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  چکیده

-از گشت ن ارزش معنوی و جدیدی، گردشگری بیابا، سکوت و تنهاییپسانوگراییبا توجه به شیفتگی 

آن در مناطق مختلف جهان شده  وگذار در مناطق ساکت و بایر ایجاد کرده که این امر باعث رشد پیوسته
، GDPی افزایش طورکلبهاست. از طرفی توسعه اکوتوریسم عالوه بر ایجاد درآمد برای افراد محلی و 

دوین رو پژوهش حاضر به تسزایی داشته باشد. از اینبه یرتأثها یابانبتواند در حفاظت از اکوسیستم می
پرداخت. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر بیابان در دشت لوت  راهبردهای توسعه اکوتوریسم

 نفر از کارشناسان 9۴ پژوهش را این تحلیلی است. جامعه آماری -روش بررسی، جزء تحقیقات توصیفی
کرمان و همچنین افراد آشنا به دشت لوت تشکیل دادند. برای تجزیه و  ناستا گردشگری با صنعت مرتبط

 QSPMو ماتریس کمّی  SWOTها و در نتیجه ارائه راهبردهای مناسب از روش تحلیلی تحلیل داده

استفاده شد. پژوهش در پنج فاز انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای چهار فاز نخست نشان داد که منطقه 
زله موقعیت راهبردی برتر در توسعه اکوتوریسم دشت لوت است. در فاز پنجم از طریق ماتریس منتهاجمی به

ثابه مبندی شد و راهبرد اول این منطقه بهراهبردهای منطقه تهاجمی به ترتیب جذابیت الویت QSPMکمّی 
 ترین راهبرد تعیین گردید. جذاب
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 مقدمه .1

 رشد اقتصادی کشورها کمک به اخیر هایدهه در ]۰۴ [ای پویامثابه پدیدهگردشگری، به

 سطح در کشورها داخلی ناخالص درآمد از درصد 8۴ از بیش که آنجا [، تا7۷] نموده است فراوانی

 سال (، در7۴81) 8گردشگری جهانی سازمان آمارهای دهد. طبقمی تشکیل گردشگری را جهان

 یکبه  صنعت این از حاصل درآمد و نفر میلیارد 9/8  از بیش به المللیبین گردشگران تعداد 7۴8۷
 است. رسیدهمیلیون دالر سیصد و چهل و  میلیارد
 اوقات هدف گذراندن با همیشگی محیط از خارج هاییدر مکان اقامت و سفر گردشگری به 

[ 9۴شود ]می اطالق نباشد سال یک از بیش زمان آن مدت که دیگر اهداف یا وکار کسب فراغت،
[. این 73و شامل فرآیندهای است که از طریق تداوم و تغییرات در طول زمان تکامل یافته است ]

 رفاه زندگی، سطح بهبود درآمد، افزایش تولید، به افزایش شود، ریزیبرنامه درستیبه  صنعت اگر

 توسعه بر را خود توجه دولتی ریزاننامهرو براز این گردد.می منجر بیشتر اشتغال و عمومی

 . ]۰۷، 93 [اندمتمرکز نموده المللیبین و ایمنطقه ملی، سطح در گردشگری
گردشگری بر مبنای نوع فعالیت به گردشگری فرهنگی، ماجراجویانه، ورزشی، دینی، سالمت، 

قسیم عی و اکوتوریسم تتجاری، دیداری از اقوام و آشنایان، آموزشی، نوستالژیک، عصر نوین، اجتما
 [. ۱8شود ]می

 و گیاهی هایگونه بررسی و برای  شناخت کنجکاوی حس گردشگران انگیزه ترینمهم 
 نکته  .شودطبیعت می از آنان بیشتر درك و شناخت موجب که است طبیعی ذخایر و کمیاب جانوری

 به رفتن زیرا نیست، یتکرار گاههیچ طبیعی هایجاذبه که است آن مورد، این در مهم بسیار

 و آب تغییر هاآن ترینمهم که است اهدافی راستای در بیشتر از  طبیعت دیدار قصد با سفرهایی
 .است مجدد کار برای نیرو و تجدید روحی آرامش کسب خستگی، رفع استراحت، تفریح، هوا،

 نشان آن هایدیگر گونه به نسبت را گردشگری از گونه این امتیاز اکوتوریسم، ویژگی بنابراین، این

 ملی هایپارك طبیعی، هایجاذبه از بازدیدکنندگان شمار که است شده موجب امر همین و دهدمی

 [.97باشد ] افزایش حال در غیره، و
اس کند. زیرا بر اسهای دیگر گردشگری کامالً متفاوت عمل میاکوتوریسم نسبت به بخش 

آموزش بازدیدکنندگان با توجه به توان محیط و منفعت مفاهیمی مانند حفاظت از مناطق طبیعی، 
رشد صنعت  7۴9۴تا  7۴8۴های دهه شود برایمی بینی[. پیش98مردمان محلی تعریف شده است ]

 درصد ۱۴بر  بالغ گردانطبیعت صورت شمار بدین درصد برسد که ۱/8۴و  9/9گردشگری به 
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-توانمندی از گیریبهره پی در نزدیک و اتنگرقابتی تنگ در جهان کشورهای اغلب بود. لذا خواهد

 اختصاص خود به را اکوتوریسم از ناشی درآمد از بیشتری بتوانند سهم تا هستند خود طبیعی های

 [. 9۰دهند ]
ی را اانداز توسعه منطقهای که تحقق چشمهای بالقوهقلمروی جغرافیایی ایران نیز با ظرقیت

 87۴۴ترین دریاچه جهان در شمال کشور، خط ساحلی د بزرگ[. وجو۰9، 8۴دو چندان کرده است ]
های دریاچه در شمار دریاچه 81ها دریاچه که در میان آن ۱۴کیلومتری خلیج فارس، داشتن 

مال های هیرکانی در شالمللی رامسر قرار دارد، دریاچه ارومیه، وجود بازمانده جنگلکنوانسیون بین
ا و هشبه جزیره میانکاله، خلیج گرگان، دریاچه پریشان بیابان المللیغرب مازندران، تاالب بین

-توانمندی به توجه هاآن آبادانی راه بهترین کرده و اشغال را ایران کشور از اعظمی بخش کویرها که

های از باشد، همه نمونهمی بیابانی گردشگری های جنبه و هاارزش و توسعه هاآن ذاتی های
 [. 81، ۱۴نظیر اکوتوریسم در ایران است ]بی هایها و ظرفیتجاذبه

 ۱۴ سفر متوسط بدانیم زمان که شودمی کشور نمایان برای زمانی اکوتوریسم توسعه اهمیت

 هزار یک بین متوسط طوربه هر اکوتوریست و است روز 8۰ تا 1 بین جهان های درصد اکوتوریست

[، ولی آمار شورای جهانی سفر و 1ورد ]آمی ارمغان به ارزی درآمد دالر و پانصد هزار یک تا
ا و هگردشگری نشان از وضعیت نامناسب صنعت گردشگری کشور و استفاده نکردن از قابلیت

. و ]89 [نفتی  درآمدهای بر متکی محصولی تک [. متأسفانه اقتصاد۱8استعدادهای کشور دارد ]
 کشور در اقتصاد از بخش این به توجه از در زمینه گردشگری مانع و راهبردهای مناسبنداشتن 

شدن  که ثبت است کویرهای جهان ینفردتردشت لوت، یکی از زیباترین و منحصربهاست.  شده
. دشت لوت باشدمیدال بر این موضوع  7۴82این مکان طبیعی در سازمان جهانی یونسکو در سال 

دشگری مقاصد گر ینترزرگتواند به یکی از بفرد خود میطبیعی منحصربه یهابا دارا بودن جاذبه
های باالی این منطقه نبود برنامه و در زمینه اکوتوریسم بیابان تبدیل شود. با وجود ظرفیت

شود. از طرفی روش راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری در آن به وضوح احساس می
 در این ی صنعت اکوتوریسمای که توسعهبا تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی SWOT 8تحلیلی

هایی جهت بهبود گردشگری در این تواند به ارائه راهبردها و برنامهروست میهمنطقه با آن روب
 فرد بپردازد. کویر منحصربه

بررسی عوامل مؤثر در توسعه  نیزدر این پژوهش ضمن بررسی ادبیات گردشگری بیابان و 
ا بمشابه؛  هایپژوهشنین نظران، کارشناسان و همچگردشگری منطقه دشت لوت از نظر صاحب

به ارائه راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم در این کویر زیبا SWOT  استفاده از ماتریس
از  و هافرصتگیری هدفمند از نقاط قوت و به منظور بهره آن از پسشود و میو پهناور پرداخته 
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ندی بوت و همچنین اولویتبین بردن نقاط ضعف و تهدیدها در جهت توسعه گردشگری در دشت ل
 شود.استفاده می 8QSPMکمّی از ماتریس SWOT یسماترراهبردهای ارائه شده در 

 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

وی های ژئوپلیتیک دولتی، محرکی قمنزله بخشی از برنامهگردشگری بهاهمیت گردشگری. 
 گردشگری ،7۴8۱سال  در هک یافت اهمیت زمانی گردشگری مقوله .[9] برای درك محیط است

 7۴8۴ بحران از پس رسید. نفر هزار 81۰ و میلیون 8 مجموع به و کرد درصد رشد ۰/۰ بین المللی

 رسید. درصد ۰ یعنی متوسط حد از باالتر به رقم این واردان بین المللی،تازه متوالی سال ششمین در

 المللیبین مقصدهای به ،7۴8۰ سال مقایسه با در گردشگر میلیون ۱۴ از بیش سال این تقریباً در

  .[۰۱] کردند سفر جهان سراسر

 ارزی منابع محدودیت بیکاری، باالی نرخ چون معضالتی با که توسعه حال در در کشورهای

 برخوردار است فراوانی اهمیت از گردشگری صنعت توسعه هستند، مواجه محصولی اقتصاد تک و

صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاك برای هر  مثابه یکی از. صنعت گردشگری به[۰3]
گردد. رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه و کشور محسوب می

امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان است. به بیان دیگر صنعت گردشگری با برخورداری از 
نماید. در حالی ضای یک منطقه تأمین میامتیازات منحصر به فرد، همزمان چندین هدف را در ف

 . [7] کننده بخشی از اهداف مورد نظر هستندکه صنایع دیگر هر کدام به تنهایی تأمین

، 79مطالعات مختلف به بررسی تأیید رابطه بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی پرداختند ]
های پرداخت شده توسط هزینهگردشگری با افزایش درآمدهای دولتی در قالب مالیات و  [.7۴، 91

ماید نهایی گردشگری و افزایش سطح زندگی جمعیت محلی به رشد اقتصادی کمک میشرکت
 ها ایجادبخش سایر به نسبت بیشتری اضافه، اشتغال درآمد دالر هر ازای گردشگری به [. بخش۱]

 [.۰8، 9۱شود ]کمتر میکند. با افزایش تعداد مشاغل موجود نرخ فقر کاهش و نابرابری درآمدها می
 و ساخته فراهم را ثروت خلق برای جدید هایفرصت نیز کشور اقتصاد سازیگردشگری با متنوع

 [.71دهد ] قرار تأثیر تحت را محلی ساکنان زندگی کیفیت تواندنتیجه می در

 و محیطی خاص شرایط به توجه با بیابانی و کویری مناطق گردشگری بیابان و کویر.
 در پرچالش هایحوزه مثابهبه آن، همواره از ناشی ایتوسعه هایمحدویت و تنگناها و ییجغرافیا

 های اخیر،دهه طی ویژه به مختلف کشورهای اند. درشده قلمداد ریزیبرنامه و مدیریت عرصه

 در اقتصادی و اجتماعی محیطی، پایدار توسعه تحقق جهت در راهبردها ترینمهم از گردشگری

، گردیهای طبیعت[. گردشگری بیابان و کویر، یکی از گونه8است ] بوده مطرح مناطق گونهاین

                                                                                                                             
1 Quantitative Strategic Planning Matrix 



 255 در دشت لوت  ابانیب سمیتوسعه اکوتور یراهبردها نیتدو

گردشگری ماجراجویانه یا زمین گردشگری است که امروزه در برخی از کشورها مانند تونس تنها 
 [.7۱کنند ]از گردشگری در بیابان خود ساالنه تا سه میلیارد دالر درآمد کسب می

 تاریخی بناهای یا ها، شهرهاکوهستان جمله از مقاصد دیگر با قایسهم در کویر در گردشگری

 است. کویر با مرتبط خطرات و تصورات نیز و الزم زیر بنای فقدان دلیل یک  شد. شروع دیر نسبتاً

 جهان در از گردشگری خاصی نوع منزلهبه بیابان و کویر در گردشگری بعد به قرن بیستم اواخر از

بیابان،  و کویر گردشگری عظیم تورهای برگزاری .گرفت قرار توجه مورد کمکم و شد مطرح
 از برداریبهره و مناطق این در گردشگری تسهیالت ایجاد بیابانی، و مناطق کویری دهیسازمان

 جاذبه این از که کندمی کشورهایی را نصیب زیادی درآمدهای ساالنه مناطق این های طبیعیجاذبه

[. این نوع گردشگری نه تنها باعث 87اند ]کرده گذاریسرمایه این زمینه رد و مندبهره طبیعی
و  های سنتی فراموش شده مانند صنایع دستیمزایای اقتصادی بسیاری است، بلکه برخی از شیوه

 [.7۱افزاید ]شتربانی را احیاء کرده و به بهبود سطح زندگی جوامع محلی می
 8۱۴پنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش از  گردشگری در چهار صــنعتاکوتوریسم. 

کشور، رتبه اول را به خود اختصاص  2۴کشور، یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در 
 7۴۴7داده است. در این میان اکوتوریسم از چنان جایگاهی برخوردار است که سازمان ملل، سال 

به تقابل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط . با توجه [7۱] را سال بین المللی اکوتوریسم نامید
 منظوربه [8۷] علمی و حفاظتی مسئوالنه، رویکردی منزلهاکوتوریسم، به 831۴زیست از دهه 

طبیعی و احترام به زندگی  محیط از حفاظت و بومی جامعه اجتماعی-اقتصادی توسعه در پایداری
. اکوتوریسم یک موازنه [83] وجود آمدبه زیست محیطی و اعتقادات ساکنان مناطق گردشگری

 فرهنگی، مواریث نمودن ترکیب با مطالعاتی حوزه [. این82سازگار در برابر گردشگری انبوه است ]

[. 92کند ]عرضه می پایدار گردشگری راستای در را باالیی هایپتانسیل اکولوژی، و تاریخی
ر، مشاهده ست که انگیزه اصلی گردشگاکوتوریسم شامل تمام اشکال گردشگری مبتنی بر طبیعت ا

های سنتی غالب در مناطق طبیعی است. هدف آن به حداقل رساندن و درك طبیعت و فرهنگ
 .[۰7] فرهنگی است-های گردشگری بر محیط طبیعی و اجتماعیتأثیر منفی فعالیت

 های ملی وهای طبیعی، پاركهای توریستی اعم از جنگلتوجه کردن به تمامی محوطه 
ها و آبشارها، ویژه کوهسارها و کوهستانها و بهها و طبیعت پیرامون آنوحش، رودخانهحیات
-ها و مناطق ویژه شکار و صید ماهی، و دریا و دریاچههای طبیعی، باتالقهای آبگرم، چشمهچشمه

یر های طبیعی پرندگان مهاجر و بومی و ساگاهها، زیستهای پیرامون آنها، سواحل و کرانه
 [.7۰زند ]می خزندگان، غارهای طبیعی، بیابان و کویر گستره این بخش از گردشگری را رقم

اکوتوریسم مهم است، زیرا به لطف اجرای آن، تأثیرات گردشگری بر محیط طبیعی و انسانی 
المللی گردشگری اهمیت اکوتوریسم بر مبنای شود. بر اساس نظر انجمن بیندر نظر گرفته می
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های اخالقی در رابطه با طبیعت است. اکوتوریسم د یک وجدان زیست محیطی و ارزشاصل ایجا
ثابه مدنبال ترویج رفاه جوامع محلی است که بهبا ایجاد یک حس اخالقی فراتر از لذت مسافرین، به

بتوانند  کنند تا گردشگرانگذاران اکوتوریسم تالش میکنند. سرمایهحافظه محیط طبیعی عمل می
گردی طبیعت. [۰] نمایندطور فعال محافظت غیر انسانی را تجربه کنند و از طبیعت به طبیعت
کند تا مظاهر طبیعت و فرهنگ را تجربه کنند و هایی را برای بازدیدکنندگان فراهم میفرصت

  .های محلی بیاموزنددرباره اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و فرهنگ

 گردشگری آسایش اقلیم شاخص مطالعه"در پژوهش به  (8931همکاران ) حیدری علمدارلو و

در  پذیرگردش هایاستان ترینمهم از "یزد استان گردشگری اقلیم ارزیابیخشک به  مناطق در
 مهر، اردیبهشت، هایماه ترتیب . نتایج این پژوهش نشان داد که بهکشور پرداختند خشک مناطق

کوهستانی  مناطق  و است یزد استان در گردشگری هایفعالیت برای هاماه بهترین فروردین و آبان
 کاهش و بارش که فصول خشک در آن اطراف مناطق و متر 9۴۴۴ تا 7۷۴۴ از بیش ارتفاع با یزد

 ارتفاع با دیگر است. مناطق بوده گردشگری شرایط بهترین دارای نبوده محدودکننده عامل دما

 دارند برای گردشگری را اقلیمی شرایط بهترین یزپای و بهار فصول در متر 9۴۴۴ تا 7۷۴۴ از کمتر

[8۰]. 

 مقصد مدیریت آمیزبترقا کیفیت شناسیآسیب"( در پژوهش 893۷ملکی و سجادیان ) 

اضهار داشتند در ایران مسأله این است که  "کرمان شهداد کویر:موردی مطالعه کویر؛ گردشگری
ه گردشگر با موفقیت همراه نبوده است و ب های گردشگری بیابان و کویر، جذببا توجه به قابلیت

هایی است که بر مدیریت مقصد گردشگری بیابان و کویر رسد از جمله عوامل مؤثر، آسیبنظر می
از دیدگاه رقابتی وارد است. در این زمینه بیشترین ضعف در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

 گلچوبی.  [7۱] شودتبلیغ و افزایش راندمان مشاهده میگیری از آن در بازاریابی و منظور بهرهبه

نشان دادند  مرزی مناطق اکوتوریسمی هایپتانسیل بررسی"(، در پژوهش 893۷و صالحی ) دیوا

رهای ، معیا"بندی اکوتوریسمی شهرستان مرزی پاوهکه بین معیارهای انتخاب شده برای پهنه
زن را دارند. معیار دما نیز کمترین امتیاز را دارد های مواصالتی و شیب به ترتیب بیشترین وراه

 "کرخه شده حفاظت منطقه گردشگری برد ظرفیت ارزیابی"( در پژوهش 893۷[. موسوی )88]
 فیزیکی برد ظرفیت دارای هکتار 8291۰ با مساحت گسترده گردشگری پهنه که داد نشان

برد  ظرفیت دارای هکتار 8۰۷2 مساحت با متمرکز گردشگری پهنه و در سال نفر 7۴۰1۴9۴7
 با همچنین است. سال طول در نفر 3331۴ واقعی برد ظرفیت و سال در نفر ۱۱۱2۷11 فیزیکی

 درصد 8۴ فقط نمودن عملی امکان حاضر حال در موجود محدود امکانات و مدیریتی به توان توجه

 تحت متمرکز و گسترده گردشگری هایپهنه کل در سال در نفر 8۷3۱7 یعنی برد واقعی ظرفیت

" ( در پژوهش خود893۷و همکاران ) سورشجانی حیدری [.99] دارد وجود برد مؤثر ظرفیت عنوان
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دارند، آموزش و ترویج اضهار می "زیست محیط حفظ در گردیطبیعت ترویج و آموزش ثیرأت
 ( در893۷و همکاران ) شاطریان .[8۱] نمایدگردی به حفظ محیط زیست کمک شایانی میطبیعت

 رویکرد با کویری مناطق در کارآفرینی هایفرصت بر ثرؤم عوامل یعلّ تبیین و شناسایی"پژوهش 

 کارآفرینی توسعه بر گذاری -اثر عاملی بار بیشترین اجتماعی نشان دادند که عامل "اکوتوریسم

 عوامل زیرساختی و عوامل آن از پس است. داده اختصاص خود درصد به 3۰با   را اکوتوریستی

 محیطی و خدماتی عوامل قرار گرفتند. جایگاه دوم درصدی در 12عاملی  محیطی با بار و دماتیخ

 و نهادی هایعامل اند.داده اختصاص خود به را سوم جایگاه درصدی مشترکاً  12عاملی  بار با
-فرصت گسترش بر تأثیرگذاری بعدی هایرتبه درصدی در 23و  ۷۴عاملی  بارهای با نیز اقتصادی

 [.۰2کارآفرینی هستند ] های

 اقتصاد اهداف به دستیابی در اکوتوریسم جایگاه"( در پژوهش 8932زاده و همکاران )ولی

ال میزان دنبضمن تبین مفاهیم مربوط به اقتصاد مقاومتی و همچنین اکوتوریسم، به "مقاومتی
هی از همسو بودن میزان قابل توجسویی اهداف این دو موضوع برآمدند. که در این راستا بههم

 صورت یک مدل مفهومی از ارتباطاهداف اکوتوریسم و اقتصاد مقاومتی دست یافته و نتایج را به
زاده و همکاران [. ملک۰1طور اخص اکوتوریسم با اقتصاد مقاومتی ارائه نمودند ]گردشگری و به

، اظهار "کویر در ورزشی اکوتوریسم توسعه جهت موجود هایپتانسیل بررسی"( در پژوهش 8932)
 ها و ارتقایهای قوی مدیریتی، همکاری و پشتیبانی سازماندارند در صورت وجود استراتژیمی

های محکمی در جذب گردشگر و گردشگر ورزشی برداشت توان قدمسطح امکانات منطقه می

 اطقمن اجتماعی پایدار توسعه در گردشگری نقش"( در پژوهش 8932و همکاران ) پورعلی[. 72]

 کاهش روند با که مناطقی غالب که، دادند نشان "کرمان استان :پژوهی مورد بیابانی و کویری

 بیابانی و کویری بخش هستند در مواجه اجتماعی پایین پایداری سطح و مهاجرفرستی جمعیتی،

 باالی یهاقابلیت و هاجاذبه دارای مزبور مناطق که است حالی در این امر اند؛یافته استقرار استان

 طوربه تواندمی هاآن از گیریبهره و هاظرفیت گونه شناسایی این نحوی کهگردشگری هستند؛ به

 ارتقاء و رشد هایمؤثراستو زمینه مناطق این اقتصادی و اجتماعی مشکالت رفع در مستقیمی کامالً 

 [.8سازد ] فراهم را هاآن جمعیت پایدار استقرار و معیشتی و درآمدی وضعیت

 در کشور اتیوپی مختلف نواحی پژوهشی ظرفیت و توانایی در 7۴8۷ سال در همکارانش و نینو 

 شامل نقشه هوایی داده از خود پژوهش در هاآن نمودند. بررسی اکوتوریسم توسعه و رشد برای را

 تا فاصله نهایت در و توپوگرافی خاص نقشه هایمکان نقشه وحش ،تحیا حضور نواحی پوشش،

 شده استفاده 8۴تا  8بین  مذکور هایالیه به دهیوزن از پژوهش این در استفاده نمودند. اهراه

 به را هاباالترین وزن وحشی حیونات حضور الیه و گیاهی پوشش هایالیه بین این در که است

 د.انیافته تغییر کالس 8۴تا  8بین  اهمیت با متناسب نیز هاآن معیارهای زیر و داده اختصاص خود
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 توسعه و رشد مختلف برای نواحی تناسب درجه نموده تلفیق را هاداده GIS از استفاده با نهایت در

 متفاوت ادراك و ذهنیت بررسی به ایمقاله ( در7۴8۷ما ) و لیو. [9۷آوردند ] دستبه را اکوتوریسم

است.  پرداخته ینچ ژیان شهر در صنعت این های اقتصادیوریبهره بر آن تأثیر و گردشگری درباره
 دولتی، شامل مسئوالن متفاوت، ادراك دارای گروه سه شناسایی با نویسندگان اساس، این بر

 تعداد هرچه که است رسیده نتیجه این به المللی،بین سهامدارن و چین خصوصی بخش سهامداران

 هایظرفیت اندتومی شهر این یابد، افزایش چین ژیان شهر گردشگری در و درگیر نفعذی هایگروه

 آثار و بازارگردی هنری، گردی،طبیعت تفریحی، صنعتی، جمله از مختلفی ابعاد در خود گردشگری

بخش  در سهامدران میزان و تنوع افزایش هایمزیت دیگر از همچنین،کند.  تقویت تاریخی
است  گردشگران برای گردشگری امکانات و ساختارها تنوع و افزایش چین، ژیان شهر گردشگری

( در پژوهشی به بررسی تأثیر اکوتوریسم در منطقه کاموم چین 7۴8۷کوبینا و همکاران ) [.78]
ای هپرداختند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که اکوتوریسم باعث افزایش درآمد دولت و سازمان

   [.2شود ]گردشگری می

ده، در این حوزه بیان در ادامه نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه با کار پژوهشگران ذکر ش
 گردد.می

نطقه مثابه مفقط به ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد به (8931حیدری علمدارو و همکاران  )
جذب اکوتوریسم بیابان یا مناطق خشک راهبرد خاصی پیشنهاد  اند و در حوزهخشک کشور پرداخته

ترین مناطق در جذب از مهم رو ضمن ارزیابی دشت لوتکه، پژوهش پیشاند در حالینکرده
گردشگران اکوتوریسم داخلی و خارجی در کشور ایران به ارائه راهبردهای مناسب برای جذب 

 .[8۰ [است گردشگری در این منطقه پرداخته

آمیز مدیریت گردشگری نیز فقط کیفیت رقابت ،[7۱ [(893۷در پژوهش ملکی و سجادیان )
 توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت نپرداخته است.شناسی شده و به مسأله کویر، آسیب

به بررسی پتانسیل های اکوتوریسمی مناطق مرزی  ،[88 [(893۷و صالحی ) دیوا گلچوبی
 اند.هاند و در مورد گردشگری بیابان یا دشت لوت، بررسی خاصی را انجام ندادپرداخته

ه خاصی به گردشگری بیابان یا نیز مانند گلچوبی و همکاران، اشار، [99] (893۷موسوی )
 اکوتوریسم دشت لوت نداشته است.

رو راهبردی را برای در مقایسه با پژوهش پیش [،8۱] (893۷و همکاران ) سورشجانی حیدری
ردی در گاند و بیشتر به بحث آموزش در حوزه ترویج طبیعتاکوتوریسم بیابان اظهار نکرده توسعه

 اند.ی توسعه پایدار پرداختهصورت کلی براحفظ محیط زیست به
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رو ضمن در نظر داشتن رویکرد برخالف پژوهش پیش، [۰2]( 893۷و همکاران ) شاطریان
اند و در طور کلی گذاشتهاکوتوریسمی، تمرکز خویش را بر توسعه کارآفرینی در مناطق کویری به

 اند.مورد جذب گردشگر به این مناطق بررسی انجام نداده

با در نظر داشتن مسأله اکوتوریسم و اهمیت آن برای [، ۰1] (8932کاران )زاده و همولی
ند ادستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، همسویی اهداف اکوتوریسم را با این موضوع بررسی کرده

به  طور خاصاند، در حالی که در پژوهش حاضر بهطور کلی بررسی کردهو مسأله اکوتوریسم را به
های های شهداد پرداخته و در این جهت راهبردویژه کلوتدر دشت لوت و به مسأله اکوتوریسم

 ویژه ارائه کرده است.

نیز که به بررسی گردشگری ورزشی  [،72] (8932زاده و همکاران )در مقایسه با پژوهش ملک
 رو در حوزهاند، پژوهش پیشهای خاصی را ارائه کردهاند و استراتژیدر منطقه کویر پرداخته

 اکوتوریسم بیابان در دشت لوت راهبرد بیان کرده است.

نقش گردشگری در توسعه پایدار اجتماعی مناطق کویر کرمان ، [8 [(8932و همکاران ) پور علی
 اند.اند که مانند دیگران در بحث اکوتوریسم دشت لوت وارد نشدهرا بررسی کرده

تلف در اتیوپی را برای رشد اکوتوریسم [، پتانسیل نواحی مخ9۷( ]7۴8۷در ) همکارانش و نینو
رو نیز پتانسیل گردشگری نواحی بیابان و گردشگری بیابان اندکه در پژوهش پیشبررسی کرده

 طور اخص در دشت لوت بررسی شده است.به

   

 پژوهش روش شناسی .3

طور اخص با در نظر داشتن در دشت لوت استان کرمان و به8931پژوهش حاضر در سال 
ای شهداد انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش بررسی جزء هکلوت

گران های پژوهشبا توجه به بررسی پژوهش این تحلیلی است. جامعه آماری-تحقیقات توصیفی
های شهداد و دشت لوت، کلوت افراد فعال؛ اعم از کارشناس یا استاد دانشگاه در حوزه کلیه

نفر رسید. پرسشنامه پژوهش با توجه به  9۴کرمان بود که تعداد این افراد به  گرشگری در استان
-آوری شده از پژوهشاینکه یک پرسشنامه مقایسات زوجی است و با در نظر داشتن معیارهای جمع

 های مشابه تنظیم شده است؛ نیازی به روایی و پایایی ندارد.های اکوتوریسم بیابان در پژوهش
ها و در نتیجه ارائه راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت لیل دادهوتحبرای تجزیه

استفاده شد. این پژوهش در پنج فاز انجام  QSPM و ماتریس کمّی SWOTاز روش تحلیلی 
 . گردید
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ها، خدمات، زمینه و امکانات جاذبه منظور شناخت دشت لوت و بررسیمرحله اول به در
اده ای و مصاحبه با کارشناسان فعال در این زمینه استفه از مطالعات کتابخانهاکوتوریسم در این منطق

 شد و قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای مربوطه تعیین گردید.  
ه در نامهای شناسایی شده در قالب پرسشدر مرحله دوم نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات

ت لوت قرار گرفت، تا به هریک از نقاط اختیار کارشناسان گردشگری و همچنین افراد آشنا با دش
اخلی دماتریس ارزیابی عوامل امتیاز داده و وزن هر یک از نقاط را تعیین نمایند. خروجی این مرحله 

8(IFEM )  7 خارجیماتریس ارزیابی عوامل و(EFEM ).است 

 در مرحله سوم راهبردهای هر یک از مناطق چارگانه شناسایی و ارائه گردید.
ای داخلی و خارجی های مراحل قبل ماتریس چهار نقطهگیری از دادهچهارم با بهره در مرحله

(IE ).تدوین شد 

تشکیل شد که با استفاده از این ماتریس و اجرای  QSPM مرحله پنجم ماتریس کمّی و در
 بندی شدند. گام آن، راهبردها اولویتبهگام

شت کوتوریسم داراهبرد مناسب برای توسعه  در این پژوهش برای ارائه ،طور که گفته شدهمان
 شده است. بیانای از روش مذکور استفاده شد که در ادامه شرح اجمالی  SWOTلوت از تحلیل 

SWOT :ماتریس یا تکنیک SWOT موجود هایو فرصت تهدیدها شناخت برای ، ابزاری 

 وضعیت منظور سنجشبه آن داخلی هایقوت و هاضعف و بازشناسی سیستم یک خارجی محیط در

 تکنیک این که گفت توانمی اجمالی طوربه .است سیستم کنترل آن و هدایت برای راهبرد تدوین و

 بندیطبقه و از طریق: بازشناسی امور این و است راهبرد تدوین و وضعیت تحلیل ابزاری برای

 محیط در ای موجودتهدیده و هافرصت بندیطبقه و سیستم؛ بازشناسی های درونیضعف و هاقوت

 آینده؛ در سیستم هدایت برای راهبردهای گوناگون تدوین و سوات؛ ماتریس سیستم؛ تکمیل خارج

 انتخاب و عوامل این برای شناسایی را سیستماتیک تحلیلی SWOT گیرد. مدلصورت می

 یک مدل، ندیدگاه ای از دهد.می ارائه نماید،می ایجاد را هاآن بین بهترین تطابق که استراتژی

ممکن می حداقل به را تهدیدها و هاضعف و به حداکثر را هافرصت و هاقوت مناسب استراتژی
 ST ،WO کلی حالت چهار در تهدیدها و هاو فرصت ضعف و قوت نقاط منظور، این برای .رساند

،SO  و WT مفهوم . [۷] شوندمی انتخاب هاآن بین از استراتژی هایگزینه و شوند می داده پیوند
 WO راهبردهای، .است قوت نقاط از برداریبهره با هافرصت از مناسب استفاده ،SO یراهبردها

 در نیز STراهبردهای  هاست.ضعف به توجه با محیطی هایاز فرصت مناسب برداریبهره دنبالبه

                                                                                                                             
1 Internal Factors Evaluation Matrix 

 
2 External Factor Evaluation Matrix 
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 و است نقاط قوت از مطلوب استفاده طریق از محیطی اثرات تهدیدهای حذف یا کاهش با ارتباط
 [.3دهد ]می کاهش را محیطی تهدیدهای اثرات نقاط ضعف گرفتن در نظر با WTراهبردهای 

 
 .SWOT. [۰۰] مایه کلی ازماتریس. ن8  جدول

ماتریس 
SWOT 

 S –نقاط قوت 

 سیاهه نقاط قوت

 W -نقاط ضعف 

 نقاط ضعف سیاهه

 O -ها فرصت

سیاهه 

 هافرصت

 (SO) تهاجمی راهبردهای

از  یمندقاط قوت در راستای بهرهاستفاده از ن
 هافرصت

 کارانهمحافظه ترمیم/ بازنگری/ راهبردهای
(WO) 

فائق آمدن بر نقاط ضعف با استفاده از 
 هافرصت

 T - تهدیدها

سیاهه 

 تهدیدها

 (ST) رقابتی اقتضایی/ /یبخشتنوع راهبردهای

 نقاط قوت جهت پیشگیری از تهدیدها استفاده از

 (WT) تدافعی راهبردهای
کمینه کردن نقاط ضعف برای جلوگیری از 

 تهدیدها

 
 اساس شود. این ماتریس بر( تدوین میIEای )چهار نقطه پس از تدوین راهبردها، ماتریس

 :گیردمی شکل بعد اصلی دو در هاداده استقرار
 داده ها نشانXمحور  روی بر که عوامل داخلی ارزیابی ماتریس نهایی امتیاز جمع الف.

 شود؛یم
 .شودمی نوشته هاYمحور  روی بر که عوامل خارجی ارزیابی ماتریس نهایی امتیاز جمع ب.
محور  روی بر داخلی عوامل نهایی جمع امتیاز اجرایی؛ هایاولویت و هااستراتژی ماتریس در

Xاست. سیستم داخلی ضعف دهنده گیرد، نشان قرار 33/8تا  8 از ایهمحدود در چه ها چنان 

 تا 9 امتیازهای باالخره دارد و متوسط وضع در سیستم قرارگیری از نشان 33/7تا  7 متیازهایا

از   Yمحور  بر روی خارجی عوامل نهایی امتیاز جمع شیوه همین به . است سیستم قوت بیانگر
 در که سیستم است واقعیت این بیانگر 33/7تا  7 سیستم،  امتیازهای ضعف بیانگر  33/8تا  8

 [.3] است عالی وضع در سیستم قرارگرفتن بیانگر ۰ امتیازهای تا نهایتاً و داشته قرار متوسط وضع
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 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 است. 9و  7های اول و دوم پژوهش به شرح جدول مراحلنتایج اجرای  

 
 (IFEM) یماتریس ارزیابی عوامل داخل: 7 جدول

 وزن امتیاز امتیاز نهایی عوامل داخلی

    نقاط قوت

 و ژرف سکوت از برخورداری از محیط آرام و دور از شلوغی شهر و برخورداری .8
 کویر یزانگشگفت

82۴2/۴ 3۴3۴/9 ۴۰88/۴ 

 هاییهای شهداد قلهکیلومتری کلوت 2۴ اقلیم و آب و هوایی متفاوت منطقه )در .7

 لوت دشت باشکوه اعجاز این و یر استگسال برفدر اکثر اوقات  دارد که وجود

 است(
8۱28/۴ 1818/9 ۴۰۴3/۴ 

وجود فرودگاه در مرکز استان و برنامه برای احداث فرودگاه گردشگری در شهر  .9
 ترین نقطه زمین.بریان و گرمشهداد برای پرواز بر فراز گندم

89۴1/۴ 9292/9 ۴913/۴ 

-دو ماراتون، سافاری، دوچرخه نظیر بیابانی یهاورزش برای مناسب ظرفیتوجود  .۰

 ...و ری، موتورسواریسوا
8۴۷2/۴ 7۷7۷/9 ۴973/۴ 

های حاشیه دشت در کوه کمیاب جانوری و گیاهی یهاگونهتنوع  از برخورداری .۱
 و هستند گون، تاغ، گز، خارشتر و شور محصول کویر )گیاهانی مانند لوت

است. همچنین  ایران شمال از بیشتر کویرها در تنوع گیاهی که است این آورتریرتح
 خزنده گونه 37 از بیش و شنی شنی، گربه روباه ،خرگوره یوز آسیایی، مانند انیجانور

 روند.(یماز موجودات خاص این منطقه به شمار 

881۷/۴ 9292/9 ۴9۱9/۴ 

ود که در نوع خ دنیا طبیعی کلوخی عارضه ینتربزرگ شهداد، کویر هایکلوت وجود .2
. همچنین است یریکوعارضه  ینترجذاب و زیباترین ین،فردترمنحصربه

های یالن، چاله ملک محمد، رود شور، ی دیگری چون گندم بریان، ریگهاعارضه
 آبشار مٌکی و ...

8221/۴ ۰ ۴۰8۷/۴ 

 ۴913/۴ 2929/9 8۰8۰/۴ های سرسبز حاشیه لوتمنطقه خشک و بیابانی دشت لوت با آبادی کمِ فاصله .۷

 و خونگرمی روحیهگردشگران و  ورود به نسبت ساکنان اجتماعی پذیرش .1
 گردشگران مقابل و در گردشگری یهاکانون درها آن ینوازمهمان

8۰7۷/۴ ۷7۷7/9 ۴919/۴ 

 هایتیقابل یسازفراهم با پایدار توسعه محتوای به دستیابی به میزبان مردم باور .3
 گردشگری با توجه به ثبت جهانی منطقه

8۴9۱/۴ ۴3۴3/9 ۴99۱/۴ 

 ۴9۴۰/۴ 7۷7۷/9 ۴33۰/۴ مانده. جا به گذشته از که منطقه مردم بین در نتیمحلی و سرسوم  و آداب وجود .8۴

 ۴9۰۷/۴ 2929/9 8728/۴ ین نقطه جهان در بخش مرکزی دشت لوت.ترگرموجود  .88

ی مضر برای استفاده گردشگران. همچنین استفاده اشعهوجود آفتاب سالم و بدون  .87
 ن سالمت.ی و محیط سرشار از آرامش برای گردشگراشن درماناز 

8772/۴ ۰۱۰۱/9 ۴9۱۱/۴ 

 ۴۰۴3/۴ 3۴3۴/9 8۱31/۴ ی شب دشت لوت برای رصد ستارگانوجود آسمان صاف و پر ستاره .89

 ۴727/۴ 8181/9 ۴199/۴ سال در منطقه )تمدن ارتا( ۱۴۴۴هایی با سابقه بیش از وجود تمدن .8۰

    نقاط ضعف

 ۴717/۴ 9292/8 ۴91۰/۴ هاز اهالی بومی منطق ناشناخته بودن دشت لوت و ثبت جهانی آن، حتی برای برخی .8
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 وزن امتیاز امتیاز نهایی عوامل داخلی

مشهود  و مناسب امکانات با یهاکمپ و اقامتی ها و مرکزیرساختزکمبود  .7
 گردشگری بیابان برای همه اقشار در منطقه

۴۰13/۴ ۱۰۱۰/8 ۴98۷/۴ 

گذاری پیچیده در کشور و همچنین مقاومت برخی از مردم بومی یهسرماهای یهرو .9
 تغییر.منطقه در برابر 

۴272/۴ 2929/8 ۴919/۴ 

 ۴9۷9/۴ 7 ۴۷۰2/۴ المللیینبهای گردشگری و آژانس هاگروههای یتفعالکمبود  .۰

 ۴92۱/۴ 2929/8 ۴۱3۷/۴ فقدان آگاهی الزم بازار اکوتوریسم بیابان در اکثر عامالن صنعت گردشگری. .۱

 ۴9۴7/۴ ۱۰۱۰/8 ۴۰22/۴ در منطقه.و مخابرات  هاجاده نظیر کالبدی و محیطی هاییرساختز بودن نامناسب .2

 ۴929/۴ 2929/8 ۴۱39/۴ دشت لوت در گردشگری بخش در کم گذارییهسرما .۷

ی آن و هاجاذبهتبلیغات از دشت لوت با وجود منحصر بفرد بودن  شدید ضعف .1
 ی این دشت.برندساز فقدان توجه به مقوله

۴29۷/۴ ۷7۷7/8 ۴923/۴ 

 ۴928/۴ ۰۱۰۱/8 ۴۱۱۷/۴ منطقه در یدهدآموزش و متخصص نیروهای کمبود شدید .3

 ۴۰۴8/۴ 3۴3۴/8 ۴۷2۱/۴ خدماتی و یدرمان بهداشتی، تسهیالت کفایت عدم و بودن نامناسب .8۴

 خشک و سرد یوهواآب و تابستان فصول در خشک و گرم بسیار یوهواآب وجود .88
 ها و بادهای فصلیزمستان و همچنین طوفان در

۴۰73/۴ 9292/8 ۴98۱/۴ 

 ۴9۱3/۴ 9292/8 ۴۰13/۴ ورزشی و تفریحی تجهیزات و یساتتأس بودن نامناسب .87

 ۴98۷/۴ 2929/8 ۴۱81/۴ گردشگری مخصوص گردشگران مقصد شبانه حیات فقدان .89

 محتوای به یابیدست جهت در گردشگری با مرتبط یهاسازمان فقدان هماهنگی .8۰
 گردشگری هاییتقابل یسازفراهم با پایدار توسعه

۴۱38/۴ ۱۰۱۰/8 ۴919/۴ 

 3317/۴  2۴18/7 جمع

 

است  شده 2۴18/7برابر دهد که مجموع نمره نهایی نقاط قوت و ضعف، نشان می 7جدول 
که دشت لوت دارای شرایط خوب ( است. نتیجه آن۱/7که این عدد بیشتر از میانگین مورد نظر )

 که این کویر از نظر عوامل داخلی دچار قوت است.درونی است به طوری

 

 (EFEM) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس: 9جدول 

 عوامل خارجی
امتیاز 

 نهایی
 وزن امتیاز

    هافرصت

زائی برای افراد بومی و افزایش درآمد ساالنه و در نتیجه اشتغال .۱
 مهاجرت افراد از منطقه از جلوگیری

8۷37/۴ ۰ ۴۰۰1/۴ 

گذاری داخلی و خارجی در حوزه برخورداری از شرایط خوب سرمایه .2
 روبنایی و زیربنایی یساتتأسکوتوریسم بیابان در جهت ا

8۷3۴/۴ 1818/9 ۴۰23/۴ 
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 عوامل خارجی
امتیاز 

 نهایی
 وزن امتیاز

گذاری در نفوذ در سرمایهیذنفع و های ذیافزایش حمایت دستگاه .۷
 به باور وجود بخش گردشگری خارجی در حوزه اکوتوریسم بیابان و

 این بخش. در گذارییهسرما و یزیربرنامه
8۰۱۰/۴ ۰۱۰۱/9 ۴۰78/۴ 

 ۴918/۴ 9292/9 8718/۴ ی کویری در بازار گردشگریهاورزشافزایش تمایل به  .1

آن را  ی کویری تواناییگردشگر در مقایسه گردشگری بیابانی و سنتی، .3
 دهد.های گردشگری تاریخی و فرهنگی را کاهش دارد که جذابیت

۴39۰/۴ 8181/9 ۴739/۴ 

 و توریسم هتوسع به 8۰۴۰برنامه توسعه  اندازچشمتمرکز سند  .8۴
 اکوتوریسم.

8871/۴ 9292/9 ۴99۱/۴ 

کارگیری درآمد آتی گردشگری برای ارتقاء سطح حفاظت از به .88
 یرات منفیتأثهای طبیعی و تالش جهت کاهش یستماکوس

8۰۷۱/۴ 1818/9 ۴912/۴ 

-های دشت لوت در استان کرمان که دارای جاذبهوجود بیشترین جاذبه .87

 های تاریخی بسیاری نیز هست.
8۷۴۷/۴ ۷7۷7/9 ۴۰۱1/۴ 

از منطقه؛ با توجه به اینکه  خارجی و داخلی گردشگران نسبی شناخت .89
های طبیعی کشور ایران است که ثبت جهانی دشت لوت تاز معدود مکان

 باشد.یونسکو می
7۴۰3/۴ 1818/9 ۴۱92/۴ 

 در خود فراغت اوقات گذراندن جهت شهرنشین مردم یزهانگ افزایش .8۰
 توجه به سکوت کویرکویری با  مناطق

89۷۰/۴ ۰۱۰۱/9 ۴93۷/۴ 

 رگردشگ ارسال جهت کشور مسافرتی خدمات یهاآژانس انگیزه افزایش .8۱
 منطقه مورد مطالعه بعد از ثبت جهانی آن. به بیشتر

8971/۴ ۱۰۱۰/9 ۴9۷۰/۴ 

ی رقیب از جمله ترکیه که کشورهاامنیت باالی کشور ایران نسبت به  .82
 در همسایگی هستند.

823۴/۴ ۷7۷7/9 ۴۰۱9/۴ 

    تهدیدات

توزیع نامناسب گردشگر فصلی به سبب شرایط اقلیمی کویر و در نتیجه  .8
 بازدیدکنندگان فصلی نامناسب پراکنش

۴9۰۰/۴ 8 4400/4 

وجود تقابل فرهنگ مدرن و فرهنگ سنتی در گردشگری کویری. تضاد  .7
هد او تقابل دو فرهنگ تبدیل به تهدید اصلی توسعه گردشگری کویر خو

 شد.
۴2۷3/۴ ۱۰۱۰/8 ۴۰93/۴ 

 ی کویری یک عمل توریستی استگردشگر تضاد بین توسعه و حفاظت. .9
که هم مسئول حفاظت از محیط زیست طبیعی و هم مدعی ایجاد 

 باشد.توسعه اقتصادی در منطقه می
۴۷8۱/۴ 2929/8 ۴۰9۷/۴ 

ناشناخته بودن اهمیت گردشگری کویری و نبود آگاهی در رابطه با  .۰
 آن. ی در مورددسازبرن

۴۷93/۴ ۷7۷7/8 ۴۰71/۴ 

دیگر کویرهای رقیب داخلی و خارجی  در یریگردشگرپذ ظرفیت افزایش .۱
این کشورها برای توسعه اکوتوریسم  یژهوگذاری یهسرماو همچنین 

 بیابان.
۴19۰/۴ 3۴3۴/8 ۴۰9۷/۴ 

 ۴918/۴ 2929/8 ۴27۰/۴ آسیایی و یوز آسیایی. گورخر مثل جانوری یهاگونه انقراض خطر .2
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 عوامل خارجی
امتیاز 

 نهایی
 وزن امتیاز

 ۴۰۷2/۴ 7 ۴3۱9/۴ کویر اکوسیستم تخریب و سازیآلوده خطر .۷

 ۴۰82/۴ 7۷7۷/8 ۴۱9۴/۴ منطقه در یربومیغ افراد خصوصی گذارییهسرماکمبود شدید  .1

 و ترشگس جهت کرمان استان مسئوالن بین در انگیزه نبود توجهی ویب .3
 منطقه. در گردشگری یساتتأس و یزاتتجه خدمات، توسعه

۴۷98/۴ ۷7۷7/8 ۴۰79/۴ 

مهاجر از روستاهای اطراف  جمعیت هجوم و منطقه شدید محرومیت .8۴
 کویر به شهر کرمان.

۴232/۴ ۱۰۱۰/8 ۴۰۱8/۴ 

 ۴۰۱9/۴ ۷7۷7/8 ۴۷19/۴ ایران علیه جهانی سطح در منفی تبلیغات .88

خدماتی و رفاهی و مراکز اسکان گردشگری برای  امکانات کمبود .87
 دیکی دشت لوت.گردشگران در روستاها و نز

۴1۴9/۴ ۷7۷7/8 ۴۰2۱/۴ 

 ۴۴۴۴/8  2۰99/7 جمع

 
شده است  2۰99/7ها و تهدیدها، برابردهد که مجموع نمره نهایی فرصتنشان می 9جدول 

که این امتیاز به این معناست که گردشگری در دشت لوت تا حدودی توانسته است از عواملی که 
 اری کرده و یا از عوامل تهدیدزا دوری گزیند. بردکنند بهرهفرصت یا موقعیت ایجاد می

 در فاز سوم راهبردهای ممکن شناسایی و ارائه گردید. 

طبق نتایج مراحل قبل، راهبرد  آنجا کهاز  راهبرد مطلوب. : (SOهای تهاجمی )راهبرد
نج پدر دشت لوت مد نظر قرار گیرد،  منزله راهبرد اصلی توسعه اکوتوریسم بیابانتهاجمی باید به

ه منظور توسعه در این منطقها با در نظر داشتن نقاط قوت بهی از فرصتبرداربهرهراهبرد زیر جهت 
 شود:معرفی می

فوذ نیذنفع و های ذیبرنامه گردشگری ویژه از طرف دستگاه یکراهبرد اول: در نظر گرفتن 
  های شهداد وکلوت گذار در بخش گردشگری داخلی و خارجی استان تاریخی کرمان براییهسرما

 این استان واقع هستند. رصد ستارگان که در نزدیکی مرکز

راهبرد دوم: توجه به امر گردشگری سالمت جسم و روان با در نظر داشتن افزایش انگیزه مردم 
 ی طبیعی و استفاده از سکوت و آرامش کویر.هادرمانشهرنشین دنیا به 

-نظیر گیاهی و جانوری منطقه و همچنین عارضهبی یهاگونهگیری از تنوع راهبرد سوم: بهره

ی اکوتوریسم برای گردشگرتقویت و جذب  در جهتشناختی آن زمین فردمنحصربههای 
 های طبیعی.ی آن در راستای حفاظت از این اکوسیستمیژهویری درآمد کارگبه

صصی در هر یک از های ارزیابی تخکارگیری برنامهاول: به راهبرد(. STراهبردهای رقابتی )
اتحادیه  المللی نظیرینبهای ملی و های توسعه گردشگری دشت لوت؛ مطابق با فهرستپروژه
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اقتصادی گردشگری  ( و غیره برای کاهش تضاد بین توسعهIUCN)8المللی حفاظت از طبیعت بین
 و حفاظت از اکوسیستم کویر.

فرد دشت لوت برای ترغیب حصر به ی منهاجاذبهثبت جهانی و  بهراهبرد دوم: توجه ویژه 
گذاری دولت و بخش خصوصی افراد غیربومی در منطقه و در نهایت برندسازی آن برای یهسرما

 رقابت با دیگر کشورهای فعال در گردشگری کویری.
رفاهی و خدماتی مورد نیاز ورزشی و گردشگری سالمت  شرایطراهبرد سوم: ایجاد تسهیالت و 

 در دشت لوت. هاآنخارجی با توجه به وجود ظرفیت برای ایجاد برای جذب گردشگران 
ها و دیگر عوامل که توسط مراجع محلی، سازمان گردشگریراهبرد چهارم: تهیه نقشه جامع 

 .مرتبط با صنعت گردشگری تهیه شده باشد

و  8۰۴۰انداز راهبرد اول: با در نظر داشتن سند چشم. (WO)کارانه راهبردهای محافظه

اکوتوریسم و همچنین برخورداری دشت لوت از شرایط مناسب  یت دولت از توسعهحما
های محیطی و تسهیالت بهداشتی، خدماتی و توان زیرساختگذاری بخش خصوصی؛ مییهسرما

 درمانی را در این منطقه توسعه داد.

-ها و آژانسوهها برای جذب گربخشی در رسانههای آگاهفعالیت راهبرد دوم: تبلیغات و توسعه

ها برای فعالیت در منطقه و زدودن نگاه آن المللی در جهت افزایش انگیزههای گردشگری بین
 منفی گردشگران در مورد ناامنی کشور ایران نسبت به کشورهای رقیب.

گردشگری و خدماتی برای اکوتوریسم و توجه ویژه  اطالعاتیراهبرد سوم: توسعه و بهبود شبکه 
ی دشت لوت در استان تاریخی کرمان واقع شده است که این امر، هاجاذبهه که اکثر به این مسأل

 یی دارد.سزابهیر تأثخود در تبلیغات و برندسازی این منطقه 

گذاری در اکوتوریسم های سرمایهراهبرد اول: تسهیل رویه(. WTهای تدافعی )استراتژی
جرت افراد بومی این منطقه از روستاهای دشت لوت به منظور ایجاد اشتغال، کاهش فقر و مها

 مجاور به شهرها.
ای ههای آموزشی، ویژه راهنمایان گردشگری و همچنین کلیه دستگاهراهبرد دوم: ایجاد برنامه

المللی حفاظت از محیط زیست در نفوذ در جهت آشنایی با استانداردهای ملی و بیننفع و ذیذی
 حوزه اکتوریسم. 

-امهسازی برنهای مختلف گردشگری و پیادهای در قسمتاده از مدیران حرفهراهبرد سوم: استف

 مدت و بلندمدت در رابطه با اکوتوریسم.های کوتاه

                                                                                                                             
1 International Union for Conservation of Nature 
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اکوتوریسم  های مرتبط در حیطههماهنگی بین سازمان ایجادراهبرد چهارم: تالش در جهت 
 منظور افزایش تبلیغات و برندسازی دشت لوت.بیابان به

در زیر آورده شده  8در مرحله چهارم که در شکل ( IE) ای داخلی و خارجیر نقطهماتریس چها
وتحلیل همزمان عوامل داخل و خارجی و تعیین موقعیت است، به شرح زیر تدوین شد: برای تجزیه

کیل این شود. برای تشدشت لوت و در نتیجه تعیین استراتژی مناسب، از این ماتریس استفاده می
نمرات حاصل از ارزیابی داخلی و خارجی توسعه اکوتوریسم بیابان دشت لوت را که ماتریس باید 

 به دست آمد؛ در ابعاد افقی و عمودی آن قرار داد. 9و   7درجداول  
 

 
 (IEای داخلی و خارجی ).  ماتریس چهار نقطه8شکل 

 
زی ریماتریس برنامهها را جهت ارزیابی و انتخاب در در  مرحله پنجم پژوهش آن دسته از راهبرد

گزیدیم که مربوط به منطقه راهبردی تعیین شده باشند. استراتژی برمی( QSPM) استراتژیک کّمی
اصلی برای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت استراتژی تهاجمی است )قدرت درونی، فرصت 

 چوب استراتژی کالنگانه در چاری سهراهبردها بندییتاولوبیرونی( . در این پژوهش در راستای 
ای حاوی نقاط قوت، ضعف، فرصت نامهبه این منظور پرسش تهاجمی اقدامات زیر صورت پذیرفت:

و تهدید تدوین و از کارشناسان و افراد آشنا به دشت لوت خواسته شد به هر یک از این نقاط نسبت 
های و نرماالیز ری دادهآواختصاص دهند. با جمع ۱تا  8ای از به راهبردهای منطقه تهاجمی نمره

ها و ضرب عدد حاصله در وزن هر یک نقاط نمره جذابیت هر راهبرد تعیین گردید. مجموع کردن آن
نمره جذابیت هر کدام از راهبردها معیار پژوهش، برای انتخاب راهبرد برتر بود. نتیجه این فرآیند 

 (IIراهبرد رقابتی) (Iتهاجمی ) راهبرد

 (IIIراهبرد تدافعی  ) (IV)کارانهراهبرد محافظه

۱
/7

۱
/7 

( و 2۴18/7امتیاز عوامل داخلی )
 (2۰99/7امتیاز عوامل خارجی )

۰۴ 

۴ 
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 ۱۷۴1/۱و امتیاز راهبرد سوم  3123/۱، امتیاز راهبرد دوم7113/2یاز راهبرد اول امتنشان داد که 
ها رصتفگیری از های داخلی، بهرهها و تضعیف ضعفبنابراین راهبرد اول جهت تقویت قوت؛ است

  در نهایت به حداقل رساندن تهدیدهای بیرونی بیشترین قابلیت را دارد. و

 

 )نگارندگان هاییافته )منبع:( QSPM) کمّی ماتریس :۰جدول 

 وزن ردیف
جذابیت به  نمره

 راهبرد اول

نمره جذابیت به راهبرد 

 دوم

نمره جذابیت به راهبرد 

 سوم

S1 ۴۰88/۴ ۴177/۴ 81۰3/۴ ۴282/۴ 

S2 ۴۰۴3/۴ 8۰98/۴ ۴۰۴3/۴ 8۴77/۴ 

S3 ۴913/۴ 83۰۱/۴ 8۱۱2/۴ ۴۱19/۴ 

S4 ۴973/۴ 88۱8/۴ ۴31۷/۴ ۴973/۴ 

S5 ۴9۱9/۴ ۴117/۴ ۴117/۴ 8۷2۱/۴ 

S6 ۴۰8۷/۴ 7۴1۱/۴ ۴۰8۷/۴ 81۷2/۴ 

S7 ۴913/۴ ۴3۷7/۴ ۴۱19/۴ ۴۱19/۴ 

S8 ۴919/۴ 88۰3/۴ ۴3۱۷/۴ ۴919/۴ 

S9 ۴99۱/۴ 8۱۴۷/۴ 8۴۴۱/۴ ۴2۷۴/۴ 

S10 ۴9۴۰/۴ ۴۰۱2/۴ ۴2۴1/۴ ۴9۴۰/۴ 

S11 ۴9۰۷/۴ 8۱28/۴ ۴23۰/۴ ۴۱7۴/۴ 

S12 ۴9۱۱/۴ ۴۷8۴/۴ 8۷۷۱/۴ 8۴2۱/۴ 

S13 ۴۰۴3/۴ 81۰۴/۴ 8292/۴ ۴181/۴ 

S14 ۴727/۴ ۴939/۴ ۴939/۴ ۴939/۴ 

W1 ۴717/۴ 8871/۴ ۴1۰2/۴ ۴۰79/۴ 

W2 ۴98۷/۴ ۴۰۷۱/۴ ۴۰۷۱/۴ ۴98۷/۴ 

W3 ۴919/۴ 88۰3/۴ ۴۷22/۴ ۴۷22/۴ 

W4 ۴9۷9/۴ 8۰37/۴ 89۴۱/۴ 8883/۴ 

W5 ۴92۱/۴ 82۰7/۴ 82۰7/۴ 82۰7/۴ 

W6 ۴9۴7/۴ ۴3۴2/۴ ۴3۴2/۴ ۴9۴7/۴ 

W7 ۴929/۴ 8۰۱7/۴ 8۰۱7/۴ 8۰۱7/۴ 

W8 ۴923/۴ 81۰۱/۴ 822۴/۴ 822۴/۴ 

W9 ۴928/۴ 8۴19/۴ 8۴19/۴ 8۰۰۰/۴ 

W10 ۴۰۴8/۴ 8۰۴9/۴ 8۰۴9/۴ ۴2۴8/۴ 

W11 ۴98۱/۴ ۴3۰۱/۴ ۴3۰۱/۴ 88۴7/۴ 

W12 ۴9۱3/۴ ۴۱91/۴ 78۱2/۴ ۴9۱3/۴ 

W13 ۴98۷/۴ 8721/۴ 8۰72/۴ ۴۰۷۱/۴ 

W14 ۴919/۴ 8۱97/۴ 89۰۴/۴ 89۰۴/۴ 
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 وزن ردیف
جذابیت به  نمره

 راهبرد اول

نمره جذابیت به راهبرد 

 دوم

نمره جذابیت به راهبرد 

 سوم

امتیاز عوامل داخلی به هر 

 راهبرد
9۷27/9 88۱2/9 938۷/7 

O1 ۴۰۰1/۴ 8۷37/۴ 8۷37/۴ 8۷37/۴ 

O2 ۴۰23/۴ 81۷2/۴ 81۷2/۴ 82۰8/۴ 

O3 ۴۰78/۴ ۴298/۴ ۴298/۴ 8729/۴ 

O4 ۴918/۴ ۴918/۴ 8999/۴ ۴918/۴ 

O5 ۴739/۴ ۴1۷3/۴ 8۴7۱/۴ 8۴7۱/۴ 

O6 ۴99۱/۴ ۴2۷۴/۴ ۴2۷۴/۴ ۴2۷۴/۴ 

O7 ۴912/۴ ۴912/۴ ۴۷۷7/۴ 839۴/۴ 

O8 ۴۰۱1/۴ 773۴/۴ ۴382/۴ ۴382/۴ 

O9 ۴۱92/۴ 78۰۰/۴ 78۰۰/۴ 78۰۰/۴ 

O10 ۴93۷/۴ 8838/۴ 831۱/۴ ۴۱3۱/۴ 

O11 ۴9۷۰/۴ 81۷۴/۴ 8219/۴ 8۰32/۴ 

O12 ۴۰۱9/۴ 89۱3/۴ 89۱3/۴ 89۱3/۴ 

T1 ۴9۰۰/۴ ۴12۴/۴ 8۴97/۴ 87۴۰/۴ 

T2 ۴۰93/۴ 898۷/۴ ۴1۷1/۴ ۴۰93/۴ 

T3 ۴۰9۷/۴ ۴1۷۰/۴ ۴1۷۰/۴ 781۱/۴ 

T4 ۴۰71/۴ 8۷87/۴ 8۷87/۴ 8۷87/۴ 

T5 ۴۰9۷/۴ 781۱/۴ 8988/۴ 8322/۴ 

T6 ۴918/۴ ۴918/۴ ۴918/۴ 83۴۱/۴ 

T7 ۴۰۷2/۴ ۴۰۷2/۴ ۴۰۷2/۴ 791۴/۴ 

T8 ۴۰82/۴ 822۰/۴ 8۰۱2/۴ 87۰1/۴ 

T9 ۴۰79/۴ 8237/۴ 8237/۴ 8723/۴ 

T10 ۴۰۱8/۴ 89۱9/۴ 89۱9/۴ 887۷/۴ 

T11 ۴۰۱9/۴ ۴2۷3/۴ ۴3۴2/۴ ۴2۷3/۴ 

T12 ۴۰2۱/۴ ۴۰2۱/۴ ۴۰2۱/۴ ۴۰2۱/۴ 

امتیاز عوامل خارجی به هر 

 راهبرد
387۷/7 1۷89/7 8۷38/9 

 ۱۷۴1/۱ 3123/۱ 7113/2 جمع کل

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .11

 هیقابل توج تالش آن، ینسبت به ظرفیت اکوتوریسم دشت پهناور لوتبر خالف اهمیت 
تن به . دست یافم نشده استانجاوریسم توسعه پایدار اکوت راهبردو  یبرای معرفی موقعیت فعل

ا حفاظت اجتماعی توأم ب-اقتصادی خطری است که امکان توسعهشناسی بیبومتوسعه پایدار، زیست
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سازی گردشگری مورد بررسی رو در این پژوهش پیادهینا ازشود. محیطی در آن فراهم میزیست
ه وریسم بیابان در دشت لوت، ببر  توسعه اکوت مؤثرقرار گرفت. در ادامه با هدف شناسایی عوامل 

شناسایی نقاط قوت و ضعف این صنعت در حال حاضر و نیز عوامل محیطی اثرگذار بر آن، با 
ید. ردگیین تعدار یتاولواستفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، پرداخته شد و عوامل 

ی رقابتی، تهاجمی، تدافعی و راهبردها هاآنو ترکیب بهینه  عواملیری از این گبهرهسپس با 
ابی به برای دستی هاآنیری کارگبهممکن که با توجه به شرایط و موقعیت کنونی  کارانهمحافظه

-یس برنامهاز ماترخواهد بود، ارائه شد. در مرحله آخر با استفاده  مؤثرهدف مورد نظر، اثربخش و 

ترین راهبرد در مرحله قبل، جذاباز میان راهبردهای مطلوب ارائه شده ( QSPM) ریزی کّمی
 معرفی گردید.

 ضهعار ینتربزرگ شهداد، کویر هایکلوت وجود»در بین نقاط قوت در منطقه، عواملی مانند 
؛ است یریوکعارضه  ینترجذاب و زیباترین ین،فردترمنحصربهکه در نوع خود  دنیا طبیعی کلوخی

ای یالن، چاله ملک محمد، رود شور، آبشار هی دیگری چون گندم بریان، ریگهاعارضههمچنین 
 سکوت از برخورداری از محیط آرام و دور از شلوغی شهر و برخورداری» همچنینو  «مٌکی و ...

یابان به اکوتوریسم ب ترین مزیت این نواحی جهت توسعهمنزله مهم. به«کویر یزانگشگفت و ژرف
ری طبیعی، های گردشگعوامل، بایستی تأکید بر برنامهبهینه از این  منظور استفادهآید. بهحساب می

 بودن مناسبنا»دست آمده اکوتوریسم و ژئوتوریسم و گردشگری سالمت است. با توجه به نتایج به
های و آژانس هاگروههای یتفعالکمبود »و  «خدماتی و یدرمان بهداشتی، تسهیالت کفایت عدم و

فرد آن های منحصر بهجاذبهیغات از دشت لوت با وجود تبل شدید ضعف»و « المللیینبگردشگری 
 هریزی توسعروی برنامهنقاط ضعف اصلی پیش .«ی این دشتبرندساز و عدم توجه به مقوله

گذاری داخلی و برخورداری از شرایط خوب سرمایه»اکوتوریسم در دشت لوت هستند. از طرفی 
ئی برای زااشتغال»و « روبنایی و زیربنایی تیساتأسخارجی در حوزه اکوتوریسم بیابان در جهت 

ثر وجود اک»و  «مهاجرت افراد از منطقه از افراد بومی و افزایش درآمد ساالنه و در نتیجه جلوگیری
ن تریمهم« های تاریخی بسیاری نیز هستجاذبه های دشت لوت در استان کرمان که دارایجاذبه

 رفیتظ افزایش»و  «کویر اکوسیستم تخریب و سازیآلوده خطر»های بیرونی و در مقابل، فرصت
این  یژهوگذاری یهسرمادیگر کویرهای رقیب داخلی و خارجی و همچنین  در یریگردشگرپذ

خدماتی و رفاهی و مراکز اسکان  امکانات کمبود»و  «کشورها برای توسعه اکوتوریسم بیابان
ی ترین تهدیدات خارجمنزله مهمبه «گردشگری برای گردشگران در روستاها و نزدیکی دشت لوت

 از نقطه نظر کارشناسان شناخته شدند.

راهبرد کالن مطلوب، راهبرد  کهحاکی از آن بود   SWOT طور کلی، نتایج تحلیل کیفیبه
نیز نشان ( QSPM)ها اشاره شد(. نتایج ماتریس کمّی های قبل به آنتهاجمی است )که در بخش
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نفع و های ذیگرفتن یک برنامه گردشگری ویژه از طرف دستگاه در نظر»داد که راهبرد اول؛ 
ای هگذار در بخش گردشگری داخلی و خارجی استان تاریخی کرمان برای کلوتیهسرمانفوذ یذ

ر تقویت بیشترین قابلیت را د «این استان واقع هستند رصد ستارگان که در نزدیکی مرکز شهداد و
های مؤثر از فرصت اقل کردن تهدیدات و همچنین استفادهها، حدهای داخلی، کاهش ضعفقوت

-های محلی و مسئوالن مربوطه استان کرمان باید کلوتبیرونی داراست. طبق این راهبرد، دولت

ر فرد دگردشگری منحصربه نمونه های شهداد و آسمان کویر را در عمل تبدیل به یک منطقه
-رهها و ارائه خدمات علمی و مشاوزیرساخت یق توسعهگری داشته و از طرکشور کنند، نقش تسهیل

 انتظامی و معنوی بپردازد. -ای در سطح باال، به حمایت مادی، اجتماعی
 نفعانیهمکاری بین ذ آگاه باشند. محلی باید از موضوع جغرافیای سیاسی ناپایدار یهادولت

( و هاتیسترورشکنان و ونمثل قان) برای جلوگیری از تخریب اکوتوریسم توسط عوامل مربوطه
امری ضروری است. تغییرات اقلیمی نیز ممکن است موفقیت  ،حفظ اهداف مدنظر در بیابان

زده  یراًکه اخ هاییینبا تخم به چالش بکشد، در آیندهآن را اکوتوریسم بیابان و حفظ تنوع زیستی 
این موضوع پیگیری  .هستند بیابان با باالترین سرعت در تغییرات دما مواجه هاییستمشده اکوس

  .شودپیشنهاد میآتی اکوتوریسم بیابان  هایپژوهشدر 
چه اکوتوریسم قادر است  اگر ت؛یکی از بدترین تغییرات صورت گرفته تغییر گونه جانوری اس

 مملو از هشدارهای ضروری هایابانتا فقر را کاهش دهد و منابع زیستی را حفظ کند اما سرتاسر ب
ت صورگر ظاهر شود اما اگر بهیک معجزه منزلهبه تواندیحال حاضر اکوتوریسم نم لذا در است.

یسم با نبود مطالعات اکوتور را تغییر دهد. هایابانب فعلیپایدار توسعه یابد خواهد توانست الگوی 
عملکرد در این  نوعدانش ما را پیرامون  بیابان، هاییستمی قوی به ویژه در اکوسکمّ یهاداده

اگر اکوتوریسم بیابان به درستی مدیریت شود خواهد توانست با  .دهدیقرار م یرتحت تأث ناطقم
صادی وضع اقت وحفاظت از محیط زیست  یهابرنامه هاییاستتشکیل یک رویکرد مکمل برای س

حش ودار بررسی حیاتمفید واقع شود. همچنین ممکن است اکوتوریسم عهدهمحلی منطقه ع مجوا
جاذبه  اقدفملی آن باشد، اگر اکوتوریسم بیابان رونق پیدا کند احتماالً تصور بیابان بایر تکا و سیر

د و باید در بافت آن باش هایابانتوسعه اکوتوریسم در ب یندهاز بین خواهد رفت. آ ،حیات و فرهنگ
 .منطقه را در نظر بگیرد هاییژگیو

هبردهای شود که راسم بیابان پیشنهاد میاکوتوری برای پژوهشگران آینده در رابطه با توسعه
های ایران بررسی گردیده و با پژوهش حاضر مقایسه گردد. همچنین برای توسعه در دیگر بیابان

در باألخص در محیط فازی  MCDMهای جدید توان از روشتحلیل توسعه و تدوین راهبرد می
  اده کرد.فاستان کرمان است یشهداد و گرشگر هایحوزه دشت لوت، کلوت
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توان به فقدان وجود سازمانی فعال در منطقه که مختص به های پژوهش میاز محدودیت
های شهداد باشد اشاره کرد. همچنین کم کاری و آشنایی کم مسئوالن گردشگری استان با کلوت
آوری اطالعات و اجبار پژوهشگران به صرف تر شدن زمان جمعمهم اکوتوریسم باعث کند مسئله

وان به تهای پژوهش مین بیشتر برای تفهیم موضوع به کارشناسان  گردید. از دیگر محدودیتزما
و تدوین نقاط قوت، ضعف و تهدید، فرصت منطقه  SWOTهای پیش آمده در تحلیل محدودیت

 ترشد که نقاط قوت را پررنگاشاره کرد که در اغلب موارد عالقه و عرق کارشناسان موجب می
 آگاه نقاط   ضعف را کم اهمیت جلوه دهند و یا تهدیدات را نادیده بگیرند.دیده و ناخود
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