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  چكيده

 ديگر عبارتهب طبيعي، منابع از استفاده با گردشگران هايبيماري رخيب بهبود يا درمانيامكانات از برخورداري يعني درمانيتوريسم    

 منابع از استفاده با تنفسي مشكالت يا روماتيسم، آرتريت، ،)پسوريازيس( پوستيبيماري ؛مانند خاص جسميعارضه درمان قصد به سفر

 هدف .باشدمي وهوا آب و آفتاب نور گياهي، هايحمام راديواكتيو، شن لجن، نمك، هايدرياچه معدني، و آبگرم هايچشمه نظير طبيعي

 آن توسعه و استراتژيك برنامه ارائه و درماني توريسم جذب زمينه در بزمانشكار ممنوع  منطقه هايتوانمندي بررسي پژوهش اين از

 ضعف ،قوت نقاط شناسايي ايبر) SWOT( استراتژيك ريزيبرنامه روش از استفاده با تحليلي توصيفي تحقيق اين انجام روش. است

 قوت نقاط است حاكي روش كاربرد از حاصل نتايج .است بوده شهر اين در درماني توريسم توسعه بيروني تهديدات و فرصتها و دروني

 بر و بوده بيشتر مراتب به بيروني تهديدات نيز و دروني ضعف نقاط و تنگناها با درقياس فعاليت اين توسعه براي موجود هايوفرصت

 هاييافته تحليل و تجزيه همينطور. اندگرفته قرار اولويت در بخش اين توسعه براي) so( ايتوسعه هاياستراتژي تدوين اساس اين

 منسجم ريزيبرنامه نبود و منطقه شكار ممنوع بزماندر درماني توريسم ماندن تهخناشنا به مربوط مشكالت كه دارد اين از حكايت تحقيق

 درماني توريسم توسعه براي بايد كه است مواردي از دستگاهي بين امري عنوانبه درمانيتوريسم فعاليت ماهيت به توجه اب هماهنگ و

 گردشگري، صنعت در عرضه اشكال ترينبنيادي از يكي عنوانبه منطقه هر زيربنايي تجهيزات و امكانات .پرداخت آن رفع به كشور

  .آوردمي وجودبه گردشگران جايي جابه و نقل و حمل صنعت از پس ميزبان جوامع براي را زاييدرآمد حجم بيشترين

  

  منطقه شكار ممنوع بزمان.، SWOTمدل  ،گردشگري درمانياستراتژيك،  ريزيبرنامه كليدي:كلمات
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  بيان مسالهقدمه و م

 دنيا كشورهاي اكثر در كه، عمده جمعيتي راتتغيي و عظيم اقتصادي رشد از بازتابي تواندمي، سالمت گردشگري توسعه     

 مستقيم مداخله با تعمداً سفرها اين نوع ).Azman & Kim Lian Chan, 2010: 10باشد ( ،است دادن رخ حال در

جديد  كامالً موضوعي باشد. مدت طوالني و هايي اساسيمسافرت چنين نتايج رودمي انتظار و دارد پزشكي ارتباط مسائل

 توانندمي اين افراد، شودمي افزوده تعدادشان بر روز به روز كه افرادي است نيازهاي كننده برطرف وضوعم اين، است

 گرم معدنيآب هايچشمه داراي كه جهان مختلف مناطق به سفر ).2: 1395باشند (تقوايي و گودرزي،  بيماران و گردشگران

 بسيار، معدني هايچشمه گردشگري و گيرانهگردشگري پيش انعنو با سالمت گردشگري گونه ترينجذاب عنوانبه، هستند

تمايل  گردشگري از نوع اين سمت به درآمد پر و درآمد كم از اعم، مردم اقشار و تمامي است گرفته قرار افراد توجه مورد

كنند (نوري مي استفاده ندرما براي گرمهاي آبچشمه از جهان در گردشگر ميليون 54 حدود ساالنه، كارشناسان گفتهبه. دارند

 هايفرصت خاطربه. است كرده جلب خود اخير به سالهاي در را بيشتري توجه پزشكيتوريسم بنابراين ).9: 1391و همكاران، 

نژاد و هستند (حاجي صنعت اين دادن گسترش مشتاق به بسيار آسيايي كشورهاي، پزشكيتوريسم در تجاري بزرگ بسيار

 از محدودي حد در سنتي طوربه معدني هايچشمه هاي درمانيجنبه از گيريبهره و استفاده ايران در). 103: 1395همكاران، 

 وجود سو و يك از هاچشمه اينگونه درماني كاربردهاي علمي اثبات به توجه با اينك. است توجه بوده مورد دور هايگذشته

 چارچوب در كارآمد مديريت و ريزيبرنامه با توانمي ،ديگر ويس از ايران جغرافيايي گستره در معدني گرمآب چشمه صدها

 بر هاي معدنيچشمه درماني-بهداشتي كاربردهاي از گيريبهره با فراغتاوقات گذران بر اهدافعالوه گردشگري صنعت

ته كه به مواردي در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، مطالعاتي صورت گرف). 45: 1386زاده، افزود (ابرهيم آن هايكاركرد

  گردد؛اشاره مي

هاي گرم استان اردبيل و جايگاه آن را در توسعه توريسم بررسي نموده اي با عنوان شناسايي آب)، در مقاله1379سبحاني (    

، بعد از دماي استان هاي گرم درجذب توريسم توريسم درماني استان اردبيلو به اين نتيجه رسيده است كه اكوتوريسم آب

هاي ريزي توسعه توريسم درماني در محدوده چشمه آبگرم و آباي برنامه)، در مقاله1387قش مهمي دارد. وارثي و فتحي (ن

رفاهي، خدماتي و اقليمي، امكاناتهايي كه از لحاظ دارا بودن شرايطگرم استان اصفهان، به اين نتيجه رسيده است چشمه

ريزي براي گسترش اند. بنابراين راهكارهايي در جهت برنامهباالتر قرار گرفته تفريحي در موقعيت مساعدي هستند در سطوح

هاي گردشگري منطقه آبگرم اي شناخت پتانسيل)، در مقاله1389يابد. سبحاني (تاسيسات و امكانات رفاهي گسترش مي

گردشگري در منطقه سردابه در درجه ترين عامل جذب سردابه استان اردبيل را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيده است مهم

هاي گرم انداز، منابع طبيعي و آب و هواي خنك از ماه ارديبهشت تا آبان و درجه دوم آباول عوامل محيطي از قبيل چشم

)، در تحقيقي با عنوان گردشگري سالمت ايران با تاكيد بر خواص درماني بر خواص درماني 1391است. رشيدي و همكاران (

عنوان تواند بهاند كه استان اردبيل به واسطه شرايط خاص جغرافيايي ميمنتخب استان اردبيل به اين نتيجه رسيده هايچشمه

- طبيعي نظير چشمهكه برخورداري از مواهبهاي مهم گردشگري سالمت در بين كشورهاي دنيا مطرح شود چرايكي از قطب

اي )، در مقاله1392رودسري ( كجوري و ميرتقيانها باشد. كياياري از بيماريتواند بهترين راه درمان بسهاي آبگرم و معدني مي
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معدني رامسر با استفاده از تكنيك سوات به اين نتيجه  و گرمآب هايچشمه گيرانهپيش گردشگري به بررسي راهبردهاي

ميرحسيني و همكاران است.  دهاعملكر و هافعاليت مؤثر مديريت روش ترينمناسب توسعه، تهاجمي رسيدند كه راهبردهاي

پرداختند و به  هاي آب گرم و معدني ايرانهاي زمين گردشگري (ژئوتوريسم) چشمهقابليت اي به بررسي)، در مقاله1394(

تواند ايران را هايي در كنار فراهم نمودن امكانات رفاهي ميشناسايي و مطالعه علمي چنين چشمهاين نتيجه رسيدند كه 

زمين اي با عنوان )، در مقاله1396حيدري و توكلي ( د.هاي گردشگري طبيعي و درماني دنيا مطرح نمايكي از قطبعنوان يبه

-گنبدهاي نمكي فراشبند (كنار) به بيان اهميت موردي: گنبدهاي نمكي فراشبندگردشگري با رويكرد توريسم درماني (مطالعه

 دادند.مورد مطالعه و بررسي قرار  توريسم درماني نظرسياه، جهاني و خوراب) واقع در استان فارس از م

ريزي مناسب نياز اند، به ساماندهي و برنامههاي معدني و آبگرم نيز در بسياري از مناطق ايران قرار گرفتههاي آبچشمه    

هاي آن بهره برداري بهينه يتاز قابل و ها فراهم آوردهدارند كه زمينه توسعه توريسم درماني را در مناطق داراي اين توانمندي

ريزي در جهت بي بهره بوده، نياز به شناخت و برنامههاصورت پذيرد. در اين راستا منطقه شكارممنوع بزمان، از توانمندي

 هايپتانسيل داراي اكوتوريستي هايجاذبه نظر از بزمان ممنوع شكار منطقهطور كه ذكر شد همان ريزي صحيح دارد.برنامه

 داراي بزمان ممنوع شكار منطقه. اندنيافته چنداني توسعه گردشگري ازلحاظ هاآن ماندن ناشناخته دليلبه ولي باشدمي يبسيار

 توريسم شرايط با متعدد ارتفاعات وجود آبگرم، هايچشمه فراوان، ديدني و طبيعي مناظر مانند متعددي طبيعي هايپتانسيل

 قرار گردشگران استفاده مورد هاجاذبه اين از اندكي تنها كه باشدمي غيره و غارها اد،زي جانوري و گياهي هايگونه مناسب،

 طوربه نتوانستند مناسب راهبردهاي وجود عدم و كافي گذاريسرمايه عدم دليلبه اكوتوريستي هايجاذبه از بسياري و گيردمي

 نقش اقتصادي، مزاياي بر عالوه توريسم توسعة اينكه هب توجه با. گيرند قرار گردشگران نظر مورد و يابند توسعه مناسب

 براي ابزاري تواندمي توريسم توسعه راستاي در نيز اكوتوريسم توسعه است، داشته فرهنگي و اجتماعي توسعة در عظيمي

هاي آبگرم مهدر بسياري از نقاط جهان و ايران آثار درماني چش. شود تلقي منطقه در...  و فرهنگي و اقتصادي جنبه به كمك

 است. اما پذيرفته صورت آن درماني هايمعدني شناخته شده و در مورد برخي از آنها مطالعات تخصصي بر روي جنبهو آب

 صورت پژوهشي بزمان ممنوع شكار منطقه آبگرم هايچشمه اين محدوده در درماني توريسم توسعه براي ريزيبرنامه مورد در

 توجه با و اساس اين برباشد. هاي آبگرم بزمان ميمود كه اين اولين پژوهش در محدوده چشمهتوان بيان ناست و مي نگرفته

  :كه گفت چنين توانمي تحقيق اين اصلي سئوال قالب در شد بيان آنچه به

  ؟باشدمي برخوردار درماني توريسم جهت الزم ظرفيت و توان از بزمان ممنوع شكار منطقهآيا -1

  است؟ شده بزمان ممنوع شكار منطقه در درمانيتوريسم توسعه عدم سبب بنايي،زير تجهيزات و امكانات آيا نبود  -2

  

  فرضيات

 .باشدمي برخوردار درماني توريسم جهت الزم ظرفيت و توان از بزمان ممنوع شكار منطقه -1

  .است شده انبزمممنوع شكار منطقه در درمانيتوريسم توسعه عدم سبب بنايي،زير تجهيزات و امكانات نبود -2
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  نظري تحقيقمباني 

  نقش آبهاي معدني در توريسم درماني

توريسم درماني  ).Harahsheh, 2002: 24است ( گردشگري اهداف ترينمهم از يكي توان بازيابي و درمان براي سفر

ني دارند يا گياهاني كه هاي كه خاصيت درماهوا و استفاده از آبونوعي از گردشگري كه بيماران براي تغيير آب ؛عبارتند از

آسا و شفابخش آب درماني نيروي معجزه  ).8: 1390مالئي، كنند (فرجيها مياين خاصيت را دارند اقدام به سفر در اين محيط

هاي در بسياري از كتب و مراجع متكي بر تجربيات قيد شده است. ابن سينا در كتاب قانون، پس از درمان با ورزش از روش

، وجود راهروهاي زيرزميني را تاييد هفدهمآورد. دكارت در قرننواع آب و خواص درماني آنها سخن به ميان ميدرمان با ا

هاي زمين باعث بخارشدن تدريجي آب در زير زمين و باال آمدن بخار تا سطح زمين و كرده و عنوان نمود كه حرارت اليه

هاي معدني ). معالجه جدي با استفاده از خواص آب29:1382اصل، زاده و پنجملي(مهدي شودتبديل به چشمه را باعث مي

بعد از ميالد مسيح براي درمان امراض  79بار و بطور جامع و گسترده توسط فردي بنام پلين در سالگرم و سرد براي اولين

 گردشگري اهداف ترينممه از يكي، توان بازيابي و درمان براي سفر ).29:1382اصل، زاده و پنجمليمهدي(توصيه شده است 

 با طبيعيمنابع از استفاده منظوربه سفر، آن در كه، است گيرانهپيش گردشگري،سالمت گردشگري هاي شاخه از يكي. است

اصوال خواص  .)97: 1392رودسري، كجوري و ميرتقيانگيرد (كيامي انجام و روحي جسمي بيماري بروز از جلوگيري هدف

عوامل گوناگوني مانند؛ خواص فيزيكي، شيميايي، درجه حرارت و گازهاي مختلف راديو اكتيويته  هاي معدني بهدرماني آب

گونه آلودگي سالم و به دور از هرآن گردش و تفريح و استراحت در مناطق زيبا و زندگي در يك محيط بستگي دارد. عالوه بر

  ). 79:1384نمايد (حيدري،ع ميها كمك نموده و كار درمان را تسريدر بهبود بسياري از بيماري

 شده تبديل جهان در تجدد و نوسازي طي فرآيند در ارزشي هايبخش پيشتازان از يكي به معدني هايچشمه گردشگري

طور به، رو اين از؛ كندمي تحريك هاآن از بازديد به را افراد، معدني آب هايداراي چشمه مقصدهاي بالقوه كشش و است

عنوان يك گرم بههاي آب معدني و آب). چشمهMei-ting, 2010: 85است ( يافته افزايش مقصدها ناي تعداد چشمگيري

. كنداي برخوردار است و گردشگران زيادي را به خود جلب ميتفرجگاه گردشگري درماني و تمدد اعصاب از اهميت ويزه

هاي درماني حلي موثر در كاهش هزينهعنوان راهي، بههاي توريستتوانند جداي از جاذبههاي آبگرم ميآبهاي معدني و چشمه

اي را در امور هاي عمدهجوييگرم صرفههاي آبكه دائما رو به افزايش است به حساب آيند. استفاده از تسهيالت چشمه

بها ي گراناعنوان سرمايهگرم همچنين بههاي آبوجود خواهد آورد. چشمههاي استعالجي بهدارويي و كاهش ايام مرخصي

هاي جهانگردي هر گذاريآيند و در جوامع و سياستحساب ميهاي فرهنگي و محيطي بهدر جهانگردي، تفريح و بخش

عنوان منبعي هاي آبگرم را بههاي توريستي نيز بايد چشمهكشور بايستي كال مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرند. سازمان

ها را به استفاده از آنها تشويق نمايند. تهيه و تدوين اد پير و جوان توسعه بخشند و توريستآل در درمان افرمناسب و ايده

و استانداردهاي مشترك بين كشورهايي كه داراي مراكز آبهاي معدني هستند و ايجاد ارتباط و هماهنگي بين آنها، قوانين 

  ). 78:1377درماني كمك موثر بنمايد (رضواني، معدني و لجنهاي آبتواند براي درمان دارويي و توريسم چشمهمي
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  سالمت گردشگري بندي: تقسيم1شكل شماره 

  .)102: 1392رودسري، كجوري و ميرتقيان(منبع: كيا 

  توريسم درماني در ايران 

 معدني چشمه اولين 1310 سال در و شد شروع علمي طورايران به گرم و معدني آبهاي بررسي خورشيدي 1306 سال از    

 به و اردبيل محالت معدني آبهاي مطالعه دولتي طرح موجب به 1328 سال در. گرفت قرار استفاده مورد تهران شمال در

 معدني آب هايالريجان ايستگاه و رامسر مانند ايران مختلف نقاط در دوم جهاني جنگ از قبل سالهاي در. درآمد اجرا مرحله

 قله پايه در الريجان برخي مانند ولي كرد پيدا نيز توسعه بعدها و يافت خاتمه سرتسخ مانند آنها از برخي و شد ساخته

 .)106-105: 1394است (ميرحسيني و همكاران،  آمده در خرابه صورتبه زمان طول در و ماند باقي ناتمام طوربه دماوند

، غربيآذربايجان هاياستان بين اين در هك است شده شناسايي ايران در آبگرم چشمه 469 از بيش مختلف منابع بررسي طبق

 داده ملي باشند (پايگاهمي دارا را شده شناخته آبگرم هايچشمه بيشترين بلوچستان و سيستان و كرمان، مازندران، اردبيل

 كيفيت با معدني آب چشمه 30 از بيش باداشتن چستانو بلو سيستان ). استانhttp://ngdir.ir/PDefault.aspزمين/  علوم

 مهم اين درانجام عمالً ليكن، باشد درماني وكاربردهاي طبيعي مناظر بديع توريست با جلب هايازقطب يكي تواندمي، مناسب

 نوعيمت هاياستفاده شرب برمصارف عالوه معدني آب هاي چشمه كه از است درحالي اين. است نداشته چنداني توفيق

 از واستفاده ريزيبرنامه جهت مستعد مناطق عمده، آيدمي عملمختلف به در كشورهاي و اكوتوريسم مانيدر دركاربردهاي

 برعالوه و بزمان تفتان فعالنيمه هايآتشفشان وجود بركت به كه باشندمي وايرانشهر خاش هايشهرستان خداداد منابع اين

  . )1390باشند (مالشاهي و اكبري نوده،  دارامي را پتانسيل الزم مناسب نسبتاً و هواي و آب طبيعت زيبا مناظر
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  مواد و روش تحقيق

  منطقه مورد مطالعه

 استان  در شمالي عرض درجه 28 و شرقي طول درجه 60 درمحدوده هكتار 300000 وسعت با بزمان ممنوع شكار منطقه    

 هايراه. است گرديده واقع كشوري تقسيمات از بمپور – ايرانشهر جاده مان،بز شهر ايرانشهر، شهرستان بلوچستان، و سيستان

 و خاوري جنوب از ترتيب به كه است بم – بزمان و ايرانشهر – بزمان آسفالته راه مطالعه مورد محدوده به دسترسي اصلي

 كيلومتر 36 بر بالغ مجموعاً كه مكسان - دورودك–بزمان حدفاصل در ايآسفالته راه وجود همچنين. گذرندمي منطقه شمال

 و خاوريشمال هايبخش به دسترسي نيز فرعي هايراه. سازندمي ميسر را باختري جنوب هايبخش به دسترسي باشدمي

 ازنظر. باشدمي متر 350 آن حداقل و متر 550 دريا سطح از ارتفاع حداكثر. سازندمي پذيرامكان را منطقه باختري جنوب بعضاً

 قله دومين) 3497 ارتفاع با بزمانكوه( مرتفع نسبتاً كوهي داراي منطقه اين. است كوهستاني منطقه درصد بيشترين گرافيتوپو

  ).1(شكل . است گياهيپوشش و شيرين آب هايدره با تفتان از بعد بلوچستان و سيستان استان بلند

  
  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -1شكل 

  

  منطقه اسيشنزمين

 از بخشي يدربرگيرنده و شودمي محسوب ايران خاوري جنوب زون جزء ناحيه اين ايران، شناسيزمين تقسيمات نظر از    

 نيز ايران دارپتانسيل مناطق طرح اساس بر و دارد قرار جازموريان فرورفتگي خاوري شمال در كه است مركزي ايران يپهنه

 بخش در بزمان، ممنوع شكار منطقه عمومي، شناسيزمين ازنظر. شودمي محسوب بارز بالج زون جزء مطالعه مورد منطقه

 در و بوده شيراز – سنندج زون ادامه كه باشدمي مركزي ايران پهنه از بخشي برگيرنده در بزمان. دارد قرار ايران شرقي

 زمان به مربوط ترتيب به ورقه اين رسوبات  رينجوانت و ترينقديمي.  است گرفته قرار بارز جبال زون بخش ترينانتهايي

 .است گرفته قرار كامبرين دار فسيل رسوبات زير مستقيما و بوده پركامبرين متبلور سنگ پي داراي منطقه. است كامبرين

 نيآتشفشا هايسنگ متفاوت هايبخش و آن به متعلق سنگي هايرخنمون با بزمان آتشفشاني يمحدوده منطقه، مهم عارضه

 ديگر، بخش. شود-مي ديده آتشفشاني منشأ با تخريبي رسوبي هايسنگ از واحدهايي آتشفشاني، هايسنگ بين در. باشندمي
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 غالباً آتشفشاني هايسنگ جنس. هستند) هولسن_ پلئيستوسن( كواترنر رسوبات شامل محدوده، ي شده سنگ نيمه رسوبات

. باشندمي ايتوده سنگيقطعات و هاروانه صورتبه اليوين و بازالت شفشاني،آت خاكستر توف، بازالتي، آندوزيت آندوزيت،

 حاضرعهد آبرفتيرسوبات و هاواريزه قديمي، هايافكنه مخروط. است برش و سنگماسه كنگلومريت، ها،سنگ ديگر جنس

  ).1392زاهدان، شناسي زمين اداره( هستند هامسيل و هادشت ها،دامنه ترارتفاع كم نواحي يدهندهتشكيل

  اقليم منطقه شكار ممنوع بزمان

توان در فاكتورهاي مختلف اقليمي ميسر است كه مي درازمدتي اقليمي منطقه تنها با رجوع آمارهاي هايژگيوبررسي     

كويري است. را يافت. آب و هواي اين ناحيه بسيار گرم و  هاآنو كليماتولوژي  كينوپتيس هاي مختلف هواشناسي،ايستگاه

منظم است. يخبندان در منطقه بسيار نادر و ميليمتر) نا 100(كمتر از  ميزان رطوبت نسبي هوا بسيار كم و بارندگي ساليانه

علت وزش بادهاي گرم و خشك و سوزان و گرماي شديد، پتانسيل تبخير در منطقه بسيار باالست. روزهاي ابري كم است، به

شود و قسمت اعظم آن به صورت باران و اكثرا رگبار است و بارش برف به ندرت ديده ميهاي جوي در منطقه بهريزش

  .)1392(اداره هواشناسي ايرانشهر، شودزمستان و اوايل بهار مربوط مي

  1381-1392سال از   يسرعت باد در دوره آمار ر،يباران، تبخ ،يماهانه درجه حرارت، نم نسبميانگين  .1جدول 
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  بزمانع منطقه شكار ممنوهاي آبگرم چشمه معرفي

 داخل در و بزمان جنوب كيلومتري 35 ايرانشهر، غرب شمال كيلومتري 110 فاصلة در چشمه اين، مكسان آبگرم چشمة    

 زيادي بسيار افراد ساله همه و بوده سلسيوس درجه 46 حدود آب حرارت درجه. است شده واقع بزمان ممنوع شكار منطقة

 .شوندمي وارد منطقه به آن از استفاده منظور به نزديك و دور هايراه از پوستي يهايماريب و استخواني دردهاي درمان جهت

 طرف به هميشه را انسان) شنا(باشد  اسالم پيامبر دستور با همراه كه منابعي خصوص به خدادادي منابع از انسان هاياستفاده

 هنوزها درمان نوع اين اثر دليل به اعتقادات و رهاباو ماندن وپايدار متفاوت يهايماريب افزايش از سويي. است كشانده خود

 برخوردار بااليي جايگاه از جهان سراسر متفاوت دراجتماعات...) و فشان گل گرم، آب( معدني آب هايچشمه از استفاده

، بزمان آبگرم چشمه ).2باشد (شكل  آن اقليم جمله از منطقه مشكالت از بسياري براي فرصتي تواندمي پتانسيل اين لذا. است

 گرادسانتي درجه 36 سال فصول تمام در حرارت درجه است شده واقع دلگان – بزمان جاده كيلومتري 35 در چشمه اين

 6، در چشمه آبگرم كوزه ).3(شكل  شوديم استفاده هازخم التيام و پوستي ناراحتي درمان براي چشمه اين آب از است

آبگرم  چشمه ).4گردد (شكل ار دارد و براي درد مفاصل از آب اين چشمه استفاده ميكيلومتري منطقه شكار ممنوع بزمان قر

و گل درون چشمه خاصيت درماني دارد، براي درمان  آب .داردكيلومتري منطقه شكار ممنوع بزمان قرار  50در تنهك، 

  ). 5(شكل  گرددهاي پوستي از آب اين چشمه استفاده ميجوش

  

  
  كسانم آبگرمچشمه  -2 شكل

  
  بزمان آبگرم چشمه -3 شكل

  
  كوزه آبگرمچشمه  -4 شكل

  
  آبگرم تنهك چشمه - 5شكل 

  )1393منبع: ساراني، (
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  روش تحقيق

 جامعه. ده استاستفاده ش SWOTاز مدل  با استفادهاي كتابخانهو ، تحليلي ، توصيفيدر اين پژوهش از روش پيمايشي    

 به محلي دممر و نفر 30 گردشگران و نفر 20 تعداد به توريسم) (كارشناسان توريسم صانمتخص شامل تحقيق اين در آماري

 و گردشگران اريآم جامعه در نمونه انتخاب براي و شده استفاده كوكران روش از گيرينمونه براي .باشندمي نفر 81 تعداد

 جامعه جم كمح دليل به، توريسم متخصصان ماريآ جامعه در اما. شودمي استفاده دسترس در هاينمونه روش از مردم محلي

هاي بلقوه پتانسيل با توجه به اين كه منطقه مورد مطالعه دارايشده است.  انتخاب نمونه عنوانبه آماري جامعه تمام آماري

يدات سعي بر اين است كه با شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهد ،زيادي در جهت توسعه توريسم درماني دارد

  ريزي استراتژيك در منطقه شكارممنوع بزمان بپردازيم. توريسم درماني به ارائه يك برنامه

  

  SWOTمدل استراتژيك 

 نوع يك استراتژيك ريزيبرنامه. باشدمي SWOT آناليز استراتژيك مديريت جهت استفاده مورد ابزارهاي از يكي    

 ريزيبرنامه هاآن براي كه است هاييپديده يگونه و نوع در ريزيهبرنام بودن ينديآفر دليل. است ينديآفر ريزيبرنامه

 انجام ريزيبرنامه اين ايگونههب بايد هستند تغيير حال در كه آنجا از هاپديده اين ريزيبرنامه و برخورد در. گيردمي صورت

 سازمان كي اينكه از قبل ).Evans, 2003:4( باشد داشته وجود آن در جديد شرايط با تطبيق و بازخورد قابليت كه گيرد

 را بالقوه هاييدتهد و هافرصت بتواند تا كند پويش و بررسي را خود بيروني محيط بايد كند، آغاز را تدوين مرحله بتواند

 عبارت حيطيم بررسي. ببرد پي خود ضعف و قوت نقاط به بتواند تا كند كاوش نيز را داخلي محيط بايد همچنين كند، كشف

 و كليدي: راداف ميان سازمان، خارجي و داخلي هايمحيط به مربوط آمده دست به اطالعات نشر و ارزيابي نظارت،: از تاس

 درون ضعف و قوت نقاط تطابق استراتژيك رهايابزا از يكي SWOT آناليز ).61-60: 1381  آل، و هانگر( سازمان آن مؤثر

 داده پيوند ،SO، WO، ST، WT كلي حالت چهار در منظور اين براي. است سازمان برون هايتهديد و هافرصت با سازمان

  .شوندمي انتخاب آنها بين از استراتژي هايگزينه و شوندمي

  
  )3: 1387آبادي،  زنگي و چشمه ده محمديمنبع: (



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

373 

 

  1قوت نقطه -الف

 رقابت توسعه جهت در كليدي عامل يك از برداري بهره يا شايستگي يك از موفق كاربرد يك سازمان يك قوت نقطه    

  . باشدمي شركت پذيري

  2ضعف نقطه -ب

 پذيري بترقا كه كليدي عامل يك از برداريبهره عدم يا شايستگي يك از ناموفق كاربرد يك سازمان يك ضعف نقطه    

  . دهدمي كاهش را شركت

  3فرصت -ج

 زيتم و گذاشته تاثير شركت عملكردي پارامترهاي بر مثبت بصورت تواندمي كه است خارجي حالت يك فرصت يك    

 توانمي كتشر يك روي پيش فرصتهاي جمله از. دهد بهبود را است مناسب زمان در مثبت اقدامات كننده ايجاد كه رقابتي

 رها رهايبازا اي و دارد بيشتر سود كه بازار از جديدي بخش سمت به حركت نيز و اينترنت همچون يافته توسعه بازارهاي به

  . كرد اشاره رقبا توسط شده

  4تهديد -د

 زيتم و گذاشته تاثير شركت عملكردي پارامترهاي بر منفي بصورت تواندمي كه است خارجي حالت يك فرصت يك    

 جديد، رقباي رظهو به توانمي تهديدات جمله از. دهد كاهش را است مناسب زمان در مثبت اقدامات كننده ايجاد كه رقابتي

  .كرد اشاره غيره و شده ارائه كاالهاي روي بر ماليات رقبا، توسط جديد محصول معرفي

  

  :SWOT آناليز انجام مراحل

  ؛خارجي و داخلي عوامل بندياولويت -1

  ؛بندياولويت به توجه با شده انتخاب عوامل كردن وارد و SWOT ماتريس تشكيل -2

  ؛ WT و ST و WO و SO هاياستراتژي نتعيي و هم با خارجي و داخلي عوامل مقايسه -3

  ؛شده تعيين هاياستراتژي انجام براي نياز مورد اقدامات تعيين -4

  .آن نتايج بررسي و اقدامات انجام -5

  

  هاي تحقيقيافته

  SWOTتجزيه و تحليل ماتريس 

                                           
1 . Strength 
2 . Weakness 
3 . Opportunity 
4 . Threats 
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اخت جدولي از عوامل براي تهيه و س و مراحل آن IFE(6(و عوامل داخلي 5)EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي    

و تحليل آن،  منطقه شكار ممنوع بزماندرماني ها بر كاركردهاي گردشگري خارجي و داخلي و چگونگي تأثيرگذاري آن

  گانه زير انجام گرفته است؛جمراحل پن

يين و ها و تهديدات) و داخلي (نقاط قوت و ضعف) فراروي سيستم را تعدر ستون اول، مهمترين عوامل خارجي (فرصت-1

  . ايمتدوين نموده

ها بر موقعيت استراتژيكي فعلي سيستم وزني در ستون دوم، به هر يك از عوامل خارجي و داخلي بر اساس اثر احتمالي آن-2

د، تأثير آن بر موقعيت كنوني و آينده ايم. در واقع هر چقدر وزن بيشتر باشاهميت ترين) دادهترين) تا صفر (بي(مهم 1از 

  است). 1(جمع ستون دوم هر يك از عوامل خارجي و داخلي بدون توجه به تعداد عوامل  بيشتر خواهد بود آن سيستم

اي رتبه ل خاصاساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم، به آن عام سوم، به هر يك از عوامل خارجي و داخلي بر در ستون -3

  كند.ارزيابي ميرا عيت هر عامل توسط سيستم ه موقبندي، نحودهيم. اين رتبه(ضعيف) مي 1(بسيار خوب) تا  4از 

كنيم ) ضرب مي3ستون ×  2ي آن (ستون در ستون چهارم هر يك از عوامل خارجي و داخلي و وزن هر عامل را در رتبه -4

  تا بدين وسيله امتياز وزني آن به دست آيد.

خارجي و داخلي  ليگر جمع كرده و امتياز وزني عوامامتيازهاي وزني موجود در ستون چهارم را به طور جداگانه با يكد -5

دهدكه يك سيستم چگونه به عوامل و نيروهاي موجود و بالقوه در محيط ايم. امتياز وزني كل نشان ميرا محاسبه كرده

  .)2جدول ( دهداش پاسخ ميدروني يا بيروني

  آني تعيين و نحوه SWOTهاي چهارگانه ماتريساستراتژي. 2جدول

 (S)نقاط قوت   (W)نقاط ضعف 

  (نقاط ضعف SWOTماتريس 

ت  شود)فهرست مي
عا

ضو
مو

  

  (نقاط قوت

ت  شود)فهرست مي
عا

ضو
مو

  

  داكثر]ح -[حداقلWO هاياستراتژي

گيري از فرصتها نقاط ضعف از با بهره

 شود.بين برده مي

  داكثر]ح -[حداكثر SO هاياستراتژي

ها گيري از نقاط قوت از فرصتبا بهره

  شود.استفاده مي

 (O)فرصتها 

(فرصت ها فهرست 

ت  شود)مي
عا

ضو
مو

  

  داقل]ح -[حداقل WTهاي استراتژي

دهد و از نقاط ضعف را كاهش مي

  شود.تهديدها پرهيز مي

  داقل]ح -[حداكثرST هاياستراتژي

براي احتراز از تهديدات از نقاط قوت 

 شود.استفاده مي

 (T)تهديدها 

ست (تهديدها فهر

ت  شود)مي
عا

ضو
مو

  

  )82: 1393منبع: (ساراني،

  (IFE)و داخلي  (EFE)ارزيابي عوامل خارجي 

ستفاده از ابا مرحله  چهار طي منطقه شكارممنوع بزمانعوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار بر بخش گردشگري ارزيابي     

  ماتريس ارزيابي محيط خارجي و داخلي مورد ارزيابي قرار گرفته است؛

                                           
5. External Factor Evaluation (EFE) Matrix 

6 . Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
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پس از بررسي اطالعات ، منطقه شكارممنوع بزمانتعيين عوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار در گردشگري رحله اول : م

  ي خارجي و داخلي شناخته شدند و در ماتريس ارزيابي آن قرار گرفتند.مرتبط، عوامل عمده

ه عوامل در اين گام ب، نوع بزمانمنطقه شكارممدر گردشگري  تعيين ميزان اهميت عوامل خارجي و داخليمرحله دوم : 

  فهرست شده در ماتريس عوامل خارجي و داخلي بر مبناي اهميت هر كدام، وزني از يك تا صفر داده شد.

در اين گام به هر يك از عوامل خارجي و داخلي كه موجب موفقيت ، ي عوامل خارجي و داخليتعيين رتبهمرحله سوم : 

داده  4تا 1مشخص گرديد و رتبه اي از اندريزي گردشگري گرديدهدر برنامه درماني يا ضعف و فرصت يا تهديد گردشگري

  شده است .

در اين گام، ابتدا وزن هر عامل از عوامل خارجي ، تعيين امتياز نهايي عوامل خارجي و داخلي و ارزيابي آنمرحله چهارم : 

يد تا امتياز وزني هر يك از عوامل به دست آيد. سپس ) گرد3ستون×  2و داخلي در رتبه مربوط به همان عامل ضرب (ستون

ي امتيازهاي وزني عوامل خارجي و داخلي جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي و داخلي به همه

  .دست آمد

  نقاط قوت داخلي در منطقه شكار ممنوع بزمان ليتحل .3جدول 

  گردشگران  مسئوالن  محلي مردم  تحليل سوات

مجموع   گويه
وزن

ها
  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن نسبي
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن نسبي
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن نسبي
  

رتبه
  

S1 استعدادها و  وجود

ي باالي هاليپتانس

اكوتوريسمي در منطقه شكار 

  ممنوع بزمان

  

384  

  

74/

4 

  

33/

0  

  

5  

  

100  

  

5  

  

42/

0  

  

1  

  

124  

  

40/

3  

  

36/

0  

  

3  

S2 ي آبگرم منطقه هاچشمه

بزمان براي  شكار ممنوع

  توريسم درماني

390  
82/

4  

37/

0  
1  98  9/4  

41/

0  
2  150  

07/

4  

50/

0  
1  

S3 363  تنوع زيستي 
48/

4  

35/

0  
4  87  

35/

4  

36/

0 
6  119  

21/

3  

25/

0  

  

10  

S4 383  ي ژئوتوريسمهاليپتانس  
72/

4  

36/

0  
2  96  8/4  

40/

0  
3  149  

58/

3  

38/

0  
2  

S5  متفاوت بودن آب و هوا

در فصل زمستان در مقايسه با 

آب و هواي ساير شهرهاي 

  استان

382  
71/

4  

27/

0  
6  81  

05/

4  

34/

0  
8  148  

48/

3  

27/

0  
6  



  و همكاران نوري                     

376 

 

S6  مهمان نواز بودن مردم

  منطقه شكار ممنوع بزمان

  

380  

  

69/

4  

  

36/

0  

3  
  

91  

  

55/

4  

38/

0  

  

5  

  

135  

  

42/

3  

  

27/

0  

  

7  

S7 سبز و ي سرهادره وجود

  باغات نخل
368  

54/

4  

26/

0  
8  84  2/4  

35/

0  
7  111  

91/

2  

31/

0  
5  

S8  داشتن محيط آرام و بي

سر و صدا همراه با آواز 

  پرندگان

380  
69/

4  

27/

0  
7  78  9/3  

32/

0  
9  143  

49/

3  

27/

0  
8  

S9 كوه آتشفشاني  تيجذاب

عنوان جاذبه خاص در بزمان به

  منطقه شكار ممنوع بزمان

373  
60/

4  

17/

0  
10  72  6/3  

30/

0  
10  116  

19/

3  

25/

0  
11  

S10  و  هاتيقابلوجود

ي بالقوه در زمينه هاليپتانس

  اكوتوريسم ورزشي

371  
58/

4  

16/

0  
11  70  5/3  

29/

0  

  

11  

  

119  
33/

3  

26/

0  
9  

S11: انواع سوغات  وجود

  محلي و ويژه
376  

64/

4  

18/

0  
9  95  

75/

4  

39/

0  
4  129  

41/

3  

36/

0  
4  

  در منطقه شكار ممنوع بزمانتحليل نقاط ضعف  .4جدول 

 گردشگران  مسئولين  محلي مردم  تحليل سوات

گويه
  

مجموع 
وزن

ها
  

ميانگين
  

وزن
ها

وزن نسبي  
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

ميانگين
  

وزن
ها

وزن نسبي  
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

ميانگين 

وزن نسبي
  

رتبه
  

W1 بودن نامناسب 

  اقامتي تجهيزات

28

4  
55/3  15/0  2  87  35/4  16/0  1  

11

1  
7/3  15/0  2  

W2 بودن نامناسب 

 و بهداشتي تسهيالت

  خدماتي

27

9  
48/3  14/0  3  86  3/4  16/0  2  

10

8  
6/3  14/0  3  

W3 جهت مردم تمايل عدم 

 منطقه در گذاري سرمايه

  بزمان شكارممنوع

27

5  
43/3  14/0  4  58  9/2  11/0  7  

10

5  
5/3  14/0  4  

W4 نيروي وجود عدم 

 در ديده آموزش و متخصص

  بزمان ممنوع شكار همنطق

25

1  
13/3  13/0  6  

  

63  

  

15/3  12/0  5  98  2/3  13/0  5  
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W5 ينحوه بودن نامناسب 

 شكار منطقه در مديريت

  بزمان ممنوع

26

8  
30/3  14/0  5  76  8/3  14/0  4  95  1/3  13/0  6  

W6 ميان فرهنگ  تعارض

 مردم محلي و گردشگران

24

8  
1/3  12/0  6  62  1/3  11/0  6  92  0/3  12/0  7  

  

W7  نداشتن شبكه ارتباطي

مناسب و آسفالت شده براي 

 ي طبيعيهاجاذبهبازديد از 

28

6  
53/3  15/0  1  93  65/4  14/0  3  

11

5  
8/3  15/0  

  

1  

  نقاط فرصت در منطقه شكار ممنوع بزمان ليتحل .5جدول 

  گردشگران  مسئولين  مردم محلي  تحليل سوات

مجموع   گويه
وزن

ها
  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن ن
سبي

  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن نسبي
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

 

ميانگين 
وزن

ها
 

وزن نسبي
 

رتبه
 

O1 براي بيشتر انگيزه افزايش 

  تفريح و مسافرت
379 67/4 56/0  6  97  85/4  64/0  1  133  43/4  55/0  4  

O2 به دولت توجه افزايش 

 گذاري سرمايه و ريزي برنامه

  زمانب ممنوع شكار منطقه در

395  87/4  58/0  1  98  9/4  48/0  5  143  76/4  59/0  1  

O3 بخش انگيزه افزايش 

 در گذاري سرمايه به خصوصي

  بزمان ممنوع شكار منطقه

391  82/4  58/0  2  99  95/4  49/0  3  146  86/4  45/0  6  

O4 مسافرتي يهاآژانس توجه 

  گردشگر بيشتر جذب جهت
373  60/4  26/0  7  67  35/3  22/0  7  129  3/4  26/0  7  

O5 فرهنگ سطح شدن غني 

  ميهمان و ميزبان جامعه
386  76/4  57/0  3  63  15/3  41/0  6  142  73/4  58/0  2  

O6 برگزاري ضرورت 

 جهتها كنفرانس و هاشيهما

  اكوتوريسم توسعه

387  
  

70/4  
56/0  4  98  9/4  49/0  4  134  46/4  55/0  5  

O7  كم ارتباطي راههايوجود 

 شهر دسترسي سهولت و ترافيك
381  70/4  56/0  5  82  1/4  54/0  2  138  6/4  57/0  3  
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  تحليل نقاط تهديد در منطقه شكار ممنوع بزمان .6جدول 

  گردشگران  مسئولين  مردم محلي  تحليل سوات

مجموع   گويه
وزن

ها
  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن نسبي
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

ميانگين 
وزن

ها
  

وزن نسبي
  

رتبه
مجموع   

وزن
ها

  

مي
انگين 

وزن
ها

  

وزن نسبي
  

رتبه
  

T1 جمعيتي حد از بيش تراكم 

  شدن شلوغ و
276  40/3  75/0  1  49  45/2  45/0  4  101  36/3  54/0  2  

T2 و خاك و آب منابع آلودگي 

  منطقه اين اقليم
249  07/3  67/0  2  61  05/3  54/0  1  81  7/2  60/0  1  

T3 با اجتماعي تخلفات ازدياد 

  گردشگران ورود
220  71/2  44/0  6  60  3  54/0  2  98  26/3  54/0  3  

T4 و درختان رفتن بين از 

  گياهي پوشش
244  01/3  49/0  3  58  9/2  51/0  3  93  1/3  51/0  4  

T5 يهانيزم تخريب 

  روستايي مزارع و كشاورزي
238  93/2  48/0  4  56  8/2  34/0  6  91  03/3  50/0  5  

T6 و سنتي فرهنگ رفتن بين از 

  محلي
243  3  48/0  5  40  2  36/0  5  76  53/2  42/0  6  

  1396هاي تحقيق،منبع:يافته

  

  :بزمان شكار ممنوع يمنطقهتوريسم درماني در  توسعه راهكارهاي و راهبردهاارائه 

  )SO( تهاجمي/رقابتي يراهبردها

 يهايبرتر از استفاده جهت زير راهكارهاي. شونديم ارائه منطقه فرصت و قوت نقاط از گيريبهره با كه ييراهبردها    

  :شونديم ارائه آن يتوسعه جهت بزمان شكار ممنوع يمنطقه

  ؛گردشگري از نوع اين يتوسعه براي منطقه توانايي دليل به منطقه در اكوتوريسم بر تاكيد -

  ؛وام و بانكي تسهيالت ارائه با منطقه اين در گذاري سرمايه جهت خصوصي بخش از حمايت -

  ؛منطقه اين از سرمايه فرار از جلوگيري جهت خصوصي شبخ با دولتي هايسازمان همكاري -

  ؛منطقه اين در گردشگري گسترش جهت منسجم ريزيبرنامه ارائه -

  ؛درمنطقه زيربنايي يهاساخت و تاسيسات ايجاد براي دولت توسط بيشتر مالي بودجه تخصيص -

) كوهستاني توپوگرافي و جانوري و گياهي يهاونهگ تنوع رودخانه،( جمله از منطقه هايقابليت از گيري بهره و شناسايي -

  ؛درآمدزايي و اشتغال ايجاد و گردشگري توسعه جهت

  .گردشگري آموزش و ترويج منظور به باتجربه و متخصص نيروهاي از استفاده -
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  )ST( تنوع يراهبردها

  .است منطقه هاينياز از اي پاره نيتأم منظور به و دارد تاكيد بيروني يدهايتهد و دروني قوت نقاط بر راهبردها اين    

  ؛منطقه به وارده يهابيآس كاهش جهت جمعيت حد از بيش تراكم از جلوگيري و گردشگران براي منطقه ظرفيت تعيين -

  ؛مناسب راهي بين استراحتگاهي و اقامتي تاسيسات توسعه و ايجاد -

  ؛فرهنگي و اقتصادي طبيعي، زيرساختي، ديدهايته نمودن كمرنگ جهت در فرهنگي و طبيعي يهاليپتانس تقويت -

  ؛آب يخانه تصفيه و دوچرخه يهيكرا ستگاهيا پاركينگ، احداث -

  ؛و ...... هارستوران تجاري، ياحدها ي وتوسعه -

  .اداري و اوليه يهاكمك امكانات به روستا بهداشت مركز تجهيز -

  

  )WO( بازنگري يراهبردها

 و گياهي يهاگونه تنوع معدني، آب هايچشمه وجود، با منطقه در اكوتوريسم يتوسعه هتج امكانات ساختن فراهم -

  ؛...و جانوري

  ؛...و مقررات و قوانين از گيري بهره با منطقه در محيطيزيست هايآلودگي كنترل -

  ؛منطقه اين يهايتوانمند و هاتيقابل از حداكثري استفاده منظور به مرتبط ادارات وها سازمان بين بيشتر هماهنگي ايجاد -

  گردشگري خدمات و امكانات به مناطق تجهيز و گردشگري يهاطرح اجراي جهت مردمي مشاركت از گيري بهره -

  ؛ارتباطي يهاراه بهبود و توسعه -

 مردم و گردشگران بين تعارض از جلوگيري منظور به گردشگران با برخورد ينحوه در مردم به رساني اطالع و آموزش -

  ؛منطقه

  .هاجاذبه معرفي خصوص در) ايرانشهر شهرستانمجاور ( مناطق ديده آموزش و متخصص نيروي از گيري بهره -

  

  )WT( تدافعي يراهبردها

  .است شده تاكيد موردمطالعه يهيناح پذيري آسيب رفع بر راهبردها اين در    

  ؛گردشگران به منطقه هاي انداز چشم وها جاذبه شناسايي جهت تبليغاتي هايبرنامه يتوسعه -

  ؛...و خدماتي استراحتگاهي، ورزشي، تفريحي، امكانات يتوسعه -

  ؛بيشتر درآمد كسب براي گذشته يهاسال به نسبت گردشگران شمار تعداد افزايش از گيري بهره -

 در منابع رفتن بين از و آلودگي تخريب، از جلوگيري و گردشگري يهاجاذبه از بهينه استفاده جهت ويژه مقررات تدوين -

  ؛منطقه

  ؛شهرستان و استان كشور، سطح در آن انتشار و گردشگري يهاجاذبه به دسترسي مسير نقشه تهيه -

  .گردشگري منابع مديريت و حفظ جهت در منطقه روستاييان توان از استفاده -
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  :فرضيات آزمون

  فرضيه اول

  .باشدمي برخوردار درماني توريسم جهت الزم ظرفيت و توان از بزمان ممنوع شكار منطقه

 به سفر انگيزه براي موجود هاي گزينه بين شداز داده پاسخ آماري جامعه گروه سه توسط كه پرسشنامه نتايج به توجه با    

(مردم  جامعه سهظراز ن و دادند قرار خود انتخاب درصد باالترين را درمانيتوريسم جامعه سه هر ،منطقه شكار ممنوع بزمان

براي توريسم درماني رتبه  هاي آبگرمچشمهنقاط قوت منطقه شكار ممنوع بزمان، در بين محلي، گردشگران و كارشناسان) 

 ، درماني يا سالمتي توريسم براي بزمان ممنوع شكار منطقه درمانيتوريسم قابليت به توجه با پس. اول تا دوم را داشته است

  .شودمي تاييد ما اول فرضيه

  

  دوم فرضيه

  .است شده بزمان ممنوعشكار منطقه در درمانيتوريسم توسعه عدم سبب بنايي،زير تجهيزات و امكانات نبود

ترين اشكال عرضه در صنعت گردشگري، بيشترين حجم عنوان يكي از بنياديامكانات و تجهيزات زيربنايي هر منطقه به    

ميانگين نتايج  .آوردپس از صنعت حمل و نقل و جابه جايي گردشگران به وجود مي درآمد زايي را براي جوامع ميزبان

دهد كه امكانات و تجهيزات توريستي و درماني منطقه در حد بسيار پاييني قرار دارد پرسشنامه هر سه جامعه آماري، نشان مي

نده ضعيف بودن امكانات و تجهيزات توريستي گزينه كم را انتخاب كردند كه اين امر نشان دهآماري درصد جامعه 90و حدود

گرم بزمان، امكانات و تجهيزات هاي توريسم درماني چشمه هاي آببا توجه به باال بودن قابليت باشد.و درماني منطقه مي

-يتظرف مورد نظر براي گردشگري منطقه بايد در سطح بااليي باشد تا تعداد گردشگران بيشتري را با اين منطقه جذب كند.

 منطقه اين در ، تفريحي و جنبي هايفعاليت كميت و كيفيت افزايش ها،جاذبه به دسترسي قابليت اقامتي، امكانات و پذيري

 تواندمي بنايي زير تجهيزات و تاسيسات و هاجاذبه معرفي اما و شودمي تاييد ما دوم فرضيه بنابراين. باشدمي پايين بسيار

  .شود منطقه توريسم اكو توسعه سبب و شدهمنطقه شكار ممنوع بزمان   به انگردشگر سفرهاي افزايش موجب

  

  گيرينتيجه

 اجتماعي اقتصادي، هايبخش يكليه با و دربرگرفته را مختلفي هايفعاليت فرابخشي صنعت يك عنوانبه توريسم صنعت    

 توريسم بخش در دگرگوني و تحول ايجاد در اساسي لعوام از يكي بنابراين دارد تعامل مستقيمغير و مستقيم طوربه فرهنگي و

 سيستمي فرآيند قالب در اينكه يعني باشدمي آن يتوسعه به ايمنطقه نگاه و منفي و مثبت تبعات و آثار جانبههمه يمطالعه

 از كه باشدمي يمتنوع هايجاذبه داراي بزمان ممنوع شكار ي متطقه. كرد ريزيبرنامه بايد آن به دهي رونق و توسعه جهت

 توپوگرافي فرد، به منحصر و زيبا اندازهايچشم وجود جانوري، و گياهي متنوع هايگونه آبگرم، هايچشمه وجود جمله آن

 توجه با. باشدمي مناسب هواي و آب داراي و ايرانشهر شهر به نزديكي مناسب، جغرافيايي موقعيت اي،رودخانه و كوهستاني

 تكنيك وسيلهبه اكوتوريسم، توسعه راهكارهاي و راهبردها ارائه منظور به آمده، عمل به ميداني و ايكتابخانه مطالعات به
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SWOT جهت راهكارهايي و عملي هايپاسخ و مشخص شده مطالعه منطقه در اكوتوريستي هايمحدوديت و هاظرفيت 

 قوت نقاط 18 تعداد منطقه ضعف و قوت نقاط شناسايي و موجود وضع بررسي به توجه با كه هشد ارائه اكوتوريسم توسعه

 نقاط اين براي كه اندشده شناسايي منطقه در تهديد و ضعف نقاط 13 تعداد همچنين و گردشگري يتوسعه هايفرصت و

 شود برداشته ضعف نقاط حذف جهت در مهمي گام و تبديل فرصت به را تهديدها كه ايمداده ارائه راهبردها سري يك قوت

 هايپتانسيل به توجه با كه دهدمي نشان هاتحليل و بررسي نتايج. پذيرد صورت ريزي برنامه فرصت، به آن تبديل تجه در و

 يك به شدن تبديل قابليت منطقه اين هافرصت و قوت نقاط بررسي به نظر با منطقه موقعيت و محيطيزيست و اكوتوريسمي

 كه دارد را خارجي و داخلي گردشگران جذب جهت فراواني پتانسيل و داراست را كشور و منطقه سطح در گردشگري قطب

 طبق .است منطقه در موجود هايتوانمندي و هاقابليت از استفاده جهت مناسب ريزي برنامه و صحيح مديريت نيازمند امر اين

 36/224 ايرتبه نگينميا با 10555 هاكه فرصت و هاقوت وزن مجموع سوات، مدل و هاپرسشنامه از آمده بدست اطالعات

 هايفرصت و قوت نقاط نتايج، اين طبق. باشدمي 18/126 اي رتبه ميانگين با 5474 تهديدها و هاضعف وزن مجموع و

 تحليل و تجزيه خالصه جداول حاصل نتايج اين دارد، غلبه بزمان ممنوع شكار منطقه تهديد و ضعف نقاط بر اكوتوريسم

  دارد. برتري هااستراتژي ساير بر كه باشدمي تهاجمي نوع از استراتژي نوع و. باشدمي SWOT ماتريس

      راهكارها و هاپيشنهاد

   ؛منطقه شكار ممنوع بزمان در درماني گردشگري تاسيسات كيفي و كمي هايظرفيت ارتقاي -

  ؛منطقه در درماني گردشگري هايجاذبه معرفي جهت نوين تبليغاتي هايبرنامه از استفاده -

  ؛ درماني توريسم توسعه در گذاري سرمايه براي خصوصيبخش كردن فعال -

   ؛گردشگري امر در متخصص و  انساني نيروي آموزش -

  .گردشگري اطالعات بانك و رسانياطالع پايگاه ايجاد -

  Ĥخذممنابع و 

فصلنامه تحقيقات منابع آب ايران، شماره دو، . اناير در آن فضايي گستره و معدنيآب هاي)، چشمه1386عيسي (، زادهابراهيم .1

  .66-70سال سوم، صص 

 :موردي مطالعة( پزشكي گردشگري توسعة راهبردهاي بندياولويت و )، تدوين1395تقوايي، مسعود و گودرزي، مسعود ( .2

  .1بهار، ص ، چهارم و بيست شماره، هفتم سال، شهري ريزيبرنامه و پژوهش ، نشريه)شيراز كالنشهر

 بر تاكيد با پزشكي گردشگري استراتژيك برنامه )، تدوين1395اكبر و صفريان، محمد (نژاد، علي؛ عنابستاني، عليحاجي .3

  .103پيايي، ص  شماره، تابستان، دوم شماره، يكم و سي سال، جغرافيايي تحقيقات مشهد، فصلنامه در شهر مذهبي گردشگري

)، موردي: گنبدهاي نمكي فراشبندردشگري با رويكرد توريسم درماني (مطالعهگزمين )،1396حيدري، حسن و توكلي، حميد ( .4

 ،دانشگاه زنجان.هاي نوين در علوم جغرافياييفناوري ها واولين همايش انديشه

  تهران. اول، چاپ سمت، انتشارات گردشگري، صنعت ريزي برنامه )،1387حيدري،رحيم ( .5
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  .49-57اول،  شماره اردبيل، بهداشت و سالمت نشريه ،اردبيل استان منتخب هايچشمه درماني خواص بر
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