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شاخص بیوکلیماتیک  توسعه گردشگري شهر طالقان با استفاده
  و سوآت

  علی شماعیدکتر 
  نفیسه آقاجانی
  امیر آقابابایی

  07/12/1393تاریخ پذیرش    05/03/1392تاریخ دریافت:
  چکیده 

گردشگري فرصتی را فراهم ساخته تا هر مقصدي جهت بهره جستن از منافع حاصل از آن را 
طرح ها و اي صورت پذیرد موجب اصالح ي شایستهارزیابی توان محیطی اگر به گونه امیدوار سازد.

فرهنگی  –شود. شرایط طبیعی و ساختار اجتماعی پیشگیري از بروز ناکامی در توسعه گردشگري می
شهر طالقان اشکال متنوعی از فضاهاي شهري و روستایی به وجودآورده است که هر کدام به لحاظ 

یمی براي تعیین هاي طبیعی و انسانی از سایر نواحی متمایزاند براین اساس تحلیل شرایط اقلکارکرد
هاي توسعه گردشگري با استفاده از ) و تدوین استراتژيقویم آسایش گردشگري (بهترین زمانت

هاي شهر امري در خور توجه است. جهت دستیابی به اهداف فوق بانظر سنجی از متخصصان پتانسیل
عی، زیست هاي تفکیک شده (طبیرجی با زیر شاخصخا –امور شهري و فهرست کردن عوامل داخلی 

صورت گرفته است و  SWOT) با مدل فرهنگی، اقتصادي، زیر ساختی و گردشگري –، اجتماعی محیطی
با اولویت بندي عوامل مذکور استراتژي محافظه کارانه ارائه گردید. و به منظور ارزیابی شرایط اقلیم 

 20ر یک دوره زمانی دهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک کرج و داده TCIآسایش از شاخص بیوکلیماتیک 
از شرایط مناسب براي   ي ماه ها به جز ماه ژانویهنتایج حاکی از آن است که همه گردید، ساله استفاده

 گردشگري خاص خود برخوردارند.
  سوآت، تی سی آي  ،ه گردشگري، شهرطالقان، اکوتوریسم:توسع هاي کلیديواژه
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 مقدمه -1
  طرح مسئله -1-1

 محصول یک عنوان به را شهر محیط باید شهر در گردشگري مختلف ابعاد درك براي
 و انـسانی هايفعالیت که است ظرفی خود گردشگري محصول این که نظر گرفت، در گردشگري
هاي گردشگري است گیرد. طبیعت گردي یکی از شاخهمی بر در گردشگري را صنعت تسهیالت

گردشگري  .کننده توسعه پایدارتضمینبوده و که مبتنی بر حفظ و پایداري محیط زیست 
اقتصاد امروزه به قدري در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها از اهمیت برخوردار شده که 

ریزي در جهت ایجاد تشکیالت کارآمد با اند. لزوم برنامهصادارت نامرئی نامیده دانان آنان را
مردیان، باشد (زانکار میتاسیسات و تسهیالت در خور جهانگرد طبیعت پسند نیز قابل 

عالوه بر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی عوامل طبیعی نیز  ،) صنعت گردشگري1382،99
و همچنین جذب گردشگري ایفا می کند در واقع گردشگر  می را در توسعه گردشگرينقش مه

امل این فضا داراي یک ساختار فیزیکی و طبیعی ش ،کندک فضاي جغرافیایی استفاده میاز ی
ي فعالیت انسانها عوامل محیط زیست شناسی طبیعی و همچنین برخی از عواملی که به وسیله

 هر در اکوتوریستی و گردشگري ي ها قابلیت و ها توان از برداري به وجود آمده می باشد. بهره
 ارزیابی رو، این از نماید، فراهم منطقه آن توسعه براي فعال و پویا هايزمینه تواندمی ايمنطقه

 خواهدداشت. ویژه ضرورتی جغرافیایی، هايگونه به مزبور هايقابلیت تحلیل و اکوتوریستی توان
 یاد توسعه گذرگاه عنوان به آن از که است فعالیتهایی ترینبخش امید از یکی گردشگري امروزه

 در موانع ایجاد و منابع نابودي محیطی، زیست هايبحران بروز پی در کنونی دوران کنند. درمی
 محیطی توان ارزیابی و شناخت اساس بر ها برنامه که دارد پایدار، ضرورت توسعۀ به رسیدن راه

 طبیعی هايارزش هم و شود انجام محیط از مستمر و خور در برداري بهره هم تا گیرد صورت
         هايبرنامه اجراي و توسعه راهکارهاي تدوین از پیش رواین از .شوند حفظ محیط

 تعیین سپس و آن محیطی هاي توان شناخت و منطقه جغرافیایی بررسی اجتماعی،-اقتصادي
کمترین  با مستمر برداري بهره هدف با و مختلف هايکاربري براي سرزمین اکولوژیکی توان

 فراوان هايجاذبه با کشوري است. ایران ناپذیر اجتناب ضرورتی زیست، محیط حفظ و تخریب
     . بنامند مرز یک در نی جها را آن که شده است موجب ایران در هاجاذبه غناي. باشدمی

 بدین سفر کافی براي هر گردشگري انگیزه تقریبا براي که است متنوع قدر آن ایران هايجاذبه
) اما مطابق آمار سازمان جهانی  214؛  1382 وتوتونچی، زاده(نصیري آوردمی وجود به را کشور

 06/0درصد و از درآمدهاي گردشگري جهان فقط  9/0گردشگري، ایران از نظر تعداد فقط 
هاي گردشگري و به ویژه نوع درصد را به خود اختصاص داده است. این نکته با توجه به توانایی

 غنی تاریخی -فرهنگی سابقه راستا شهر طالقان داراي این در .شهري آن رقم بسیار اندکی است
 و داخلی گردشگران براي جذب باال پتانسیل داراي طبیعی اندازهاي چشم و مناظر از ربرخوردا و
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 هايمحدودیت و هاتوان شناسایی و مناسب و اصولی ریزي برنامه با تواندمی است که خارجی
 به بخشی وتنوع ملی يتوسعه نتیجه در و منطقه این ي توسعه در مؤثري نقش آن، گردشگري

   باشد. داشته ملی اقتصاد
  

 ضرورت انجام پژوهش 1-2
ترین صنعت دنیاست تبدیل شدن به بزرگترین و پردرآمدصنعت گردشگري در حال 

)unwto,2008هاي رشد و توسعه مقوالت مختلف ) گردشگري شهري به عنوان یکی از شیوه
اقتصادي ،اجتماعی در اکثر کشورها مورد توجهی خاص قرار گرفته است به نحوي که یکی از 

نه رشد اقتصادي، کاهش نرخ راهبردهایی که به تازگی در اغلب کشورهاي جهان در زمی
شغلی میان مناطق مورد توجه خاص قرار  هايدرآمد ارزي و کاهش نابرابريتولید  ،بیکاري

 انسانی، توسعۀ شاخصهاي و افزایش اقتصاد به بخشیدن تنوع جهانی، نوین عرصۀ گرفته است. در
 و افزایش بهره وري شهرها، حد استاندارد از بیش آلودگی و ز صنعتی شدنا ناشی مشکالت رفع

 توسعۀ مجموع، در و زیست محیط حفظ و تعامل فرهنگها زایی، اشتغال نی، انسا نیروي کارآمدي
 از سطحی هر در کشورها از و هریک روبه روست آن با امروز جهان که است دغدغه هایی پایدار از
تنوع  به کشورهایی که میان این در .بیابند را مسائل این به الزم پاسخ تاهستند  تالش در توسعه
 در و برهانند اي پایه تک اقتصاد از را خواهند خود می و آورده اند روي اقتصادي بخشی

 جوامع دیگر از ترموفق هستند، بسیار توسعه نوین مزیتهاي خلق یا ظرفیتها جستجوي شناخت
 لحاظ که به کشورهایی اغلب که است گردشگري صنعت مؤلفه ها گسترش این از یکی .اندبوده

 تا گنجانیده اند خود ملی توسعۀ برنامۀ در آن را هستند، بهره مند مزیت ها این از مکانی موقعیت
) 8: 1389ببخند (شمس الدینی، تکامل و تسریع را خود ملی توسعۀ فرایند طریق بتوانند این از

هاي گردشگري و جز پنج کشور اول جهان از نظر جاذبه جهان از لحاظ ن جزء ده کشور اولایرا
تنوع و گردشگري می باشد این در حالیست که از لحاظ جذب گردشگري تقریبا در رده هاي 

 24) فقط wtoسازمان جهانی گردشگري ( 2002آخر جهان قرار گرفته است. طبق آمار سال 
و دیگران  ،اختصاص به ایران دارد (اسماعیلی درصد از تعداد از درآمدهاي گردشگري دنیا

هاي گردشگرپذیر جغرافیایی نقش بسزایی در ) لذا داشتن دیدي روشن از پهنه2، 1389،
ردشگران منطقه خواهد داشت مدیریت و برنامه ریزي هاي توریسمی و نیز افزایش تقاضاي گ

        مراه با ساختار عناصر اقلیمی ه -مورفولوژیک –) شرایط طبیعی 34، 1382 ،(شکیبا
اجتماعی و فرهنگی شهر طالقان اشکال گوناگون و متنوعی از فضاهاي شهري و  –اقتصادي 

اند که هر کدام به لحاظ کارکردهاي طبیعی و انسانی از سایر نواحی روستایی به وجود آورده
قلیم آسایش متمایزند پس با توجه به موارد فوق ارزیابی و تحلیل شرایط اقلیمی و تعیین ا
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هاي هاي توسعه گردشگري با استفاده از امکانات و پتانسیلگردشگري شهر و تدوین استراتژي
  باشد.گردشگري شهر موجود درشهر حائز اهمیت می

  
   اهداف پژوهش:-1-3
 هاي گردشگري شهر طالقانشناسیی پتانسیل -
نظام منداز  شناسایی موانع توسعه گردشگري شهر طالقان از طریق استفاده صحیح و -

هاي گردشگري موجود در منطقه جهت تبدیل شهرطالقان به یکی از مراکز گردشگري توانایی
 استان

هاي کمک به توسعه عناصر و اجزاي تشکیل دهنده سیستم گردشگري به ویژه جاذبه -
 محیطی موجود در منطقه

 شناسایی و تحلیل عوال موثر در توسعه گردشگري شهر طالقان -
 ي توسعه گردشگريتدوین استراتژ -
 تعیین تقویم گردشگري براي شهر طالقان -

 
  پیشینه پژوهش  - 4-1

 عمده بخش سه دردر گذشته حائز اهمیت بوده است  گردشگري زمینه در که مطالعاتی
 و گردشگري که مطالعاتی )2 دیدنی، هاي مکان معرفی و شناخت مطالعات )1؛شودتقسیم می

 در عی اما فر هاي رشته در تخصصی صورت به که مطالعاتی )3 کند می بررسی را آن تاثیرات
 چالش به گردشگري توسعه سنتی رویکردهاي پایدار، توسعه پارادایم راستاي در 1990 دهه

 انبوه گردشگري از حرکت گردشگري، نامطلوب و مطلوب پیامدهاي بر همزمان تاکید با کشیده و
 شد آغاز گردشگري پایدار رویکرد توسعه سوي به

).(Jurowski, U. & Williams, 1997 -3  از جابجایی گردشگري، یک پایدار توسعه رویکرد 
 نگرتر رویکرد کلی یک به گردشگري، توسعه زمینه در نئوکالسیک اقتصاد سنتی رویکردهاي
بلکه  است توجه مورد بازار نیازهاي تنها نه رویکرد، این در که دهدمی نشان را تر)(سیستمی

             گیردمی قرار تأکید و توجه مورد نیز طبیعی زیست محیط و جامعه ,نیازهاي
.(Hawkes & Williams,1993) پایدار توسعه جهانگردي، جهانی سازمان به تعریف بنا 

            بازدیدکنندگان تأمین تقاضاي میزبانان، زندگی کیفیت با که است فرآیندي گردشگري،
                            است. ارتباط در انسانی و طبیعی محیط منابع حفاظت با نسبت همان به و

  Hunter & Green, 1995, 22 )(  
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  ت خارجیلعامطا
 :است ساخته مطرح چنین این را پایدار اصول گردشگري 1993 سال در پژوهشی در کرچر

 صنعت تنوع؛ حفظ آن؛ اتالف از و جلوگیري انرژي مصرف کاهش منابع؛ از پایدار استفاده
 با مشاوره محلی؛ مشارکت اجتماعات محلی؛ اقتصاد نظام از حمایت ریزي؛ برنامه و گردشگري

 مستمر انجام تحقیقات و گردشگري صنعت بازاریابی خدمه؛ مردم؛ آموزش عامه و نفعیذ افراد
  (MC Kercher, 1993, pp 6-17 ). است گردشگري توسعه پیرامون

 تعریف گردشگري برد ظرفیت منطقه جغرافیایی هر براي پژوهشی در 1999 سال در بوکلی
 بازدید از تعدادي "است تعریف کرده چنین این را گردشگري برد ظرفیت ایشان .است کرده

 در اکوتوریسم براي یک را برگشت قابل غیر اکولوژیکی تغییر یا تخریب گونههیچ که کنندگان
 و قالب تعداد در است تفرجگاهی استفاده از سطحی حداکثر یا .نمیکند تولید ناحیه یک درون

غیر  یا قبول قابل غیر کاهش از قبل اکوسیستم یا یک ناحیه یک توسط میتواند که فعالیتهایی
  (Papageorgiou and Brotherton, 199, p271). "دهدمی رخ اکولوژیکی هايارزش در پذیر برگشت

  
  مطالعات داخلی

 کتاب در دکتر شکویی. است بوده توجه مورد دیرباز از نیز ایران در سطح اکوتوریسم
جغرافیا  علم وظیفه را طبیعی محیط و انسان وقت گذرانی میان رابطه جهانگردي، جغرافیاي

  میداند.
 و گردشگري توسعه در را چندبعدي برنامه ریزي جایگاه و نقش )1388همکاران( و تقوایی 

 چندبعدي ریزي برنامه که دارد آن از نشان پژوهش نتایج. کردند بررسی طبس منطقه اکوتوریسم
      و محرومیت رفع و داشت خواهد منطقه ساماندهی گردشگري و توسعه در نقش مؤثري

     و جانبه همه با نگرش جز طبس خرو منطقه متعدد و متنوع هاي پتانسیل از گیريبهره
   .شد نخواهد میسر چندبعدي ریزيبرنامه

 دهستان در توسعه توریسم براي محیطی توان ارزیابی در )1386( آوارگانی نوروزي و نوري
     و محیطی متنوع منابع و هاتوان داراي نامبرده منطقه اندکهگرفته نتیجه چنین چغاخور

 سطح تمامی دهدمی نشان بررسی این .است گردشگري جاذب انسانی و طبیعی هايپدیده
 .است برخوردار باالیی از توان متمرکز) تفرج و گسترده تفرج (شامل توریسم توسعه براي منطقه

 بخش دو در را اکوتوریسم توسعه بررسی عنوان با خود نامه پایان در )1382ثانی( فانی
 داده انجام اي پرسشنامه مطالعات بر اساس منطقه اجتماعی اقتصادي و اکولوژیک مطالعات

 زیرزمینی آبهاي سطح بودن باال به توجه با که است داده نشان بررسی این از حاصل نتایج .است
 متمرکز صورت به توریسم توسعه براي منطقه این هیدرومورف خاك بودن دارا همچنین و منطقه
 به دسترسی با توانمی  ...و منطقه در تریل زدن مانند اتخاذ تدابیري با اما نیست مناسب
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 در متمرکز غیر و گسترده صورت به را اکوتوریسم منطقه، در زیبا اندازهاي چشم با قسمتهایی
  داد. توسعه منطقه

 در اکوتوریسم گردشگر جاذب طبیعی هاي پدیده ارزیابی و بررسی طرح در )1382( مبینی
 جاذب گردشگري محیطی - زیست و طبیعی هايمکان و هاپدیده معرفی و شناخت به یزد استان

 پایدار توسعه در گردشگري نقش و اهمیت از حاکی پژوهش این نتایج و پرداخته استان سطح در
  است. استان

 را محیطی زیست مشکالت بخش این در گردشگري توسعۀ که دهدمی ) نشان1382علیزاده(
 و آب آلودگی به توانمی بخش این در گردشگري منفی میان تأثیرات از .است آورده وجود به

  کرد. اشاره جانوران و گیاهان نابودي و هوا، و خاك
  

  سواالت پژوهش - 5-1
هاي الزم براي توسعه گردشگري و تبدیل شدن به یکی از مراکز آیا شهر طالقان از قابلیت -

  گردشگري استان برخوردار است؟
  هاي اصلی و الزم براي توسعه گردشگري شهر کدامند؟استراتژي -
  کند؟ایجاد میآیا وضیعت اقلیمی شهر موانعی براي توسعه شهر  -
  
 تحقیق روش -1- 6

 تحلیلی -توصیفی نوع از روش لحاظ به و کاربردي تحقیقات نوع از هدف لحاظ به تحقیق این
 فرایند0گردشگري در طالقان است توسعه ظرفیتهاي استراتژیک ارزیابی تحقیق، این هدف .است

 خواهد پایدار گردشگري صورتپیوند با رویکرد توسعه  در و استراتژیک رویکرد اساس بر ارزیابی
 توسعه راستاي در مطالعه مورد محدوده ضعف و قوت نقاط :پی یافتن در حاضر تحقیق .گرفت

پایدار  توسعه راستاي در مطالعه مورد محدودة تهدیدهاي و فرصتها -پایدارگردشگري 
فعلی  وضعیت در بیرونی یا درونی عوامل از اعم استراتژیک عوامل از کدامیک نقش -گردشگري

 توسعه راستاي در مطلوب هاياستراتژي مجموعه -بود خواهد تر قوي طالقان گردشگري بخش
      از حاصل اسناد بررسی کدامند که از طریق و اولویت به ترتیب نگردشگري طالقا پایدار
 و هاداده مربوطه، سازمانهاي و مستند ارگانها هايگزارش و اجرایی ، عمرانی پژوهشی، هايطرح

 از تحقیق هدف و سواالت درراستاي سپس .شدند بنديطبقه و آوريجمع پایه اطالعات
 بیرونی و درونی محیط عوامل استراتژیک تحلیل و بندي طبقه شناسایی، منظور بهSWOTمدل

و همچنین بررسی شرایط اقلیمی وتاثیر آن بر روند گردشگري طالقان  است شده استفاده
هاي هواشناسی ایستگاه سینوپتیک دانشکده کشاورزي کرج در داده صورت گرفته است که از
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روش  شده است. به صورت میانگین ماهانه استفاده )1990-2010ساله ( 20یک دوره آماري 
  .باشد) میTCIازیابی شرایط اقلیمی براي گردشگران  شاخص اقلمی گردشگري (

  
  محدوده مورد مطالعه 7-1

اوجبالغ است که منطقه نمونه گردشگري درون آن واقع طالقان یکی از شهرهاي مهم س
دقیقه طول  8درجه و  51دقیقه تا  29درجه و  50باشد. این شهر با مختصات جغرافیایی می

دقیقه عرض شمالی در قسمت شمال غربی شهرستان ساوجبالغ و در  17درجه و  36شرقی و 
شود از طق کوهستانی محسوب میهاي رشته کوه البرز جاي گرفته است و جزء مناناهمواري

 85نظر تقسیمات سیاسی این شهر از سه دهستان باال طالقان، میان طالقان و پایین طالقان و 
ها در اطراف و امتداد رودخانه طالقان رود استقرار آبادي تشکیل شده است که اکثر آبادي

ها را به خود اختصاص داده اند. در این میان دهستان میان طالقان بیشترین تراکم آباديیافته
 1602 و مرد را نفر 1814 تعداد، این از که است بوده نفر 3416، است. جمعیت شهر طالقان

درصد را زنان  9/46درصد را مردان و  1/53اند، یا به عبارتی دیگر، تشکیل داده زنان را نفر
و آب و هواي منطقه، اقلیم هاي طبیعی که شامل (این شهر عالوه بر جاذبه اندتشکیل داده

ها، مناظر زیبا، ها و دخمهها، غارها و قلهها، رشته کوهها و چشمهها، رودها و رودخانهدریاچه
هاي منابع و جاذبه جانوري)داري هايها و چشم اندازهاي دیدنی، پوشش گیاهی، گونهدره

 .فرهنگی واماکن باستانی، تاریخی نیز در دل خود جاي داده است
 

  
 :موقعیت شهرستان طالقان1نقشه شماره 

  Www.taleghan.irمنبع:
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  مبانی نظري پژوهش:8-1
 :چهار رویکرد اصلی در خصوص گردشگري عبارتنداز  
 وابزاري براي بهبود شاخصهاي اهرم مثابه به گردشگري از رویکرد این در : گرا رشد دیدگاه -1

 یک عنوان به دیدگاه گردشگري این در - فیزیکی دیدگاه -2 .شودمی یاد جامعه یک اقتصادي
 دیدگاه -3 .گیرد می مطالعه قرار مورد فضاها، ساماندهی در استفاده مورد منبع و فضائی پدیده

 جوامع زیستی شرایط براي کشف بهبود ايپدیده مثابه به گردشگري دیدگاه این در: اجتماعی
 راستاي در توانمند ابزاري مثابه به گردشگريدیدگاه  این در : دیدگاه پایدار - 4 .شود می عنوان
 دنبال به ،1980 دهه میگیرداز قرار بررسی وتحلیل مورد پایدار توسعه هايسیاست اجراي

 نهضت و دانشگاهی دولتی و کارشناس محقق، صدها توسط شده تهیه متعدد هاي گزارش
 به و شدند کشیدهچالش  به دولتها و گردشگري توسعه رویکردهاي زیست، محیط طرفداران

 شکلی به پایدار، رویکردتوسعه با همسویی و گردشگري توسعه سنتی چارچوب بازساخت منظور
 منافع از بهینه یک سطح پایداري و محیط زیست طرفداران جدید استانداردهاي و الزامات که

 شکل ) بدین(2003Choi, .p; 77 , گرفتند قرار فشار تحت کند، تأمین اجتماعی را – اقتصادي

 .شد آغاز پایدارگردشگري توسعه رویکرد سوي به انبوه گردشگري از حرکت ،1990 دهه از
)(Jurowski, Uysal & Williams, 1997, p:3 وارد ادبیات پایدار توسعه مفهوم و 

 اعالمیه در در توسعه، صنعت این نقش به گردشگري عالوه بر آن سازمان جهانی0شد گردشگري

 که جدید المللی بین یک اقتصاد ساخت در تواند می جهانی گردشگري:استکرده  مانیل اشاره

 کمتر و توسعه یافته کشورهاي بین بزرگ اقتصادي فاصله بردن از بین به کمک در تواندمی

در خصوص  به اجتماعی و اقتصادي توسعه و پیشرفت یکنواخت سرعت ایجاد در و یافته توسعه
 ساویناك، انریکز که انتونی و بود اساس این ایفا کند بر مهمی نقش توسعه حال در کشورهاي

 جهانی توسعه نیروي محرکه عنوانبه را )گردشگري1995جهانی گردشگري( سازمان کل دبیر

 در رشد دائمی و باال سرعت چنین ) با داشتن 233-1384کتابچی  (گوهریان، کرد معرفی

 این که نیست عجیب گفت وانمی ت جهان، در آن بزرگ اقتصادي سهم و صنعت گردشگري

 محسوب توسعه رسیدن به موثر ابزارهاي از یکی عنوان به آکادمیک در حوزه و درعمل صنعت

 در توسعه یافته یا و یافته توسعه کمتر مناطق و کشورها حتی در که است دلیل همین به .شود

  )64: 1991(جنکینز،باشد می توسعه هاي استراتژي مهم عناصر از یکی گردشگري جهان،
 ها و بحث (مربوط به مدل دادهTCI (  

میانگین حداکثر دما، اند از اقلیمی است که عبارت پارمتر 7مشتمل بر   TCIشاخص 
جموع بارش، میانگین م ،رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی ، میانگین حداقلمیانگین دما

زیر شاخص به شرح جدول  5راي و میانگین سرعت باد است. شاخص مذکور دا ساعات آفتابی
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آید (گندمکار، پارمتر اقلیمی اشاره شده بدست می 7باشدکه از ترکیب ) می1(شماره
1389،103 ( 

 
 ومیزان امتیاز آنها  TCIهاي ) زیر شاخص1جدول شماره (

  )Uniczkowski,1985منبع (
  

 CID وCIA در  شاخص آسایش TCIآنها از نمودار  انروند که میزشمار میبه
. آیداشرا ترسیم شده است به دست می در آن استاندارد آسایش گرماییکه سایکرومتریک 

 )1384،95 ،(ابراهیمی
  آید.) از فرمول ریز بدست میTCIشاخص اقلیم توریست (

  

TCI = ٢ ٤ × CID + CID + ٢ × R + ٢ × s + w   
  

(بی نهایت  3تا  (مطلوب) 5طیفی از رتبه  TCIهاي مورد استفاده در تمام زیر شاخص
هاي سال براي تمام ماه TCIدهند. در نهایت پس از محاسبه اختصاص مینامطلوب) را به خود 

شوند که امتیاز را شامل می 100تا  -30،ارزش هاي بدست آمده از این شاخص ها دامنه اي از 
شرایط غیر ممکن براي گردشگري به  -30.به عنوان شرایط ایده آل براي گردشگري و  100

شود که می مقیاس کیفی تقسیم 10به   TCIلیم توریست آید. بنابر این شاخص اقحساب می
توزیع ساالنه  6یست هر ناحیه به ) ارائه شده است. در نهایت منبع اقلیم تور2در جدول شماره (

) براي هر TCI>80توزیع از یک اقلیم مطلوب براي گردشگري ( 6شود. در واقع این تقسیم می
باشد. ) در سراسر طول سال متغیر میTCI<40ماه سال و یک اقلیم ضعیف براي گردشگري (

  )2004(اسکات،

وزن متغیر 
 در معادله

 تاثیر روي گردشگري
متغیر هاي اقلیمی 

 ماهانه
 شاخص

40 
بیشترین ایش حرارتی در حالی که گردشگران دهنده آسنشان

 فعالیت را دارند

میانگین حداکثر دماي 
روزانه و حداقل رطوبت 

 نسبی
CID 

10 
انگین دما و میانگین رطوبت دهنده آسایش حرارتی  مینشان

 ساعت (ساعت استراحت  و فعالیت ) 24در نسبی 
میانگین دما و میانگین 

 رطوبت نسبی
CIA 

20 
فعالیتهاي گردشگري مجموع بارش که در محیط باز موثر بر 

 صورت می گیرد
 Rain(r) مجموع بارش

Sunshine تعداد ساعات آفتابی تعداد ساعات آفتابی در دماي باال باعث سوختگی شدید می شود 20
(s) 

10 

بتی میانگین سرعت باد اثر منفی دارد ولی در بیشتر اوقات اثر مث
ت یا منفی بر .با توجه به دما اثر مثبن دارد بر آسایش گردشگرا
گردشگران را خنک می کند  در هواي گرم ،روي گردشگران دارد

 شودو لی در سرا باعث ناراحتی می

 Wind(w) میانگین سرعت باد
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  TCIهاي کیفی شاخص اقلیم توریست ) ارزش2جدول شماره (

  )Uniczkowski,1985(منبع : 
  

 TCIزیر شاخص  آمار ایستگاه هواشناسی موجود در کرج پنج با استفاده از در این بخش
(قابل  ) محاسبه شده است.1990-2010ي آماري (هاي سال در طول دورهبراي هر یک از ماه

  شوند.پارامترها به صورت میانگین ماهانه در این شاخص استفاده میذکر است که تمامی 
  

  در شهرستان طالقان هاي سالبراي هر یگ از ماه  TCIزیر شاخص 5) میزان 3جدول شماره (

  نگارندگان :منبع
  

  کیفیت اقلیم گردشگري در شهر طالقان:
مشخص نمودن بهترین ماه اقلیمی براي    TCIي نهایی مدلنتیجهجهت دستیابی به 

است که  گذاري شدهدر فرمول زیر جاي 3ره هاي جدول شماداده گردشگران در شهر طالقان،
  براي هر ماه محاسبه شده است.  TCIدر نهایت میزان یا ارزش شاخص

  
푇퐶퐼 = 2[(4 × 퐶퐼퐷) + 퐶퐼퐷 + (2 × 푅) + (2 × 푠) + 푤]  =? 
퐽퐴푁 = 2[(4 × 1.1) + 0.5 + (2 × 4.5) + (2 × 2.5) + 5.1]  = 48 
퐹퐸퐵 = 2[(4 × 1.75) + 1.1 + (2 × 4.5) + (2 × 3) + 5.3]  = 56.8 
푀퐴푅 = 2[(4 × 2.5) + 1.8 + (2 × 3.5) + (2 × 3.5) + 5.3]  = 60.2 
퐴푃푅 = 2[(4 × 3.1) + 2.3 + (2 × 4) + (2 × 3.5) + 5.2]  = 69.8 
푀퐴푌 = 2[(4 × 4.7) + 3.1 + (2 × 4.5) + (2 × 4.5) + 5.4]  = 90.4 

ارز ش توصیفی 
TCI  آل 
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ا
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TCI  10متیاز 
0
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زیر  
  شاخص

1/75 2/2 4/5 2 0 0 1/1 4/7 3/1 2/5 1/75 1/1 CID 

1/3 2/2 2/5 5  4 4 5 3/1 2/3 1/8 1/1 0/5 CIP 

4 4/5 5 5  5 5 5 4/5 4 3/5 4/5  4/5 Rain(R) 

2/5 3 4 5 5  5 5  4/5 3/5  3 3 2/5 Sun 
shine(s) 

3/6 3/1 3/1 3/4 4 4/5 5/2 5/4 5/2 5/3 5/3 5/1 Wind(w) 
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퐽푈푁퐸 = 2[(4 × 1.1) + 5 + (2 × 5) + (2 × 5) + 4.2]  = 67.2 
퐽푈퐿푌 = 2[(4 × 0) + 4 + (2 × 5) + (2 × 5) + 4.5]  = 57 
퐴푈퐺 = 2[(4 × 0) + 4 + (2 × 5) + (2 × 5) + 4]  = 56 
푆퐸푃 = 2[(4 × 2) + 5 + (2 × 5) + (2 × 5) + 3.4]  = 72.8 
푂퐶푇 = 2[(4 × 4.5) + 2.5 + (2 × 5) + (2 × 4) + 3.1]  = 83.2 
푁푂푉 = 2[(4 × 2.2) + 2.2 + (2 × 4.5) + (2 × 3) + 3.1]  = 58.2 
퐷퐸퐶 = 2[(4 × 1.75) + 1.3 + (2 × 8) + (2 × 2.5) + 3.6]  = 49.8 
 

) که ارزش 2حال براي بدست آوردن کیفیت  نهایی شاخص گردشگري از جدول شماره (
    .را براي هر میزان مشخص کرده استفاده شده است  TCIتوصیفی 

  
  )وضعیت شاخص گردشگري شهر طالقان4جدول شماره (

  منبع:نگارندگان
 
 استراتژیک ( یا راهبردي ریزيهاي بحث مربوط به( برنامهدادهSWOT(( 

 مسائل بین ویژه مناسبات و نظم ایجاد جهت هاي اساسیروش از یکیSWOT تحلیلی  ابزار
 روش شود این می محسوب محیط هدایت و براي تحلیل تکنیکها بهترین از و است استراتژیک

  )بیرونی (محیط تحلیل هم و ضعف و قوت نقاط) درونی (محیط تحلیل براي هم ابزارعمومی یک
        موقعیتهاي در که است مسئله به سیستماتیک رویکردي و است تهدیدها و هافرصت
 (Mc Doland, 1993,p143;Wheelen & Hunger 1995, p 58). میکند کمک گیريتصمیم

 باشند، داشته تأثیر فعالیت یک آیندة بر توانندمی که بیرونی و درونی محیط عوامل مهمترین
 بندي جمع و خالصه صورت به SWOTتحلیل ، در که اند، مطرح استراتژیک عوامل عنوانبه

 با swotنتایج  (Kajanus et al, 2004, P.499;. .Kajanus, 2001,p185) شوندمی شده لیست
 عوامل از هریک به مدل این در. شد تحلیل و تجزیه بیرونی، و آنالیزدرونی ابزار از استفاده

 هر به ابتدا .شود می داده اختصاص امتیاز نوع دو بیرونی و درونی تفکیک عوامل به استراتژیک
 طبقه هر در عوامل جمع که طوري به شودمی داده امتیاز یک تا صفر از اهمیت آن توجه با عامل

 جذابیت و گذاري اثر میزان توجه با عوامل از هریک به مجددا سپس. شود بیرونی) یک و (درونی
دوستون امتیاز و وزن   حاصلضرب. شودمی داده 4 تا 1 از امتیازي تحقیق راستاي هدف در

  شود.می نوشته نهایی وزن نام به عوامل در ستونی
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  و نحوه تعیین استراتژیها SWOT): ماتریس 5جدول شماره(

  
  )9: 1385منبع: (افتخاري و مهدوي،

  
  استراتژیهاي کوتاه مدت و بلند مدت تعیین

ـــاخص ـــهر طالقـــان ش ـــراي ش ـــیب ـــت محیطـــی،  جغرافیـــایی،-هـــاي طبیع زیس
گردشــــگري را بــــه طــــور جداگانــــه  زیرســــاختی، اقتصــــادي، فرهنگــــی،-اجتمــــاعی

  به شرح زیر صورت گرفته است:  swotها از طریق مدل تحلیل جداول و
  

  جغرافیایی-و تهدیدهاي طبیعیها ): نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت6جدول شماره (

  منبع :نگارندگان

  جغرافیایی –عوامل طبیعی 

  نقاط قوت

  چشم انداز بسیار زیباي کوهستانی منطقه
  برخورداري از چشم اندازهاي زیباي طبیعی

  برخورداري منطقه از سه ناحیه کوهپایه اي، دشتی و کوهستانی
  نیمه مرطوب معتدل)اي و اقلیم برخورداري منطقه از اقلیم مناسب (اقلیم مدیترانه

  وجود پوشش گیاهی متنوع
اي و تپه ماهوري) و به اي، کوهپایهوجود زیستگاه هاي متعدد و متنوع (جنگلی، کوهستانی، صخره
  تبه آن تنوع حیات جانوري

  عدم محدودیت اقلیمی در رابطه با ساخت و ساز
  هاي اقلیمیوجود آسایش فیزیکی به لحاظ مؤلفه

  متر ارتفاع 4000هاي مرتفع با بیش از وجود کوه 

  نقاط ضعف

  فصلی بودن فعالیت هاي گردشگري به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه
  پوشش مرتعی محدود منطقه

  طوالنی بودن دوره سرما
  خطر انقراض گونه هاي جانوري

  همجواري با شهرها و مراکز بزرگ جمعیتی  فرصت ها
  عنوان یکی از مهمترین قابلیت هاي توسعه فعالیت هاي گردشگريشرایط مساعد اقلیمی به 

  تهدیدها

زایی و هاي شناخته شده در منطقه که داراي پتانسیل لرزهسابقه لرزه خیزي منطقه و وجود گسل
  ایجاد دگر شکلی هستند

  خطر وقوع سیل و همچنین پتانسیل باالي منطقه به لحاظ وقوع سایر بالیاي طبیعی
  متر 1800گرفتن این منطقه در طبقه ارتفاعی باالي قرار 
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  ها و تهدیدهاي زیست محیطی)نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت7جدول شماره (

  منبع :نگارندگان
  

  فرهنگی -ها و تهدیدهاي اجتماعی): نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت8جدول شماره (

  منبع :نگارندگان

  عوامل زیست محیطی

  نقاط قوت
  حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی

  افزایش آگاهی مردم نسبت به محیط زیست و حفاظت از آن
  زیست و چشم اندازهاي محیط طبیعیبهسازي محیط 

  نقاط ضعف
  هاي زیست محیطی مردم منطقهپایین بودن سطح آگاهی

  شکنندگی محیط
  در نظر نگرفتن مالحظات زیست محیطی و ضوابط اقلیمی به هنگام ساخت و سازها در منطقه

  فرصت ها
توجه به مسایل زیست نگرش مثبت مسئوالن ذي ربط در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و 

  محیطی
افزایش آگاهی هاي زیست محیطی و توجه به منابع محیطی در صورت توسعه گردشگري و ورود 

  گردشگران

  تهدیدها

  پایین بودن سطح آگاهی هاي زیست محیطی گردشگران در زمینه حفاظت از محیط زیست
  تخریب محیط زیست و باغات منطقه توسط گردشگران

  آلودگی هوا و گرد و غبار در اثر تردد خودرو هاي گردشگرانایجاد 
  ایجاد آلودگی صوتی در اثر تردد خودروهاي گردشگران

  هجوم کنترل نشده به قلمرو حیات جانوري منطقه

  فرهنگی –عوامل اجتماعی 

  نقاط قوت

  وجود همگنی اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی در سطح منطقه
  عدم برخورد فیزیکی مردم محلی با گردشگران

  درصد) 85باال بودن نرخ باسوادي در منطقه (
  وجود دیدگاه مثبت مردم محلی در رابطه با پذیرش و استقبال از گردشگران

  )3,5(پایین بودن متوسط بعد خانوار 
  برخورداري منطقه از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب

  وضعیت مطلوب منطقه به لحاظ خدمات انتظامی و امنیتی

  نقاط ضعف
  عدم استفاده از پتانسیل هاي اجتماعی و فرهنگی منطقه

  عدم وجود امکانات مناسب براي ارتقاء و ارائه محصوالت فرهنگی (صنایع دستی و ...)

  هافرصت

بهره گیري از فرصت هاي موجود جهت ارائه و معرفی فرهنگ منطقه و محصوالت بومی به 
  گردشگران

  آشنایی با سایر فرهنگ ها و ویژگی هاي اجتماعی سایر  اقوام و ملت ها
  ایجاد فرصت هاي شغلی جدید با برنامه ریزي در جهت توسعه گردشگري

  تهدیدها

هاي رفتاري و ویژگی هاي اجتماعی و فرهنگی  تأثیرپذیري ساکنین منطقه از الگو
  گردشگران

آسیب پذیري ساختار هاي فرهنگی بومی در صورت توسعه بدونه برنامه فعالیت هاي 
  گردشگري

تغییر سیما و بافت منطقه و همچنین امکان تخریب اماکن تاریخی و قدیمی در اثر گسترش 
  گردشگري)ساخت و ساز هاي جدید (متأثر از توسعه 
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  ها و تهدیدهاي اقتصادي): نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت9جدول شماره (

  منبع :نگارندگان
  

  ): نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي زیرساختی10جدول شماره (

  منبع:نگارندگان
  
  
  
  
  

  عوامل اقتصادي

  نقاط قوت

  وجود معادن نمک، سنگ هاي تزئینی، سرب، مس و ... در منطقه طالقان
  وجود نیروي انسانی فراوان در منطقه

  وجود منابع ابی فراوان در منطقه
  محصوالت کشاورزي، دامی، گیاهان دارویی، صنایع دستی و ...وجود 

  اقلیم و آب و هواي مناسب براي توسعه فعالیت هاي اقتصادي (کشاورزي، دامداري و ...)

  نقاط ضعف

عدم استفاده از پتانسیل هاي اقتصادي منطقه (وجود معادن، منابع آبی فراوان، پتانسیل هاي 
  گردشگري و ...)

  استفاده از پتانسیل هاي فرهنگی و طبیعی در رونق اقتصادي منطقهعدم 
  درصد بیکاري در سطح منطقه

  درصد پایین شاغالن بخش اقتصادي

  فرصت ها
  به وجود آمدن فرصت هاي شغلی جدید با رشد و توسعه فعالیت هاي اقتصادي در منطقه

  گرایش فعالیت هاي اقتصادي بر پایه توسعه گردشگري
  دسترسی مناسب منطقه به بازارهاي بزرگ

  تهدیدها و آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از فعالیت هاي اقتصادي  تهدیدها
  تحلیل رفتن و در معرض نابودي قرار گرفتن منابع منطقه

  عوامل زیرساختی

  نقاط قوت

  دسترسی مناسب درون منطقه اي
  دارا بودن امکانات و زیرساخت هاي اولیه براي توسعه فعالیت هاي گردشگري

  وجود زیرساخت هاي اولیه در جاذبه هاي گردشگري منطقه
  وجود تأسیسات و مراکز اقامتی (اعم از هتل، مسافرخانه، خانه معلم و ...) در منطقه

  مراکز پذیرایی (رستوران، کباب پزي و ... ) در منطقهوجود تأسیسات و 

  نقاط ضعف
  عدم برخورداري منطقه از حمل و نقل هوایی
  عدم برخورداري منطقه از حمل و نقل ریلی

  عدم وجود دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي
  کمبود افراد آموزش دیده و متخصص در مراکز اقامتی و پذیرایی

  مناسب به بازار هاي بزرگ گردشگر فرستدسترسی   فرصت ها
  اهتمام دولت براي توسعه زیرساخت ها (در محدوده مناطق نمونه گردشگري)

  تهدیدها
  توسعه محور هاي مواصالتی پیرامونی

  عدم رونق زیرساخت هاي پیشرفته در منطقه
  کمبود تقاضا براي استفاده از اماکن اقامتی در فصل هایی از سال
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  ): نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي صنعت گردشگري11جدول شماره (

  منبع :نگارندگان
  

  )EFE): ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (12جدول شماره(

  عوامل گردشگري
  برخورداري منطقه از جذابیت هاي طبیعی  نقاط قوت

  برخورداري منطقه از جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی
  قابلیت هاي ژئوتوریستی منطقه طالقان

طالقان در جهت جذب ورزشکاران براي فعالیت هاي ورزشی هم در فصل گرم قابلیت هاي منطقه 
(صخره نوردي، غارگردي، پیاده روي در کوهستان، دامنه نوردي و ...) و هم در فصل سرد سال (صخره 

  نوردي، یخ نوردي، لوژسواري، اسکی، برف نوردي و ...)
  در کنار سد طالقان قابلیت هاي منطقه براي  توسعه فعالیت هاي آبی و ساحلی

  مطرح شدن کوهستان طالقان به عنوان یک نقاهتگاه ییالقی
  جوانی جمعیت و وجود نیروي کار بالقوه در منطقه

  عدم وجود مشکالت و تناقض هاي فرهنگی و اجتماعی در منطقه
  فقدان جاذبه هاي ویژه گردشگري  نقاط ضعف

  بخش گردشگري کمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده در
  کمبود تأسیسات و امکانات گردشگري

  مشکالت مربوط به جمع آوري و دفع نامناسب زباله
نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان در زمینه توسعه   فرصت ها

  گردشگري
  وجود تسهیالت بانکی جهت سرمایه گذاري در بخش گردشگري

  منطقه طالقان به مناطق جغرافیایی البرز مرکزي و الموت قزویننزدیکی 
  نزدیکی منطقه طالقان به بازار هاي بزرگ گردشگر فرست

  شرایط مساعد اقلیمی جهت توسعه فعالیت هاي متنوع گردشگري
  قرار گرفتن منطقه طالقان در حوزه پرآب رودخانه طالقان (شاهرود)

  در حال توسعه در سطح استان و منطقه وجود بازارهاي رقیب  تهدیدها
  فصلی بودن گردشگري در سطح شهرستان

  سابقه لرزه خیزي و وجود گسل هاي شناخته شده در منطقه که داراي لرزه زایی و ایجاد دگر شکلی هستند
  خطر وقوع سیل و همچنین پتانسیل باالي منطقه به لحاظ وقوع سایر بالیاي طبیعی

  امتیاز  رتبه  ضریب  عوامل اصلی خارجی
        فرصت ها

O1  نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  استان در زمینه توسعه گردشگري

0,13  3,5  0,455  

O2  0,3  3  0,1  گذاري در بخش گردشگريوجود تسهیالت بانکی جهت سرمایه  
O
3 

  0,3  3  0,1  قرار گرفتن منطقه طالقان در نزدیکی مناطق جغرافیایی البرز مرکزي و الموت قزوین
O4 0,33  3  0,11  نزدیکی منطقه طالقان به بازار هاي بزرگ گردشگر فرست  
O5 0,3  3  0,1  هاي متنوع گردشگريشرایط مساعد اقلیمی جهت توسعه فعالیت  
O6 (شاهرود) 0,2  2,5  0,08  قرار گرفتن منطقه طالقان در حوزه پرآب رودخانه طالقان  
O7  0,2  2,5  0,08  نزدیکی منطقه به دریاچه سد طالقان  

  امتیاز  رتبه  ضریب  تهدید ها
T1 0,12  1,5  0,08  وجود بازارهاي رقیب در حال توسعه در سطح استان و منطقه  
T2  0,12  1,5  0,08  منطقهفصلی بودن گردشگري در سطح  
T3  سابقه لرزه خیزي و وجود گسل هاي شناخته شده در منطقه که داراي

  پتانسیل لرزه زایی و ایجاد دگر شکلی هستند
0,07  1,5  0,105  

T4 0,105  1,5  0,07  خطر وقوع سیل و همچنین پتانسیل باالي منطقه به لحاظ وقوع سایر بالیاي طبیعی  
  2,535    1  مجموع
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  :نگارندگانمنبع 
بیانگر این است  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بدست آمده از 2,535مجموع نمره نهایی 

هاي هاي فرا روي منطقه بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و در نتیجه استراتژيکه فرصت
هاي محیطی به نحو اي تدوین شود که بتوان از فرصتکالن براي این منطقه باید به گونه

  .استفاده نمود احسن
  

 )IFE): ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (13جدول شماره(

  نمنبع :نگارندگا
  

بدست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بیانگر آن است که  2,685مجموع نمره نهایی 
اي تدوین گونه باشد و استراتژیهاي کالن باید بهنقاط قوت منطقه از نقاط ضعف آن بیشتر می

  نقاط ضعف را برطرف نمود. شود که بتوان این
  
  
  
  
  
  
  

 امتیاز رتبه ضریب عوامل اصلی داخلی
    نقاط قوت

S1 0,3 3 0,1 برخورداري منطقه از جذابیت هاي طبیعی 
S2 0,3 3 0,1 برخورداري منطقه از جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی 
S3  0,27 3 0,09 ژئوتوریستی منطقه طالقانقابلیت هاي 
S4  قابلیت هاي منطقه طالقان در جهت جذب ورزشکاران براي فعالیت هاي ورزشی هم

در فصل گرم (صخره نوردي، غارگردي، پیاده روي در کوهستان، دامنه نوردي و ...) 
و هم در فصل سرد سال (صخره نوردي، یخ نوردي، لوژسواري، اسکی، برف نوردي و 

(... 

0,11 3,5 0,385 

S5 0,3 3 0,1 قابلیت هاي منطقه براي  توسعه فعالیت هاي آبی و ساحلی در کنار سد طالقان 
S6 0,315 3,5 0,09 مطرح شدن کوهستان طالقان به عنوان یک نقاهتگاه ییالقی 
S7 0,175 2,5 0,07 عدم وجود مشکالت و تناقض هاي فرهنگی و اجتماعی در منطقه 
S8 0,175 2,5 0,07 جوانی جمعیت و وجود نیروي کار بالقوه در منطقه 

    نقاط ضعف
W1 0,105 1,5 0,07 فقدان جاذبه هاي ویژه گردشگري 
W2 0,12 2 0,06 کمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده در بخش گردشگري 
W3 0,12 1,5 0,08 کمبود تأسیسات و امکانات گردشگري 
W4  0,12 2 0,06 به جمع آوري و دفع نامناسب زبالهمشکالت مربوط 
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 SWOT)): ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (14جدول شماره (

  منبع:نگارندگان

 S –نقاط قوت  W - نقاط ضعف 
 هاي ویژه گردشگريفقدان جاذبه

 کمبود تأسیسات و امکانات گردشگري
کمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش 

 دیده در بخش گردشگري
به جمع آوري و دفع ط مشکالت مربو
 نامناسب زباله

 
 

  برخورداري منطقه از جذابیت هاي طبیعی
 هاي تاریخی و فرهنگیبرخورداري منطقه از جاذبه

 هاي ژئوتوریستی منطقه طالقانقابلیت
هاي منطقه طالقان در جهت جذب ورزشکاران براي فعالیت هاي قابلیت

روي در کوهستان، پیادهورزشی هم در فصل گرم (صخره نوردي، غارگردي، 
دامنه نوردي و ...) و هم در فصل سرد سال (صخره نوردي، یخ نوردي، 

 لوژسواري، اسکی، برف نوردي و ...)
هاي آبی و ساحلی در کنار سد توسعه فعالیت هاي منطقه برايقابلیت
 طالقان

 مطرح شدن کوهستان طالقان به عنوان یک نقاهتگاه ییالقی
 تناقض هاي فرهنگی و اجتماعی در منطقهعدم وجود مشکالت و 

 جوانی جمعیت و وجود نیروي کار بالقوه در منطقه
  O –فرصت ها   SO استراتژي هاي  WOاستراتژي هاي 

هاي تنوع بخشی به فعالیت
گردشگري و خلق جذابیت 

، W1 ،O1 ،O2هاي ویژه (
O3 ،O4 ،O5 ،O6 ،O7( 

ها و توسعه بهبود زیرساخت
تسهیالت و خدمان 

، W2 ،W3(گردشگري 
W4 ،O1 ،O2 ،O3 ،O4 ،
O5 ،O6 ،O7  

  

هاي ساماندهی و توسعه فعالیت
گردشگري مبتنی بر منابع طبیعی و 
تنوع بخشیدن به فعالیت هاي 

، S1 ،S3 ،S4 ،S5(گردشگري ورزشی 
S6 ،S7 ،S8 ،O1 ،O2 ،O3 ،O4 ،O5 ،
O6 ،O7(  

والت توسعه و تنوع بخشی به محص
، S1، S2، S3 ،S4 ،S5 ،S6(گردشگري 

S7 ،S8 ،O1 ،O2 ،O3 ،O4 ،O5 ،O6 ،
O7( 

تأکید بر جذب بازارهاي گردشگري 
اکوتوریستی، ورزشی،  -طبیعی
 اقامتی -علمی و استراحتی -تفریحی

)S1 ،S2 ،S3 ،S4 ،S5 ،S6 ،S7 ،S8 ،
O1 ،O2 ،O3 ،O4 ،O5 ،  

نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث 
صنایع دستی و گردشگري استان در فرهنگی، 

 زمینه توسعه گردشگري
گذاري در وجود تسهیالت بانکی جهت سرمایه

  بخش گردشگري
قرار گرفتن منطقه طالقان در نزدیکی مناطق 

 جغرافیایی البرز مرکزي و الموت قزوین
نزدیکی منطقه طالقان به بازار هاي بزرگ  

 گردشگر فرست 
توسعه فعالیت شرایط مساعد اقلیمی جهت 

 هاي متنوع گردشگري
قرار گرفتن منطقه طالقان در حوزه پرآب 

 رودخانه طالقان (شاهرود)
  نزدیکی منطقه به دریاچه سد طالقان

 Tتهدیدات  STاستراتژي ها  WTژي استرات

عدم تنوع بخشی به 
فعالیت هاي گردشگري و 

 خلق جذابیت هاي ویژه 
عدم بهبود زیرساخت ها و 

تسهیالت و خدمان توسعه 
  گردشگري

  

ارائه محصوالت مکمل 
 گردشگري با مقاصد رقیب
هاي تنوع بخشی به فعالیت

       گردشگري در جهت 
     گیري از منابع و بهره

هاي گردشگري در طول جاذبه
  سال

  

وجود بازارهاي رقیب در حال توسعه در سطح استان و 
  منطقه

 فصلی بودن گردشگري در سطح منطقه
هاي شناخته شده در سابقه لرزه خیزي و وجود گسل

زایی و ایجاد دگر شکلی منطقه که داراي پتانسیل لرزه
 هستند

خطر وقوع سیل و همچنین پتانسیل باالي منطقه به 
  لحاظ وقوع سایر بالیا 
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  SOهاي ـ استراتژي
طبیعی شناسایی، ساماندهی و تنوع هاي گردشگري مبتنی بر منابع ساماندهی و توسعه فعالیت

  هاي گردشگري ورزشی؛ بخشیدن به فعالیت
 توسعه و تنوع بخشی به محصوالت گردشگري؛

 علمی و - اکوتوریستی، ورزشی، تفریحی -تأکید بر جذب بازارهاي گردشگري طبیعی
  اقامتی. -استراحتی

  WOهاي ـ استراتژي
 هاي ویژه؛ تهاي گردشگري و خلق جذابیتنوع بخشی به فعالیت

  ها و توسعه تسهیالت و خدمان گردشگري.بهبود زیرساخت
  STهاي ـ استراتژي

  ارائه محصوالت مکمل گردشگري با مقاصد رقیب؛
هاي گردشگري در گیري از منابع و جاذبههاي گردشگري در جهت بهرهتنوع بخشی به فعالیت

  طول سال؛
   WTهاي ـ استراتژي

  هاي ویژه؛ هاي گردشگري و خلق جذابیتعدم تنوع بخشی به فعالیت
  ها و توسعه تسهیالت و خدمان گردشگري.عدم بهبود زیرساخت

  

  
  

 )IE): ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (3نمودار شماره (
  منبع :نگارندگان
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دهد منطقه نمونه گردشگري طالقان در خانه ) نشان می3همانطور که نمودار شماره (
ماتریس ارزیابی عوامل  2,685ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و  2,535با مختصات  Vشماره 

باشد. البته الزم به ذکر است داخلی قرار دارد. بنابراین استراتژي استخراجی محافظه کارانه می
هاي استراتژي رشد و توسعه لذا در کنار که با توجه به نزدیکی موقعیت منطقه به خانه

هاي رشد و هاي اصلی می توان به استراتژيافظه کارانه به عنوان استراتژيهاي محاستراتژي
  توسعه نیز توجه داشت و آنها را به کار گرفت.

  WOهاي اولویت اول: استراتژي
  هاي ویژه؛هاي گردشگري و خلق جذابیتتنوع بخشی به فعالیت -
  ها و توسعه تسهیالت و خدمان گردشگري.بهبود زیرساخت -

  SOهاي دوم: استراتژياولویت 
   هاي گردشگري مبتنی بر منابع طبیعی و تنوع بخشیدن بهساماندهی و توسعه فعالیت -

  هاي گردشگري ورزشی؛ فعالیت
 توسعه و تنوع بخشی به محصوالت گردشگري؛ -
علمی و - اکوتوریستی، ورزشی، تفریحی -تأکید بر جذب بازارهاي گردشگري طبیعی -

 اقامتی-استراحتی
  

 گیري نتیجه
استفاده  گردشگري شهر طالقان با هايقابلیت ارزیابی مطالعات انجام شده جهت به توجه با

 جهت و راهبردهایی مشخص مذکور حوزه گردشگري هايمحدودیت و هاظرفیت swot از مدل 
 کمی جنبه در دو را آمده بدست نتایج توانمی مجموع در. گردید ارائه بخش این يتوسعه
 جدول به توجه تهدیدها با و هافرصت ضعف، قوت؛ نقاط کمی هايجنبه نتایج :کرد ارائه وکیفی
 شده مطالعه قوت میان نقاط از دهد،می نشان را خارجی و داخلی موثر عوامل نهایی بندياولویت

هاي قابلیت هاي منطقه طالقان در جهت جذب ورزشکاران براي فعالیت از برخورداري حوزه، در
هم در فصل گرم (صخره نوردي، غارگردي، پیاده روي در کوهستان، دامنه نوردي و ...) ورزشی 

و هم در فصل سرد سال (صخره نوردي، یخ نوردي، لوژسواري، اسکی، برف نوردي و ...) و مطرح 
 جهت قوت نقطه ي مهمترین عنوان شدن کوهستان طالقان به عنوان یک نقاهتگاه ییالقی به

منطقه  این بهینه از و مناسب ياستفاده منظور به که گردید معرفی وزهح گردشگري يتوسعه
متناسب با دو نقاط  گردشگري طرحهاي اجراي و تهیه و ساماندهی به نیاز نظیر،گردشگري بی

شده کمبود نیروي انسانی  شناخته ضعف نقاط بین در همچنین. است قوت ذکر شده الزامی
و مشکالت مربوط به جمع آوري و دفع نامناسب زباله  ماهر و آموزش دیده در بخش گردشگري

       جذب و با توانمی که گردید بیان حوزه گردشگري توسعه ضعف مهمترین عنوان به
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       نیروي انسانی ونظارت و کنترل مربوط به زمینه در خصوصی هايبخش گذاريسرمایه
ي مولفه مطرح، بیرونی فرصتهاي میان آوري زباله به این دست مشکالت نایل شوند. ازجمع

نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري شهردر زمینه توسعه 
و  شده ارائه راهکارهاي وسیله به منظور بدین .است داشته قرار هافرصت اولویت گردشگري در

 و این امتیاز از را فادهاست حداکثر توانمی نمونه يحوزه گردشگري طرح اجراي و تهیه در تسریع
فصلی  تهدیدهاي خارجی، میان از این بر عالوه .آورد عمل به گردشگري جهت در مناسب فرصت

خطر وقوع سیل و همچنین پتانسیل باالي منطقه به لحاظ  -بودن گردشگري در سطح منطقه
        وجود بازارهاي رقیب در حال توسعه در سطح استان و  -وقوع سایر بالیاي طبیعی

سابقه لرزه خیزي و وجود گسل هاي شناخته شده در منطقه که داراي پتانسیل لرزه  - منطقه
راهکارهاي محافظه کارانه و  ارائه به منجر حوزه در شده زایی و ایجاد دگر شکلی هستند شناخته

اتژي هاي استراتژي رشد و توسعه لذا در کنار استرموقعیت منطقه به خانه با توجه به نزدیکی 
توان به استراتژي هاي رشد و توسعه نیز هاي اصلی میهاي محافظه کارانه به عنوان استراتژي

به لحاظ  طالقان يحوزه دهدنشان می تحقیق اصلی نتایج .توجه داشت و آنها را به کار گرفت
ها و قوت میزان عمق و تعدد به علت گردشگري، بالفعل و بالقوه هاي ظرفیتهاي بودن دارا

      رو این از .گردشگري ندارد ي حوزه یک مطلوب شرایط با زیادي يفاصله شده، ایجاد هافرصت
 مناسب کنونی مقطع محافظه کارانه و استراتژي رشد و توسعه در هاياستراتژي سازيپیاده

شود این شهر می طالقان پیشنهاد گردشگري پایدار سوي توسعه به حرکت براي استراتژي ترین
 ارزیابی و شناخت به نیازمند دارد جذب گردشگر جهت در که متعددي توانمندیهاياظ  به لح

 عناصر تاًثیر سیستماتیک بطور تا قبول است مورد علمی هايروش از استفاده با اقلیم آسایش
 استفاده مورد آن اقلیمی هايو قابلیت ها پتانسیل و مشخص را گردشگران هايبر فعالیت اقلیمی

 . گیرد قرار هاآژانس ریزان برنامه و توراپراتورها گردشگران،
 گردشگران براي اقلیمی آسایش اقلیمی شهر طالقان از منظر شرایط پژوهش این در بنابراین

 نظر از ماهها بهترین که گشت نتیجه حاصل این گرفت قرار بررسی مورد TCIبراساس شاخص 
 Apr،sepهاي عالی و ماه octایده آل وماه  mayماه  گردشگران براي آسایشی بودن شرایط دارا

 janقابل قبول وماه  feb،july،Aug،Nov،Decهاي خوب و ماه mar ،juneهاي خیلی خوب و ماه
  باشد.اي میناچیز حاشیه

  
  پیشنهادات 

 زیست محیطی، گردشگري صنعتی چند بعدي است که بایسیتی در ابعاد مختلف طبیعی، -
عنوان یکی از اقتصادي،زیر ساختی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و به فرهنگی،- اجتماعی

 هاي شهري گنجانده شود.خاص در مباحث و برنامه محورهاي توسعه،
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هاي اصلی اقتصادي گردشگري یکی از نیازهاي اساسی جوامع در عصر حاضر و یکی از محرك -
توجهی  و رشد سریع این صنعت،پذیري و چشم انداز روشن انعطاف شود.و جهانی محسوب می

 کند.گیري از پتانسیلهاي آن را طلب میجدي و برخوردي علمی براي بهره
لیکن  قابلیت جذب گردشگر در سطح وسیع را ندارد، جاذبه هاي گردشگري به صورت منفرد،-

تواند به کارآیی بیشتر در جذب گردشگر کمک شایانی ساماندهی آنها در ارتباط با یکدیگر می
 کند.

گردشگري خاص و  گردشگر براي شهرها از منظر ارائهتوجه به عامل زمان در تعیین تقویم -
  متناسب با آن.
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  :منابع
)،ارزیابی اقلیم براي توریسم سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم 1384ابراهیمی،ناصر، ( -

  جغرافیا.شناسی، محمدي، حسین، دانشگاه تهران،گروه 
 آسایش بندر اقلیم شرایط ارزیابی )1389شراره،( ملبوسی، اکرم، صابر حقیقت، رضا، اسماعیلی، -

اسالم  جهان المللی جغرافیدانان بین کنگره چهارمین مقاالت گردشگري،مجموعه توسعه جهت در چابهار
  .زاهدان–ایران 

ریزي چند )نقش وجایگاه برنامه1388،اعظم،(صفر آبادي  غالمحسین، احسانی، مسعود، تقوایی، -
ریزي برنامه    مجله جغرافیا و  بعدي در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردي خرو طبس،

   3.،شماره35محیطی،شماره مسلسل 
)، راهکارهاي توسعه گردشگري روستایی با 1385رکن الدین افتخاري،عبدالرضا، مهدوي، داود، ( -

 . 2، شماره 10: دهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره SWOTاستفاده از مدل 
جغرافیا و  –ایران  هاي ژئومورفولوژي طبیعت گرديزیرساخت )1382( زمردیان، محمد جعفر، -

  .1دانشگاه فردوسی مشهد شماره  –اي توسعه ناحیه
 و همایش علمی توریسم، صنعت در اقلیمی مختلف هايبرداده نگرشی )1382( علیرضا، شکیبا، -

 .چالوس ،نوشهر واحد آزاد توریسم دانشگاه و جغرافیا ايمنطقه پژوهشی
نمونه موردي  ایی راهکاري براي توسعه روستایی،)،گردشگري روست1389شمس الدینی، علی، ( -

  .95-107صص  .131شماره  مجله مسکن و محیط روستا، –روستاي فهلیان 
طرقبه  تاثیر حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی در بخش ،)1382علیزاده، کتایون،( -

  .55-70. صص 44تحقیقات جغرافیایی،شماره  مشهد،
 مطالعه مازندران استان شده حفاظت مناطق در اکوتوریسم بررسی )1382( فیروزه ثانی، فانی -

 محیط گروه دریایی علوم و طبیعی منابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان داران، خشکه موردي

 .تربیت مدرس دانشگاه زیست،
هاي اقلیم گردشگري در شهرستان سمیرم با ) برآورد و تحلیل شاخص1389امیر،( گندمکار، -

 .99-110صص  . 8نامه جغرافیاي طبیعی سال سوم ،شماره فصل– tciاستفاده ازمدل 
 چاپ تهران المللی، بین )،گردشگري1384مهدي( محمد کتابچی، و ابراهیم محمد گوهریان، -

 اول.
 یزد استان اکوتوریسم،گردشگر جاذب هايپدیده ارزیابی و بررسی )،1382مبینی، محمدحسین،( -

  .یزد دانشگاه کارشناسی ارشد، نامه پایان
-سمینار بررسی سیاست اشتغال، و جهانگردي )1382جلیل ( توتونچی، و حمیدرضا زاده،نصیري -
 جهانگردي  و ایرانگردي ن تهران، سازمان ایرا اسالمی جمهوري در جهانگردي توسعۀ هايبرنامه و ها
 در توریسم توسعه براي محیطی توان ارزیابی )،1386( اصغر، آوارگانی، نوروزي اهللا، هدایت نوري، -

-29.صص اصفهان ،1 شماره ، 22 جلد ،اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله چغاخور، دهستان
13.  
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