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 چکیده
در سند توسعه کشورهای  حمایت و حفاظت از مراتع یبرا، همچنین های مرتعیبومعنوان یکی از خدمات زیستبه گردشگری

 آبادتیل حوزهسنجی گردشگری مراتع وضعیتاز این پژوهش . هدف است قرار گرفتهها و مدیران سرزمین دنیا مورد توجه دولت
ت، ضعف، پس از شناسایی عوامل قوّ روازاین است.داران و کارشناسان و تحلیل راهبردی آن مرتعاستان گلستان با استفاده از دیدگاه 
نفر از  60بندی عوامل از طریق پرسشنامه در بین دهی و اولویتوزن ،فردی هایمصاحبه لهیوسبه فرصت و تهدید گردشگری مراتع 

 ، از میاننشان داد جینتا .گردید انجام SWOTمدل  با استفاده ازها تحلیل آماری دادهوتجزیه .انجام شداران دکارشناسان و مرتع
 یمراتع برا یاز گردشگر یناش یاقتصاد درآمد»و  «زعفران در دوره مشخص سال یدهگل همانند یفصل یشناختبایز» قوت عوامل

 یشناختییبایز در زباله ریتأث و زباله یآورجمع ستمینبود س» ضعف عوامل انیو از م 287/0 و 389/0 یینها وزن با «دارانمرتع
 بیترتبه 413/0و  552/0 ییبا وزن نها «یگردشگر تیریمد برای یمحل مردم یبوم یرویعدم استفاده از دانش و ن» و «اندازچشم

 کربن بیترس یالمللنیپروژه ب یاجرا» فرصت عوامل انیاز م شدند. معرفی تیاولو نیباالترعنوان بهو کارشناسان  دارانتوسط مرتع
 دیتهد عوامل انیم از و 645/0 و 590/0 یینها وزن با «هافرهنگ متقابل جیتبادل و ترو» و «آن یمال یهاتیظرف و منطقه در
عنوان به 690/0و  449/0 ییبا وزن نها «یعیطب منابع فرهنگ نبودن و دکنندگایبازد و گردشگران نیدر ب یضعف فرهنگ گردشگر»

( و توسط WTتدافعی )داران راهبردی گردشگری مراتع توسط مرتع موقعیتبراساس نتایج مدل،  .شدند یمعرف تیاولو نیباالتر
 .شدتعیین  (WOکارشناسان رقابتی )

 
 خدمات اکوسیستم سم،یاکوتور ،یراهبرد وضعیت ،SWOT: مدل یکليد هایواژه

 

 مقدمه
مهمی در ای نقش اقتصادی فزاینده طوربه گردشگری

که طورییافته و در حال توسعه دارد. بهکشورهای توسعه

 ملّی سطح در چه ها،عرصه تمام در گردشگری توسعه امروزه

ریزان برنامه توجه ی موردالمللنیب سطح در چه و ایمنطقه و
 ,Lotfiاست ) گرفته قرار خصوصی هایشرکت و دولتی
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در (، WTO) گردشگری جهانیبنابر آمار سازمان (. 2005
 در حدوددر سراسر جهان  ، تعداد گردشگران2000سال 
میلیون  475، مبلغی حدود راه میلیون نفر بوده و از این 701

 .وارد چرخه اقتصادی جهان شده استم طور مستقیدالر به
میلیون  922، برای گردشگران به 2008این ارقام در سال 

رسیده است  دالر میلیارد 944نفر و درآمد حاصل از آن به 
(Highlights, 2016.)  

 یخیتار و یفرهنگ راثیم نظر از رانحال، هرچند ایبااین
 5 نیب یستیز تنوع نظر ازو  جهان برتر کشور 10 جزو

 ستیتور تعداد جذب نظر از سفانهأمت ،کشور جهان قرار دارد
باتوجه به  قرار داشته است. 120در رتبه  شیپ سال چند تا

 استفادهو  گردشگریبحث  به توجه ضرورت شد، گفته آنچه
مطرح  رانیدر ا منابع طبیعی همانند یگردشگر یهااز جاذبه

 Zare chahouki, 2012;  &Azarnivand) شودیم

Rahimpour, 2013.) 
جذاب  یهای مرتعی با عناصربومزیستاین میان  در
گیاهی و  زیستیتنوع اندازهای طبیعی، چشم همانند

جوامع سنتی با جاذبهو جانوری، گیاهان دارویی و صنعتی 
مورد موجب شده تا گردشگری در آن  های فرهنگی متنوع

جمله از مراتعگردشگری در توجه قرار گیرد. بر این اساس 
جهانی های اقتصادی است که امروزه به یک صنعت فعالیت

ع یک منطقه به که اختصاص مراتآنجاییاز .تبدیل شده است
جبران  برای کاهش تعداد دام همراه است، پارک با حذف یا

منظوره استفاده چند از کاهش درآمد سرانه دامداران قسمتی
 گردشگری است هااز مراتع پیشنهاد شده است که مهمترین آن

(., 1995et al tStoddar). 
 کردن فراهم ازجمله زیادی منافع مراتع در گردشگری

در را زیست اقتصادی و توانایی حفاظت از محیط وریبهره
مثبت گردشگری در مراتع این است که با آثار از . پی دارد

های ریزیمهو برنا های کارآمد مدیریتیسازی شیوهپیاده
ایجاد  تبادالت مالی، تداوم معیشت پایدار، اصولی سبب

ت و فصلی برای نیروی کار و منجر مدّمشاغل هر چند کوتاه
های هر تفظ فرهنگ کسب و کار، آداب و رسوم و سنّبه ح

سازی مشکالت توجهی در مرتفعمنطقه شده و نقش قابل

 (. Khosravian, 2005 &Ebrahimi) اشتغال منطقه دارد
گردشگری در مراتع  داده است که نشان مطالعات حال،بااین

 خواه از آثار منفی نیز برخوردار است. گردشگری در مراتع
 ها،گونه تعداد در راتییتغ موجب ،تمدّکوتاهیا  تمدّبلند

 یهاتوده متوسط ارتفاع و ی، ساختار خاکاهیگ پوشش
Mac ., 2008et al ilyaD ;) دشومی هاگونه تیوضع و یعلف

Donald, 2008). 
تواند دربردارنده نظر به اینکه گردشگری در مراتع می
تحلیل وضعیت  نقاط مثبت و منفی در ابعاد مختلفی باشد،

تواند باعث افزایش راهبردی گردشگری برای هر منطقه می
ریزی و مدیریت این مهم دانش و اطالعات برای برنامه

به نام ی مدل های تحلیل راهبردی،مدل میان در گردد.
SWOT  ایجاد شد که برگرفته از حروف اول چهار واژه
(، فرصت Weakness(، ضعف )Strengthقوّت )

(Opportunity( و تهدید )Threat .است )اتریس مSWOT 
ت و ضعف درونتطابق نقاط قوّ مهم از ابزارهای یکی

 در که است سیستمیی بروندهایتهد و هافرصت با سیستمی

 استفاده قرار مورد راهبردی انتخاب به ی مربوطهاصمیمت

عنوان ابزاری برای بهرهطور ساده بهاین روش به گیرد.می
پیش عنوان یکگیری و بهری در مراحل مقدماتی تصمیمبردا

های کاربردی در گام راهبردیریزی درآمد در امر برنامه
 (. Westbrook, 1997 &Hill) شودمی استفاده آینده

هرچند مطالعات اندکی در زمینه گردشگری مراتع و 
انجام های آن در ایران و جهان بررسی نقاط قوّت و چالش

ارائه نتایج چند مطالعه در این زمینه  بهاما است، شده 
مثال، در کشور مغولستان در  عنوانبه شود.پرداخته می

بررسی وضعیت گردشگری مراتع، نقطه قوّت آن بهره 
و  ریزیاقتصادی برای دامداران و نقطه ضعف آن نبود برنامه

عدم هماهنگی زمانی و مکانی حضور گردشگران در مراتع با 
در این مطالعه تداخالت و تعارضات  اران بود.تقویم دامد

عنوان ضعفی فرهنگی بین گردشگران و دامداران نیز به بین
 (. Hatcherson, 2019دیگر معرفی شد )

در بررسی  (2015همکاران ) و Fanدیگر،  مطالعه در
جیانگ و گردشگری بر جوامع دامدار بومی در شین هایاثر
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چند گردشگری مرتع د، هرمغولستان داخلی چین بیان کردن
آمد اقتصادی برخی دامداران و کاهش موجب افزایش در

های گردشگری و داللاما حضور کمپانی ،شاخص فقر شده
 همچنین ها باعث شده تا درآمد اصلی برای دامداران نباشد.

هدف اصلی توسعه گردشگری برای جلوگیری از تخریب 
 زیرا ،نشدهگذاری میسر مراتع به وسیله کاهش نرخ دام

روش و گردشگری مراتع دارای آثار تخریبی دیگری است
جای آن های سنتی مدیریت مرتع از بین رفته و به

گردشگری نوین جایگزین شده است که ممکن است سازگار 
محلی مدیریت  هایبا مرتع نباشد. بنابراین توصیه شد شرکت

گردشگری ایجاد شود تا از طریق آن درآمد اصلی شامل 
 امداران شود.د

مباحث ارائه شده و اهمیت گردشگری در  با توجه به
عنوان اولین پژوهش تحلیل راهبردی بهاین مطالعه  مراتع،

گردشگری مراتع در ایران، با هدف بررسی عوامل درونی 
( ها و تهدیدها( و برونی )فرصتهاها و ضعف)قوّت

ل در قالب تحلیآباد گلستان گردشگری در مراتع حوزه تیل
SWOT  در را در نظر دارد تا موقعیت راهبردی گردشگری

مطالعه از این طریق  این نتایج مراتع این منطقه تعیین کند.
عنوان یکی از مسائل با سنجی گردشگری بهوضعیت

های دانش و فرهنگی، مرز زیستیمحیطپیامدهای اقتصادی، 
 ایبرهای آن و آگاهی در این زمینه را افزایش داده و یافته

 ریزی و مدیریت صحیح گردشگری مراتع کاربرد دارد.برنامه
 

 مواد و روش
 مطالعه منطقه مورد

 ینب کیلومترمربع 483با وسعت حدود  آبادتیل منطقه
 37ثانیه ، و  19دقیقه و  5درجه،  37 یاییجغراف یهاعرض

 یاییجغراف یهاطولو ثانیه شمالی  11دقیقه و  45درجه، 
 14دقیقه و  40درجه،  55ثانیه، و  0دقیقه و  18درجه،  55

 جزو یاسیس یماتو از لحاظ تقس داردقرار  شرقیثانیه 
(.1)شکل  آیدیشمار مهآزادشهر، استان گلستان ب شهرستان

 

 
 موقعيت منطقه مطالعاتي در استان گلستان و کشور ایران -1شکل 

 

ی بارندگ متوسطآباد، اساس آمار ایستگاه هواشناسی تیلبر
متر، متوسط دمای میلی 9/268مطالعه ساالنه منطقه مورد 

 -5/20 حداقل یدما نیانگیمگراد، درجه سانتی 9/12ساالنه 

درجه  5/40 حداکثر یدما نیانگیمگراد و درجه سانتی
خاک این منطقه سیلتی لوم و دارای  .استگراد سانتی
های ریز و درشت و عمق آن کم است. فصل رویش سنگ



 ... راهبردی گردشگری مراتع تحلیل  182

شود و تا مهرماه گیاهان غالب منطقه از فروردین آغاز می
مطالعه شامل منطقه  های منطقه موردیابد. کاربریادامه می

مسکونی، جاده، باغ، کشاورزی، جنگل و سه نوع مرتع درجه 
های حدود ترتیب با مساحت، بهخوب، متوسط و ضعیف

گوسفند منطقه  دام غالبهکتار است.  1618و  505، 2686
 .است )نژاد بومی و پاکستانی(بز )نژاد افشاری و مغانی( و 

 اقلیم با کوهستانی مناطق از وسیعی ناحیه معرف آبادتیل
 گیاهی پوشش که است آزادشهر شهرستان سرد خشکنیمه

 .دهندمی تشکیل چندساله و یکساله هایگونه را آن مراتع
 Stachysباالتر  یارتفاع دامنه در منطقهاین  گیاهی تیپ

inflata ،Stipa hohenackeriana  وOnobrychys  

cornuta تری پایینارتفاعدامنه  در و Artemisia siberi 
 و است Artemisia sieberi منطقه غالب گیاهی تیپ .است
 Stachys inflata، Stipa شامل تیپ همراه عمده هایگونه

hohenackeriana، Poa bulbosa، Festuca ovina، 
atriplicoidesZygophyllom ، Noaea mucronata و 

Annuals و بهار ناحیه این در گیاهی رویش دوره .باشدمی 
 مراتع صورتبه بیشتر منطقه این روایناز ،است تابستان
این  .گیردمی قرار دام برداریبهره مورد ییالقی یا تابستانه

منطقه جزو مسیر ارتباطی بین دو استان گلستان و سمنان 
خاک  ،متعدد یهااز چشمه یبرخوردار یلدلبهاست که 

و نزدیکی به شهرستان مطلوب  یهواوآب ،یزحاصلخ
طور معمول مقصد مسافران و شاهرود در استان سمنان به

 باشد.گردشگران طبیعت می
 

 تحقيق روش
 نحوه گردآوری دادهو  روش پژوهش

شناسی از نظر به لحاظ روش موردروش پژوهش مطالعه 
 ،نوع توصیفی و کاربردی بوده و با توجه به اینکه هدف

بررسی نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید گردشگری مراتع 
 SWOTداران بوده، از روش از دیدگاه کارشناسان و مرتع

در مطالعات  جیراو در کنار آن از ابزارهای  گردیداستفاده 
مصاحبه فردی و پرسشنامه نیمه همانندنگاری مردمبوم

 استفاده شد.نیز ساختاریافته 

 جامعه مورد بررسي
منابع طبیعی داران و کارشناسان جامعه مورد بررسی مرتع

ت، پرسشنامه شامل عوامل قوّ منطقه بودند.و آبخیزداری 
اساس اطالعات گردشگری مراتع برد ضعف، فرصت و تهدی

های فردی با کارشناسان و شده از طریق مصاحبهگردآوری
و  تاداناس نظر از استفاده باروایی آن  داران تنظیم شد.مرتع

تعداد نمونه مناسب به روش گلوله  یید شد.أکارشناسان ت
که برای پیدا کردن افرادی که  به این صورت شد،برفی تعیین 

دارای تجربه در زمینه موضوع مورد بررسی هستند، از هر 
معرفی  را داران با تجربهمرتعتا دهنده تقاضا شد فرد پاسخ

این فرایند تا جایی ادامه پیدا کرد که شخص جدیدی  .کند
پرسشنامه برای  30در مجموع اساس اینبر معرفی نشد.

 .شدشنامه در بین کارشناسان تکمیل پرس 30داران و مرتع
 

 آماریتحليل نحوه 
و  2019نسخه  EXCELافزار محیط نرمها در داده
SPSS  طبق پروتکل  25نسخهSWOT شده توسط ارائه
Fanlo ( وارد و تجزیه2011و همکاران )تحلیل شد. از و

داده شده به عوامل درونی )قوّت و های اختصاصوزن
های نهایی )فرصت و تهدید(، وزنضعف( و عوامل برونی 

از بین  آبادو موقعیت راهبردی گردشگری مراتع تیل محاسبه
(، رقابتی STکارانه )(، محافظهSOچهار موقعیت تهاجمی )

(WO( و تدافعی )WT.تعیین شد ) 
 

 نتایج
مجموع درآباد نشان داد های فردی در تیلنتایج مصاحبه

ت، ضعف، فرصت و وّعامل ق 41 گردشگری در مراتع شامل
 از شدهشناسایی تقوّ عوامل مقایسه ودهی وزن .بودتهدید 

نشان داده شده  1در جدول  کارشناسان و دارانمرتعدیدگاه 
مرتع توجه به نتایج این جدول مشخص است که است. با

عنوان عامل را به 17کلی طورداران و کارشناسان به
 ت،قوّ عوامل بین از گردشگری مرتع معرفی کردند. هایتقوّ

دهی زعفران در دوره گل مانندشناختی فصلی زیبا»عامل 
درآمد »داران و عامل از دیدگاه مرتع «مشخص سال
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نظر  از «دارانمرتعاقتصادی ناشی از گردشگری مراتع برای 
در  287/0و  389/0ترتیب با وزن نهایی کارشناسان به

شده بین های ارائهوزنمقایسه  .باالترین اولویت قرار گرفتند

عامل  9 مورددر  ،داران و کارشناسان نشان داددو گروه مرتع
 8مورد  ا درامّ ،( وجود نداشتp<0.05داری )اختالف معنی

 داری مشاهده شد.عامل اختالف معنی
 

 کارشناسان داران ومرتعآباد از دیدگاه گردشگری مراتع منطقه تيل دهي و مقایسه عوامل قوتوزن -1جدول 

 عامل شماره

 کارشناسان  دارانمرتع

وزن  داریمعني

 نهایي
  اولویت

وزن 

 نهایي
 اولویت

S1 9 109/0  7 111/0 اندازهای مرتعی منطقهنخورده بودن چشمبکر بودن/ دست ns147/0 

S2  009/0** 7 118/0  11 102/0 غیرمشجر، مشجر و کشاورزیوجود تنوع در اراضی مرتعی 

S3  10 109/0  10 105/0 خرید توسط گردشگران برایوجود محصوالت کشاورزی ns131/0 

S4  14 053/0  8 109/0 گوشت و محصوالت لبنی مانندجاذبه تولیدات دامی ارگانیک ns424/0 

S5  15 053/0  6 126/0 استان گلستان و سمنانوجود جاده آسفالت و مسیرهای ارتباطی بین ns896/0 

S6 2 202/0  5 208/0 آبادتاریخی در منطقه تیل -وجود جاذبه گردشگری مذهبی ns262/0 

S7 11 109/0  9 109/0 های فراوانتوجه مانند چشمههای گردشگری طبیعی قابلوجود جاذبه ns174/0 

S8  012/0* 12 109/0  1 389/0 زعفران در دوره مشخص سالدهی گل مانندزیباشناختی فصلی 

S9 5 189/0  3 255/0 های بدوی و سنتی دامداری )سبک معیشتی سنتی(جاذبه معیشت ns391/0 

S10 000/0** 3 202/0  14 044/0 دلیل حضور دامداران و کشاورزان در عرصهامنیت باالی منطقه به 

S11 1 311/0  4 239/0 دارانمراتع برای مرتع درآمد اقتصادی ناشی از گردشگری ns287/0 

S12 
گذاری ناشی از دام میزانکاهش فشار وارده بر مراتع در اثر کاهش 

 درآمد مکمل گردشگری
374/0 2  195/0 4 ns147/0 

S13 011/0* 13 109/0  13 093/0 موقعیت مناسب مکانی برای بازدید و گردشگری 

S14 002/0** 16 053/0  16 036/0 دوستی مردم محلی منطقهمهماننوازی و مهمان 

S15 025/0* 8 113/0  15 037/0 هوایی و چهارفصل بودن منطقهوتنوع آب 

S16 002/0** 17 050/0  17 033/0 های آبی دائمی و فصلی در منطقهوجود چشمه 

S17  002/0** 6 189/0  12 094/0 هیزمامکان استفاده از خدمات اکوسیستم برای گردشگران مانند آب و 

  273/2    464/2 جمع
دار میان نظرات دو به معنای عدم وجود اختالف معنی nsدرصد اطمینان و  95و  99نظر بین دو گروه دامداران و کارشناسان در سطح دار بودن اختالفترتیب به معنای معنیبه :** و *

 گروه کارشناسان و دامداران است.

 

برای گردشگری مراتع  عامل 12ها، در بخش ضعف
 2شناسایی شد که نتایج آن در جدول  آبادمنطقه تیل

داران باالترین میزان شود. از دیدگاه مرتعمشاهده می

 ریزباله و تأث یآورجمع ستمینبود س»اولویت مربوط به 
 552/0با وزن نهایی « اندازچشم یشناختییبایزباله در ز

 یرویعدم استفاده از دانش و ن»و از دیدگاه کارشناسان 
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با وزن نهایی « یگردشگر تیریمد برای یمردم محل یبوم
داران و بود. همچنین مقایسه دو گروه مرتع 413/0

شده به هر عامل نشان کارشناسان در مورد اوزان ارائه 

( بین p<0.05ی )دارعامل اختالف معنی 5مورد  داد که در
عامل این  7مورد حال در دو گروه وجود نداشت. بااین

 دار بود.اختالف معنی
 

 داران و کارشناسانمرتع دیدگاه از آبادليمراتع منطقه ت یگردشگر ضعفعوامل  سهیو مقا يدهوزن -2جدول 

 عامل شماره

 کارشناسان  دارانمرتع

وزن  داریمعني

 نهایي
  اولویت

وزن 

 نهایي
 اولویت

W1 014/0* 8 159/0  8 129/0 آن یهاتیو ظرف یداران با مفهوم گردشگرمرتع ییعدم آشنا 
W2 10 142/0  9 129/0 در منطقه یو امکانات گردشگر هارساختیضعف ز ns070/0 
W3 002/0** 9 153/0  6 159/0 یدر اثر گردشگر یعیانداز و منابع طبچشم بیتخر 
W4 12 065/0  11 119/0 یگردشگر یهاتیدر سا یو تخصص یاحرفه تیرینبود مد ns057/0 
W5 شکار و موارد  ه،ینقل لیوحش منطقه در اثر تردد وسااتیتلفات ح

 گرید

354/0 2 
 

071/0 11 
*037/0 

W6 6 165/0  4 287/0 وحشاتیح یدورهاینبود کور ns965/0 
W7 تیریمد برای یمردم محل یبوم یرویعدم استفاده از دانش و ن 

 یگردشگر

137/0 7 
 

413/0 1 
**001/0 

W8 2 292/0  3 325/0 یجوامع محل یبرا یاز محل گردشگر ینبود منفعت اقتصاد ns851/0 
W9 075/0* 3 292/0  1 552/0 اندازچشم یشناختییبایزباله در ز ریزباله و تأث یآورجمع ستمینبود س 

W10 003/0** 7 159/0  10 127/0 یگردشگر یبودن تقاضا یفصل 
W11  در  یو تعاون یردولتیو مشارکت بخش غ یگذارهینبود سرما ایکمبود

 یگردشگر

045/0 12 
 

274/0 4 
**000/0 

W12 و  یدر بخش گردشگر یگذارهیبه سرما یمردم بوم لیعدم تما

 نمشارکت با مسئوال

284/0 5 
 

171/0 5 
ns873/0 

   357/2   648/2 جمع
دار میان نظرات دو به معنای عدم وجود اختالف معنی nsدرصد اطمینان و  95و  99نظر بین دو گروه دامداران و کارشناسان در سطح دار بودن اختالفترتیب به معنای معنیبه :*، **

 گروه کارشناسان و دامداران است.

 

عنوان عامل را به 7داران و کارشناسان مرتع ،کلیورطبه
گردشگری مرتع معرفی کردند. از این عوامل  هایفرصت

کربن در منطقه و  بیترس یالمللنیپروژه ب یاجرا»
از دیدگاه مرتع 590/0با وزن نهایی  «آن یمال یهاتیظرف

متقابل  جیتروتبادل و »و از دیدگاه کارشناسان  داران

در باالترین اولویت قرار  645/0با وزن نهایی  «هافرهنگ
 موردداران و کارشناسان در مقایسه نظرات مرتع .گرفتند

هرچند در  ،رصت نشان دادشده برای عوامل ف های ارائهوزن
( بین دو گروه p<0.05توجهی )عامل اختالف قابل 3رابطه با 

 دار بود.عامل معنی 4وجود نداشت، این اختالف در مورد 
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 داران و کارشناسانمرتع دیدگاهاز  آبادليمراتع منطقه ت یگردشگر فرصتعوامل  سهیو مقا يدهوزن -3جدول 

 عامل شماره
 کارشناسان  دارانمرتع

وزن  داریمعني
 نهایي

  اولویت
وزن 
 نهایي

 اولویت

O1 چندگانه  یهااز جانب سازمان یو سازمان یمال تیامکان حما
 ،یفرهنگ راثیسازمان م ،یزداریها، مراتع و آبخ)سازمان جنگل

 کشور( یدست عیو صنا یگردشگر

103/0 6 

 
442/0 4 

**000/0 

O2 مراتع و  یبه مسئله گردشگر مداراناستیو س نتوجه مسئوال شیافزا
 آن تیظرف

103/0 7 
 

240/0 6 
**001/0 

O3 7 240/0  1 590/0 آن یمال یهاتیکربن در منطقه و ظرف بیترس یالمللنیپروژه ب یاجرا ns441/0 
O4 یصعود ریو س ریاخ یهاشمار گردشگران نسبت به سال شیافزا 

 یگردشگر
329/0 3 

 
415/0 5 

ns147/0 

O5 2 470/0  4 319/0 رفت و آمد گردشگران لیتسه برای یمواصالت یرهایتوسعه مس ns061/0 
O6 000/0** 1 645/0  5 106/0 هامتقابل فرهنگ جیتبادل و ترو 
O7 نهیدر زم تیو فعال ییبه بازگشت به مناطق روستا نانیشهرنش قیتشو 

 یو کشاورز یدارمرتع
334/0 2 

 
470/0 3 

*029/0 

   922/2   885/1 جمع
دار میان نظرات دو به معنای عدم وجود اختالف معنی nsدرصد اطمینان و  95و  99نظر بین دو گروه دامداران و کارشناسان در سطح دار بودن اختالفترتیب به معنای معنیبه :*، **

 گروه کارشناسان و دامداران است.
 

 داران و کارشناسانمرتع دیدگاهاز  آبادليمراتع منطقه ت یگردشگر تهدیدعوامل  سهیو مقا يدهوزن -4جدول 

 عامل شماره
 کارشناسان  دارانمرتع

وزن  داریمعني
 نهایي

  اولویت
وزن 
 نهایي

 اولویت

T1 001/0** 4 167/0  5 125/0 مرتع یدر بخش گردشگر یگذارهیضعف و نبود سرما 
T2 ها، مراتع و سازمان جنگل یهاتیدر اولو یگردشگر ینینبود کارآفر

 کشور یزداریآبخ
307/0 3 

 
167/0 5 

ns131/0 

T3 و نبود  دکنندگانیگردشگران و بازد نیدر ب یضعف فرهنگ گردشگر
 یعیفرهنگ منابع طب

449/1 1 
 

690/0 1 
ns061/0 

T4 آبشار  مانند رامونیپ طیشده در محشناخته یحیمناطق تفر وجود
 کبودوال و گنبدکاووس رآباد،یش

659/0 2 
 

690/0 2 
ns287/0 

T5 ییآشنامنطقه و نا یگردشگر یهاتیاز ظرف یکاف غاتیعدم تبل 
 گردشگران نسبت به منطقه

139/0 4 
 

413/0 3 
**000/0 

   127/2   679/2 جمع
دار میان نظرات دو به معنای عدم وجود اختالف معنی nsدرصد اطمینان و  95و  99نظر بین دو گروه دامداران و کارشناسان در سطح دار بودن اختالفترتیب به معنای معنیبه :** و *

 گروه کارشناسان و دامداران است.
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عامل  5شود، نیز مشاهده می 4طورکه در جدول همان
شناسایی شده  آبادبرای گردشگری مراتع منطقه تیلتهدید 

داران و است که از لحاظ اولویت از دیدگاه مرتع
طور مشترک بیشترین میزان اولویت مربوط کارشناسان به

گردشگران و  نیدر ب یضعف فرهنگ گردشگر»به 
با وزن نهایی « یعیو نبود فرهنگ منابع طب دکنندگانیبازد
 بود. در مقایسه میانگین وزنی ارائه 690/1و  449/1

 3داران و کارشناسان مشخص شد که بین شده توسط مرتع
( وجود نداشت، اما در p<0.05داری )عامل اختالف معنی

 توجه بود.عامل این اختالف قابل 2مورد 
ن بخش از نتایج، به بررسی عوامل قوّت، ضعف، تا ای

داران و فرصت و تهدید و وزن آنها از دیدگاه مرتع
طور که در شکل کارشناسان پرداخته شد. در ادامه، همان

شود، وضعیت هریک از معیارهای قوّت، نیز مشاهده می 2
آباد ارائه ضعف، فرصت و تهدید در گردشگری مراتع تیل

ها بیشترین وزن را از دیدگاه و ضعف شده است. تهدیدها
بررسی نقش معیارها اند. داران به خود اختصاص دادهمرتع

از دیدگاه کارشناسان نشان داد اوزان معیار فرصت و 
گردشگری مراتع  موردضعف بیشتر از دو معیار دیگر در 

 (.3کند )شکل صدق مید باآتیل
راهبردی گردشگری مراتع  موقعیتسعی شد  در ادامه

 ،تهاجمی راهبردی تدافعی، موقعیتآباد به لحاظ چهار تیل
اوزان  5 در جدول شود. تعیین کارانهرقابتی و محافظه

گردشگری مراتع  )قوت و ضعف( ینهایی عوامل درون
وزن نهایی  آمدهدستبه جینتا به باتوجه ارائه شده است.
و  481/2 ترتیببهداران و کارشناسان از دیدگاه مرتع

 تعیین شد. 308/2
 
 

 
 دیوزن عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهد عیتوز -2 شکل

 دارانمرتع دگاهیمراتع از د یگردشگر

 

 
 

 
توزیع وزن عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید  -3 شکل

  گردشگری مراتع از دیدگاه کارشناسان
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 داراندهي عوامل محيط دروني گردشگری مراتع و تعيين وزن نهایي محيط دروني از دیدگاه کارشناسان و مرتعوزن -5جدول 

 عامل شماره
 وزن نهایي

 دارانمرتع  کارشناسان

S1 064/0  064/0 اندازهای مرتعی منطقهنخورده بودن چشمبکر بودن/ دست 

S2  058/0  069/0 اراضی مرتعی غیرمشجر، مشجر و کشاورزیوجود تنوع در 

S3  060/0  064/0 خرید توسط گردشگران برایوجود محصوالت کشاورزی 

S4  063/0  031/0 گوشت و محصوالت لبنی مانندجاذبه تولیدات دامی ارگانیک 

S5  072/0  031/0 بین استان گلستان و سمنانجاده آسفالت و مسیرهای ارتباطی وجود 

S6 119/0  118/0 آبادتاریخی در منطقه تیل -وجود جاذبه گردشگری مذهبی 

S7 063/0  064/0 های فراوانچشمه مانندتوجه های گردشگری طبیعی قابلوجود جاذبه 

S8  223/0  064/0 دهی زعفران در دوره مشخص سالگل مانندزیباشناختی فصلی 

S9 195/0  110/0 دامداری )سبک معیشتی سنتی(های بدوی و سنتی جاذبه معیشت 

S10 025/0  118/0 دلیل حضور دامداران و کشاورزان در عرصهامنیت باالی منطقه به 

S11 137/0  182/0 داراندرآمد اقتصادی ناشی از گردشگری مراتع برای مرتع 

S12  214/0  114/0 درآمد مکمل گردشگریگذاری ناشی از دام میزانکاهش فشار وارده بر مراتع در اثر کاهش 

S13 027/0  064/0 موقعیت مناسب مکانی برای بازدید و گردشگری 

S14 021/0  031/0 دوستی مردم محلی منطقهنوازی و مهمانمهمان 

S15 021/0  066/0 هوایی و چهارفصل بودن منطقهوتنوع آب 

S16 019/0  029/0 های آب دائمی و فصلی در منطقهوجود چشمه 

S17  027/0  110/0 آب و هیزم مانندامکان استفاده از خدمات اکوسیستم برای گردشگران 

W1 028/0  066/0 آن یهاتیو ظرف یداران با مفهوم گردشگرمرتع ییعدم آشنا 

W2 028/0  059/0 در منطقه یو امکانات گردشگر هارساختیضعف ز 

W3 068/0  064/0 یدر اثر گردشگر یعیانداز و منابع طبچشم بیتخر 

W4 025/0  027/0 یگردشگر یهاتیدر سا یو تخصص یاحرفه تیرینبود مد 

W5 202/0  029/0 گریشکار و موارد د ه،ینقل لیوحش منطقه در اثر تردد وسااتیتلفات ح 

W6 123/0  069/0 وحشاتیح یدورهاینبود کور 

W7 058/0  172/0 یگردشگر تیریمد برای یمردم محل یبوم یرویعدم استفاده از دانش و ن 

W8 138/0  121/0 یجوامع محل یبرا یاز محل گردشگر ینبود منفعت اقتصاد 

W9 236/0  121/0 اندازچشم یشناختییبایزباله در ز ریزباله و تأث یآورجمع ستمینبود س 

W10 027/0  066/0 یگردشگر یبودن تقاضا یفصل 

W11  019/0  114/0 یدر گردشگر یو تعاون یردولتیو مشارکت بخش غ یگذارهینبود سرما ایکمبود 

W12 121/0  071/0 نو مشارکت با مسئوال یدر بخش گردشگر یگذارهیبه سرما یمردم بوم لیعدم تما 

 481/2  308/2 جمع
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آباد به لحاظ راهبردی گردشگری مراتع تیلوضعیت 
رقابتی و محافظهتدافعی، مهاجمی،  راهبردی موقعیتچهار 
 )فرصت و تهدید( یرونیدهی عوامل محیط بوزن بر کارانه

رونی از دیدگاه یگردشگری مراتع و تعیین وزن نهایی محیط ب

های نوز 6 در جدول داران بررسی شد.کارشناسان و مرتع
طبق نتایج  شده است. گردشگری مراتع ارائه ونیریبعوامل 

ترتیب داران و کارشناسان بهوزن نهایی از دیدگاه مرتع
 .مشخص شد 630/2و  059/2

 

 داراندیدگاه کارشناسان و مرتع روني ازيروني گردشگری مراتع و تعيين وزن نهایي محيط بيدهي عوامل محيط بوزن -6جدول 

 عامل شماره
 وزن نهایي

 دارانمرتع  کارشناسان

O1 یزداریها، مراتع و آبخچندگانه )سازمان جنگل یهاسازمان سویاز  یو سازمان یمال تیامکان حما، 

 کشور( یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م
280/0 

 
061/0 

O2 061/0  152/0 آن تیمراتع و ظرف یبه مسئله گردشگر مداراناستیو س نتوجه مسئوال شیافزا 
O3 346/0  152/0 آن یمال یهاتیکربن در منطقه و ظرف بیترس یالمللنیپروژه ب یاجرا 
O4 193/0  262/0 یگردشگر یصعود ریو س ریاخ یهاشمار گردشگران نسبت به سال شیافزا 
O5 187/0  297/0 رفت و آمد گردشگران لیتسه برای یمواصالت یرهایتوسعه مس 
O6 062/0  408/0 هامتقابل فرهنگ جیتبادل و ترو 
O7 196/0  297/0 یو کشاورز یدارمرتع نهیدر زم تیو فعال ییبه بازگشت به مناطق روستا نانیشهرنش قیتشو 
T1 052/0  061/0 مرتع یدر بخش گردشگر یگذارهیضعف و نبود سرما 
T2  063/0  061/0 کشور یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل یهاتیدر اولو یگردشگر ینیکارآفرنبود 
T3 599/0  254/0 یعیو نبود فرهنگ منابع طب دکنندگانیگردشگران و بازد نیدر ب یضعف فرهنگ گردشگر 
T4 182/0  254/0 کبودوال و گنبدکاووس رآباد،یآبشار ش مانند رامونیپ طیشده در محشناخته یحیوجود مناطق تفر 
T5 058/0  152/0 گردشگران نسبت به منطقه ییآشنامنطقه و نا یگردشگر یهاتیاز ظرف یکاف غاتیعدم تبل 

 059/2  630/2 جمع

 

از  بیرونیعوامل درونی و های وزنترسیم آخر،  در
داران روی نمودار موقعیت دیدگاه کارشناسان و مرتع

( نشان داد از دیدگاه 4راهبردی گردشگری مرتع )شکل 
( بوده WOکارشناسان موقعیت راهبردی گردشگری رقابتی )

که در آن بر وزن باالی عوامل ضعف و فرصت تأکید شده 

داران نیز بر عوامل ضعف است. این در حالی بود که مرتع
مرکز بیشتر آنها بر اما ت ،ری مرتع تأکید کردندگردشگ

ها بود که منجر به تعیین موقعیت جای فرصته بتهدیدها 
 ( شد.WTتدافعی )
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 دارانتعيين موقعيت راهبردی گردشگری مراتع از دیدگاه کارشناسان و مرتع -4شکل 

 دارانآبي: دیدگاه مرتعمربع قرمز: دیدگاه کارشناسان؛ مربع 

 

  بحث
های ( وضعیت1شامل  نتایج این مطالعه مهمترین

راهبردی رقابتی و تدافعی گردشگری مراتع شهرستان 
ها، شده در بخش قوت ( مهمترین عوامل شناسایی2آباد، تیل

دیدگاه ها و تهدیدها با باالترین اولویت از ها، فرصتضعف
نظرات ( شباهت و اختالف3داران و کارشناسان، مرتع
داران و کارشناسان در زمینه عوامل هر بخش و درمرتع

در  SWOTمدل ( کارایی تحلیل راهبردی با 4نهایت 
سنجی و تعیین موقعیت راهبردی گردشگری در وضعیت
 های مرتعی و طبیعی بود.بومزیست

موقعیت راهبردی نتایج این مطالعه نشان داد که 
( است. WOگردشگری مراتع از دیدگاه کارشناسان رقابتی )

دیگر، وضعیت کنونی گردشگری مراتع نیازمند عبارتبه
تمرکز بر کاهش عوامل ضعف و استفاده از عوامل فرصت 

داران موقعیت راهبردی مرتع همچنینموجود است. 
 معنای آن تالش ،تعیین کردند (WTگردشگری را تدافعی )

بر کاهش نقاط ضعف و تهدید موجود از جانب گردشگری 

های مرتعی بود. با توجه به اینکه بر اهمیت بومبر زیست
نفع تأکید شد، بنابراین ها از سوی هر دو ذیکاهش ضعف

گونه نتیجه گرفت که وضعیت کنونی گردشگری  توان اینمی
 تنیسی توسعه پایدار هابرنامه چهارچوبآباد در مراتع تیل

وضعیت گردشگری مراتع  موردها در ریزیو اولین برنامه
و  iGhorban ها باشد.آباد باید تالش در کاهش ضعفتیل

نیز در بررسی ظرفیت گردشگری در ( 2015همکاران )
بر فاصله وضعیت کنونی گردشگری  تاالب کجی نمکزار

در این منطقه توسعه پایدار  بر توجه به موضوعمراتع منطقه 
 تأکید کردند. 

ثر بر ؤعامل م 41این حقیقت که در این مطالعه 
های تمام برنامهکه دهد نشان می ،گردشگری مراتع تعیین شد

صورت بالقوه هتواند بهایی که میای و پروژهتوسعه
تأثیر  های طبیعی و معیشت جوامع محلی را تحتزیستگاه

 ازینبر که  درپذیب تأثیر از عوامل متعددی تواندمیقرار دهد، 
 اندازی و اجرای آنها تأکیدپیش از راه مطالعات

و   Yılmazودر ایران ( 2014و همکاران )  Ganjaliکند.می
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در ترکیه نیز بر وجود عوامل چندگانه ( 2013همکاران )
مؤثر بر اکوتوریسم در منابع طبیعی اشاره و بیان کردند که 

ت جامعی هستند های توسعه گردشگری نیازمند مطالعابرنامه
 د.شوای توجه ویژهباید که در آنها به نظرات جوامع محلی 

بندی دهی و اولویتطبق نتایج این مطالعه، در وزن
و  ها، ضعف، فرصت و تهدید مراتع شباهتعوامل قوت

وجود  داران و کارشناسانبین مرتع توجهیهای قابلاختالف
ضعف فرهنگ »مثال در بخش تهدید عامل  عنوانداشت. به
و نبود  دکنندگانیگردشگران و بازد نیدر ب یگردشگر

با نفع طور مشترک توسط هر دو ذیهب «یعیفرهنگ منابع طب
د. این نتیجه نه تنها بر اهمیت شمعرفی باالترین اولویت 

بلکه بر ظرفیت مطالعاتی که  ،شده اشاره دارد عامل شناسایی
کید أت ام شدهانجدر آن ترکیب دانش جوامع محلی و فنی 

تواند ریزی میمدیریت و برنامهکه دهد و نشان میکند می
دانش بومی جوامع محلی را مبنای مناسبی در تأیید و 

در حال حاضر،  های مطالعاتی قرار دهد.سازی شکافشفاف
های های فراوانی از جانب شاخهمطالعات علمی و گزارش

أکید دارند که سازمان ملل بر مطالعات ترکیبی و مشارکتی ت
توان به گزارش سازمان ملل با عنوان از این میان می

مورد پایداری دامداری و مراتع جهان  های موجود درشکاف
از سوی دیگر، در  (.2019et al Johnsen ,.) اشاره کرد

نفع داری بین دو گروه ذیعوامل متعدد اختالف معنی مورد
های فاوت شاخصتواند ناشی از تاین مهم می مشاهده شد.

ی و سنجی توسط جوامع محلدر وضعیت شده ارگیریکهب
ها و به معنای دیگر، اهمیت شاخص علمی باشد. -فنی

وزننفعان متفاوت بوده که منجر به ارائه عوامل از دیدگاه ذی
 Reed) و( 2008و همکاران ) Reed د.شومتفاوت میهای 

Dougill, 2002 &) ها بین نیز بر تفاوت اهمیت شاخص
جوامع محلی و جوامع دانشگاهی و فنی اشاره و پیشنهاد 

تواند از نقاط قوت و ها میهریک از نگرشکه کردند 
هبا ب تواندله میئاین مسهایی برخوردار باشد که شکاف

 د.شومطالعات و مدیریت اشتراکی برطرف کارگیری 
لیل راهبردی و مدل ان ظرفیت روش تحهمچنمطالعه  این

SWOT ای و تعیین های توسعهسنجی برنامهدر وضعیت

و تداخالت در طبیعت را نشان  موقعیت راهبردی اقدامات
شناسان منابع طبیعی، مدیران و کار داد و به جوامع محلی،

دهد تا با مداران این اجازه را میسیاست پژوهشگران و
نه تنها بر عوامل های موجود ها و چالشتدیدی باز از قوّ

 از پیش مثبت بلکه بر عوامل منفی نیز تأکید داشته باشند.
و همکاران  Sharifiyan Bahramanاین نیز مطالعات 

(ba,2014 2018؛ ،)Fanlo ( 2011و همکاران )و   

Sayyed (2013)  بر توانایی روش تحلیل راهبردی در
 .اندکردهمدیریت منابع طبیعی اشاره 

منبع ارجاع برای  نمودن مطالعه با فراهم نهایت ایندر
توسعه  یهای مرتعی و ارتقابومتوسعه گردشگری در زیست

تواند مورد پایدار به همراه معیشت پایدار جوامع محلی می
استفاده مدیران و کارشناسان بخش اجرایی منابع طبیعی و 

طبق  همچنین توسعه روستایی قرار گیرد.، آبخیزداری کشور
شده  نقاط ضعف شناسایی گرفتنین مطالعه، با درنظرنتایج ا

راهبردهای مناسب  شده، و تهدیدهای معرفی هافرصتنیز و 
گیری مناسب از ها و تهدیدها و بهرهکاهش ضعف برای

تواند طراحی شود و اثرگذاری و های موجود میفرصت
 د.شوکارایی آنها در سناریوهای مختلف بررسی 
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Abstract 

      Ecotourism as one of rangeland ecosystem services in the development plan of countries has 

been considered by governments and land managers. The goal of this study is a strategic 

analysis of rangeland ecotourism in Til Abad -Golestan province using pastoralists and 

rangeland experts’ point of view. In this order, after identification of strengths, weaknesses, 

opportunities and weaknesses factors of rangeland ecotourism through face-to-face interviews, 

weighing and prioritization of factors conducted by a semi-structured questionnaire between 60 

experts and pastoralists via SWOT model. Result showed that between strength factors 

‘seasonal aesthetic such as flowering of Saffron over a specific period of year’ and ‘economic 

income on account of rangeland ecotourism for pastoralists’ with final weight of 0.389 and 

0.287 were introduced with highest prioritization by pastoralists and experts. Among weakness 

factors ‘lack of waste collection system and effect of garbage on aesthetic feature of the 

landscape’ and ‘lack of taking traditional knowledge and local human sources into consideration 

for ecotourism management’ with final weight of 0.552 and 0.413 were introduced. ‘Execution 

of international carbon sequestration project in the region and its economic potential’ and 

‘reciprocal transmission of local cultures’ with final weigh of 0.590 and 0.645 were identified 

among opportunity factors. Among threat factors ‘weakness of ecotourism visitor’s culture and 

lack of natural resources culture’ with final weight of 0.449 and 0.669 was determined with 

highest prioritization by pastoralists and experts. In addition, strategic situation of rangeland 

ecotourism was determined as ‘defensive’ (WT) by pastoralists and ‘competitive’ (WT) by 

experts. 
 

Key words: SWOT model, strategic analysis, ecotourism, ecosystem services. 
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