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کارگیري همزمان منابع  طریق ترکیب و به از هاي اقتصادي عصر حاضر است کهگردشگري یکی از پویاترین فعالیت

به دنبال دارد. اگر صنعت گردشگري  اقتصادي، زیست محیطی و فرهنگی زیادي را داخلی و خارجی، منافع اجتماعی،

ریزي یابد،  با توجه به چارچوب و اصول توسعه پایدار و با مشارکت مناسب بخش دولتی و خصوصی به طور صحیح برنامه

تقویت ساختار اجتماعی ـ فرهنگی باشد، ارزش میراث فرهنگی و طبیعی را باال برده و منجر به اثرات تواند موجب  می

با  تحلیلی و  -پلدختر با روش توصیفی -مثبت اقتصادي گردد. پژوهش حاضر در محدوده محور گردشگري خرم آباد

از  نفر 30آماري مورد مطالعه،  تدوین شده است. جامعه این محور گردشگري وضعیت بر موثر ابعاد هدف بررسی

هاي تحقیق در قالب مدل تحلیلی اند و دادهري در محدوده استان لرستان بودهکارشناسان و متخصصان حوزه گردشگ

SWOT  وAHP گذاري که مستعد بودن منطقه جهت سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد
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 مقدمه .1

ای چند بعدی است که ابعاد مختلف پدیده گردشگری

جامعه )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره( و محیط را 

(. صنعت 2002، 1دهد)هال و پگتحت تاثیر قرار می

گردشگری با ماهیتی چندبعدی عالوه بر تأمین نیاز 

ای در سیستم جامعه میزبان گردشگران، باعث تغییرات عمده

(. پیشرفت 67: 2009، 2وایر و همکارانگردد )دمی

تکنولوژی در قرن بیست و یکم، باعث ایجاد وقت آزاد و 

افزایش رفاه بیشتری برای گذراندن اوقات فراغت انسان شده 

است به طوری که این قرن، عصر توریسم نامگذاری شده 

(. گردشگری یکی از 1390یزدی و سقایی، است )پاپلی

صنایع در جهان است و در بسیاری بزرگترین و سودآورترین 

از کشورها به عنوان یک استرانژی توسعه از آن استفاده می 

به طوری که بسیاری (. 41: 2014شود )اکبری و مرادی پور، 

از کشورها صنعت گردشگری را به عنوان منبع اصلی 

درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار 

ت و یکم، صنعت گردشگری . در قرن بیسدانند می زیربنایی 

به ابزاری اصلی برای ارتقای کیفیت زندگی و به یکی از 

دهنده جهان امروز تبدیل شده است نیروهای شکل

 (.67: 2004، 3)دیسبیولز

های اقتصادی گردشگری یکی از پویاترین فعالیت

از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان  عصر حاضر است که

-اقتصادی، زیست اجتماعی، منابع داخلی و خارجی، منافع

به دنبال دارد. امروزه  محیطی و فرهنگی زیادی را

گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها 

اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام 

-اند و از آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد مینهاده

بنیاد  (. این پدیده بر180: 1392 کنند )عباسی و همکاران،
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این نیز زاده نیازهای  جابجایی استوار است و گردش و

اقتصاد است.  گوناگون اندیشه، فرهنگ، اجتماع و

 ها وگردشگری بیان کننده وابستگی انسان به شناخت تازه

دوره کنونی که دگرگونی  های گوناگون است. درمکان

-، سفر به مکانگردش و سرگرمی داشته باشدساخته دست

های دیدنی و زیبایی طبیعی و باستانی بهترین گزینه برای 

 (.2: 1385آرامش روان انسان هاست )زاهدی، 

مد تعداد آمنابع در نیتر امروزه گردشگری یکی از مهم

 )ثروتی و آید یزیادی از کشورهای جهان به حساب م

روند کنونی توسعه سریع و پرشتاب با (. 1385 ،کزازی

سنتی و قدیمی به کار گر فته  یها روش ،ردشگریصنعت گ

در این  و دهد ییی خود را از دست مآشده به تدریج کار

 و نو یها ن کسی است که روشآ عرصه موفقیت از

 (.1396 و همکاران، د )موسوینجدید را ارائه کن یها اذبهج

ریزی برای توسعه ها در برنامه کی از نخستین گامی

زیست  شناخت کامل از محیط داشتن ،گردشگری منطقه

مکان برای  ینتر که ضمن شناسایی مناسب یا به گونهاست 

و نامناسب یا در معرض خطر یها پهنه ،توسعه گردشگری

تا بدین ترتیب  نیازمند حفاظت یا احیاء نیز مشخص شوند

 ،ها ورترین برنامهآریزی برای ارائه بهترین و سود ضمن طرح

زاد و وثوقی، فکریت شود )رعای اصول توسعه پایدار نیز

1396 :101.) 

 بسیار هایظرفیت از گردشگری ایران صنعت در

 گزارش اساسرب ت.اس برخوردار توسعه و رشد برای باالیی

 هایجاذبه دهم رتبه ایران گردشگری، جهانی سازمان

 در را طبیعی هایجاذبه پنجم رتبه و تاریخی و باستانی

ی که باید انکته. (1383، یانصار زاده تقی) است دارا جهان

ها و ظرفیت  در نظر داشت شناسایی استعدادها، پتانسیل

گذاری بهینه بتوان در های گردشگری است تا با سرمایه مکان

جهت توسعه پایدار هر چه بیشتر این مناطق گام برداشت. 



 1399 زمستان، (4)پیاپی  چهارمسال اول، شماره  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
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استان ایران و یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری در 

ر جنوب این استان است که لرستان، شهرستان پلدختر د

های  های تاریخی و طبیعی متنوعی مانند تاالب دارای جاذبه

است که  غیرهپلدختر، غار کوگان، پل کلهر، آبشار افرینه و 

کنند. اما  می هر ساله گردشگران زیادی از این مناطق بازدید 

های  نبود اطالعات جامع و پایه در مورد بررسی پتانسیل

نقاط قوت و ضعف گردشگری و اسایی عدم شنگردشگری، 

های مدون در راستای تقویت گردشگری و  ارائه برنامه ریزی

زایی برای جوامع محلی به ویژه در محور گردشگری اشتغال

مورد توجه  پلدختر از جمله مسائلی است که اخیراً ـ آباد خرم

. محور ریزان و مسئوالن منطقه قرار گرفته استبرنامه

های گردشگری پلدختر دارای قابلیت -بادآگردشگری خرم

برای موفقیت در زمینه گردشگری منطقه متنوعی است و 

باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست مورد مطالعه، 

ه منظور داشتن پایداری، باید به محیطی پایداری داشته و ب

ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در دقت برنامه

داد. بنابراین در این راستا، وجه قرار مالحظات خود مورد ت

 وضعیت بر موثر ابعاد پژوهش حاضر با هدف بررسی

پلدختر تدوین شده  -آباد خرم ارتباطی محور گردشگری

است. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری مطالعات 

متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در 

باط موضوعی با تحقیق زیر به چند مورد از تحقیقاتی که ارت

 حاضر دارند، اشاره شده است.

( عوامل موثر بر توسعه گردشگری 2012) 1سوپراینتو

در سنگاپور را مورد مطالعه قرار داده  و نتیجه گرفته است 

 تعداد افزایشی روند بر کننده مصرف شاخص که قیمت

 بسیاری عوامل هم چنین. دارد سنگاپور تأثیر به گردشگران

اند،  کرده کمک گردشگری بخش درآمد به که دارد وجود

 تعداد تنها که داد نشان مطالعه این نتیجه وجود، این با اما

                                                           
1 Suprayitno 

 درآمد به که است عواملی سنگاپور مهمترین های هتل

 است. کرده گردشگری کمک بخش

( عوامل موثر بر رضایت 2017) 2کُنگ و نگوین

تنام مین ویگردشگران و قصد بازگشت آنها در شهر هو چی

های آماری مورد بررسی را با استفاده از پرسشنامه و تکنیک

قرار دادند. نتایج نشان داد که قصد بازگشت مجدد 

گردشگران و رضایت آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم به 

های تاریخی و تفریح و سرگرمی، محیط طبیعی و جاذبه

 فرهنگی محدوده مورد مطالعه وابسته است.

( عوامل موثر بر تقاضای 2018) 3کارانرُدریگوز و هم

گردشگری در مکزیک )تحلیل رقابتی( را مورد بررسی قرار 

 عامل یک قیمت درازمدت، داده و نتیجه گرفتند که در

بازار )مکزیک و  دو در هر خرید تصمیم در موثر

 به نسبت است. هم چنین بازار بررسی مورد کاستاریکا(

 در مقصدی و است سحسا توریستی خدمات قیمت تغییرات

دهد، تمایل بیشتری وجود می ارائه بهتری هایقیمت که

 هایظرفیت ( به بررسی1390دارد. موحد و دولتشاه )

گردشگری  توسعه آباد جهتخرم شهری گردشگری

آباد شهر خرم که نشان دادآنها  نتایج تحقیقاند. پرداخته

د و گردشگری دار ظرفیت الزم را برای تبدیل شدن به قطب

ها و خدمات شهری و توسعه گردشگری در بین زیرساخت

 د.داری وجود دارمعنی آباد رابطهشهر خرم

( در پژوهشی مهمترین 1391عزیزیان و همکاران )

را ارائه  شهرستان پلدختر راهکارهای توسعه گردشگری در

 در ولیعصر هایتاالب (، نقش1392اند. بهاروندی )داده

پلدختر را مورد مطالعه  شهر بر نآ تأثیر و گردشگر جذب

ها در حال حاضر تاالباند که قرار داده است و عنوان  کرده

دالیل مختلف از جمل عوامل انسانی و طبیعی در  بنا به

الزم است در ابتدا با جلب  هند کدارنابودی قرار  هآستان
                                                           

2 Khuong & Nguyen 
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فوری در  تمشارکت مردمی و نهادهای مرتبط اقداما

-سپس با برنامهو ها به عمل آمده و احیا آن تراستای نجا

را جهب جذب  تاالبهاریزی مناسب عملیات حفاظت و توسعه 

 ند. عمل آور هگردشگر ب

نقش ای با عنوان ( در مقاله1394عبدلی و همکاران )

های اکوتوریستی در توسعه گردشگری شهرستان جاذبه

به این نتیجه SWOT  باد با استفاده از مدل راهبردیآخرم

ضعف بینش مدیران  برداری اصولی وعدم بهره اند کهرسیده

ای همحیطی، جاذبهله زیستئمحلی نسبت به مس

دیده، اکوتوریستی، کمبود نیروی متخصص و آموزش

های های مناسب از جمله راهضعف فرهنگی، نبود زیرساخت

 ها،اطراف این جاذبه عدم امنیت کافی در آسفالته و

برای اکثر  کم و ها راجاذبهاین  بهرهبرداری بهینه از

. اعظمی و ها ناشناخته مانده استگردشگران این جاذبه

( با تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و 1394همکاران )

محیطی گردشگری پایدار در روستای نوره به این نتیجه 

رسیدند که عامل اجتماعی مهمترین نقش را در گردشگری 

 سنجی( امکان1394ان )پایدار منطقه دارد. زیویار و همکار

تحلیلی  مدل براساس آبادخرم شهر در توریسم صنعت

SWOT در راهگشا هایمشی را بررسی نموده و خط 

 شهر گردشگری هایپتانسیل و هاتقویت زیرساخت جهت

( در 1397اند. عباسی و همکاران )را ارائه نموده آبادخرم

دشگری ریزی راهبردی توسعه گربرنامهتحقیقی با عنوان 

که ( به نتیجه رسیدند آباد: شهر خرمیمورد)مطالعه شهری 

 میان چهار حالت تهاجمی، آباد دروضعیت گردشگری خرم

در حالت   SWOT محافظه کارانه و رقابتی مدل تدافعی،

های تهاجمی قرار دارد، یعنی باید با توجه به توانمندی

در های پیشرو باشد و گیری از فرصتموجود درصدد بهره

ریزی بندی که با استفاده از ماتریس برنامهگام بعدی اولویت

راهبرد تهیه و تدوین یک برنامه جامع  ،کمی صورت گرفته

آباد مناسب و منظم بلندمدت در زمینه گردشگری خرم

عبارت است از ایجاد تاسیسات و اماکن رفاهی جهت اسکان 

سازمان یافته گردشگران در مجاورت مسیرها، اماکن 

همچنین بازاریابی و تبلیغات  رهنگی و گردشگری وف

آباد با ای جهت معرفی و شناسایی بهتر شهر خرمفرامنطقه

توجه به معرفی این شهر از طرف دفتر سازمان ملل به عنوان 

شهر نمونه گردشگری در ایران به عنوان موثرترین راهبردها 

 .تعیین شدند

لعات پایه ( در طرح پژوهشی با عنوان مطا1398شرفی )

پلدختر به مطالعه جامع ابعاد -محور گردشگری خرم آباد

گردشگری در  محور تعریف شده پرداخته و به بیان این 

تصویب نتایج و دستاوردهای نکته پرداخته است که  

مسیر ارتباطی های مطالعاتی و تثبیت و تعیین جایگاه  طرح

در  در نظام گردشگری استان، گام مهمی پلدختر -خرم آباد

 دهی گردشگری  تبیین و تدوین نظام مدیریت و سازمان

( به 1399عباسی و همکاران ) مذکور خواهد بود. فضاهای 

بررسی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در محور 

پلدختر با مدل ویکور پرداختند. نتایج  -ارتباطی خرم آباد

 هاینشان داد که روستاهای سبزوار، بن الر و افرینه در رتبه

اول تا سوم جهت توسعه گردشگری روستایی در محورهای 

 گردشگری مورد مطالعه قرار دارند.

 . روش تحقیق2

 -نوع تحقیق کاربردی، روش بکار گرفته شده توصیفی

پیمایشی است. گردآوری  -تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی

موجود، نقطه نظر متخصصان و  داده ها از طریق منابع و اسناد

مورد مطالعه صورت گرفت. از  میدانی در محدودههای داده

های گردشگری استان بانک اطالعاتی جاذبه هایداده

های موجود  و های ارتباطی و زیرساختلرستان، موقعیت راه

نیز در مراحل مختلف تحقیق استفاده شده  ArcGISافزار نرم

نفر از کارشناسان و  30است. جامعه آماری مورد مطالعه 
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ر استان لرستان هستند که به حوزه گردشگری د متخصصان

د مطالعه اشراف دارند. پس های گردشگری محور مورجنبه

متغیر اصلی اقتصادی،  4ها و شناسایی آوری دادهاز جمع

اجتماعی موثر بر  -اکولوژیکی، زیرساختی و فرهنگی

ترین در قالب پرسشنامه، مهموضعیت گردشگری منطقه 

و تهدید محور گردشگری مورد نقاط ضعف، قوت، فرصت 

مورد تحلیل قرار گرفت. هم  SWOTمطالعه در قالب مدل 

عوامل و فاکتورهای در راستای تعیین دقیق تر وزن چنین 

-فته شد. در پایان به تحلیل یافتهبهره گر AHPموثر، از مدل 

های مورد استفاده مدلای حاصل از مطالعات میدانی و ه

 پرداخته شد.

 مورد مطالعه . محدوده1. 2

محدوده مورد مطالعه، شهرستان پلدختر در جنوب  

باشد که دارای دو محور  می استان لرستان و غرب ایران 

مواصالتی اصلی و دو محور فرعی است. محورهای اصلی 

باشند، اگرچه  می پلدختر و خرم زال  -آباد شامل محور خرم

محور  تحقیقمحور اصلی گردشگری مورد نظر در این 

پلدختراست. محورهای فرعی شامل محور  -آباد مخر

محور . دره شهر هستند -رومشکان و محور پلدختر -پلدختر

پلدختر از پلیس راه بدرآباد شروع و تا محل  -آباد خرم

 )بعد از عبور از پاعلم ( محور خرم زالبه اتصال این محور 

آباد و  های خرم باشد. محور مذکور در ابتدا از شهرستان می 

نماید و سپس بعد از روستای قالبی سفلی  می گنی عبور چ

شود. بخش عمده محور در  می وارد شهرستان پلدختر 

قرار گرفتن  (.1)شکل شهرستان پلدختر قرار گرفته است

محدوده مورد مطالعه در مسیر گذرگاههای باستانی، واحد 

زاگرس چین خورده با سازندهای عمدتا آهکی و آب و 

باعث شکل گیری عوارض تاریخی و  هوای چهار فصل،

طبیعی متعددی در شهرستان پلدختر و محور گردشگری 

مورد مطالعه شده است. به طوری که در حریم این محور 

جاذبه های گردشگری متعددی قرار دارند که برخی از آنها 

غیره در فهرست مانند پل دختر، پل کلهر، آبشار افرینه و 

 اند.آثار ملی ثبت شده

 
 1398نگارندگان، : منبع طالع، . موقعیت شهرستان پلدختر و جاذبه هاي گردشگري محور مورد م1کل ش
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 های تحقیق. یافته3

ترین عوامل داخلی و بیرونی در این تحقیق ابتدا، مهم

 -آبادتوسعه گردشگری مسیر ارتباطی خرم اثرگذار بر

 1 پلدختر مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آنها در جداول

 آمده است.  2و 

 پلدختر -آبادمسیر ارتباطی خرم  گردشگري بر مؤثر داخلی عوامل . ماتریس1جدول 

 ضعف نقاط قوت نقاط عوامل

 اقتصادي

ریزی گذاری و برنامهمستعد بودن منطقه جهت سرمایه -

 گردشگری

 مواصالتی به جنوب کشور موقعیت از برخورداری -

 اقتصادی زیاد هایقابلیت و توانمندی -

 طور به دولتی و سرمایه گذاری ریزیبرنامه وجود عدم -

مناسب در خصوص سرمایه گذاری در مسیر گردشگری خرم 

 پلدختر -آباد

بخش خصوصی در عدم بهره گیری مناسب از سرمایه گذاران  -

 منطقه امور مربوط به گردشگری

اکولوژیکی 

 )جغرافیایی(

ردشگری در فصول گ مناسب اقلیم و مطبوع هوای و آب -

 پاییز و زمستان

 برخورداری از  باغات زیبای انجیر  -

 قطب سبزیجات استان  -

 مسیر ارتباطی مناسب آزاد راه پل زال  -

 مطالعه  مورد مسیر   عبور رودخانه کشکان در -

 بوم زیست طبیعی رفتار به توجه عدم -

 آب وهوای گرم در فصول تابستان و بهار -

 دشگریفصلی بودن گر  -

 رخداد سیالب های متوالی-

 زیرساختی

 های بین راهیوجود رستوران -

های های گردشگری نظیر تاالبتجهیز برخی سایت -

 پلدختر و غار کوگان

 

 

 تخریب اکثر زیرساخت های شهرستان بر اثر سیل اخیر -

محور  رسانی اطالع در نوین های ابزار از استفاده ناکارآمدی -

 ارتباطاتو تجهیزات ها زیرساخت کفایت عقدم و گردشگری

 اطالعات فناوری و

کمبود فضای سبز، فضای عمومی و فضای سبز عمومی و -

 فضای باز گردشگری

 فقدان المان های مناسب -

 کمبود امکانات رفاهی و تفریحی -

 شهرستان سطح در پیشرفته بهداشتی مراکز کمبود -

 کم بودن سهم ناوگان حمل ونقل عمومی-

 امر در گیر تصمیم مسئول متعدد سازمانهای جودو -

 مبهم وظایف تقسیم با گردشگری

 -فرهنگی

 اجتماعی

 غنی فرهنگی میراث و و دیدنی تاریخی هایمکان وجود -

 توسعه هایطرح در مردم مشارکت حس وجود -

 گردشگری

 به گردشگر در جذب گردشگری تورهای ناچیز سهم -

 شهرستان

 

دمات تفریحی کافی مخصوص بانوان و نبود امکانات و خ -

 کودکان

 هاجاذبه برخی سازی غن و روزرسانیبه عدم -

های  بخش در دیده آموزش و متخصص نیروی وجود عدم -

 منطقه در متفاوت

 جدی یا شهرستان و رسوم خاص آداب با آشنایی عدم -

 گردشگران از طرف رسوم و این آداب نگرفتن

 تاریخ، از مسافران و ت گردشگراناطالعا میزان بودن پایین -

 جذاب شهرستان و دیدنی نقاط و طبیعت فرهنگ،

معرفی  در زمینه شده برگزار هایجشنواره تعداد بودن پایین -

 از  استان لرستان خارج و داخل قابلیت های گردشگری در

 1398منبع: نگارندگان، 

 



 

 
 

 پلدختر -خرم آباد یباطارت ریمس گردشگري بر عوامل بیرونی مؤثر . ماتریس2جدول

 تهدیدها هافرصت عوامل

 اقتصادي

گذاری در افزایش انگیزۀ بخش خصوصی به سرمایه -

 بخش گردشگری

 ارتقاء تفکر اقتصاد سفر و گردشگری -

 وام های ( خصوصی بخش برای الزم تسهیالت عدم ارائه -

 )... مدت و بلند

 افزایش بالطبع و زمین بازی بورس و زمین قیمت افزایش -

 گردشگری تجهیزات و تسهیالت ایجاد جهت بار مالی

 گردشگری بخش در سرمایه کند برگشت -

 اکولوژیکی

 )جغرافیایی(

-ی مسیر ارتباطی خرمباال اریبس یگردشگر تیقابل -

  یگردشگر یها از قطب یکیعنوان  بهپلدختر  -آباد

 استان

 هانظیر تاالب مناظر طبیعی زیبا -

 

 یش از ظرفیت و حد تعادل محیط طبیعیبرداری ببهره -

پی  در پی خشکسالی های مانند محیطی زیست تهدیدات -

 چند سال گذشته

وجود احتمال رخداد مخاطرات طبیعی در فصول  -

 98گردشگری  مانند سیل فروردین 

 اصالح و بهبود زیرساخت های گردشگری موجود - زیرساختی

ریح بانوان و کمبود مناطق  تفریحی اختصاصی جهت تف -

 کودکان

 زمان در ویژه به ارتباطی ی راه ها ظرفیت بودن ناکافی -

 تعطیالت

های رفاهی مناسب جهت رفاه حال کامل نبودن زیرساخت -

 عموم گردشکران از جمله هتل و اقامتگاهای مناسب

 وجود مخاطرات طبیعی و زیست محیطی -

 عملکرد ضعیف تسهیالت و خدمات گردشگری -

 زیرساخت های ارتباطی و...... در سیل اخیرتخریب  -

کمبود ایمنی زیرساخت حمل و نقل در مسیر ارتباطی خرم  -

 پلدختر -آباد

 

-هنگی فر

 اجتماعی

 به سال های نسبت داخلی گردشگران شمار افزایش -

 گذشته

 به منطقه مجدد سفر برای گردشگران انگیزه افزایش -

 اجتماعی-جاذبه های موجود فرهنگی به توجه با

برخورداری از قدمت و سابقۀ تاریخی و شکل گیری -

 هویت اجتماعی و فرهنگی

فراهم بودن شرایط مناسب برای شناخت ویژگی های  -

 برای گردشگران استانفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

تبعات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور گردشگران در  -

 محلی -فرهنگ و بافت اجتماعی بومی

زمینه تعداد گردشگران ورودی  در آماری جامع نظام نبود -

 گردشگری و درآمد حاصل از 

 تبلیغات کافی و معرفی جاذبه های گردشگری استانعدم  -

 1398منبع: نگارندگان، 

تجزیه و تحلیل عوامل داخلی با استفاده از مدل 

AHP 
اقدام به تشکیل  عوامل،در راستای تعیین دقیق تر وزن 

پژوهش و مقایسات زوجی و محاسبات  ساختار درختی

( از AHP) اهمیت هر عامل بر اساس مدل سلسله مراتبی

نخست با این وجود، گردید.  ExpertChoiceطریق نرم افزار 

بر اساس  ماتریس مقایسات زوجی )مربوط به عوامل داخلی(

 نظر خبرگان و متخصصین تکمیل گردید. 

 تجزیه و تحلیل نقاط قوت

رای ارزیابی وزن دقیق نقاط قوت از نرم در این مرحله ب

استفاده شده است تا وزن دقیق آنها با  ExpertChoiceافزار 

استفاده از ماتریس مقایسات زوجی بدست آورد که در 
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 (.2شده است )شکل نمودار زیر وضعیت هر یک از عامل های قوت نشان داده 

 (SWOT- AHPلعه با استفاده از از مدل ترکیبی ). نتایج نهایی نقاط قوت محور گردشگري مورد مطا2شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

 دهد که در بینها و نتایج حاصل از مدل نشان مییافته

-عه، مستعد بودن منطقه جهت سرمایههای مورد مطالمولفه

ز ( با کسب امتیاS1ریزی گردشگری )گذاری و برنامه

قرار دارد و در جایگاه نخست در بین سایر عوامل  087/0

ها ن اهمیت و اثرگذاری در بین مولفهاین امر بیانگر بیشتری

گردشگری در  مناسب اقلیم و مطبوع هوای و باشد. آبمی

وردن امتیاز آ( نیز با به دست S2فصول پاییز و زمستان )

عامل بیشترین  در جایگاه دوم واقع شده است. این دو 084/0

ها یشترین استفاده از این پتانسیلب باشند و بایدامتیاز را دارا می

جهت استفاده درست از این فضاها صورت گیرد تا 

مسیرهای ارتباطی فضایی مناسبی برای گردشگران داخلی و 

 ها وجود. از سوی دیگر در بین همین مولفهخارجی باشد

 غنی، وجود فرهنگی میراث و و دیدنی تاریخی هایمکان

گردشگری و  هتوسع هایطرح در مردم مشارکت حس

های پلدختر های گردشگری نظیر تاالبتجهیز برخی سایت

ند که نشان از میزان اهمیت اآخر واقع شدههای در جایگاه

ها نیز توان از این فرصتریزی میباشد. لذا با برنامهها میآن

جهت افزایش تعداد گردشگران ورودی به منطقه استفاده 

 مناسب به عمل آورد.

 ل نقاط ضعفتجزیه و تحلی

دهد که در حاصل از تحلیل نقاط ضعف نشان می نتایج

 نوین ابزارهای از استفاده های مذکور، ناکارآمدیبین مولفه

و  هازیرساخت کفایت عدم و گردشگریرسانیاطالع در

 اطالعات با کسب امتیاز فناوری و ارتباطاتتجهیزات

فه، مول همچنین،در جایگاه نخست واقع شده است.  102/0

کمبود فضای سبز، فضای عمومی و فضای سبز عمومی و 

در جایگاه دوم  097/0 فضای باز گردشگری با کسب امیتاز

 از لحاظ میزان اهمیت واقع شده است. سومین مولفه عدم

مناسب  طور به دولتی گذاریو سرمایه ریزیبرنامه وجود

 -آبادمسیر ارتباطی خرم گذاری دردر خصوص سرمایه

باشد. این سه عامل مهمترین می 085/0 با میزان امتیازپلدختر 

روی گردشگری محدوده مورد مطالعه های پیشضعف

 (.3)شکل  هستند
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 1398منبع: نگارندگان،   AHP. تجزیه و تحلیل نقاط ضعف محور گردشگري مورد مطالعه با استفاده از مدل 3شکل 

 AHPبا استفاده از  تجزیه و تحلیل عوامل خارجی

همانطور که در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی اشاره 

تر وزن هر عامل در راستای تعیین دقیقشد، در این مرحله نیز 

خارجی اقدام به تشکیل ساختار درختی پژوهش و مقایسات 

زوجی و محاسبات اهمیت هر عامل بر اساس مدل سلسله 

گردید.  ExpertChoice( از طریق نرم افزار AHP) مراتبی

طبق آنچه در ارزیابی عوامل  رسیدن به این هدفبرای 

خارجی نیز مشاهده گردید، نخست ماتریس مقایسات 

اساس نظر خبرگان و بر زوجی )مربوط به عوامل داخلی(

 متخصصین تکمیل گردید.

 عوامل تهدیدهاتجزیه و تحلیل 

در این مرحله نیز مانند سایر مراحل فوق اقدام به تعیین 

وزن دقیق تهدیدها گردید که وضعیت هر یک از این عامل 

 ارائه شده است. 4ها در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398منبع: نکارندگان، ، AHP. تجزیه و تحلیل تهدیدهاي محور گردشگري مورد مطالعه با استفاده از 4شکل 

های تهدید هر کدام دهد که مولفهنشان می 4شکل 

های متفاوتی بر اساس در جایگاهمتیاز کسب شده اساس ابر

ند. بر این اساس، مولفه ایزان اثرگذاری و اهمیت واقع شدهم

 هایوام( خصوصی بخش برای الزم تسهیالت عدم ارائه
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در جایگاه اول واقع  098/0با کسب امتیاز  غیره( بلندمدت و

شده است و بیانگر میزان اثرگذاری آن بر روی محدوده 

 بازیبورس و زمین قیمت . افزایشباشدمورد مطالعه می

 و تسهیالت ایجاد جهت بار مالی افزایش بالطبع و زمین

 بخش در سرمایه کند گردشگری و برگشت تجهیزات

گردشگری به عنوان دومین مولفه شناخته از نظر کارشناسان 

-می 085/0 و خبرگان جامعه بوده است و میزان امتیاز آن

ه کمبود مناطق تفریحی باشد. سومین مولفه در این زمین

اختصاصی جهت تفریح بانوان و کودکان با کسب امتیاز 

اشاره کرد که هر سه آنها بیشترین نقش را در کاهش  084/0

 – آبادخرمتعداد گردشگران ورودی به مسیر گردشگری 

 پلدختر و به طور کلی شهرستان پلدختر دارند.

 هاتجزیه و تحلیل فرصت

د جهت توسعه محور های موجودر تحلیل فرصت

بندی آنها گردید که شگری مورد مطالعه، اقدام به رتبهگرد

 باشد.اهده میقابل مش 5نتایج آنها در شکل 

 AHPتجزیه و تحلیل فرصتهاي موجود در محور گردشگري مورد مطالعه با استفاده از . 5شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

ری در گذاافزایش انگیزۀ بخش خصوصی به سرمایه

ی مسیر باال اریبس یگردشگر تیقابلبخش گردشگری، 

 یها از قطب یکیعنوان  بهپلدختر  -ارتباطی خرم آباد

های ی استان و اصالح و بهبود زیرساختگردشگر

گردشگری موجود و غیره اشاره کرد که میزان امتیاز آنها به 

بوده است که این عوامل  107/0و  143/0، 166/0 ترتیب

گری مسیر گردشگری ش را در توسعه گردشبیشترین نق

های داشته باشند و با توجه به جایگاهتواند مورد مطالعه می

-دریافت که این سه مولفه مذکور میتوان وم میاول تا س

تواند نقش موثری و پراهمیتی در کاهش نقاط ضعف و 

تهدیدها داشته باشد و در نتیجه باعث بهبود وضعیت مسیر 

مربوط به هر نهایت پس از محاسبه وزن  گردشگری شود. در

معیار و مقایسه زوجی آنها، وزن نسبی یک از معیارها و زیر

 6است که در شکل  هر یک از معیارهای کلی تعیین شده

 باشد.قابل مشاهده می

بنابراین، کل مقایسات زوجی و تعیین وزن نهایی کلیه 

 3عوامل در چهار سطوح ساختار تحقیق در جدول شماره 

 ارائه شده است
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 کل مقایسات زوجی و تعیین وزن نهایی. 3جدول 

 وزن نهایی
 ضعف و تهدید

(WT) 

ضعف و فرصت 

(WO) 

قوت و تهدید 

(ST) 

قوت و فرصت 

(SO) 
 1سطح  2سطح 

033/0 008/0 008/0 009/0 008/0 O1 (L: .166) O (L: .181) 

018/0 005/0 004/0 005/0 004/0 O2 (L: .102)  

023/0 005/0 006/0 005/0 007/0 O3 (L: .143)  

019/0 005/0 005/0 004/0 005/0 O4 (L: .101)  

02/0 005/0 005/0 006/0 004/0 O5 (L: .107)  

016/0 006/0 005/0 003/0 004/0 O6 (L: .102)  

017/0 004/0 005/0 004/0 004/0 O7 (L: .091)  

017/0 004/0 005/0 005/0 004/0 O8 (L: .092)  

019/0 005/0 004/0 005/0 005/0 O9 (L: .096)  

182/0 044/0 047/0 046/0 045/0 O (L: .181) Total 

025/0 006/0 007/0 006/0 006/0 S1 (L: .087) S (L: .261) 

02/0 005/0 005/0 005/0 005/0 S10 (L: .073)  

021/0 005/0 006/0 005/0 005/0 S11 (L: .074)  

019/0 005/0 004/0 005/0 005/0 S12 (L: .072)  

023/0 006/0 006/0 005/0 006/0 S13 (L: .076)  

02/0 005/0 005/0 005/0 005/0 S2 (L: .073)  

023/0 006/0 005/0 006/0 006/0 S3 (L: .081)  

02/0 004/0 006/0 005/0 005/0 S4 (L: .084)  

02/0 005/0 004/0 006/0 005/0 S5 (L: .076)  

02/0 005/0 004/0 006/0 005/0 S6 (L: .080)  

022/0 005/0 005/0 006/0 006/0 S7 (L: .078)  

021/0 005/0 005/0 006/0 005/0 S8 (L: .077)  

019/0 005/0 005/0 005/0 005/0 S9 (L: .071)  

273/0 067/0 066/0 071/0 069/0 S (L: .261) Total 

032/0 007/0 009/0 007/0 009/0 T1 (L: .098) T (L: .315) 

017/0 005/0 005/0 003/0 004/0 T10 (L: .058)  

019/0 004/0 005/0 004/0 006/0 T11 (L: .069)  

019/0 005/0 005/0 004/0 005/0 T12 (L: .060)  

017/0 004/0 004/0 004/0 005/0 T13 (L: .055)  

019/0 004/0 006/0 004/0 005/0 T14 (L: .061)  

026/0 006/0 005/0 008/0 007/0 T2 (L: .085)  

021/0 005/0 006/0 005/0 005/0 T3 (L: .063)  

024/0 007/0 006/0 006/0 006/0 T4 (L: .071)  

027/0 006/0 008/0 005/0 005/0 T5 (L: .084)  

02/0 006/0 004/0 004/0 006/0 T6 (L: .069)  

023/0 006/0 007/0 005/0 005/0 T7 (L: .081)  

  1398منبع: نگارندگان، 
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 کل مقایسات زوجی و تعیین وزن نهایی. 3جدول ادامه 

 وزن نهایی
 ضعف و تهدید

(WT) 

ضعف و فرصت 

(WO) 

قوت و تهدید 

(ST) 

قوت و فرصت 

(SO) 
 1سطح  2سطح 

024/0 005/0 007/0 006/0 006/0 T8 (L: .075)  

021/0 005/0 006/0 004/0 006/0 T9 (L: .071)  

309/0 075/0 083/0 069/0 082/0 T (L: .315) Total 

021/0 005/0 006/0 005/0 005/0 W1 (L: .085) W (L: .243) 

014/0 003/0 003/0 003/0 005/0 W10 (L: .067)  

015/0 003/0 004/0 004/0 004/0 W11 (L: .060)  

009/0 002/0 003/0 002/0 002/0 W12 (L: .042)  

013/0 003/0 002/0 003/0 004/0 W13 (L: .054)  

012/0 003/0 003/0 003/0 003/0 W14 (L: .049)  

009/0 002/0 002/0 002/0 003/0 W15 (L: .048)  

016/0 004/0 004/0 004/0 004/0 W2 (L: .061)  

02/0 005/0 004/0 006/0 005/0 W3 (L: .080)  

014/0 003/0 003/0 004/0 004/0 W4 (L: .060)  

017/0 004/0 003/0 005/0 005/0 W5 (L: .078)  

016/0 004/0 003/0 005/0 004/0 W6 (L: .064)  

023/0 003/0 006/0 007/0 007/0 W7 (L: .102)  

026/0 006/0 006/0 007/0 007/0 W8 (L: .097)  

012/0 002/0 003/0 003/0 004/0 W9 (L: .053)  

237/0 052/0 056/0 063/0 066/0 W (L: .243) Total 

 وزن نهایی  262/0 249/0 252/0 238/0 00/1

 1398منبع: نگارندگان، 

های ، مقایسات زوجی بین گزینه3جدول  بر اساس

( و همچنین هر یک از نقاط WT وSO ،ST ، WOپژوهش )

ها سازی گردید. یافتهالها نرمقوت، ضعف، تهدید و فرصت

-( بر استراتژیO1ها )بین نقاط فرصت دهد که درنشان می

، 009/0، 008/0 ( به ترتیب برابرWTو SO ،ST ، WOهای )

باشد. این امتیاز بیانگر بیشترین می 008/0، 008/0

تاثیرگذاری را بر راهبردهای چهارگانه داشته و در نتیجه 

( بر راهبردهای چهارگانه O3تاثیر کل عامل نقطه فرصت )

( بیشترین S1است. در بین نقاط قوت، ) (033/0) فوق برابر

تاثیرگذاری را دارد، به طوری که این عامل بر استراتژیهای 

( به ترتیب امتیاز برابر WTو SO ،ST ، WOچهارگانه )

باشد و از اهمیت ( می006/0(، )76/0(، )006/0(، )006/0)

بیشتری نسبت به سایر نقاط قوت دارد و نتیجه تاثیر کل آن 

باشد. در بین عوامل می 025/0 های چهارگانهیبر استراتژ

های ظ اثرگذاری و اهمیت در بین مولفه( از لحاT1تهدید )

تهدید بیشترین نقش را بر راهبردهای چهارگانه داشته است 

های و میزان امتیاز آن به ترتیب اثرگذاری بر روی استراتژی

، 007/0، 009/0 ( برابرWTو SO ،ST ، WOچهارگانه )

( بر T2و تاثیر کل این عامل )باشد می 007/0، 009/0

ست. در نهایت از بین نقاط ا 032/0 های فوق الذکراستراتژی

یشترین اثرگذاری را ( اشاره کرد که بW8توان به )ضعف می

آن روی ها داشته است و میزان اثرگذاری در بین مولفه

( به ترتیب WTو SO ،ST ، WOگانه )های چهاراستراتژی

که تاثیر  006/0، 006/0، 007/0، 007/0 از عبارتند ازامتی
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است. همچنین در   026/0برابر ها کلی آن بر این استراتژی

نتایج مقایسات زوجی حاصل از عوامل داخلی و  4جدول 

 خارجی آورده شده است.

 . محاسبه و مقایسه وزن معیارهاي تاثیرگذار در اتخاذ راهبردهاي چهارگانه4جدول 

Alts O (L: .181) S (L: .261) T (L: .315) W (L: .243) وزن نهایی 

SO 045/0 069/0 082/0 066/0 262/0 

ST 046/0 071/0 069/0 063/0 249/0 

WO 047/0 066/0 083/0 056/0 252/0 

WT 044/0 067/0 075/0 052/0 238/0 

 001/01 237/0 309/0 273/0 182/0 وزن نهایی

 1398منبع: نگارندگان، 

 045/0ها با امتیازات دهد که فرصتمی 4نتایج جدول 

بر استراتژی تدافعی  046/0 (،SOبر استراتژی تهاجمی )

(ST،) 047/0 ( بر استراتژی تنوعWOو ) بر استراتژی  044/0

 اند. نقاط قوت نیز با امتیاز بودهگذار ( تاثیرWTبازنگری )

راتژی بر است 071/0 (،SOبر استراتژی تهاجمی ) 069/0

بر   067/0 ( وWOبر استراتژی تنوع ) 066/0 (،STتدافعی )

تهدیدها نیز با  اند.( تاثیرگذار بودهWTاستراتژی بازنگری )

بر  069/0 (،SOبر استراتژی تهاجمی )  082/0 امتیاز

 ( وWOبر استراتژی تنوع )  083/0 (،STاستراتژی تدافعی )

اند. در ر بوده( تاثیرگذاWTبر استراتژی بازنگری ) 075/0

بر استراتژی  ،066/0 ها نیز با امتیازنهایت اینکه ضعف

بر  056/0 (،STبر استراتژی تدافعی )  063/0 (،SOتهاجمی )

( WTبر استراتژی بازنگری ) 052/0 ( وWOاستراتژی تنوع )

 اند.ذار بودهگتاثیر

 انتخاب راهبردهاي قابل قبول 

قع گرایانه بودن در این مرحله بررسی و تحلیل میزان وا

نتایج نهایی و خروجی محاسبات مد نظر می باشد، به طوری 

که در این مرحله از روش نظامند تحلیل حساسیت استفاده 

شده است که این تحلیل یک روش نظامند برای تعیین میزان 

اهمیت معیارها و زیر معیارهای پژوهش دانست که بر 

ر توسعه گردشگری ارزیابی نهایی و تعیین راهبردهای برتر د

و افزایش ورود گردشگران به مسیر مورد مطالعه تاثیر می 

گذارد. با این وجود، این تحلیل به منظور اثر تغییرات وزن 

معیارها و میزان ارجحیت بر رتبه بندی است که راهبردهای 

مطرح شده در منطقه مورد مطالعه اعمال و نتایج آن در 

 ارائه شده است. 7شکل 

 
 1398منبع: نگارندگان، ها، تحلیل حساسیت عملکردي گزینه .7ل شک



102 
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 گیری. بحث و نتیجه4

 -دآبارستان پلدختر و محور گردشگری خرمشه

 پلدختر به عنوان جزئی از نظام گردشگری این محدوده،

متعدد گردشگری مانند  هاو جاذبه ها علیرغم پتانسیل

ریسم، گردشگری مذهبی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم، اگروتو

وضعیت گردشگری دارای غیره. گردشگری روستایی و 

باشد، به طوری که محور گردشگری مورد  مطلوبی نمی

مطالعه بیشتر به عنوان یک معبر تا مقصد گردشگری ایفای 

با پلدختر  -آباداطی خرممسیر ارتبچنین همنماید.  می نقش 

 ،وجود نقش و عملکرد محوری در نظام گردشگری منطقه

شده  و سازماندهیمنسجم، مدون  حاضر فاقد برنامه در حال

، تبلیغ و ترویج های گردشگریجاذبهدر جهت معرفی 

  .استالگوهای نوین گردشگری 

بررسی و تحلیل نقاط عوامل داخلی و خارجی موثر بر 

وضعیت گردشگری محور مورد مطالعه حاکی از آن است 

های متعدد، عدم وجود رغم وجود پتانسیلکه علی

دن از ابزارهای تبلیغاتی و های الزم و استفاده نکرزیرساخت

های گردشگری منطقه رسانی جهت معرفی ظرفیتاطالع

ها تفاده نشدن از ظرفیت این پتانسیلمورد مطالعه، باعث اس

مع محلی شده است. تحلیل جهت توسعه منطقه به ویژه جوا

نقاط  گیری از)بهره STها نشان داد که استراتژی استراتژی

ردشگری( قوت موجود و کاهش تهدیدات موثر بر فرایند گ

 باشد. درترین راهبرد توسعه میمحور مورد مطالعه، مناسب

 نقاط از استفاده با شودمی تالش STاجرای راهبردهای 

خارج  محیط در موجود تهدیدات از ناشی اثرات قوت

  .بروند بین از یا یابد کاهش

سعه دی جهت رفع موانع تواز جمله راهبردهای پیشنها

توان به مواردی مانند گردشگری محور مورد مطالعه می

 از گیریبهره با پذیرایی و اقامتی واحدهای وضعیت بهبود

بهره،  کم بانکی و تسهیالت بالقوه گذارانسرمایه مالی منابع

دولتی،  بخش کمک به گردشگری هایجاذبه از حفاظت

 به گردشگری فرهنگ به نسبت مردم آگاهی سطح افزایش

 هایازکانال دولتی، استفاده و مسئوالن مدیران کمک

 بازاریابی و رسانیاطالع دفاتر ایجاد و نظیر اینترنت مستقیم

خدمات  و تسهیالت عملکرد کنونی، تقویت بازارهای در

 دهنده ارائه واحدها عملکرد بر نظارت گردشگری، بهبود

گردی های بومگری و تقویت و توسعه واحدخدمات گردش

( نیز 1392) اشاره نمود. نتایج مطالعه مشابه زیویار و همکاران

 فراوانی های توریستیجاذبه آباد ازخرم نشان داد که شهر

 است. بسیاری محیطی هایقابلیت دارای و است برخوردار

 و نیست برخوردار با محیط الزم پذیری انطباق از شهر لیکن

 تهدیدها بردن بین از دددرص هاییاستراتژی اتخاذ با باید

 د.برآم فرصت به تبدیل جهت

 تقدیر و سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مطالعات پایه 

باشد که با حمایت پلدختر می -شگری خرم آبادمحور گرد

مالی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

گان مقاله از استان لرستان انجام شده است. بنابراین نویسند

اداره همکاری مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری این 

 نمایند.کل تقدیر و تشکر می

 فهرست منابع

)مطالعه موردی:  تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری پایدار" .1394. ناهید ،هاشمی امینو  سارا ،جلیلیان ؛موسی ،اعظمی

 .154-174 ، صص14شماره  ،توسعه گردشگري ریزي ومجله برنامه ،"روستای نوره(
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اولین همایش حفاظت  ،"های ولیعصر در جذب گردشگر و تأثیر آن بر شهر پلدختربررسی نقش تاالب". 1392. الدینءعطا ،بهاروندی

 .زیست فردااندیشان محیطشرکت هم، ، همدانهاي آبی ایرانها و اکوسیستماز تاالب

 انتشارات سمت.، تهران، "توریسم، مفاهیم و ماهیت آن". 1390. مهدی ،ییسقاو  یزدی، محمد حسینپاپلی

، "های طبیعی گردشگریرانی و توسعه با رویکرد به جاذبههای عمرنامهها، بجهانگردی در ایران، سیاست" .1383. حسن ،زاده انصاریتقی

 انتشارات اندیشه پویا.، تهران

مطالعۀ ) های تاریخی شهریمکان عوامل مؤثر بر گردشگری". 1393. امین ،نب و صفدریتیموری، راضیه؛ کرمی، فریبا؛ تیموری، زی

 .63-78، صص 1، شماره نشریه گردشگري شهري،  "(بازار تاریخی کالنشهر تبریز موردی:

ایی فضاي فصلنامه جغرافی ، "ریزی در استان همدانهای برنامه ژئوتوریسم و فرصت". 1385. الهام ،کزازیو  رضاثروتی، محمد

 .1 -37 ، صص16 ، شمارهگردشگري

 .89 -104 ، صص3شماره ، مدرس علوم انسانی،  "های توسعه پایدار از منظر اکوتوریسمچالش" .1385 .الساداتشمس ،زاهدی

ی تحلیل مدل اساس بر آبادخرم شهر در توریسم صنعت سنجیامکان". 1394. مصطفی ،زیویار، پروانه؛ تیموری، سمیه و نوروزی

SWOT"  ،73 -88، صص 39، شماره فصلنامه جغرافیایی سرزمین. 

دستی و ایع، طرح پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صن"پلدختر-مطالعات پایه محور گردشگری خرم آباد". 1398شرفی، سیامک. 

 .1-486گردشگری استان لرستان، صص 

ارتباطی  مسیرهایدر گردشگری توسعه روستاهای مستعد ناسایی ش "، 1399 .سیده شهناز  ،موسویعباسی، حامد؛ شرفی، سیامک و 

 .1-16، صص 1، شماره مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،  "شهرستان پلدختر

شهری نمونه مورد مطالعه: شهر ریزی راهبردی توسعه گردشگری برنامه". 1397. رحمت اهلل ،نعمت و ملک  شاکرمی، عباسی، مصیب؛

 .155 -168 ، صص28شماره ، جغرافیایی فضا آمایش  ،"آبادخرم

، فارسخلیج فصلنامه ، "تبیین پروفایل رفتاری گردشگران در جزایر خلیج فارس" .1392علی.  ،زارعو  بهرنگ ،سالجقه ؛دیاکو ،عباسی

 .35-59 ، صص2شماره 

اد )با استفاده آبهای اکوتوریستی در توسعه گردشگری شهرستان خرمنقش جاذبه. 1394. حبیب ،میرزاییو  یالدم، اصغر؛ شاپوری ،عبدلی

 .دانشگاه لرستان ،لرستان ،هاي سرمایه گذاري در استان لرستانمللی فرصتلاکنفرانس بین (،SWOTاز مدل راهبردی 

اولین  ."بررسی راهکارهای توسعه گردشگری درشهرستان پلدختر" .1391. ندا ،جامه بزرگو  مهدی، محمدصادق؛ دلفانی ،عزیزیان

شرکت هم اندیشان محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،گردي ایران زمینهمایش ملی گردشگري و طبیعت

 .فردا

-برنامه، "AHP و GIS ر شهرستان تالش باهای مناسب توسعۀ اکوتوریسم د بندی پهنه اولویت" .1396. لیال ،وثوقیو  نازنین ،زادفکری

 .101 -124صص ، 23، شماره ریزي فضایی

آمایش جغرافیایی  ،"آباده گردشگری شهری خرمهای گردشگری جهت توسعبررسی ظرفیت". 1390صدیقه.  ،دولتشاه؛ علی ،موحد

 .87-102، صص 1، شماره فضا

 جانیاستان آذربا یعوامل موثر بر توسعه گردشگر یوهایسنار نیتدو". 1396 سادات.الفاطمه ،یکهک ؛انیاسحاق، جالل؛ نجفریم ی،موسو

 .49-62، صص 3، شماره يشهر يگردشگر، "زاردیو ویبا استفاده از سنار یغرب

http://gps.gu.ac.ir/issue_8397_9107.html
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(شرفی و همکاران).... گردشگري محور ارتباطی   بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت  
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Abstract 

Tourism is one of the most dynamic economic activities of the present era, which, through the 

combination and simultaneous use of internal and external resources, has many social, economic, 

environmental and cultural benefits. If the tourism industry is properly planned according to the 

framework and principles of sustainable development and with the proper participation of the public 

and private sectors, it can strengthen the socio-cultural structure, increase the value of cultural and 

natural heritage and lead to effects positive economically. The present study was conducted in the 

Khorramabad-Poldakhtar tourism road with a descriptive-analytical method and with the aim of 

examining the dimensions affecting the tourism situation of this road. The study population consisted 

of 30 experts and experts in the field of study. The data were analyzed using SWOT and AHP 

analytical model. The results showed that the region's susceptibility to investment and tourism 

planning, the inefficiency of using new tools in information, tourism and the inadequacy of 

infrastructure and equipment, communications and information technology, increase the private 

sector's incentive to invest in the sector. Tourism and non-provision of necessary facilities for the 

private sector are the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the 

development of tourism-oriented studies, respectively. Also, ST strategy is the most appropriate 

strategy for tourism development of communication route Khorramabad - Poldokhtar. 
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