریسم تنها به مسافرت

Pنخوردهدست

]31, 21[
P گردشگری از کند، بلکه نوعیمعنی پیدا نمی 

 و با زندگی طبیعی، هایجاذبه با تعامل بر عالوه که است
Pتعامل است اجتماعی در هنجارهای

]41[
P  و در تالش است تا با ایجاد

]P]51یمحلای برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم زمینه
P ،

Pسفری سازگار با محیط زیست، همراه با ترویج حفاظت

]51, 31[
P  ایجاد

 ولطمه وارد نکند  محیط زیستفیزیکی و انسانی به  کند و از نظر
به  .نزند صدمه هافعالیتبدان حد فعال باشد که به توسعه سایر 

به نیازهای گفتمان قالب امروزه است که  عبارتی اکوتوریسم پایدار،
برای  ماکوتوریس هایفرصتبه حفظ  دهد،پاسخ  گردشگرانفعلی 

 تامینحفظ و  برایزدن به اکولوژی صدمه به جایآینده بپردازد و 
 باید از نظربنابراین اکوتوریسم پایدار، امنیت آن تالش کند. 

ترین ابعاد اکوتوریسم در باشد. با این تعابیر مهماکولوژیکی پایدار 
 مفهوم نوین خود عبارت از موارد زیر است:

ظهور اکوتوریسم یک فعالیت پیشروی اقتصادی در دو دهه اخیر  -۱
ریسم] استدالل کرده است که در حال حاضر [اکوتو ویلیاماست.  بوده

دهنده اقتصاد و موفقیت عنوان یک عامل مدرنیته، توسعهبه
Pتوسعه استهای نوظهور در کشورهای در حال ملت

[2]
P. 

هایی است که بر توسعه گردشگری برای رفع عنوان سیاستبه -۲
Pکندمشکالت اقتصادی تاکید می

]61[
P. 

همراه بهعنوان راهکاری برای توسعه محلی اکوتوریسم پایدار به -۳
ها حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ارزش

Pشودمطرح می

]71[
Pاز اصول  . به عبارت دیگر گردشگری پایدار عبارت

و شرایط الزم برای توسعه گردشگری در یک منطقه از طریق ایجاد 
محیطی و تعادل بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست

یان فعالیت اکوتوریسم و مدیریت همچنین، استراتژی سازگار م
Pحفظ منابع طبیعی است

]81[
P. 

اکوتوریسم پایدار با یک رویکرد مثبت برای کاهش تنش و  -۴
اصطکاک فعل و انفعاالت بین گردشگران، جامعه میزبان و محیط 
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مدت کیفیت گردشگری مطرح شده است، رویکردی که بقای طوالنی
Pیدنمامنابع طبیعی و انسانی را تضمین می

]19[
P. 

رساندن آسیب حداقلطور کلی اکوتوریسم به دنبال بهبه
محیطی، ساخت محیط زیست، شناخت فرهنگ و احترام به زیست

آوری مزایای مالی برای حفاظت، نظرات میزبان و گردشگر، فراهم
و افزایش حساسیت  ارایه منابع مالی و توانمندسازی مردم محلی

]20-ط، اقلیم و اجتماع استکشور میزبان نسبت به سیاست، محی
P

P

]22. 
آنچه از معنای نوین اکوتوریسم بیان شد، دربرگیرنده این مفهوم 
است که داخل مرزهای ملی و در رویکردی به بازساخت فضای 
گردشگری در فضای سرزمینی، توجه به روندها و الگوهای اقتصادی 

Pگردشگری ضروری است

]32[
P .صنعتی جغرافیای اقتصادی جهان فرا

Pشودسط فرآیندهای بنیادی مشخص میتو

]42[
Pهای اخیر . در سال

جایی و انباشت ثروت، تاثیر زیادی را از عالیق و اولویت جابه
Pگردشگری پذیرفته است متقاضیان در بخش

]52[
P امروزه .

های توریسم تمایل به رشد اقتصادی دارد و مفهوم توسعه سیاست
از  .رشد اقتصادی است گردشگری مترادف با تعریف نئولیبرالیسم از

آنجایی که معنی گردشگری برای تعادل عرضه، توسعه منطقه و 
شدن شدن، پیامد مدرنغربی شود،گرفته می تغییرات خارجی به کار

Pها را داردبرای دولت

]62[
P.  

 تاثیر اقتصادی، هایمجموعه فعالیت عنوانبه گردشگری توسعه
 و رشد موجب که دارد عجوام های اقتصادیبنیان تقویت در بسزایی
Pشودمی هاسایر بخش توسعه

[3]
P . اقتصاددانان از صنعت گردشگری

و توجه  برندمیزا نام یک صنعت مولد سرمایه و اشتغال عنوانبه
خاصی به این صنعت دارند. لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری 

شود. اگر کشوری می ارزآوریلحاظ اقتصادی موجب افزایش به
های این صنعت را به ها استفاده کند و چرخبتواند از پتانسیل

 .شاهد شکوفایی شگرفی در سطح اقتصاد خواهد بود ،حرکت درآورد
است که تعدادی از  بررسی قابلاین صنعت از جهات مختلف  تاثیر
ورود ارز به کشور، اشتغال در بسیاری از  شامل هامولفهاین 
Pهازمینه

]27[
P ها و شدن فرودگاه، فعالفروشیخرده، پویایی بازار

 محلیگذاری، افزایش تولیدات ، افزایش سرمایهونقلحملسیستم 
گذاری ، افزایش میزان سرمایه)فرهنگی محصوالتو  دستیصنایع(

و بسیاری از  سازی و سایر خدمات مرتبطهتل، بخش خصوصی
Pاستو مطالعه  بررسیقابل  تنهاییبهموارد دیگر که هر یک 

]28[
P. در 

خصوص اکوتوریسم هگفت که توسعه توریسم ب توانمیمیان  این
نقش مهمی در  تواندمی طرف یک ازدر نواحی شهرهای کوچک 

سازی اقتصاد این نواحی ایجاد کند و زمینه و بستری برای متنوع
برای  ایوسیلهتوسعه پایدار نواحی شهری باشد و از طرف دیگر 

از طریق بهبود استانداردهای زندگی مردم ی رشد اقتصاد تحریک
 هاینقشبتواند  اکوتوریسماگر  به هر حالآید.  به حسابمحلی 
 تواند خالق یا محرک یک فرآیند توسعهمی ،ایفا کند خوبیبهفوق را 

Pجوامع محلی و همچنین خود صنعت توریسم باشد برای

]29[
P .

های راهبردی توسعه ویتبنابراین هدف پژوهش حاضر، شناخت اول
بیابانک  اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و

 اصفهان بود.
 

 هاابزار و روش
 با تحلیلی -توصیفی عنواز  حاضر دیبررکا -ایتوسعه هشوپژ
 یو کم یفی)، کیمایشی(پ یابیینهشامل زم یبیترک هاییوهش

و  یاو کتابخانه یاطالعات از روش اسناد یآورمنظور جمعاست. به

امر  یزانرنامه و مصاحبه با مردم و برنامهپرسش یدانیروش م
مورد مطالعه شهرستان  یبهره گرفته شد. جامعه آمار یگردشگر
شهرستان  ینا ۱۳۹۰سال  یبر سرشمار که بنابود  یابانکخور و ب

 یقاز طر یقتحق یهابوده است. داده یتنفر جمع ۱۷۷۹۳ یدارا
گردشگران، مسئوالن  ی،و مراجعه به ساکنان بوم یدانیمطالعه م

 رستانشه ینکه در ا یامر گردشگر یزانرها و نهادها و برنامهدستگاه
در دسترس،  یریگروش نمونهبا . شد یآورجمع کنند،یم یتفعال

نفر و  ۱۵۰و گردشگران به تعداد  یدو گروه شامل ساکنان بوم
عنوان نمونه انتخاب بهنفر  ۳۰مسئوالن و کارشناسان به تعداد 

کوکران و گروه دوم از  فرمول یقگروه اول از طرحجم نمونه شدند. 
 .تعیین شد یروش دلف

درجه ۵۴در  ابانکیخور و بشهرستان  بررسی محدوده مورد مطالعه:
دقیقه حداکثر طول شرقی و ۳۲درجه و ۵۵دقیقه حداقل، ۱۱و 

شرقی قرار  دقیقه حداکثر عرض۱۴درجه و ۳۴دقیقه، ۴دقیقه و ۳۳
واقع شده است  ستان اصفهاندر شمال شرقی ا شهرستاناین  دارد.

وهوای گرم، خشک و بیابانی است. براساس نتایج و دارای آب
برابر  ، جمعیت شهرستان۱۳۹۰سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

شهرستان شامل سه شهر  نفر بود. تقسیمات سیاسی ۱۷۷۹۳با 
آبادی کوچک و بزرگ است (شکل  ۱۲۶ نام خور، جندق و فرخی وبه
۱(P]30[

P. 
 

 
 اصفهان سازمان فضایی اکوتوریسم شهرستان خور و بیابانک )١شکل 

 
منطقه شامل  طبیعت: های طبیعی گردشگری خور و بیابانکجاذبه
خشک، آسمان پرستاره کویر، کویر شرقی خور با اشکال  بیابان

زا در های وحشتکتلها و زنبوری، ریگزارهای مزرعه مصر و درهالنه
فولوژیکی منطقه از نظر ورموقعیت ژئوم یکل طورشمال خور به

های اکوتوریستی گردی، اسکی روی ماسه و غیره دارای جاذبهبیان
بخش عمده شهرستان خور، سرزمینی کویری است و  .ص استخا

های بزرگی از تپه ،کویر یجایهای ویژه خود را دارد. در جاجاذبه
ها تغییر شکل که با اندک وزش بادی تپهاست مده ریگ پدید آ

عنوان مثال ، بهها به نامی شهرت دارندهر یک از این تپه .دهدیم
های . صحنهاشاره کرد ریگ جن، تخت عباسی و غیرهتوان به می

های بدیعی است که تنها در مناطق زیبا و افسونگر سراب از جلوه
های مهم گردشگری در توان یافت. از دیگر جاذبهکویری می

کیلومتری خور ۵۰شهرستان خور، ریگزارهای اطراف مزرعه مصر در 
همچنین دریاچه نمک و پوسته نمکی پالیا و تشکیل  .است

البته در صورت بارندگی در زمستان کویر که در  ،ها در کویردریاچه
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 ).۲؛ شکل ۱(جدول  الرضا قرار داردکیلومتری جاده طریق۳۵
 

 اصفهان های گردشگری شهرستان خور و بیابانکها و جاذبهپتانسیل )۱جدول 
 شرح نوع جاذبه

 های طبیعیجاذبه
 اقلیم مناسب برای گردشگران بیابان اقلیم

 دریاچه نمک

این دریاچه در قسمت مركزی تا جنوبی كویر مركزی ایران 
های آزاد گسترش دارد. ارتفاع این دریاچه از سطح آب

ترین نقاط در ارتفاعكم ءو جز استمتر ۷۰۷طور متوسط به
 شود.فالت ایران محسوب می

 هاچشمه
تواند های گوناگون در سراسر شهرستان میوجود چشمه

ران فراهم کند. این شهرستان اوقات خوبی برای گردشگ
 چشمه است. ۱۸دارای 

 کویر

آسمان صاف که همه  و هاسیف ،های شنیوجود تپه
کویرگردی، شترسواری و  .توان دیدآسمان را می یهاستاره
تواند منجر همه در دل کویر قرار گرفته است که می غیره،

 به جذب گردشگران شود.

 معادن

ها و حرفه استخراج کانیامروزه معادن عالوه بر 
اند جایی برای صنعت گردشگر معدن توانسته ،گریمعدن

برای بازدید علمی و تفریحی از معادن فراهم آورد که خود 
 شود.نوعی گردشگری محسوب می

های گیاهی با کاربردهای مختلف همچون وجود گونه های گیاهیگونه
 مورد عالقه گردشگران است. ،درمانی

 جانوریهای گونه
گیری محیط شکل بهوجود طبیعت خاص کویری منجر 

نظیر زیست خاص جانوری شده که در استان اصفهان کم
 .است

 های انسانیجاذبه

 هاامامزاده

امامزاده ابومحمد (بیاذه)، امامزاده ابراهیم (آبگرم)، 
الدین داوود (خور)، امامزاده جنید و امامزاده سیدکمال

الدین شمس (گرمه) و بقعه حاج امامزاده عبدهللا
امامزاده است. وجود  ۱۶که در مجموع  غیره(مهرجان) و 

تواند سال می ۱۰۰۰های مذهبی با قدمت بیش از مکان
مذهبی برای این مکان همراه با بیان  -تاریخی شناسنامه

 کند. مان فراهمداعتقادات مر

 مساجد
مناطق وجود مساجد با سبک و معماری بومی که مختص 

 ،انطباق یافته است ،کویری و با شرایط اکولوژیکی
 تواند برای گردشگران جالب باشد.می

قلعه نارنج، قلعه خندق، 
 قلعه ایراج، قلعه گرمه

سال  بیش از هزاربیاضه با روستای قلعه نارنج در  -
د اننمایقدمت که نمونه کوچکی از شهرهای ساسانی را می

یکی از مراکز اسماعیلیه در  هجری قمری، ۵و در قرن 
ها و راهروهای اتاقک ،داخل قلعه .حاشیه کویر بوده است

 .وجود داردطبقه  درپیچ در چندپیچ
که سابقه است ترین قلعه شهرستان قلعه خندق قدیمی -

 کههنوز هم دارای ساکنانی است  وساله دارد هزار چند
ارتویی از هز ،اند. این قلعهنسل به نسل در آن زندگی کرده

کوچه به کوچه دیگر و هر  هردر هاست. ها و خانهکوچه
ترین کوچه آن چند خانه وجود دارد. یغمای جندقی بزرگ

 شاعر دوره قاجار اهل این قلعه بود.
ج در روستای ایراج قرار گرفته است. قلعه در اقلعه ایر -

خاص  ،شدهباالی قله کوه ساخته شده و مصالح ساخته
 خود است.

که  است لعه گرمه یکی از زیباترین بناهای شهرستانق -
های دروازه کوتاه و به سمت دارای معماری خاص دیواره

گویی نوعی به مهمانان  ،شودشمال بلندتر می
کاربرد عمده مسکونی و دفاعی  و کندخوشامدگویی می

 .دارد

زیر زمین روی قنات قدیمی در روستای  متری۵۰در عمق  آسیاب آبی
 نظیر ساخته شده است.اثری بیصورت بهمهرجان 

 و رسوم آداب
دلیل محصوربودن این منطقه در کویر نمک، بسیاری از به

رسوم قدیمی از جمله بزرگداشت آخرین شب ماه  و آداب
 در آنجا محفوظ مانده است.. ،اسفند و مراسم کشتن نخل

 بافی در شهرستان نقش مهمی در بیان اقتصاد مردمقالی صنایع دستی
 و بیانگر فرهنگ بومی ساکنان است. دارد

 
 اصفهان های جاذبه اکوتوریسم شهرستان خور و بیابانککانون )۲ شکل

 
فرآیند انجام پژوهش در مرحله اول بدین صورت بود که مبانی 

در ادامه به  محور مورد تحلیل قرار گرفت.نظری اقتصاد اکوتوریسم
منطقه با بیان  های انسانی و طبیعیها و جاذبهمعرفی توان

وضعیت آنها پرداخته شد. برای انتخاب راهبردهای توسعه 
به واقعیت . با توجه استفاده شد SWOTمدل راهبردی اقتصادی از 

از وضعیت  رفتبرونشد راهبردهای اجرایی برای  حال حاضر تالش
توسعه اقتصادی در منطقه  در نتیجهم و موجود و توسعه اکوتوریس

 نقاط شناسایی برای ابتدا روش، این در ه شود.یارا مورد مطالعه
متخصصان  به اطالعات تکمیل و فرصت، تهدید ضعف، قوت،

 عوامل، از یک هر به آنها به دیدگاه توجه با سپس و شد مراجعه
هر یک دوی داده شد. شناسایی راهبردها با مقایسه دوبه هاییوزن

ها و تهدیدها صورت گرفت و در هر یک ها، ضعفها، قوتاز فرصت
از راهبردها اقدام به تهیه فهرستی از راهبردهای فرعی در درون 

های داخلی و راهبردهای اصلی شد. در تعامل با نقاط قوت و ضعف
ها و تهدیدهای خارجی، چهار راهبرد در قالب یک محور نیز فرصت

 توسعه با متناسب کالن هایاستراتژی مختصات شکل گرفت و
ین ماتریس، شد. ا مشخص مورد مطالعه گردشگری منطقه صنعت

 اینریزان استراتژیک دارد. برنامه زیادی میان مدیران و کاربردهای
و خارجی برای ایجاد  مهم داخلی ابزار تحلیلی از عوامل

استفاده  گیرند،قرار  مورد توجهاست  که ممکن هاییاستراتژی
 با همعوامل داخلی و خارجی را  ،ماتریس این ،طور کلیبه کند.می

استفاده  های ممکنبرای استراتژی ایپایه عنوانبهو  دهدمی پیوند
ًا که بعد کندمیرا ایجاد  هاییاستراتژی . این ابزار تحلیلی،شودمی
 (QSPM) یکم یراهبرد یزیربرنامه یسماتر در توانندمی

ها مقایسه فرصت ،SWOTقرار گیرند. کاربرد دیگر مدل  مورداستفاده
 . درداخلی است هایقوتو  هاضعف و تهدیدات کلیدی خارجی با

 ریزی راهبردی کمی که شامل فهرستبرنامه ماتریس بعدی، گام
ماتریس در یک ستون و آن  هایوزن عوامل داخلی و خارجی و

، در ST5و  ST1 ،ST2 ،ST3 ،ST4شامل  SWOT هایاستراتژی
و کل نمره  (AS)ردیف قرار گرفت. هر ستون شامل نمره جذابیت  ۵

ضرب وزن در نمره کل نمره جذابیت از حاصل بود. (TAS)جذابیت 
باشد.  ۴، ۳، ۲، ۱تواند آید و نمره جذابیت میجذابیت به دست می

باید توجه  .است ۱ترین جذابیت، و پایین ۴باالترین جذابیت، 
بلکه باید دقیق،  ،حدس و گمان باشد باید براساسن ASداشت که 

 هرمربوط به  TAS بایددر پایان  .توجیه باشد منطقی و قابل
امتیاز  که هااستراتژیاز  هر کدام کرد.جمع  با همرا  استراتژی

دارای اولویت توسعه اقتصادی بیشتری داشت، آن استراتژی برای 
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 .است هااستراتژیانتخاب میان  ل مهمی برایمورد، عام و این
 .صورت گرفت GISافزار ها با نرمتجزیه و تحلیل داده

 
 هایافته

گردی" با های بومسازی جاذبهمتنوع" (EFAS) در عوامل خارجی
شهرستان عنوان اولین فرصت برای توسعه اقتصادی به ۰۶۹/۰وزن 

تمایل در بخش  و "ایجاد یسماکوتور ینهدر زم یابانکخور و ب
عنوان دومین فرصت به ۰۶۸/۰گذاری" با وزن خصوصی برای سرمایه

 ایجاد و زیستی محیط "تخریب هایمولفه شد. تعیین رو پیش
 و تهدید ترینمهم عنوانبه ۰۵۳/۰وزن  با تاریخی" آثار به خسارت

 ناکارآمدی منطقه، گردشگری برای جامع مدیریت و ریزیبرنامه عدم
 در سرمایه کند برگشت و باالدستی مدیریتی نظام توانمندی عدم و

 زمینه در عامل دومین عنوانبه ۰۵۲/۰ وزن با گردشگری" بخش
 ).۲ (جدول بود اکوتوریسم محرومیت با محلی اقتصادی توسعه

 
ماتریس عوامل خارجی توسعه اقتصادی با رویکرد اکوتوریسم در  )۲جدول 

 اصفهان شهرستان خور و بیابانک
بندیدرجه وزن (EFAS)عوامل خارجی   امتیاز وزنی 

 (Opportunities)ها فرصت
O1- ۰۶۹/۰ گردیهای بومسازی جاذبهمتنوع  ۴ ۲۸۶/۰ 
O2- های گردشگری گیری از جاذبهبهره

 های شنیتپهو  طبیعی چون چشمه، معادن
۰۶۱/۰  ۳ ۱۸۳/۰ 

O3- ۰۵۱/۰ وجود نیروی کار جوان برای اشتغال  ۳ ۱۵۳/۰ 
O4- های گیری فرصتافزایش درآمد و شكل

 شغلی با افزایش گردشگران
۰۶۷/۰  ۴ ۲۶۸/۰ 

O5- دستی و برگزاری نمایشگاه عرصه صنایع
 محلی

۰۵۱/۰  ۳ ۱۵۳/۰ 

O6- ۰۶۳/۰ ایجاد مراکز تفریحی کویرنوردی  ۳ ۱۸۹/۰ 
O7-  برایایجاد تمایل در بخش خصوصی 

 گذاریسرمایه
۰۶۸/۰  ۴ ۲۷۲/۰ 

O8- سازی و جلب مشاركت مردم فرهنگ
 محلی در گسترش صنعت توریسم

۰۴۲/۰  ۲ ۰۸۲/۰ 

O9-  نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث
 فرهنگی در زمینه توسعه گردشگری

۰۴۷/۰  ۲ ۱۴۱/۰ 

O10- ۰۵۵/۰ برگزاری تورهای مسافرتی در منطقه  ۳ ۱۶۵/۰ 
 (Threats)تهدیدات 

T1-  برگشت کند سرمایه در بخش
 گردشگری

۵۲/۰  ۱ ۰۵۲/۰ 

T2- های ها و آیینشدن سنتكمرنگ
 گذشته با ورود گردشگران خارجی

۰۴۳/۰  ۱ ۰۴۳/۰ 

T3- دلیل عدم دادن گردشگر بهازدست
 توان رقابت با سایر نواحی

۰۳۶/۰  ۲ ۰۷۶/۰ 

T4- گذاران در بخش عدم ورود سرمایه
 گردشگری

۰۴۱/۰  ۲ ۰۸۲/۰ 

T5-  تخریب محیط زیست و ایجاد
 به آثار تاریخیخسارت 

۰۵۳/۰  ۱ ۰۵۳/۰ 

T6- ریزی و مدیریت جامع عدم برنامه
 برای گردشگری منطقه

۰۵۲/۰  ۱ ۰۵۲/۰ 

T7-  ناکارآمدی و عدم توانمندی نظام
 مدیریتی باالدستی

۰۵۲/۰  ۱ ۰۵۲/۰ 

T8- ۰۴۳/۰ بودن تقاضای گردشگریفصلی  ۲ ۰۸۶/۰ 
T9-  عدم انگیزه كاری میان مردم

 گردشگران منظور جلبمنطقه به
۰۴۱/۰  ۲ ۰۸۲/۰ 

 ۴۷۱/۲  ۱ جمع

 
ترین نقاط قوت شهرستان ، مهم(IFAS)در ماتریس عوامل داخلی 

های زمینه اکوتوریسم عبارت از "تنوع جاذبه و بیابانک در خور
در رده اول و "استعداد منطقه  ۰۶۹/۰اکوتوریستی در منطقه" با وزن 

در رده دوم بود.  ۰۶۴/۰گردی" با وزن بوم در گذاریبرای سرمایه
عنوان به ۰۶۳/۰محیطی و کالبدی" با وزن  های"کمبود زیرساخت

اقامتی و فقدان رستوران  ترین نقطه ضعف و "کمبود امکاناتمهم
). از ۳دومین عامل ضعف بود (جدول  ۰۶۱/۰باکیفیت" با وزن 

توسعه اقتصادی گردشگری  خارجی و داخلی عوامل امتیاز مجموع
 ماتریس از راهبردی موقعیت تعیین برای بیابانک ر وشهرستان خو

 .)۳گرفته شد (جدول  بهره خارجی و داخلی
های ارزیابی موقعیت راهبردی توسعه حاصل از ماتریس با توجه به

استراتژی  شهرستان ، برای ایناکوتوریسم شهرستان خور و بیابانک
؛ ۳قرار دارد توصیه شد (شکل  STدر راهبرد رقابتی  تغییر جهت که

ریزی گیری با استفاده از ماتریس برنامه). در مرحله تصمیم۴جدول 
مورد رقابتی مختلف راهبرد  های، گزینه(QSPM)راهبردی کمی 

تا جذابیت نسبی انواع راهبردهای فرعی مشخص  قرار گرفتارزیابی 
 ماتریس در آمدهدستبه راهبردهای رقابتی اولویت به توجه شود. با
ماتریس  نتایج، تحلیل منظوربه خارجی، و داخلی عوامل ارزیابی

QSPM راهبردهای رقابتی  برای(ST)  ۵ارایه شد (جدول.( 
 مربوط به هر (TAS)نمره کل جذابیت نتایج حاصله از جمع  در

های را داشت و در رتبهباالترین امتیاز  ST2 استراتژی، استراتژی
 های دوم و سوم بودند.رتیب استراتژیتبه ST5و  ST3بعدی، 
برای توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان  بنابراین

های اداره جاذبه در مسئول هایسازمان و بیابانک الزم است خور
توجه  مردم مشارکت به شوند، با هم همکاری به ملزم گردشگری

و با افزایش تبلیغات در راستای معرفی آثار گردشگری منطقه،  شود
در جذب گردشگر  ژهیوبهگردی افزایش یابد. این امر متقاضیان بوم

گردی و های مختلف بومبخشی در ارایه گونهدر طول سال با تنوع
 ).۵و  ۴شود (جدول ارایه خدمات متنوع میسر می

 
کید بر اکوتوریسم در اتصادی با تماتریس عوامل داخلی توسعه اق )۳جدول 

 اصفهان شهرستان خور و بیابانک
 امتیاز وزنی بندیدرجه وزن (IFAS)عوامل داخلی 

 (Strengths)  نقاط قوت
S1- انجام ورزش کویری،  برایبکر  یوجود صحرا

 رصد آسمان و کویرنوردی
۰۶۳/۰ ۴ ۲۵۲/۰ 

S2- ۱۳۵/۰ ۳ ۰۴۵/۰ های زیباوجود چشمه 
S3-  ۱۴۷/۰ ۳ ۰۴۹/۰ های گیاهی و جانوری خاص منطقهگونهوجود 
S4- ۲۵۶/۰ ۴ ۰۶۴/۰ گردیگذاری در بوماستعداد منطقه برای سرمایه 
S5-  اعتقاد مسئوالن برای درآمدزایی از بخش

 ۲۱۲/۰ ۴ ۰۵۳/۰ گردشگری

S6- مذهبی با قدمت بیش از  -وجود بناهای تاریخی
 ۱۵۳/۰ ۳ ۰۵۱/۰ هزار سال

S7-  ۲۴/۰ ۴ ۰۶۰/۰ بومی و آداب محلی خاصفرهنگ 
S8- ۲۷۶/۰ ۴ ۰۶۹/۰ های اکوتوریسم در منطقهتنوع جاذبه 
S9- ۲۱۶/۰ ۴ ۰۵۴/۰ باالبودن امنیت نسبی در منطقه 

 (Weaknesses)نقاط ضعف 
W1-  کمبود امکانات اقامتی و فقدان رستوران

 ۰۶۱/۰ ۱ ۰۶۱/۰ باکیفیت

W2-  ۰۵۸/۰ ۱ ۰۵۸/۰ اکوتوریسمتبلیغات ضعیف در ارتباط با 
W3- ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ های محیطی و کالبدیکمبود زیرساخت 
W4- ۰۹۸/۰ ۲ ۰۴۹/۰ نبود برنامه جامع گردشگری 
W5-  منظوربهعدم آشنایی مردم با منطقه میزبان 

 ۱۰۶/۰ ۲ ۰۵۳/۰ گذاری در بخش اکوتوریسمسرمایه

W6- های کمبود مراکز خدماتی و فقدان رستوران
 ۱۰۴/۰ ۲ ۰۵۲/۰ باکیفیت

W7- زمینه بخش  کمبود نیروی متخصص و ماهر در
 ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ها و نهادهای مربوطهگردشگری در سازمان

W8- ونقل های حملبودن زیرساختنامناسب
 ۰۵۷/۰ ۱ ۰۵۷/۰ عمومی

W9- ها و تورهای مسافرتی عدم وجود آژانس
 ۰۵۴/۰ ۱ ۰۵۴/۰ ه خدماتیارا برایباتجربه 

 ۷۴۹/۲  ۱ جمع
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  ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسینامه آمايش سفصل

 
های ارزیابی اکوتوریسم موقعیت راهبردی توسعه حاصل از ماتریس) ۳شکل 

 اصفهان شهرستان خور و بیابانک

 
ماتریس تلفیقی استراتژی برای توسعه اکوتوریسم در شهرستان خور و  )۴جدول 
 بیابانک

SWOT ها ضعف هاقوت 
 (ST) رقابتیراهبرد  (SO)راهبرد تهاجمی  

 هافرصت

So1 تقویت مراکز خدماتی و :
رفاهی مربوط به گردشگری 

(واحدهای اقامتی، پذیرایی، 
 سرویس بهداشتی).

St1گذاران داخلی : جذب سرمایه
 و خارجی با حمایت مسئوالن

So2 افزایش تبلیغات در :
های هدف همچون مکان

از غیره اصفهان، یزد، کاشان و 
های طریق معرفی انواع جاذبه

 گردشگری

St2های نمودن سازمان: ملزم
 یهادرگیر در اداره جاذبه

هم و با  گردشگری به همكاری
 توجه به مشاركت مردم

So3 ایجاد تورهای ویژه برای :
های حیوانی و تماشای گونه

پرندگان در طبیعت و بازدید از 
 بناهای تاریخی مذهبی

ST3 برای: افزایش تبلیغات 
معرفی آثار گردشگری برای 

 گردیباالبردن متقاضیان بوم

So4 ایجاد اشتغال در بخش :
خدمات گردشگری با افزایش 

 ورود گردشگران

sT4 تدوین برنامه جامع حفظ و :
نگهداری از محیط زیست برای 

جلوگیری از تخریب محیط 
 طبیعی

So5گیری از امنیت باال : بهره
 برای توسعه گردشگری منطقه

ST5 جذب گردشگر در طول سال :
های ه گونهیبخشی در ارابا تنوع

همراه گردی بهمختلف بوم
 خدمات

 کارانهمحافظهراهبردهای  
(WO) 

 (WT)راهبرد تدافعی 

 تهدیدها

Wo1 تقویت خدمات :
هدف توسعه  اقامتگاهی با

 گردشگری

wT1 نگاه دولت به منطقه و :
لحاظ توانایی پیرامون آن به

 گردشگری و درآمدزاییگسترش 
Wo2 استفاده از نیروهای :

ن برای ایجاد اشتغال در اجو
 بخش گردشگری

Wt2 تدوین قوانین و مقررات :
مناسب برای حمایت بخش 

 گردشگری
Wo3دهی : ایجاد و سازمان

در منطقه برای  NGOنهادهای 
 اهداف حفاظت محیط زیست

WT3 تقویت میزان مشارکت :
سازی در آگاهساکنان بومی با 

 راستای گسترش گردشگری پایدار
Wo4های : ایجاد کمپ

اقامتگاهی برای گردشگران با 
 توجه به میزان بازدیدکننده

WT4 ایجاد مراکز تحقیقات :
منظور شناسایی بازارهای هدف به

 و افزایش رضایتمندی گردشگران

Wo5های : توسعه شبکه
 ونقل عمومیحمل

WT5جلوگیری از تخریب : 
محیط زیست با وضع قوانین و 

 جذب افراد متخصص
 

اكوتوریسم با استفاده از  (ST) بندی راهبردهای رقابتیاولویت) ۵جدول 
 برای شهرستان خور و بیابانک اصفهان QSPMماتریس 
عوامل 

 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 وزن استراتژیک
  AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

S1 ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ 
S2 ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۳/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ 
S3 ۰۴۹/۰ ۱ ۰۴۹/۰ ۱ ۰۴۹/۰ ۱ ۰۴۹/۰ ۲ ۰۹۸/۰ ۱ ۰۴۹/۰ 
S4 ۰۶۴/۰ ۲ ۱۲۸/۰ ۱ ۰۶۴/۰ ۱ ۰۶۵/۰ ۱ ۰۶۵/۰ ۱ ۰۶۴/۰ 
S5 ۰۵۳/۰ ۲ ۱۰۶/۰ ۳ ۱۵۹/۰ ۱ ۰۵۳/۰ ۱ ۰۵۳/۰ ۲ ۱۰۶/۰ 
S6 ۰۵۱/۰ ۱ ۰۵۱/۰ ۱ ۰۵۱/۰ ۱ ۰۵۱/۰ ۱ ۰۵۱/۰ ۱ ۰۵۳/۰ 
S7 ۰۶۰/۰ ۱ ۰۶۰/۰ ۱ ۰۶۰/۰ ۱ ۰۶۰/۰ ۱ ۰۶۰/۰ ۱ ۰۶۰/۰ 
S8 ۰۶۹/۰ ۲ ۱۳۸/۰ ۱ ۰۶۹/۰ ۲ ۱۳۸/۰ ۱ ۰۶۹/۰ ۲ ۱۳۸/۰ 
S9 ۰۵۴/۰ ۱ ۰۵۴/۰ ۱ ۰۵۴/۰ ۱ ۰۵۴/۰ ۱ ۰۵۴/۰ ۱ ۰۵۴/۰ 

W1 ۰۶۱/۰ ۱ ۰۶۱/۰ ۱ ۰۶۱/۰ ۱ ۰۶۱/۰ ۱ ۰۶۱/۰ ۲ ۱۲۲/۰ 
W2 ۰۵۸/۰ ۱ ۰۵۸/۰ ۲ ۱۱۶/۰ ۳ ۱۷۴/۰ ۱ ۰۵۸/۰ ۱ ۰۵۸/۰ 
W3 ۰۶۳/۰ ۲ ۱۲۶/۰ ۲ ۱۲۶/۰ ۱ ۰۶۳/۰ ۱ ۰۶۳/۰ ۲ ۱۲۶/۰ 
W4 ۰۴۹/۰ ۲ ۰۹۸/۰ ۳ ۱۴۷/۰ ۱ ۰۴۹/۰ ۲ ۰۹۸/۰ ۱ ۰۴۹/۰ 
W5 ۰۵۳/۰ ۱ ۰۵۳/۰ ۱ ۰۵۳/۰ ۲ ۰۵۳/۰ ۱ ۰۵۳/۰ ۱ ۰۵۳/۰ 
W6 ۰۵۲/۰ ۱ ۰۵۲/۰ ۱ ۰۵۲/۰ ۱ ۰۵۲/۰ ۱ ۰۵۲/۰ ۲ ۱۰۴/۰ 
W7 ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ۲ ۹۰/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ ۱ ۰۴۵/۰ 
W8 ۰۵۷/۰ ۲ ۱۱۴/۰ ۱ ۰۵۷/۰ ۱ ۰۵۷/۰ ۱ ۰۵۷/۰ ۱ ۰۵۷/۰ 
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 بحث
های راهبردی توسعه هدف پژوهش حاضر، شناخت اولویت

بیابانک  اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و
عنوان اصفهان بود. در گفتمان رایج سیاسی، صنعت اکوتوریسم به

و سالم مطرح است که گسترش این  سودآورصنعتی اقتصادی، 
بخش از اقتصاد، بستگی به میزان سود اقتصادی دارد. 

 هایتوان از استفاده گردشگری، هایگذاری در زیرساختسرمایه
 مناسب هایراه از یکی ر،گردشگ جذب منظوربه ایمنطقه بالقوه

 زمانیتاکید بر صنعت اکوتوریسم و مزایای آن . برای این امر است
شود که به این حقیقت رسیده باشد که حمایت منجر به توسعه می

است. به همین دلیل،  تر از گردشگریمردم و مقصد گردشگران مهم
های توسعه و رویکرد با محوریت برنامهتوسعه پایدار رهیافت 

 در قالب رشد اقتصادی، در کنار توجه به فرهنگ بومی،کوتوریسم ا
آینده  هاینسل مندیبهره برای محیط زیستحفاظت از و  امنیت

 شود.تعریف می
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 شدهتدوینگرفته و راهبردهای صورت تجزیه و تحلیل با توجه به
 با وجود مورد مطالعهکرد که منطقه  گیرینتیجهچنین  توانمی

 براینیازمند مدیریت صحیح  ،چشمگیر هایقابلیتو  هاپتانسیل
نقاط  کاهش ،موجود هایفرصتاز  گیریبهره ،تقویت نقاط قوت

در . استضعف و مقابله با تهدیدهای فراروی توسعه اکوتوریسم 
منطقه و رسیدن به مزایای این  هایتوانمندیاستفاده از  برای واقع

و منافع مالی برای  اهزیرساختایجاد  زایی،اشتغالصنعت مانند 
منسجم و اصولی صورت پذیرد.  ریزیالزم است برنامه ،مردم بومی

تبدیل به منافع خواهند شد  ،استفاده شود خوبیبه هافرصتاگر از 
و اگر نادیده انگاشته شوند تبدیل به هزینه خواهند شد. موفقیت در 

 ریزیامهبرنثر دارد. در وو مدیریت م ریزیبرنامهاین امر بستگی به 
بر گردشگری تاثیر  ،اکوتوریسم باید عملکرد اقتصادی هایپروژه

و میزان رضایت گردشگران  محیطیزیستتغییرات  ،جوامع محلی
 .ردیقرار گ مورد توجه

 و بیابانک دارای خور شهرستان پژوهش نشان داد، هاییافته
 در این منطقهاست.  محیطیزیست و طبیعی متنوع هایجاذبه

مورفولوژیکی همچون  خاص هایاز جاذبه زیبا، و بکر طبیعت کنار
 قدمت و سنتی غنی، فرهنگ همراهبه که است برخوردار نیز زارهاشن

 وجود به ار گردشگری هایجاذبه بهترین از ایمجموعه آن تاریخی
 به شدنتبدیل برای شهرستان این باالی توانایی دهندهنشان و آورده

  .است منطقه و کشور سطح در گردشگری نمونه منطقه
 دهییمتعم یتبه محدود توانیپژوهش، م ینا هاییتاز محدود

پژوهش هر چند تالش  یناشاره کرد، در ا یقحاصل از تحق یجنتا
حاصل از  یجمناسب استفاده شود اما نتا یآمار هاییلشده از تحل

 .است بوده یابانکشهرستان خور و ب یسمآن مختص به اکوتور
ویت وضعیت نقاط ضعف و کمبودهای اکوتوریسم برای تق

شهرستان خور و بیابانک در راستای توسعه اقتصادی موارد زیر 
 شود:پیشنهاد می

منظور تسهیل گسترش و توجه به نهادسازی اقتصاد فضا به -۱
 اکوتوریسم رشیپذ
تحلیل بر وابستگی اقتصادی منطقه میزبان و میهمان و  -۲

 اهمیت اکوتوریسم در شهرستانهمچنین فهم بهتر نقش و 
ایجاد یک کارگروه تحقیقاتی برگرفته از متخصصان گردشگری،  -۳

 گردشگری جغرافیا، اقتصاد و غیره برای تدوین برنامه
های مسئول تقویت هماهنگی و همبستگی فکری میان سازمان -۴

 توسعه گردشگری
 (NGO) نهادتشکیل و حمایت از نهادهای مردم -۵
ستری مناسب برای میزبانی ساکنان و مسؤوالن ب ایجاد -۶

 کننده شهراداره
های گردشگری منظور معرفی جاذبهافزایش تبلیغات گسترده به -۷

کارگیری انواع وسایل ارتباط جمعی چون اینترنت و تبلیغات با به
 تلویزیونی

 ونقلحملهای تقویت زیرساخت -۸
یابی متناسب با ا مکانهمراه ب های دایم و موقتایجاد اقامتگاه -۹

 منطقه
 های شغلی متناسب با گردشگریایجاد فرصت -۱۰
توجه و مهیاکردن خدمات تفریحی در کویر همچون کویرنوردی  -۱۱

 و موتورسواری در کویر
های حقوقی و مالی به بخش ارایه تسهیالت و حمایت -۱۲

گذاری در بخش گردشگری شهرستان خور و خصوصی در امر سرمایه
 بانکبیا
داخلی و خارجی با  گذارانهیسرماحمایت قوانین برای جذب  -۱۳

 ایجاد تورهای گردشگری و تعریف مسیرهای ویژه برای اکوتوریسم
 ریزی برای حفاظت و نگهداری از محیط زیستبرنامه -۱۴
 یـننکته که در ا ینرغم ایگفت عل توانیم ی،پژوهش یشنهادپ یبرا

بـا  ینتوسـعه سـرزم هاییدو مفهوم، استراتژ یانپژوهش ارتباط م
ــماکوتور ــه یس ــت یامنطق ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــا ا ،م ــنب ــال  ی ح
از مباحث را پوشش  یاگسترده یفط ینتوسعه سرزم هاییاستراتژ

کننده بحث کمـک کنـد، از لیبه موضوعات تکم توانیکه م دهدیم
 جمله:

 یندر توسعه اقتصاد سرزم ییفضا -ینهاد هاییاستنقش س -۱
   ینتوسعه سرزم یمناسب برا یکاستراتژ ینهاد سازییتظرف -۲
ــرا یکاســتراتژ یســمتوســعه اکوتور -۳  یــدارپا بــه توســعه یــلن یب

 ینسرزم
 مبنا یسماکوتور ینتوسعه سرزم یکاستراتژ یه الگویارا -۴
 

 گیرینتیجه
اقامتی  ضعف امکانات محیطی و کالبدی، هایضعف در زیرساخت

 اصلی علل از و فقدان رستوران باکیفیت و ضعف در تبلیغات
شهرستان خور و بیابانک اصفهان  در نیافتگی گردشگریتوسعه
با توجه به قرارگیری موقعیت توسعه شهرستان در  .هستند

 در درگیر هایاستراتژی رقابتی، راهبردهای توسعه همکاری سازمان
مردم، افزایش  مشارکت به های گردشگری، توجهاداره جاذبه

گردی و جذب تبلیغات برای معرفی آثار گردشگری متقاضیان بوم
های مختلف بخشی در ارایه گونهگردشگر در طول سال با تنوع

ترین راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان هستند. گردی، مهمبوم
راهبردهای فرعی مانند تدوین برنامه جامع حفظ و نگهداری از 

ت برای جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و جذب محیط زیس
گذاران داخلی و خارجی با حمایت مسئوالن نیز مطرح سرمایه

 شود.می
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