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Abstract چکیده
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در سال های اخیر طبیعت گردی و گردشگری با محوریت منابع آب مورد توجه 

قرار گرفته است. در بیشرت دره های کوهستانی ایران طّی پنجاه سال گذشته، 

استفاده از منابع طبیعی بویژه آب به طور مداوم افزایش یافته است. افزایش 

مداوم مرصف و به دنبال آن فشار بر منابع طبیعی زمینه بروز چالش های جدی را 

در این مناطق به وجود آورده است. هدف این تحقیق شناسایی نقش اکوتوریسم 

منابع آبی استان همدان در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی بوده که از روش 

تحقیق توصیفی-تحلیلی برای بررسی این نقش استفاده شده است. نقاط ضعف، 

قوت، فرصت و تهدید توسعه اکوتوریسم منابع آبی استان از طریق مصاحبه ی 

بسته با 20 نفر از افراد مطلع محلی و 30 نفر از مسئولین استخراج شده و 

در قالب پرسشنامه ای در اختیار گردشگران قرار گرفت. براساس نتایج تحلیل 

SWOT، از بین مجموع عوامل داخلی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم منابع آبی 

در نواحی مورد مطالعه، تعداد 11 عامل به عنوان نقاط قوت و تعداد 8 عامل 

به عنوان نقاط ضعف مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند. همچنین این تحلیل 

نشان می دهد كه از بین مجموع عوامل خارجی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم منابع 

آبی در نواحی مورد مطالعه، تعداد 10 عامل به عنوان فرصت خارجی و تعداد 

9 عامل به عنوان تهدید خارجی پیش روی این نواحی قرار گرفته اند. همچنین 

نشان داد اکوتوریسم منابع آبی مناطق مورد نظر قوت بسیار باالیی )3/33 امتیاز 

از نظر عوامل داخلی و 3/34 امتیاز از نظر عوامل خارجی( را دارا هستند. در 

محدوده مورد مطالعه ظرفیت های مناسبی برای ایجاد صنایع بسته بندی تولیدات 

زراعی و دامی، صنایع کوچک روستایی و فعالیت های گردشگری وجود دارد که با 

تکیه بر مدیریت مشارکتی و تدوین و اجرای اسرتاتژی های مناسب بویژه رقابتی، 

می توان از امکانات بالقوه ی منطقه جهت ایجاد شغل و درآمد در بخش های 

غیرکشاورزی به منظور کاهش فشار بر منابع طبیعی به خصوص آب استفاده 

کرد. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها نشان داده که توسعه اکوتوریسم منابع 

آبی می تواند باعث حفظ محیط زیست شده بطوریکه بیشرتین استفاده با 

کمرتین هزینه را فراهم می آورد.

 ،SWOT واژه های كلیدی: اکوسیستم آبی، اکوتوریسم، گردشگری، مدل

استان همدان.

In recent years, ecotourism and tourism with a focus on water 
resources has attracted more attention. In many mountain valleys 
of Iran during the last fifty years, the use of natural resources, 
especially water, has continuously increased. A steady increase in the 
consumption and subsequent pressure on natural resources in the 
context of these areas has created serious challenges. The purpose 
of this study is to identify the role of water ecotourism in tourism 
development in mountainous areas using a descriptive - analysis 
approach. The weaknesses, strengths, opportunities, and threats to 
water resources in ecotourism development were extracted through 
closed interviews with 20 aboriginal candidates and 30 local 
authorities, and were made available in the form of a questionnaire 
to tourists. SWOT analysis shows that among all internal factors 
affecting the development of ecotourism in the area of water 
resources, 11 factors as strengths and 8 factors as weaknesses were 
identified and evaluated. The analysis shows that among all external 
factors affecting the development of ecotourism in the area of water 
resources, 10 factors as external opportunities and 9 factors as 
external threats facing these regions were identified. Finally, using 
the SWOT technique it was shown that the ecotourism in the area 
of water resources are very robust in the considered areas )3.33 and 
3.34 points in terms of internal and external factors, respectively(. In 
the considered area, there is a good potential for the agricultural crop 
and livestock packaging industry, rural small industries, and tourism 
activities. Relying on participatory management, development, and 
implementation of appropriate strategies, especially competitive, we 
are able to use the potential of the region to create jobs and income 
in order to reduce the pressure on natural resources, especially 
water, in non-agricultural sectors. The analysis of the data indicates 
that water ecotourism development cause the conservation of the 
environment so that it can provide the most use at the lowest cost.
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Model, Hamedan province.
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مقدمه

جاذبه های مناطق کوهستانی از جمله مهم ترین چشم اندازهایی 
هستند که همه ساله توریست ها را به خود جلب می کنند. در کشور 
ما کوهستان های دماوند، سبالن، سهند و... از مهم ترین جاذبه های 
کوهستانی هستند که به علّت وجود طبیعت بکر و زیبا پذیرای 
توریست ها از اقصی نقاط کشور و جهان هستند. استان همدان نیز 
در منطقه کوهستانی غرب کشور در میان ارتفاعات زاگرس و ایران 
مرکزی واقع شده که از جانب رشق به ارتفاعات و بیابان های ایران 
مرکزی با پستی و بلندی های فراوان و دشت ها و مناطق کوهستانی، 
قله های مرتفع، رودخانه ها، چشمه سارها، و رسآب های متعدد و 
غارها و تاالب های زیبا که پناهگاه هایی ارزشمند برای حیات وحش 
به  عالقمندان  پذیرش  زمینه  در  بی نظیر  قابلیت هایی  می باشند، 
طبیعت را دارا می باشد. به طور کلی از دالیل مهمی که ساماندهی و 
طراحی محیط های کوهستانی را می طلبد می توان به موارد همچون 
فشار گردشگری، احداث مسیر در کوهستان، گسرتش شهر به سمت 
کوهستان به دلیل فشار استفاده های مردمی، همچنین فرسودگی 
حاصل از فشار روز افزون بهره برداری و آسیب پذیری اکولوژیکی و 
حادثه خیزی آن و عدم شناخت عنارص فضاهای ارزشمند کوهستان یا 
به عبارتی روحیه کوهستان، فقدان درك درست از توپوگرافی محل که 

مانع درك درست برای طراحی می باشد، اشاره منود )جوزی، 1394(.
صنعت  از   SWOT تحلیل عنوان  با  مقاله ای  در   )2006(  Ping
اکوتوریسم پارک جنگلی ملی کوهستان Zipeng، با استفاده از روش 
تجزیه و تحلیل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 

صنعت اکوتوریسم در این پارک را بررسی کرده است.
Lixao-dong )2005( در پژوهشی تحت عنوان کاربرد SWOT در 
برنامه های سفر به پارک ها در جین یویی تان، نقاط ضعف و قوت، 
فرصت ها و تهدیدهای وضعیت فعلی این منطقه را بررسی منوده و 
از طریق تجزیه و تحلیل کاملی از داخل و محیط خارج از آن، پایه 
نظری برای تدوین توسعه و برنامه های ساخت و ساز پارک ملی کشت 
و زرع در جین یویی تان گذاشته شد. وزین )1393( در پژوهشی با 
عنوان تدوین الگوی برنامه ریزی راهربدی توسعه اکوتوریسم تاالبی 
پایداری جوامع روستایی،  در راستای سالمت اکوسیستم تاالب و 
در محدوده تاالب های میانکاله و لَپوی زاْغمرز با روش توصیفی – 
تحلیلی و شیوه میدانی )پرسشنامه(، ظرفیت اکوتوریسم تاالبی در 

روستاهای مورد مطالعه را بررسی منوده، سپس بر اساس شاخص های 
مؤثر در توسعه اکوتوریسم تاالبی به طراحی راهربدهای توسعه این 
نوع اکوتوریسم اقدام منوده است. حیدری )1392( در مطالعه ای 
با عنوان "ارزیابی قابلیت های گردشگری شهر زنجان و راهربدهای 
تقویت جذب گردشگر" تکنیک  SWOTرا جهت شناخت عوامل 
موثر بر توسعه گردشگری این شهر و ارائه اسرتاتژی و راهربدهای 
علمی و عملی در این راستا بکار برده و از مدل AHP به منظور 

اولویت بندی اسرتاتژی های تعیین شده استفاده کرده است. 
رمضانی )1390( در پژوهش خود به شناخت و ارزیابی آسیب پذیری 
سواحل انزلی با استفاده از مدل SWOT پرداخته است. نتایج این 
تحقیق نشان داده كه در نوار ساحلی این بندر عواملی چون سواحل 
شنی با شیب مناسب، نقطه قوت ناحیه محسوب می شود. در حالی 
كه به دلیل عدم مدیریت و نظارت بر این سواحل، ورود آب های 
آلوده كه از رشت و سایر نواحی( حوضه فومنات) وارد ساحل و دریا 
می شوند باعث تهدید آن شده است. ضیایی و میرزایی )1388( به 
مطالعه چالش های مدیریتی و توسعه گردشگری در سواحل جنوبی 
دریای خزر مانند تاالب میانكاله پرداختند. هدف این پژوهش ارزیابی 
جامع توامنندی ها و تنگناهای تاالب میانكاله در راستای حفاظت از 
زیستگاههای طبیعی و حامیت از تنوع زیستی )QSPM(1 و ارائه 
برنامه ریزی كمی  ماتریس  از  استفاده  با  راهربد مدیریتی  بهرتین 
راهربدی SWOT و مدیریت بهینه آن به منظور بهبود وضع حفاظت 

موجود و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها بوده است. 
 SWOT بررسی نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که ماتریس
با در نظر گرفنت رشایط و عوامل داخلی و خارجی حاكم بر یك 
می آورد  فراهم  راهربدها  تدوین  برای  را  خوبی  مبنای  سیستم، 
)Chang و Huang، 2006(. در این پژوهش برای پاسخ دهی به 
سواالت تحقیق در ارتباط با وضعیت اکوتوریسم منابع آبی استان 
همدان )سواالتی همچون پتانسیل های خاص منابع طبیعی آبی 
اکوتوریسم  توسعه  آیا  و  گردشگران چیست؟  در جذب  همدان 
بهینه  استفاده  استان موجب حفظ محیط زیست و  آبی  منابع 
روش  شد؟(  خواهد  هزینه  کمرتین  با  طبیعی  از چشم اندازهای 
SOWT مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفته و در انتها ضمن 
بیان نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید اکوتوریسم منابع آبی 
استان همدان، پیشنهاداتی جهت بهره برداری موثر و مفید از این 

تکنیک ارائه می شود.

مواد و روش ها

• منطقه مورد مطالعه
استان همدان که در غرب ایران واقع شده، با مساحت 20 هزار 
و 172 کیلومرت مربع، 1/2 درصد از كـل مـساحت كـشور را در بر 
می گیرد. بلندترین نقطه ارتفاعی استان قله الوند با ارتفاع 3574 مرت 

و پست تـرین مكـان این اسـتان اراضـی عمرآباد در كنار رود قره چای 
در بخش رشا و پیشخوار است. به طور كلی مناطق مرتفع استان آب 
و هوای رسد كوهـستانی دارد و مناطق جنوبی آن )مالیر و نهاوند( 
دارای آب و هوای معتدل كوهستانی است. حداکرث دما 35 درجه 
سانتى گراد و میانگین حداقل دما 25/4- درجه سانتى گراد است. 
شکل )1( موقعیت جغرافیایی منطقه مورد تحقیق را نشان می دهد.
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شکل 1- موقعیت منطقه مورد مطالعه

استان همدان یكی از مراكز متدنی بسیار كهن در ایران و جهان 
و  باستانی  آثار  این رسزمین  دلیل  همین  به  می آید.  به شامر 
تاریخی مختلفی را از دوران گذشته به یادگار دارد. وجود این 
گردشگری  صنعت  رونق  برای  را  فراوانی  امكان  و  زمینه  آثار 
فراهم  اقتصادی  و  هرنی  فرهنگی،  جاذبه های  کنار  در  استان 
كرده است. بنابراین استان همدان برای تبدیل شدن به یكی از 
قطب های گردشگری در سطح كشور و حتی جهان از ویژگی و 
امكان باالیی برخوردار است. در کنار این ویژگی ها این منطقه 
از لحاظ طبیعت گردی و چشم اندازهای منابع آبی و كوهستانی 
دارای پتانسیل قابل توجه گردشگری طبیعت می باشد. از منابع 
آبی قابل توجه می توان حداقل به سه منطقه کوهستانی آبی 
شامل سد اکباتان، غار علیصدر و آبشار گنج نامه که از مهمرتین 
مناطق آبی گردشگری استان همدان نیز می باشد اشاره منود؛ 
لذا در این تحقیق متام بررسی ها و مقایسه ها بر روی این سه 

منطقه انجام شده است.

• غار علیصدر:
این غار در روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودر آهنگ در 
75 کیلومرتی شامل غربی شهر همدان واقع شده است. این غار 
یکی از عجایب طبیعی جهان و منونه نادری از غارهای آبی قابل 
از  قایق رانی است. مردم روستای علیصدر و روستاهای اطراف 
قدیم االیام، از آب آن بهره برداری می کردند؛ ولی هیچ گاه کاربری 
ماه  مهر  پنجم  در  اینکه  تا  است.  نبوده  مطرح  آن  گردشگری 
1342 خرب کشف یک غار شگفت انگیز و بی انتها در رسانه ملی، 
سیر محققان، کوهنوردان و عالقمندان آثار طبیعی را به سوی 
آن رسازیر کرد. غار علیصدر از بسیاری جهات، علی الخصوص به 
علت وجود گذرگاه های ممتد آبی و دریاچه های وسیع قایق رانی 
که در رستارس غار گسرتده شده است، یکی از زیباترین جلوه های 
طبیعی ایران و جهان و پدیده ای منحرص به فرد در نوع خود 
می باشد که فقط در معدودی از غارهای جهان، مثل غار مویس 

در فرانسه و غارهای شوالیه و بوکان در اسرتالیا، چنین زیبایی 
خیره کننده ای وجود دارد. آب دریاچه های غار، بدون رنگ و بو 
می باشد و مزه آن معمولی است. همچنین گونه حیات جانوری 
در آن وجود ندارد. عمق آب غار در قسمت های مختلف آن از 

صفر تا 12 مرت در نوسان است )شکل 2(.

شکل  2- غار علیصدر

• آبشار گنج نامه:
آبشار گنج نامه در 5 کیلومرتی غرب شهر همدان در دامنه های 
کوه الوند و در کنار کتیبه های گنج نامه قرار دارد. این آبشار 12 
مرت ارتفاع دارد و دارای آب دامئی است. در زمستان ها نیز جریان 
دارد اما در برخی موارد که یخبندان شدید است یخ می زند. دبی 
متوسط آب این آبشار 200 لیرت در ثانیه است که از دره زیبای 
به  صعود  مسیر  در  آبشار  این  می گذرد.  گنج نامه  و  عباس آباد 
ارتفاعات کوه الوند و نزدیک شهر همدان واقع شده است. وجود 
قندیل های یخی در فصول رسد، زیبایی این آبشار را دو چندان و 
خیل عظیمی از یخ نوردان را به خود جذب می کند. همچنین در 
فصول گرم سال عالوه بر گردشگران، صخره نوردان در صخره های 

اطراف آن سنگ نوردی می کنند )شکل 3(.

شکل 3- آبشار گنج نامه

ایلدرمی، ع. و قربانی، م.اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی
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• سد اکباتان:
سد اکباتان در 11 کیلومرتی رشق همدان قرار گرفته است که از 
5 کیلومرتی جاده همدان – مالیر منشعب شده و راه دسرتسی 
به آن، به سمت روستای سنگستان می باشد. ویژگی هایی مانند: 
نزدیکی به شهر، فضای سبز اطراف و دریاچه سد، موجب شده 

است که کاربرد تفریحی نیز به آن افزوده گردد )شکل 4(.

شکل 4- دریاچه اکباتان

جدول 1- ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری ناحیه مطالعه )نقاط قوت(

نقاط قوت

1. وجود جاذبه های مورفولوژیکی-زمین شناختی و تاریخی در کنار جاذبه های آبی سه منطقه
2. وجود پوشش گیاهی مناسب در مناطق مورد نظر بخصوص در اطراف دریاچه اکباتان و آبشار گنج نامه

3. آب و هوای کوهستانی به عنوان مزیت رقابتی بخصوص در تابستان
4. وجود سابقه گردشگری در منطقه

5. نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به گردشگری
6. وجود زیرساخت های اولیه گردشگری در مقایسه با سایر حوزه های اطراف در منطقه

7. نزدیکی مناطق مورد نظر به همدان به عنوان بزرگرتین مرکز جمعیتی استان
8. استعداد مناطق منونه برای رسمایه گذاری

9. امکان توسعه ورزش های زمستانی و نیز آبی در اکوسیستم مورد نظر همچون غواصی و قایق رانی در غار علیصدر و دریاچه اکباتان به 
دلیل وجود عمق مناسب

10. افزایش آگاهی افراد محلی نسبت به ارزش های زیست محیطی مناطق مورد نظر
11. تشویق روحیه جمعی محلی و احساس غرور در میان ساکنان مناطق مورد نظر

روش  پژوهش

در این تحقیق از دو روش توصیفی-تحلیلی و پیامیشی در راستای 
اهداف و برای پاسخ به سواالت پژوهش استفاده شده است. بر این 
اساس ابتدا به بررسی گزارش ها، اسناد و نقشه های مرتبط با حوزه مورد 
مطالعه و موضوع تحقیق، پرداخته شد و در قالب روش های میدانی 
سایر اطالعات مورد نیاز که بخش مهمی از تحقیق را شامل می شود 
طی پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده از محل تحقیق جمع آوری و 
طبقه بندی گردید. با توجه به هدف تحقیق و با استفاده از روش 
SWOT ویژگی های جغرافیایی جاذبه های اکوتوریستی، مشتمل بر 
اکوتوریسم منابع آبی در سه منطقه غار علیصدر، آبشار گنج نامه 
و دریاچه سد اکباتان امكان سنجی و بررسی شد و بعد از تجزیه و 
تحلیل توصیفی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت، به 
تدوین راهربدها و اسرتاتژی های مناسب جهت توسعه اکوتوریسم 
منابع آبی در مناطق کوهستانی اقدام شده و ماتریس نهایی در 
نواحی مورد مطالعه تهیه گردید. به این منظور مهمرتین نقاط ضعف 

و قوت و فرصت و تهدیدهای مناطق مورد نظر، به صورت پرسشنامه 
برای کسب نظرات 50 نفر از مسئولین و افراد مطلع محلی تدوین 
 شده و در قالب طیف لیکرت )سواالت 5 گزینه ای( در اختیار 250 
نفر از گردشگران قرار گرفته، نتایج در نرم افزار spss13 تجزیه و 
تحلیل شد. در ادامه برای رتبه دهی به عوامل داخلی و خارجی از 
مسئولین خواسته  شد، به هر کدام از عوامل رتبه 1 تا 4 بدهند. 
رتبه های هر عامل در رضیب اهمیت آن عامل رضب گردیده و در 
نهایت امتیاز نهایی دو ماتریس عوامل داخلی و خارجی در ماتریس 
نهایی SWOT به منایش گذاشته  شد. در پایان مهمرتین اسرتاتژی ها 

برای توسعه اکوتوریسم منابع آبی مشخص شد. 

نتایج و بحث

نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدهای مناطق مورد نظر از 
نظرات 50 نفر از مسئولین و افراد مطلع محلی استخراج گردیده 

که در جداول شامره )1( تا )7(  قرار داده شده اند.
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جدول 2- ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری ناحیه مطالعه )نقاط ضعف(

نقاط ضعف

1. کمبود فضای مربوط به پارکینگ
2. عدم اطالع رسانی مناسب در مورد اکوتوریسم منابع آبی مناطق مورد نظر بخصوص درباره دریاچه اکباتان

3. کمبود امکانات اقامتی و رفاهی متنوع و استاندارد همچون وجود فضای مناسب برای چادر زدن و ...
4. وضعیت نامناسب برخی جاده های منتهی به مناطق مورد نظر

5. وجود زمستان های رسد و عدم امکان بهره برداری بهینه از جاذبه های آبی سه منطقه به دلیل عدم زیرساخت های مناسب
6. افزایش آلودگی اکوسیستم های آبی و کاهش منابع آبی مناطق مورد نظر

7. عدم آگاهی گردشگران و بی توجهی نسبت به اهمیت زیست محیطی منابع آبی مناطق مورد نظر
8. عدم سازماندهی مناسب گردشگران منابع آبی در مناطق مورد نظر متناسب با ظرفیت منطقه

جدول 3- ماتریس عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه )فرصت ها(

فرصت ها

1. وجود منابع آبی فراوان در استان که قابلیت اکوتوریستی دارند
2. افزایش گرایشات و توجهات روزافزون به اکوتوریسم منابع آبی در کشور

3. امكان افزایش انگیزه گردشگران خارج از استان و خارج از كشور
4. وجود ظرفیت های بی شامر رسمایه گذاری در اکوتوریسم منابع آبی

5. موقعیت جغرافیایی منحرص بفرد استان به عنوان حلقه اتصال مرکز کشور به غرب کشور و نزدیکی به قطب های جمعیتی مرکز 
همچون تهران به عنوان قطب های گردشگرفرست
6. وجود راه های ارتباطی متعدد به مناطق منونه

7. افزایش توجهات به وضعیت زیست محیطی اکوسیستم های آبی و مناطق حفاظت شده 
8. امکان بهره گیری از افراد مطلع بومی و جوانان در مشاغل مربوط به اکوتوریسم منابع آبی و کاهش بیکاری منطقه 

9. سودآوری و جاری شدن رسمایه و درآمد به منطقه
10. برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در حفظ منابع طبیعی

جدول 4- ماتریس عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه )تهدیدها(

تهدیدها

1. در معرض خطر قرارگرفنت گونه های گیاهی و جانوری بر اثر پیدایش یک میکرواقلیم ناشی از دریاچه پشت سد اکباتان 
2. فصلی بودن اکوتوریسم منابع آبی بخصوص در مناطق کوهستانی

3. ظرفیت پایین مدیریتی و عدم وجود نیروهای متخصص در منطقه
4. عدم انگیزه بانك ها و موسسات اعتباری در گردشگری

5. تخریب محیط زیست و بهره برداری های غیرعقالیی از آن
6. ضعف ساختار تأسیسات و تجهیزات متناسب با گردشگری منابع آبی در کشور

7. تراكم مسافران و شلوغی در مناطق میزبان در فصول گردشگرپذیر
8. ضعف تبلیغات کافی برای معرفی مناطق مورد نظر به عنوان اکوتوریسم منابع آبی

9. تنگناهای ناشی از بوروکراسی اداری برای کسب مجوز بازدید

در سه منطقه مورد مطالعه طبق جداول شامره )1( تا )4( تعداد 
11 قوت داخلی در برابر 8 نقطه ضعف داخلی و تعداد 10 فرصت 
خارجی در برابر 9 تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته 
است. بدین ترتیب در مجموع تعداد 21 نقطه قوت و فرصت به 
عنوان مزیت ها و 17 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت ها و 
تنگناهای پیش روی اکوسیستم های آبی این مناطق جهت گسرتش 
اکوتوریسم قابل شناسایی است. لذا در یك جمع بندی و تحلیل 

ساده می توان گفت كه این نواحی نیازمند بازنگری و سیاست های 
مناسب در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط 
قوت و فرصت ها می باشند. بررسی های حاصل از ماتریس داخلی 
و خارجی )IE(2 به منظور تعیین اسرتاتژی های برتر )مطلوب( در 
جداول شامره )5( و )6( ارائه گردیده است. با توجه به  نظرات 
ارائه شده و محاسبات انجام شده بر روی این نظرات به منظور 
جمع بندی آنها اقدام به تشكیل این جداول گردید. رضیب اهمیت 

ایلدرمی، ع. و قربانی، م.اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی
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بیانگر اهمیت نسبی یك عامل در مجموع نقاط قوت و ضعف و 
فرصت و تهدید است و از بی اهمیت )صفر( تا بسیار مهم )یك( 
می باشد. رضیب اهمیت از تقسیم مجموع وزن هر عامل بر جمع 
وزن عوامل داخلی بدست می آید. مجموع رضایب بدست آمده 
باید برابر یك باشد. رتبه نیز شامل عدد 1-4 می باشد که توسط 
مسئولین به نقاط ضعف و قوت؛ فرصت و تهدید مناطق داده شده 
است. امتیاز نهایی از رضب رتبه در رضیب اهمیت بدست می آید. 
در ماتریس داخلی و خارجی جمع منره نهایی، بر روی محور Xها 
از 1/0 تا 1/99 نشان دهنده ضعف داخلی/خارجی سیستم است. 

منره های 2/0 تا 2/99 نشان دهنده این است که سیستم در وضع 
متوسط قرار دارد و منره های3/0 تا 4/0 بیانگر قوت سیستم است.

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای استخراج شده از نتایج 
مصاحبه با مسئولین و افراد مطلع محلی بیانگر اهمیت نسبی 
عامل S11 با رضیب اهمیت 0/0585 در بین عوامل داخلی و 
O4 با رضیب اهمیت 0/0589 در بین عوامل خارجی است. عدد 
3/33 و 3/34 در این جدول بیانگر قوت داخلی و فرصت های 
نسبتاً زیاد سه منطقه منونه در توسعه اکوتوریسم مبتنی بر منابع 

آبی می باشد. 

جدول 5-  ماتریس عوامل داخلی تحلیل SWOT )رتبه بندی و اولویت سنجی نقاط قوت و ضعف(

SWOT تحلیل
مجموع 
وزن ها

رضیب 
اهمیت

رتبه
امتیاز 
نهایی

اولویت 
نهایی

قوت ها

S17980/05363/410/187- وجود جاذبه های مورفولوژیکی-زمین شناختی و تاریخی در کنار جاذبه های آبی سه منطقه

S2-وجود پوشش گیاهی مناسب در مناطق مورد نظر بخصوص در اطراف دریاچه اکباتان و 
آبشار گنج نامه

8000/05373/920/214

S37640/05132/890/1510-  آب و هوای کوهستانی به عنوان مزیت رقابتی بخصوص در تابستان

S47420/049840/205-وجود سابقه گردشگری در منطقه

S57430/04993/880/196- نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به گردشگری

S67640/05132/130/1111- وجود زیرساخت های اولیه گردشگری در مقایسه با سایر حوزه های اطراف در منطقه

S78440/05673/820/222-نزدیکی مناطق مورد نظر به همدان به عنوان بزرگرتین مرکز جمعیتی استان

S88200/05502/970/169- استعداد مناطق منونه برای رسمایه گذاری

S9-امکان توسعه ورزش های زمستانی و نیز آبی در اکوسیستم مورد نظر همچون غواصی و 
قایق رانی در غار علیصدر و دریاچه اکباتان به دلیل وجود عمق مناسب

8410/05653/710/213

S107520/05053/420/178-افزایش آگاهی افراد محلی نسبت به ارزش های زیست محیطی مناطق مورد نظر

S118710/058540/231-وجود روحیه جمعی محلی و احساس غرور در میان ساکنان مناطق مورد نظر

ضعف ها

W17340/049340/202-کمبود فضای مربوط به پارکینگ

W2-عدم اطالع رسانی مناسب در مورد اکوتوریسم منابع آبی مناطق مورد نظر بخصوص درباره 
دریاچه اکباتان

7990/05363/910/211

W3-کمبود امکانات اقامتی و رفاهی متنوع و استاندارد همچون وجود فضای مناسب برای چادر 
زدن و ...

7750/05202/530/136

W47360/04942/080/18-وضعیت نامناسب برخی جاده های منتهی به مناطق مورد نظر

W5-وجود زمستان های رسد و عدم امکان بهره برداری بهینه از جاذبه های آبی سه منطقه به 
دلیل عدم زیرساخت های مناسب

7810/5243/630/193

W67440/04993/680/185-افزایش آلودگی اکوسیستم های آبی و کاهش منابع آبی مناطق مورد نظر

W7-عدم آگاهی گردشگران و بی توجهی نسبت به اهمیت زیست محیطی منابع آبی مناطق 
مورد نظر

7980/05363/330/184

W87910/052311/980/117-عدم سازماندهی مناسب گردشگران منابع آبی مناطق مورد نظر متناسب با ظرفیت منطقه

IFE14897∑1-3/33-
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جدول 6- ماتریس عوامل خارجی تحلیل  SWOT)رتبه بندی و اولویت سنجی نقاط فرصت، تهدید(  

SWOT تحلیل
مجموع 
وزن ها

رضیب 
اهمیت

رتبه
امتیاز 
نهایی

اولویت 
نهایی

فرصت ها

O18520/058840/241-وجود منابع آبی فراوان در استان که قابلیت اکوتوریستی دارند

O26490/04483/530/167-افزایش گرایشات و توجهات روزافزون به اکوتوریسم منابع آبی در کشور

O37880/05441/990/119- امكان افزایش انگیزه گردشگران خارج از استان و خارج از كشور

O48540/05893/750/222-وجود ظرفیت های بی شامر رسمایه گذاری در اکوتوریسم منابع آبی

O5-موقعیت جغرافیایی منحرص بفرد استان به عنوان حلقه اتصال مرکز کشور به غرب کشور و 
نزدیکی به قطب های جمعیتی مرکز همچون تهران به عنوان قطب  های گردشگر فرست

8220/05673/590/204

O67330/05063/850/195-وجود راه های ارتباطی متعدد به مناطق منونه

O77470/05153/980/213- افزایش توجهات به وضعیت زیست محیطی اکوسیستم های آبی و مناطق حفاظت شده

O8- امکان بهره گیری از افراد مطلع بومی و جوانان در مشاغل مربوط به اکوتوریسم منابع آبی 
و کاهش بیکاری منطقه

7160/04942/750/148

O96780/04683/880/186- سودآوری و جاری شدن رسمایه و درآمد به منطقه

O107000/04831/550/0710- برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در حفظ منابع طبیعی

تهدیدها

T1-در معرض خطر قرارگرفنت گونه های گیاهی و جانوری بر اثر پیدایش یک میکرواقلیم ناشی از 
دریاچه پشت سد اکباتان

7130/04922/110/109

T28090/05582/550/148-فصلی بودن اکوتوریسم منابع آبی بخصوص در مناطق کوهستانی

T37760/05353/980/212-ظرفیت پایین مدیریتی و عدم وجود نیروهای متخصص در منطقه

T48170/056430/176-عدم انگیزه بانك ها موسسات اعتباری در گردشگری

T57990/055140/221-تخریب محیط زیست و بهره برداری های غیرعقالیی از آن

T67170/04953/50/177-ضعف ساختار تأسیسات و تجهیزات متناسب با گردشگری منابع آبی در کشور

T77750/053540/214-تراكم مسافران و شلوغی در مناطق میزبان در فصول گردشگرپذیر

T87990/05513/440/195-ضعف تبلیغات کافی برای معرفی اکوتوریسم منابع آبی

T97490/051740/213-تنگناهای ناشی از بوروکراسی اداری برای کسب مجوز بازدید

∑EFE14493∑1-3/34-

• راهربدها
راهربدها  مهمرتین   ،SWOT جدول  از  حاصل  نتایج  براساس 
در مورد اکوتوریسم منابع آبی استان همدان راهربد تهاجمی 

شده  آورده  نیز  دیگر  راهربد  نوع  سه  حال  این  با  می باشد. 
است. جدول شامره )7( خالصه راهربدهای ارائه شده را نشان 

می دهد.
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 SWOT جدول 7- ماتریس خالصه راهربدها و راهكارهای الزم برای توسعه اکوتوریسم منابع آبی استان همدان بر اساس تحلیل

)T( تهدیدها

T9 T8 T7  T6 T5 T4 T3 T2 T1

)O( فرصت ها

O10 O9 O8 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1

)ST( اسرتاتژی های تنوع

1. تنوع بخشی به افزایش انگیزه بانک ها و موسسات اعتباری برای 

رسمایه گذاری در اکوتوریسم با توجه استعداد مناطق منونه

2. تنوع بخشی به برنامه های تبلیغاتی به منظور معرفی جاذبه های 

اکوتوریستی این منابع آبی و جذب گردشگر

3. بهره گیری بهینه و هدفمند با تأكید بر توانایی های درونی و ارتقاء 

ظرفیت های آن )نقاط قوت( در جهت برنامه ریزی برای حذف یا كاهش 

تهدیدات بیرونی )تهدیدها( مانند كاهش تنگناهای ناشی از نظام اداری، 

ساماندهی گردشگران متناسب با ظرفیت منطقه

4. برنامه ریزی و سیاست گذاری و مطالعه دقیق گونه های زیستی 

در جهت کاهش تخریب های زیست محیطی در مناطق مورد نظر با 

بهره گیری از افزایش آگاهی های زیست محیطی افراد محلی نسبت به 

ارزش های زیست محیطی 

5. تنوع بخشی در بهره گیری از نیروهای متخصص در منطقه برای 

شناسایی و بهره گیری از نقاط قوت اکوتوریستی منابع آبی استان همدان

6. تنوع بخشی در استفاده از جاذبه های مورفولوژیکی- زمین شناختی و 

تاریخی در کنار جاذبه های آبی سه منطقه برای کاهش تهدید ناشی از 

فصلی بودن اکوتوریسم منابع آبی استان

)SO( اسرتاتژی های رقابتی/ تهاجمی

1.  بهره گیری بهینه از فرصت وجود منابع آبی فراوان در استان  در کنار جاذبه های 

تاریخی، فرهنگی، ژئومورفولوژیکی، فضای سبز مناسب برای به حداكرث رساندن توسعه 

اكوتوریسم، توریسم فرهنگی و توریسم تاریخی در جهت استفاده مؤثر از انواع 

جاذبه های آبی استان همدان

2. بهره گیری از وجود راه های ارتباطی متعدد به مناطق منونه برای توسعه زیرساخت های 

اکوتوریستی موجود

3. استفاده بهینه از قابلیت های منابع آبی موجود در توسعه ورزش های آبی

4. استفاده از رشایط آب و هوای کوهستانی در توسعه ورزش های زمستانی در فصل 

رسد

5. بهره گیری از فرصت موقعیت جغرافیایی همدان و نزدیکی آن به تهران با توجه به  

نزدیكی این نواحی به همدان در توسعه گردشگری منابع آبی استان

6. استفاده از امکان بهره گیری از افراد مطلع بومی و جوانان در مشاغل مربوط به 

اکوتوریسم منابع آبی و کاهش بیکاری منطقه با توجه به وجود روحیه جمعی محلی و 

احساس غرور در میان ساکنان مناطق مورد نظر

7. تأکید بر همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق منونه گردشگری آبی استان 

برای افزایش آگاهی افراد محلی نسبت به ارزش های زیست محیطی مناطق موردنظر

8. ایجاد تشكل های ژئوتوریستی با توجه به پدیده های متنوع ژئومورفولوژیكی در این 

ناحیه

9. افزایش توجه دولت و بخش خصوصی در جهت استفاده از فرصت وجود ظرفیت های 

بی شامر رسمایه گذاری در اکوتوریسم منابع آبی برای توسعه استعدادهای رسمایه گذاری 

در مناطق مورد نظر

10. مترکز بر استفاده از جاذبه های اکوسیستم های آبی استان همدان با توجه به افزایش 

گرایشات و توجهات روزافزون به اکوتوریسم منابع آبی در کشور

قوت ها 

)S(

S1

 S2

S3

 S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

)WT( اسرتاتژی های تدافعی

1. استفاده از منابع موجود )طبیعی- انسانی، تكنولوژی و ساختاری 

و ...( در جهت كاهش یا حذف نارسایی ها و موانع درونی و تهدیدها 

و خطرات موجود در محیط بیرونی با استفاده از اسرتاتژی ترمیمی، 

حفاظتی و تغییری

2. برگزاری سمینارها، هامیش ها و نشست ها در جهت توسعه 

رسمایه گذاری در صنعت اکوتوریسم منابع آبی توسط میراث فرهنگی و 

گردشگری استان، شورای شهر و سایر نهادها و مسئوالن مرتبط و دعوت 

از رسمایه گذاران مختلف

3. برنامه ریزی برای افزایش امکانات اقامتی در کنار اکوسیستم های آبی 

استان همدان

4. اطالع رسانی و توسعه تبلیغات در مورد ظرفیت اکوسیستم های آبی 

استان همدان برای توسعه رسمایه گذاری و توسعه گردشگر

5. افزایش آگاهی گردشگران و مردم محلی نسبت به اهمیت 

اکوسیستم های آبی برای کاهش تخریب ها و بهره برداری های غیرعقالیی 

از محیط زیست مناطق مورد نظر

6. هم اندیشی برای کاهش گردشگری فصلی مناطق آبی مورد نظر و سایر 

مناطق آبی استان

)WO( اسرتاتژی های بازنگری

1. بازنگری در جهت كاسنت از محدودیت ها و ضعف ها و نارسایی های داخلی با 

بهره مندی ار فرصت های موجود و پیشنهادی از سوی محیط بیرونی

2. بازنگری در بهره گیری فصلی از اکوسیستم های آبی در گردشگری با توجه به افزایش 

گرایشات و توجهات روزافزون به اکوتوریسم منابع آبی در کشور

3. بازنگری در از بین بردن ضعف عدم اطالع رسانی مناسب در مورد اکوتوریسم منابع 

آبی با توجه به بهره گیری از موقعیت جغرافیایی استان و نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی 

کشور به عنوان قطب های گردشگر فرست

4. بازنگری یا كاهش ضعف درونی از جمله نامناسب بودن نحوه و ارائه تسهیالت، نبود یا 

كمبود تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی

4. بازنگری در كاهش ضعف نامناسب بودن وضعیت جاده های ارتباطی با توجه به 

فرصت وجود راه های ارتباطی متعدد به مناطق مورد نظر

5. بازنگری در کمبود پارکینگ و سایر امکانات اقامتی در مناطق منونه با بهره گیری از 

درآمدهای جاری شده از اکوتوریسم آبی به منطقه

6. بازنگری در نحوه سازماندهی گردشگران متناسب با ظرفیت منطقه

7. بهره گیری از برنامه ها و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در جهت كاهش یا 

حذف آلودگی های زیست محیطی اکوسیستم های آبی مورد نظر

ضعف ها 

)W(

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8
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• اسرتاتژی های تدوین شده در بخش آب
ماتریس  پرسشنامه ها،  از  شده  استخراج  داده های  به  توجه  با 
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تنظیم و با استفاده از ماتریس 
با  پایان  در  شد.  تدوین  اسرتاتژی ها   ،SWOT تحلیل  تجزیه 

 ،)IE( استفاده از ماتریس چهارخانه ای عوامل داخلی و خارجی
اسرتاتژی های مطلوب جهت افزایش بازده اقتصادی در رابطه با 
گردشگری و مشاغل با توجه به محدودیت منابع آبی ارائه شده 

انتخاب و پیشنهاد گردیدند) جدول 8(.

جدول 8- اسرتاتژی افزایش بازده اقتصادی در رابطه با گردشگری و مشاغل با توجه به محدودیت منابع آبی

اسرتاتژیردیف
)فرصت ها(

O
)قوت ها(

S

SO1)ایجاد مناطق گردشگری و تفریحی )تفرجگاه های پیرامون شهریO1،5،6S1،3،7،9،2

 SO2

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی به منظور افزایش ارزش افزوده 
فرآورده های کشاورزی و دامی

O4،8،9 S5،6،10،11

اسرتاتژیردیف
 )تهدیدها(

T
)قوت ها(

S

ST1

ایجاد شغل در قالب تشکل های تولیدی به منظور کاهش فشار بر منابع آب 
و خاک

T3،4،6،9S6،7،8،11

ST2

اصالح الگوهای مرصف آب در بخش کشاورزی با استفاده از فن آوری های 
جدید

T5،6،7،8S3،6،10

ST3ایجاد و گسرتش شیوه های نوین بهره برداری از منابع آب و خاکT3،5،6،7،8S5،6،10

ST4

ترویج و تحکیم مکانیزم های مدیریتی مشارکت جویانه با اولویّت به کارگیری 
نیروهای ماهر و تحصیل کرده بومی

T3،6،8،9S5،6،8،10

ST5ایجاد و گسرتش رشکت های مردمی چند منظورهT3،6،8،95،6،8،10S

اسرتاتژیردیف
 )تهدیدها(

T
)ضعف ها(

W

WT1اصالح و تصویب قوانین و مقررات مربوط در خصوص مدیریت منابع آبT3،4،5،6،8W2،7،8

WT2

توسعه و ترویج مهارت های الزم در زمینه استفاده بهینه از منابع از طریق 
برگزاری کارگاه های آموزشی محلی و منطقه ای

T3،6،8،9W1،2،3،7،8

WT3ایجاد و تقویت طرح آبخیزداری به منظور حفاظت از منابع طبیعیT3،4،5،6،8W2،5،7،8

منره نهایی عوامل داخلی 1/0 تا 1/99 نشان دهنده ضعف داخلی 
سیستم، منره های 2/0 تا 2/99 نشان دهنده قرارگیری سیستم در 
وضعیت متوسط و منره های3/0 تا 4/0 بیانگر قوت سیستم است. 
به همین صورت جمع منره ماتریس عوامل خارجی از 1/0 تا 1/99 
بیانگر ضعف سیستم و منره های 2/0 تا 2/99 بیانگر وضع متوسط 
و منره های 3/0 تا 4/0 بیانگر قرارداشنت سیستم در وضعیت عالی 
است. با توجه به مطالب فوق و با تجزیه و تحلیل نقاط قوت، 
نهایی  منره   SWOT تكنیك طریق  از  تهدید  و  فرصت  ضعف، 
نقاط قوت و ضعف اکوسیستم های آبی مناطق مورد نظر برابر 
با 3/33 است که بیانگر پتانسیل بسیار باالی مناطق مورد نظر 
در جذب گردشگران است. منره نهایی فرصت ها و تهدیدات نیز 
معادل 3/34 است که نشان دهنده فرصت های خارجی زیاد برای 

توسعه گردشگری منابع آبی می باشد. با توجه به شکل شامره 
)5( موقعیت اسرتاتژیک، رشد و توسعه گردشگری در این ناحیه 
به خوبی مشخص شده است. این موقعیت اسرتاتژیک، بیانگر 
انتخاب اسرتاتژی تهاجمی و حرکت با متام قوا به سمت رشد و 
توسعه اکوتوریسم منابع آبی می باشد. همچنین با توجه به نتایج 
مختلف  مراحل  در  تكنیك  این  که  گفت  می توان  شده  حاصل 
می تواند راهربدها و راهكارهای الزم را برای توسعه اکوتوریسم 
منابع آبی در استان همدان با از بین بردن ضعف ها و مبارزه با 
تهدیدهای بیرونی و بهره گیری از نقاط قوت و فرصت بیرونی 
نهایی  اولویت بندی  توانسته  تكنیك  این  عالوه  به  دهد.  ارائه 
عوامل مؤثر )نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها( در توسعه 

اکوتوریسم منابع آبی را به خوبی شناسایی و بیان كند. 
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 شکل  5- ماتریس نهایی )موقعیت اسرتاتژیک، رشد و توسعه 

گردشگری(

 54 از  بیش  كه  می دهد  نشان  آماری  جامعه  پرسشنامه  نتایج 
درصد از تعداد گردشگران و مسئولین، به نقش متوسط به باالی 
زیست محیطی  آگاهی های  افزایش  در  آبی  منابع  اکوتوریسم 
بین  را در  پاسخگویان  معتقد بودند. جدول )9( توزیع نظرات 
دو گروه بر حسب فراوانی و درصد آنها نشان داده است. بین 
افزایش آگاهی های  اکوتوریسم منابع آبی و  دو متغیر گسرتش 
نظر  مورد  اکوسیستم های  ارزش  به  نسبت  زیست محیطی 

همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول 9- نقش اکوتوریسم منابع آبی در افزایش آگاهی های 
زیست محیطی

ارزش
مردم و مسئولینگردشگران

درصدفراوانیدرصدفراوانی

221148خیلی زیاد

3417711زیاد

108543369متوسط

201048كم

16824خیلی كم

20010050100جمع

ارتباط بین دو متغیر گسرتش زیرساخت های اکوتوریسم منابع 
آبی و حفظ محیط زیست مناطق مورد مطالعه از طریق نتایج 
دو  این  میان  که  شد  داده  نشان  شده،  بررسی  پرسشنامه ها 
اگر  که  معنی  این  به  دارد.  وجود  مستقیم  همبستگی  متغیر 
انجام گیرد به  اکوتوریسم در مناطق مورد نظر  زیرساخت های 

سبب آنکه استفاده از طبیعت را به صورت بهینه و با برنامه ریزی 
محیط زیست  بر  کمرتی  فشار  می تواند  می دهد،  قرار  نظر  مد 
بدون  و  بی برنامه  استفاده  با  مقایسه  در  آبی  اکوسیستم های 
زیرساخت های مناسب فراهم آورد. 46 درصد مسئولین و جامعه 
محلی و 32 درصد گردشگران توسعه زیرساخت های گردشگری را 

در حفظ محیط زیست بسیار مؤثر دانسته اند )جدول 10(.

جدول 10-  تأثیر توسعه زیرساخت های گردشگری در حفظ محیط 

زیست

ارزش
مردم و مسئولینگردشگران

درصدفراوانیدرصدفراوانی

2311/536خیلی زیاد

64322346زیاد

5929/51224متوسط

3316/5612کم

2110/5510خیلی کم

20010050100جمع

معتقد  مردم  و  مسئولین  درصد   60 و  گردشگران  درصد   36/5
به تأثیر باالی توسعه اکوتوریسم منابع آبی در توجه به مناطق 
حفاظت شده بوده اند. باالترین درصد در سطح بعدی تأثیر در 
سطح متوسط بوده است که در گروه گردشگران 33 درصد و در 
گروه مسئولین و افراد مطلع بومی 22 درصد می باشد. این بدان 
معنی است که از دیدگاه پرسش شوندگان گسرتش اکوتوریسم در 
مناطق مورد مطالعه موجب حفظ محیط زیست و استفاده بهینه 
از چشم اندازهای طبیعی با کمرتین هزینه می گردد )جدول 11(.

جدول 11- تأثیر توسعه اکوتوریسم منابع آبی در توجه به مناطق 

حفاظت شده

ارزش
مردم و مسئولینگردشگران

درصدفراوانیدرصدفراوانی

12624خیلی زیاد

7336/53060زیاد

66331122متوسط

341748کم

157.536خیلی کم
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نتیجه گیری

جاذبه های  جغرافیایی  ویژگی های  به  توجه  با  پژوهش  این  در 
اکوتوریستی منابع آبی به روش SWOT، اکوتوریسم منابع آبی 
اکباتان  دریاچه  و  گنج نامه  آبشار  علیصدر،  غار  منطقه  سه  در 
از تجزیه و تحلیل توصیفی و  امكان سنجی و بررسی شد. بعد 
تحلیل SWOT، به تدوین راهربدها و اسرتاتژی های مناسب جهت 
توسعه اکوتوریسم منابع آبی در مناطق کوهستانی و ماتریس 
نهایی در نواحی مورد مطالعه اقدام گردید. از بین مجموع عوامل 
مورد  نواحی  در  آبی  منابع  اکوتوریسم  توسعه  بر  مؤثر  داخلی 
مطالعه، تعداد 11 عامل به عنوان نقاط قوت و تعداد 8 عامل 
به عنوان نقاط ضعف و از بین مجموع عوامل خارجی مؤثر بر 
توسعه اکوتوریسم منابع آبی در نواحی مورد مطالعه، تعداد 10 
عامل به عنوان فرصت خارجی و تعداد 9 عامل به عنوان تهدید 
خارجی شناسایی و در تحلیل SWOT مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
نتایج بدست آمده نشان می دهد که از دیدگاه پرسش شوندگان 
گسرتش اکوتوریسم منابع آبی در مناطق مورد مطالعه موجب 
حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از چشم اندازهای طبیعی با 
کمرتین هزینه می گردد. بعالوه در بین نقاط قوت، مؤلفه وجود 
روحیه جمعی محلی و احساس غرور در میان ساکنان مناطق مورد 
نظر به عنوان مهمرتین نقطه قوت و مؤلفه وجود زیرساخت های 
اولیه گردشگری در مقایسه با سایر حوزه های اطراف در منطقه 
به عنوان كم اهمیت ترین نقطه قوت در توسعه توریسم محسوب 
مورد  در  مناسب  اطالع رسانی  عدم  مؤلفه  همچنین  شده اند. 
اکوتوریسم منابع آبی مناطق مورد نظر بخصوص درباره دریاچه 

به عنوان مهمرتین نطقه ضعف و مؤلفه وضعیت  اکباتان  سد 
نامناسب برخی جاده های منتهی به مناطق مورد نظر به عنوان 
آخرین اولویت در نقاط ضعف جهت توسعه اکوتوریسم منابع 
آبی مورد شناسایی قرار گرفته شده است. عالوه بر این از بین 
فرصت های بیرونی، وجود منابع آبی فراوان در استان که قابلیت 
اکوتوریستی دارند مهمرتین فرصت بیرونی و برنامه های سازمان 
كم  عنوان  به  طبیعی  منابع  حفظ  در  زیست  محیط  حفاظت 
مورد  اکوتوریسم  توسعه  برای  خارجی  فرصت  اولویت ترین 
شناسایی قرار گرفته است. همچنین از بین تهدیدهای خارجی 
به  غیرعقالیی  بهره برداری های  و  محیط زیست  تخریب  مؤلفه 
گونه های  قرارگرفنت  خطر  معرض  در  و  تهدید  مهمرتین  عنوان 
گیاهی و جانوری بر اثر پیدایش یک میکرواقلیم ناشی از دریاچه 
پشت سد اکباتان به عنوان كم اهمیت ترین تهدید خارجی به شامر 
آمده است. نتایج این تحقیق رهیافت های نوینی را با توجه به 
قابلیت ها و تنگناهای فضایی-مکانی در راستای توسعه ی همه 
جانبه در اختیار قرار می دهد و بیانگر وجود قابلیت های توسعه 
گردشگری در منابع آبی استان است. بررسی پرسشنامه ها نیز نشان 
داد که بین دو متغیر گسرتش زیرساخت های اکوتوریسم منابع آبی 
و حفظ محیط زیست مناطق مورد مطالعه همبستگی مستقیم 
وجود دارد. به این معنی که اگر زیرساخت های اکوتوریسم در 
مناطق مورد نظر انجام گیرد به سبب آنکه استفاده از طبیعت را 
به صورت بهینه و با برنامه ریزی مد نظر قرار می دهد می تواند 
موجب مرصف بهینه منابع آبی و همچنین توسعه گردشگری در 
منطقه مورد مطالعه گردد. به عالوه این موضوع می تواند موجب 

ایجاد اشتغال و توسعه صنعت گردشگری و خدمات آن گردد.

پیشنهادات 

عنوان  به  زیر  اسرتاتژی های  حارض،  پژوهش  نتایج  به  توجه  با 
اسرتاتژی های مطلوب به ترتیب اولویّت پیشنهاد می گردند:

1- ایجاد مشاغل در قالب تشکل های خدماتی اکوتوریسم آبی به 
منظور کاهش فشار بر منابع آب و خاک.

2- اصالح الگوهای مرصف آب در بخش کشاورزی با استفاده از 
فناوری های جدید در مناطق کوهستانی الوند و مترکز بر روی 
حفاظت از آن در جهت استفاده در اکوتوریسم آبی مثل مراکز 

تفریحات آبی.
3- بهره گیری بهینه از فرصت وجود منابع آبی فراوان در استان 
ژئومورفولوژیکی، فضای  فرهنگی،  تاریخی،  کنار جاذبه های  در 
سبز مناسب برای به حداكرث رساندن توسعه اكوتوریسم، توریسم 
انواع  از  مؤثر  استفاده  جهت  در  تاریخی  توریسم  و  فرهنگی 
جاذبه های آبی به عنوان مکمل توسعه گردشگری استان همدان.

براساس  موجود  آبی  منابع  قابلیت های  از  بهینه  استفاده   -4
ویژگی های فرهنگی و اجتامعی در جهت توسعه تفرجگاهی.

5- استفاده از رشایط آب و هوای کوهستانی در توسعه ورزش های 
زمستانی در فصل رسد مثل اسکی.

در  آبی  اکوسیستم های  از  فصلی  بهره گیری  در  برنامه ریزی   -6
گردشگری با محوریت حفاظت از منابع آبی در منطقه.

7- اطالع رسانی و توسعه تبلیغات در مورد ظرفیت اکوسیستم های 
آبی استان همدان برای توسعه رسمایه گذاری و توسعه گردشگری 

به جای استفاده از منابع آب در سایر بخش های کم بازده.

پی نوشت

1- Quntitave Strategic Planning Matrix
2- Internal-External Matrix
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