
 1397 زمستان، 4، شمارۀ 5گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه 

 153ـ170 صص.

 

 ریزی راهبردی توسعه گردشگری برنامه

 زوینمطالعه موردی: باغات سنتی شهر ق

 

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،ریزی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه-حسین فرهادی خواه

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه استاد -1کرامت اله زیاری 

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،ریزی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -محمود آروین 

  دانشگاه تهران، تهران، ایران ،ریزی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -مسعود ظفری 

 
62/11/1397: مقاله پذیرش                   24/70/7139مقاله:  دریافت  

 

 چکیده

باشد. این امروزه یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در سطح شهرها و کشورها، صنعت گردشگری می

خود سعی در جذب هر چه  هاییلپتانستناسب باشد و کشورها هر یک با روز در حال گسترش میصنعت روزبه

فرد در کشور ما در جهت جذب گردشگران، منحصربه هاییلبیشتر گردشگران دارند. در این میان یکی از پتانس

 هایلهای اطراف شهر قزوین نیز یکی از این پتانسباشد. باغوجود باغات واقع در حاشیه و داخل شهرها می

ضمن ایجاد محیطی گردشگری برای شهروندان قزوین،  تواندیریزی درست مباشد که در صورت برنامهمی

ان دیگر نقاط کشور و حتی خارج کشور باشد. در همین راستا هدف از این پژوهش، ارائه عنوان جاذبه گردشگربه

باشد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، راهبردهای توسعه گردشگری باغات اطراف شهر قزوین می

بوده  مایشیپی –صورت اسنادی ها به. روش گردآوردی دادهشودیتحلیلی محسوب م -جزء تحقیقات توصیفی 

 مسئوالن و دستیصنایع فرهنگی، میراث اداره از نفر کارشناسان و مدیران 30است. حجم نمونه این پژوهش 

بهره گرفته شد.  SWOTشده و ارائه راهبرد مناسب از مدل های گردآوریمنظور تحلیل دادهباشد. بهمی ربطذی

نفر از اساتید و کارشناسان به پرسشنامه دوم  5ات، های حاصل از تکنیک سوبندی استراتژیسپس برای اولویت

شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بندی راهبردها از تکنیک دیمتل استفادهاند و برای رتبهپاسخ داده

گردشگری باغات شهر قزوین، در موقعیت رقابتی قرار دارد. درنهایت جهت بهبود وضعیت گردشگری باغات 

 متناسب ارائه گردید. قزوین، راهبردهای
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 مقدمه

یل توسعه را تشکیافته و برخی کشورهای درحالامروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه

شور خود موجود در ک یهالی، هر یک بنا به پتانسدر این میان، کشورهای تراز اول در صنعت گردشگری .دهدیم

نعت اکنون گذاری در این صاند زمینه و فاکتورهای اساسی را برای توسعه گردشگری فراهم کنند و با سرمایهتوانسته

اند. بر اساس دهصنعت بر هستند و بیشترین سهم را نسبت به سایر کشورها از این شانیهاشاهد به بار نشستن تالش

تواند از سودآورترین صنایع جهان بوده می 2020تا  2000بینی کارشناسان اقتصادی دنیا، صنعت گردشگری از سال پیش

رو گردشگری نشود. ازایو حتی از صنعت نفت و اتومبیل هم پیشی گیرد و در شمار سه صنعت عمده جهان محسوب می

. این پدیده سودآور موردتوجه کشورها قرارگرفته است قتصادیعنوان ارو گردشگری بهشود. ازاینعنوان یک فعالیت میبه

(. این 140: 1380ک،الممالدر مدتی کوتاه توانسته است ارقام بزرگی مبادالت جهانی را به خود اختصاص دهد )مستوفی

گی چند رهنتمدنی و ف - ریخیاز پشتوانه تا یریگدر حالی است که ایران با برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره

دها، نتوانسته ین کارکروفایی ابرای توسعه صنعت گردشگری برخوردار است، اما به لحاظ شک یاـژهیهزارساله از قابلیت و

بخش از  جه به اینمحصولی متکی بر درآمدهای نفتی، مانع از تواقتصاد تک رایجایگاه درخور توجهی را کسب کند، ز

با ایران  کنندیب مترین منابع اقتصادی خود را از گردشگری کسرهایی که مهماقتصاد در کشور شده است. مقایسه کشو

اران، نی و همک)هادیا دهدیکه به درآمدهای نفتی متکی است اهمیت اقتصادی توسعه گردشگری را در ایران نشان م

شخص مزی و استراتژی ریطور اتفاقی و بدون برنامه(. امروزه، تجربه نشان داده است هرکجا گردشگری به112: 1391

از  آورد و در درازمدت، مشکالت گردشگری بیشمحیطی و اجتماعی متعددی به وجود میتوسعه یابد، مشکالت زیست

است تا راهبردهای  تری الزمجامع یزیر(؛ بنابراین، امروزه برنامه3: 1385ی و مهدوی،الدین افتخارشود )رکنمی فوایدش

 یهابینی سالپیشبینی و غیرقابلقابل پیش الزامات سازمانی تدوین کند که با شرایط وای را برای توسعههماهنگ شده

های ی ایران در کنار زمینشهرها اکثر(. شهر قزوین، مانند 12: 1389همکاران، آینده منطبق و سازگار باشد )بهرامی و

؛ در این میان با (59: 1392شیری و دارابی،)شم دارد های کشاورزی استقرارو فعالیت داریحاصلخیز و مساعد برای باغ

اراضی  اند. با توجه به نقشی که باغات وهشد، دستخوش تغییرات ها و اراضی اطراف آنرشد و گسترش این شهر، باغ

نقاط  از سایر شگراناطراف این شهر در گذاران اوقات فراغت ساکنان شهر قزوین و همچنین نقش آنان در جذب گرد

یق حاضر به باشد. در همین راستا تحقریزی برای باغات اطراف شهر قزوین میبه برنامه مناسبیست توجه دارند، الزم ا

 باشد.ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات در شهر قزوین میدنبال برنامه

ری بر توسعه گردشگ ریزیهکه تاکنون تحقیقی به مقوله برنام دهدیبررسی ادبیات مرتبط با حوزه گردشگری نشان م

 .شوندیمع هستند آورده ومرتبط با موض ینوعترین تحقیقاتی که بهر ادامه مهمدنشده است ولی محوریت باغات انجام

های محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از حفاظت از ارزش یسنج( به بررسی امکان1390رفیعیان و همکاران )

ها استفاده افزوده باغات سنتی، در راستای حفاظت از آناز ارزش توانیدریافتند که م "TDR رویکرد انتقال حق توسعه

( در 1390در آن بیشتر است. خادمی ) TDRموفقیت  نمود و هر چه میزان ارزش مازاد حق توسعه بیشتر باشد، امکان

است که  دهیه و به این نتیجه رسپرداخت "نقش باغشهرها در تحوالت گردشگری در شهر ابهر"خود به بررسی  نامهیانپا

کارکردی گردشگری و توسعه کالبدی، در تحول  -باغشهرها به لحاظ نظام محیطی و اکولوژیکی، توسعه ساختاری

باشد. گردشگری در راستای توسعه نقش دارند و عملکرد عوامل اقتصادی و اجتماعی ابهر هماهنگ با گردشگری آن نمی

ناحیه از این نظر، ایجاد امکانات زیربنایی و روبنایی متناسب گردشگری  یهاو توان هاتیفگیری از ظرلذا توجه به بهره

ریزی و مدیریت توریسم از ها با گردشگری، در برنامهباغشهرها، توجه به عملکرد اصلی باغات و توسعه همگام آن

راهبردی توسعه گردشگری با استفاده از ریزی برنامه"با عنوان  ی( در تحقیق1391هادیانی و همکاران ) .ضروریات است
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کارانه که وضعیت کنونی گردشگری شهر شیراز در موقعیت محافظه انددهیبه این نتیجه رس "مدل سوات در شهر شیراز

نوین تبلیغات و  یهاها و دفاتر خدمات مسافرتی با روشقرار دارد که برای دستیابی به این مهم، آشنا کردن مدیران هتل

فرد این منحصربه یهامندان به گردشگری از جاذبهبی گردشگری، در اولویت است و موجب افزایش آگاهی عالقهبازاریا

. مؤمنی گرددیزمان اقامت گردشگران در شهر عملی متبع افزایش تعداد گردشگران و افزایش مدت؛ و بهگرددیمنطقه م

با استفاده از  "هبردی توسعه گردشگری روستای جواهر دشتریزی رابرنامه"( در تحقیقی با عنوان 1392و صفری پور )

و حمایت درونی در اولویت قرار  یدارکارانه مبتنی بر نگهکه راهبرد محافظه انددهیمدل تحلیلی سوات به این نتیجه رس

راب قنبر گردشگری باغات حاشیه شهر در س -ی حفاظت یده( به بررسی طراحی و سازمان1392دارد. شمشیری و دارابی )

در اثر افزایش  ژهیوبه ها در درون و حاشیه شهرها، اراضی کشاورزی و باغاندیدهاند و به این نتیجه رسکرمانشاه پرداخته

( 1393اند. اقبالی و همکاران )قرارگرفته یکاربر رییقیمت زمین، ناشی از گسترش شهرنشینی در معرض خطر نابودی و تغ

سنتی در شهر قزوین  یهاکه وجود باغستان اندیافتهسنتی قزوین پرداخته و در یهااغستاناستراتژیک ب یزیربه برنامه

محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شناخته مختلف زیست یهاعنوان یکی از منابع باارزش از جنبهبه

اهمیت دارد.  شیازپشیها بی آنمناسب جهت حفظ و نگهدار یهاشود؛ لذا لزوم حراست از این باغات و ارائه روشمی

مؤثر در جهت حفظ این میراث  یهامطلوب برای باغستان، از گام یاندهیبینی آلزوم ارائه برنامه استراتژیک در جهت پیش

 د.باشقدر میگران

به این  یزی راهبردی برای توسعه پایدار گردشگری در لهستانربرنامه( در تحقیقی با عنوان 2018) 1نواکی و همکاران

است. مینگ مینگ سو و  بوده موردتوجه اند که در این کشور پارادایم توسعه پایدار گردشگری کمتریدهرسنتیجه 

( در تحقیقی به بررسی رویکرد معیشتی جامعه برای حفاظت سیستم بخش کشاورزی و توسعه 2018) 2همکاران

اند که مشارکت )در بخش( گردشگری در یدهرسن نتیجه چین به ای 4در استان هبی 3انگور شهر شانهوا باغگردشگری در 

کند. همچنین پایداری معیشت محلی روستایی به دلیل یمحال حاضر در سطح پایین است که توزیع مزایا را محدود 

شهرنشینی سریع، کاهش منابع انسانی و یکپارچگی ناکافی کشاورزی سنتی با گردشگری در معرض خطر است. آندرادس 

یت درنهاها آن اندپرداختهی توسعه گردشگری در روسیه هاچالش( در تحقیقی به بررسی مسائل و 2017) 5و دیمانچ

و  ها، آموزشیرساختزهای باال با موانعی از قبیل؛ توسعه یلپتانسرغم وجود یعلدارند که گردشگری روسیه یمعنوان 

( در تحقیقی با عنوان مقاصد شهری 2017) 6ش و همکارانباشد. رسولی منیمتعلیم نیروی کار و مدیریت پایدار مواجه 

اند که یدهرسدر مقابل مقاصد روستایی: ادراکات ساکنان، مشارکت جامعه و حمایت از توسعه گردشگری، به این نتیجه 

توجهی بین تأثیر ادراک ساکنان و مشارکت جامعه در حمایت از توسعه گردشگری در مقصد شهری و ی قابلهاتفاوت

گونه تفاوتی بین اثرات ادراک مثبت بر مشارکت اجتماعی و اثرات غیرمستقیم یچهها حال، یافتهوستایی وجود دارد. بااینر

( در تحقیقی با 2017) 7کند. همچنین رسولی منش و جعفرینمادراکات منفی بر حمایت از توسعه گردشگری را پشتیبانی 

اند که یافتهدرنفر  221، با حجم نمونه 8ن در مقاصد میراث جهانی یونسکوعنوان توسعه گردشگری پایدار و ادراک ساکنا

( در 2015) 9ظمفیر و کربو ادراک مثبت ساکنان تأثیر مثبتی بر حمایت و مشارکت آنان در توسعه گردشگری دارد.
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9 . Zamfir & Corbos 
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ه پایداری دارند که مسائل مربوط بیمی توسعه پایدار گردشگری در نواحی شهری بیان سوبهتحقیقی با عنوان 

باشد. همچنین عنوان یمگذاران دولتی در سرتاسر جهان یاستسهای اصلی برای یتاولوگردشگری و توسعه شهری از 

ی نیاز به مدیریت توسعه گردشگری پایدار وجود دارد، این مقوله بدون توجه به مسائل هرزمانامروزه بیش از  کهدارند یم

یت آنان معتقدند که با تبدیل نقاط شهری به مقاصد خاص درنهاتنی نیست. یافدستمحیطی و ابعاد جهانی آن یستز

 توان مشکالت و نیازهای مختلف نواحی شهری را حل کرد.یمگردشگری 

 گردشگری، دهد، تاکنون مطالعات مختلفی در مورد توسعهیمبررسی پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور نشان 

. لذا شده استانجامها ی آنست، از طرفی مطالعات اندکی در مورد باغات و گردشگریزی راهبردی صورت گرفته اربرنامه

شگری بانی گردمدشگری بر یزی راهبردی توسعه گرربرنامه)مطالعاتی( که به  مطالعهموجود ناشی از عدم انجام  خأل

 د دارد.وموج خألی نمایان است. لذا تحقیق حاضر سعی در پر کردن خوببهباشند،  پرداختهباغات 

 

 مبانی نظری

خوبی بیانگر امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. گردشگری میل به استفاده از هایی است که بهگردشگری از جریان

ها و اهداف مختلف است. گردشگری در یک کلیت دربرگیرنده جریـانی از سـرمایه، انسـان، فضا در اوقات فراغت باانگیزه

 Briedenhann and)نهد ها است که در فضای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای میآنفرهنگ و کنش متقابل میان 

Wickens,2004: 7 .)عنوان اقدام به مسافرت باهدف تفریح و ارائـه خـدمات بـرای بعضی دیگر نیز گردشگری را به

شده است: گردشگری یک ائهوسیله سازمانی جهانی گردشگری از توریسم ارتری نیز بهاند. تعریف جامععمل تعریف کرده

ونقـل حمل یهاسـتمیباشد. عناصر مادی شامل سمادی و غیرمادی می عناصرصنعت خدماتی است که شامل تعدادی از 

ای، آبی و امروزه فضایی(، پذیرایی )مسکن، غذا، تورها( و خدمات مربوط به آن نظیر خدمات بانکی، آهن، جاده)هوایی، راه

شود. عناصر غیرمادی شامل استراحت، آرامش، فرهنگ، ماجراجویی و تجربیات جدید و ایمنی میبیمه و خدمات بهداشتی 

توسعه این صنعت در کشورهای صـنعتی،  (.36: 1391به نقل از فنی و همکاران، WTO,2004: aباشد )و متفاوت می

سعه فرصتی برای صـادرات، تولیـد توگردد و در کشورهای درحالموجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می

قـدری در گردشـگری به .(Hall,1994:457بـه نقـل از  111 :1391ارز و ایجاد اشتغال است )هادیـانی و همکـاران، 

اند. یکی از دالیل اصـلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده

ترویج گردشگری در سراسر جهان تأثیر مثبتی است کـه بـر رشـد و توسـعه اقتصـادی دارد )مـؤمنی و ها از حمایت دولت

(. گردشـگری در چهـارچوب الگوهـای فضـایی Ivanov and Webster,2006به نقـل از  121 :1391صفری پور،

ری از انـواع (. گردشـگران شـهTimothy,1995:63است ) یها، گردشگری شهرکه یکی از آن کندیخاصی عمل م

گردشـگری یـا  یهااطراف شهر یا دهکـده یهامنظور گذراندن تعطیالت خود گردشگاهگردشگران معمولی هستند که به

در د. برنـشهری لذت می یهایدنیها و د. این گردشگران از دیدن مناظر، تفرجگاهکنندیشهرهای گردشگری را انتخاب م

شده است و مـدیران و مسـئولین شـهری های پردرآمد و مهم تبدیلریحال حاضر، گردشگری شهری به یکی از گردشگ

همچنین معرفی شهر بـه  شهرهای خودموجود  یهاجدید و تقویت و ارتقای جاذبه یهااند با ایجاد جاذبههمواره در تالش

شگری شهری یکی از (. گرد255: 1384جهانیان، از یکدیگر سبقت بگیرند و بر تعداد گردشگران ورودی بیفزایند )دیناری،

و  ابـدییاصلی رشد اقتصادی شهرهای اروپایی است و تقاضاهای درونی و بیرونی بـرای آن هـرروز افـزایش م یهاعامل

جدیـد، افـزایش درآمـد و بهبـود  یهایگذارهیجدید برای اشتغال، امکان سـرما یهاامتیازهای مهمی چون ایجاد فرصت

(. امـروزه، در عصـر حاضـر، Popescu et al,2010:71محلـی و... دارد )قطعی استانداردهای زندگی بـرای جوامـع 
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صورت مسئله و فعالیتی مهم در مدیریت شهری و توسعه محلی پایدار شـهرها درآمـده اسـت. ایـن گردشگری شهری به

 یهـایژگیای را بـرای شـهرها بـه وجـود آورده اسـت. درواقـع، وهای گسـتردهفعالیت شهری تغییرات فضایی و کاربری

 )پوراحمـد و هـای گردشـگری باشـندتر از سـایر گروهفرد شهرها باعث شده کـه گردشـگران شـهری متفـاوتمنحصربه

تواند مقصد گردشـگران در شـهرها بشـود باغـات درون و حاشـیه (. یکی از فضاهای شهری که می255: 1394همکاران،

که کاربری زمین بیرون شهر و شـهر نحویباشد. بهیباشد. حاشیه شهری یک واسطه بین شهر و بیرون شهر مشهرها می

آمیزند. این بخش، بیشترین قابلیت دسترسی و راحتی را برای مردمی که در شهرهای بزرگ، کوچک و روستاها به هم می

کنند، دارد. همچنین این بخش، بخشی از حومه است که به بیشترین حـد در ارتبـاط بـا فشـار بـرای توسـعه، زندگی می

صورت محلـی بـرای امروزه مردم شهرنشین به این مناطق به (. 60: 1392سی و تفرج قرار دارد )شمشیری و دارابی،دستر

بخـش و زیبـای آن کنند، بلکه به دنبال یک لذت کوتاه از این مناطق و اسـتفاده از فضـای آرامشزندگی و کار نگاه نمی

عنوان مکانی برای فرار از شـلوغی شـهرها و مکـانی کـه هر بهها برای اوقات فراغت خود هستند. مناطق حاشیه شمکان

های روستایی، آزادی حرکت در اطراف خود، تنوع گیاهی، جانوری، کیفیـت آب و شهرنشینان برای سکوت مزارعه و خانه

(. بـا گسـترش شـهرها Fleisher and Tsur,2004:385دهنـد )بخش آن موردستایش قرار مییا برای ظاهر آرام

اند. از طرفی شهرها نیز به این مناطق فشار دادهر روستایی و کشاورزی حاشیه شهرها کیفیت روستایی خود را ازدستمناظ

 کنند. تحت این شرایط شکی نیست که برای مناطق باارزش حاشیه شهرها باید مسئولیت بیشتری احساس شود.وارد می

میهن ملی و  اند. شاید خاطرهخاصی داشته و دوروبر بناها عالقه هایاطحاالیام به ساختن باغ و باغچه در از قدیم هایرانیا 

خاستگاه قوم آریا که سرزمینی سرسبز بوده، منشأ این عالقه باشد، اما آنچه واضح است آیین و کیش ایرانیـان )زرتشـت، 

کید کاشتن درخت را پسندیده و اسالم، ...( به کشاورزی و باغ سازی اهمیت خاصی داده، آن را ستایش نموده است و با تأ

هـای (. در فرهنـگ ایـران باسـتان، پادشـاهان باغ285: 1384قطع کردن آن را نکوهیده شمرده است )پیرنیا و معماریان،

« ذهن هـر ایرانـی، بـاغی نهفتـه اسـت در گوشه»(. به قول آرتور اپهام پوپ 20: 1383)باغ ایرانی، ساختندیباشکوهی م

(. حضور باغ در شهر ایرانی پیوسته و دارای ابعادی گسترده و وابسته به محیط، اقلـیم و فرهنـگ 87: 1388،یآباد)رحمت

هـایی چـون پایتخت -ها تـا مقیـاس شـهرانهن ختریشکلی باز و بسته را داشته است. مقیاس باغ ایرانی از حیاط کوچک

گیری شـکل .نـی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـترو جایگاه باغ در شهر ایرانماید، ازایناصفهان عهد صفوی جلوه می

ها، با توجه ژرف به بحث باغ و باغ سازی چه در رابطه سـاختاری میـان بـاغ و شهرهای تاریخی ایران و رشد و توسعه آن

هـا از تنها باغشهر و چه در استفاده از باغ و عناصر مهم باغ سازی در پیکره شهر صورت پذیرفته است. در ایـن راسـتا نـه

ها قرارگرفته و حتـی های شهری نیز تحت تأثیر باغ یا مجموعه باغاند بلکه شهر و مجموعهموقعیت شهری تأثیر پذیرفته

های موجود باغ  (.www.daneshnameh.roshd.irاند )بندی محورهای اصلی شهر را شکل بخشیدهگاه استخوان

هـا در ایجـاد ها با توجه به نقش بسزای آنصیانت و احیای آنباشد که حفظ و مثابه قلب تپنده آن شهر میدر هر شهر به

سرسبزی و زیبایی آن منطقه از یکسو و نیز به علت دارا بودن قدمت تاریخی و نمایاندن فرهنگ و اصـالت آن منطقـه از 

دلیـل عـدم های قـدیمی و ارزشـمند بـه رود، چراکه بسیاری از باغسوی دیگر، امری کامالً ضروری و حیاتی به شمار می

عنوان محیط کـار منظور عملکرد تفرجگاهی، بلکه بههای سنتی نه صرفاً بهباغ اند.مرورزمان متروکه گردیدهتوجه کافی به

انـد. طبیعـی و اشتغالی و تولید، ایجادشده و البته در کنار آن نیز پذیرای مالکان و نزدیکانشان برای استفاده مسـتقیم بوده

عنوان دلیلی مهـم بـرای ها نیز شامل تمام اهالی شهر شده و همین فواید است که بهاکولوژی آناست که فواید و ثمرات 

نقشی کـه در تلطیـف ن ها که فراتر از آتنها فواید اکولوژیکی باغباشد. امروزه نهها در دوران معاصر مطرح میحفاظت آن

نماید. عالوه بـر آن ا محرز مین رشهرها یا حاشیه آنمایند ضرورت وجودشان در فضا و محیط ماشین زده شهرها ایفا می
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هـای سـنتی (. وجود باغ53: 1386آورث،مهندسین مشاور ) تماس انسان با طبیعت، الزمه یک زندگی سالم و انسانی است

 دهنده این است کهدر اطراف شهر قزوین، آن را به یک باغشهر تبدیل کرده است. پیشینه چند صدساله شهر قزوین نشان

داشـته و این شهر برای سالیان طوالنی محصور در حلقه باغات بوده است که هم از شرایط سخت محیطی مصـونش می

سال هـم  1400ها به (. باغات سنتی قزوین که عمر آن2: 1393هم منبع درآمد اهالی شهر بوده است )اقبالی و همکاران،

دهد که انسان درگذشته اشند. به وجود آمدن باغات قزوین نشان میبگیری بهینه از طبیعت میهای بهرهرسد، از نمونهمی

دانسته و توسعه را هرچند با روندی کنـد، ولـیکن بـه معنـای واقعـی آمیز با را بیش از این زمان میروش زندگی مسالمت

عنوان یکـی از مقاصـد از باغـات سـنتی بـه توانی(. بنا بر آنچه گذشت، م1: 1390نموده است )پرهیزگار،پایدار دنبال می

تواند نقـش کلیـدی در زنـدگی سـاکنان اشتغال برای مردم منطقه می یهاگردشگری نام برد که با فراهم آوردن فرصت

ریزی درسـت گردشـگری بـرای یـک گردشگری، داشتن چهارچوب برنامـه زیریداشته باشد؛ اما نکته مهم در امر برنامه

و  هایلبـا توجـه بـه پتانسـ تـوانیممـورد تا حد امکان جلـوگیری کنـد. در ایـن  احتمالی هاییانباشد تا از زمنطقه می

 راهبـردی ریزیاز رویکردهـای مناسـب بـه امـر برنامـه یـریگهای سنتی در شهر قزوین و با بهرهمحدودیت موجود باغ

 های سنتی مبادرت نمود.گردشگری برای باغ

اهبـرد، روین راهبــرد، اجـرای داخلـی(، تــد -ررسی محیطی )خارجی مند و شامل براهبـردی فرآیندی نظام یزیربرنامه

ر این است که با بهره جسـتن براهبردی اصل اساسی  یزیر(. در برنامه34: 1386مصالیی، ) باشدیارزیابی و کنترل آن م

داخـت و از رد پرها به تـدوین راهبـخارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی و با کاهش دادن آن یهااز فرصت

هـای ین راهبردسوی دیگر در تدوین این راهبردها، هدف این نیست که بهترین راهبرد مشخص شـود، بلکـه هـدف تعیـ

صورت تـدافعی یـا تهـاجمی واکـنش در برابر عوامل خارجی به تواندیازمان مساجرا است. بنابراین با انجام این مهم قابل

 (.113 :1391نشان دهد )هادیانی و همکاران، 

 

 
 
 
 
 
 

 فرآیند پژوهش .1شکل 
 

 پژوهش روش

بوده است بدین  یاکتابخانه–صورت اسنادی اطالعات به یآورروش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. جمع
به تهیه و تدوین  کارشناسان ازنظرو همچنین استفاده  باغات قزوین، ترتیب که بامطالعه تحقیقات مرتبط با گردشگری

صورت پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان اداره ط ضعف، قوت، فرصت و تهدید اقدام شد سپس این عوامل بهنقا
 از نفر 30 هدفمند، صورتبه توزیع گردید. حجم نمونه این پژوهش ربطیو مسئوالن ذ دستییعمیراث فرهنگی، صنا

بهره  SWOTشده و ارائه راهبرد مناسب از مدل یهای گردآورمنظور تحلیل دادهباشد. بهکارشناسان و مدیران می
نفر از اساتید و کارشناسان به پرسشنامه  5ات، وهای حاصل از تکنیک سبندی استراتژیگرفته شد. سپس برای اولویت

 شده است.استفاده 1بندی راهبردها از تکنیک دیمتلاند و برای رتبهدوم پاسخ داده
 

                                                           
1 . DEMATEL 

 شناخت وضع موجود

هاقوت  

هاضعف  

هافرصت  

 تهدیدها

بندی راهبردهااولویت ارائه راهبردها تعیین موقعیت  
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 مطالعه مورد محدوده

شده است که مرکز آن شهر قزوین است و حدود کیلومترمربع در شمال غربی کشور واقع 15821با مساحت  استان قزوین

ی درصد از مساحت کل کشور دارای اسـتعدادهای غنـ 95/0بر مساحتی بالغ .شودیدرصد مساحت کشور را شامل م 0.95

 دقیقـه 51 و درجـه 50 تـا دقیقـه 44 و درجه 48 بین (. این استانwww.mefa.gov.ir) کشاورزی و باغداری است

 خط به نسبت شمالی عرض قیقهد 48 و درجه 36 تا دقیقه 36 تا دقیقه 24 درجه 35 و گرینویچالنهار نصف از شرقی طول

 جنـوب سمت از همدان، و زنجان هایاستان به غرب از مازندران، و گیالن هایاستان به شمال سمت دارد و از قرار استوا

، 95شـماری سـال جمعیـت اسـتان قـزوین در سر. باشـدمی محـدود البـرز اسـتان بـه شرق سمت از و زیمرک استان به

ت. این تان قزوین اسقزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران در باختر و مرکز استان و شهرسبوده است. شهر  نفر 1273761

جمعیـت و  نفـر 402748 دارای 95ل این شهر سرشـماری سـا .شده استمتری از سطح دریا واقع 1.278 ارتفاعشهر در 

 .اندبودهزن  نفر 199046 مرد و نفر 203702باشد از این تعداد یمدر آن ساکن  خانوار 127154

چندان دور مسـاحتی نه یااند که درگذشتههای سنتی قزوین در سه جهت شرق، جنوب و غرب این شهر گسترده شدهباغ

 ورهاشده  1365-1335 یهاهکتار از این باغات طی سال 1000تا  800دود است. ح شدهیهکتار را شامل م 3000حدود 

و  5: 1393اران، اسـت. )اقبـالی و همکـ شـدهیبتخر یکلشده و بهتبدیل ... های دیگری ازجمله مسکونی ویا به کاربری

 (.3: 1386مهندسین مشاور آورث، 

 
 

 
 موقعیت باغات سنتی قزوین. 2 شکل شماره
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 هابحث و یافته

ازآنجاکه هدف تحقیق حاضر شناخت و تدوین راهبردهای توسـعه گردشـگری در باغـات شـهر قـزوین اسـت. در فراینـد 

ریزی ریزی در مراحـل مختلـف فراینـد برنامـهکارگیری فنون برنامـه)راهبردی( به یکریزی مبتنی بر تفکر استراتژبرنامه

ها و تعیین راهبردهـا تجویزی در مراحل تحلیل داده -تحلیلیرا همچون ابزاری  SWOT تحلیلاهمیت دارد. این تفکر 

 یسمـاترشوند، سپس یماستخراج ، هاها و تهدیدفرصت ،ضعفنقاط نقاط قوت،  ابتدا SWOTتحلیل در گیرد. بکار می

رجی خـا و درنهایت مـاتریس داخلـیشود یمتهیه  2(EFE) یماتریس ارزیابی عوامل خارج و 1(IFE) ارزیابی عوامل داخلی

(IE)3 و مطالعه ادبیات مـرتبط بـا باغـات سـنتی قـزوین  . نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید؛ منتج ازشودیم ارائه تحلیل

آمده از وضـعیت موجـود باغـات دسـتهای کارشناسان و همچنـین اطالعـات بهو نیز سؤاالت باز پرسشنامه اظهارنظرها

در اختیـار کارشناسـان و مـدیران قـرا گرفـت. پاسـخ هریـک از  رتیکصورت پرسشنامه با طیف لباشد. این عوامل بهمی

آمده است. در مرحله بعد درصد یا میـانگین وزنـی دستاست و ضریب اولیه به شدهداده 5تا  1سؤاالت ضریب های ینهگز

ی و اهمیت شده تا ضریب ثانویه به دست آید. سپس به هر عامل با توجه به میزان اثربخشکل محاسبههر عامل نسبت به

در  رتبه هر عامل در وزن نسبی آن ضرب گشته تا ضریب نهـایی بـه دسـت آیـد.رتبه داده شد. در پایان هم 4تا  1آن از 

قرار  یعامل موردبررس 35بخش اول به بررسی نقاط قوت و ضعف یا سنجش محیط داخلی پرداخته شد. برای این منظور 

از عوامل مشخص گردید. مجموع نهایی ضرایب نهایی عوامـل داخلـی ضریب نهایی هریک  وتحلیلیهگرفت پس از تجز

 .باشدمحاسبه گردید. بیانگر وضعیت مطلوب باغات و شهر جهت توسعه گردشگری می 3.45
 

 ماتریس عوامل داخلی باغات شهر قزوین .1جدول شماره 

   

یه
اول
ب 
ضری

یه 
انو
ب ث
ضری

 

ره
نم

ی 
های
ه ن
مر
ن

 

نقاط 
 قوت

 12/0 4 029/0 146 شهر قزوینباغات با  یجوارهم 1

 12/0 4 029/0 145 فرد باغاتزیبا و منحصربه یاندازهاچشم 2

 08/0 3 028/0 140 وجود آداب و سنن نگهداری باغات 3

 05/0 2 027/0 137 وجود شرایط آب و هوایی مناسب در اکثر فصول 4

 08/0 3 028/0 140 کسب درآمد بخشی از ساکنان در توسعه گردشگری باغات 5

 11/0 4 029/0 144 فروش محصوالت باغات به گردشگران 6

 12/0 4 029/0 145 تنوع محصوالت باغات 7

 12/0 4 029/0 145 قدمت هزارساله باغات 8

9 
گردشگری  هاییتمنظور استقرار و توسعه فعال)شیب مناسب( به ینوضعیت زم
 ورزشی

148 029/0 
4 

12/0 

 12/0 4 029/0 146 هایتو فعال هایرساختت استقرار زخاک مناسب جه 10

 12/0 4 029/0 147 باغی یهاغنی در شهر و فرآورده دستییعوجود صنا 11

 12/0 4 029/0 145 اجتماعی در باغات )مانند پنجاه بدر( هاییینبرگزاری آ 12

 08/0 3 028/0 140 ها و نهرها در باغاتوجود قنات 13

                                                           
1 . External Factors Evaluation 

2 . Internal Factors Evaluation 

3 . Internal External 
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 09/0 3 029/0 148 برای تمرد اعصاب یبدون از سروصدا یننشرام و دلمحیطی آ 14

 12/0 4 030/0 150 روییادهو پ یسوارها: دوچرخهمنظور توسعه ورزشوسعت زیاد باغات به 15

نقاط 
 ضعف

 11/0 4 029/0 144 ضعف یا نبود نظام مدیریتی باغستان 1

 05/0 2 027/0 134 باشند(جاده میدرصد فاقد  80دسترسی نامناسب به باغستان ) 2

 12/0 4 029/0 148 مناسب گردشگری هاییرساختگذاری مناسب در ایجاد زعدم سرمایه 3

 12/0 4 029/0 145 باغات در گردشگری هاییتعدم تبلیغات مناسب در معرفی ظرف 4

 12/0 4 029/0 146 افزوده گردشگریها در ارزشسطح پایین سواد باغداران و عدم توجیه آن 5

 08/0 3 028/0 146 عدم تمایل مالکان و باغداران در توسعه گردشگری 6

 03/0 1 026/0 131 ها و توسعه شهرتغییر کاربری باغات و تخریب بخش زیادی از باغات به سبب توسعه راه 7

 08/0 3 028/0 139 باغداری و رها کردن شغل کشاورزی یهاضعف سنت 8

 05/0 2 027/0 136 العات جامع و سامانه مناسب اطالعاتی در مورد باغاتنبود اط 9

 12/0 4 029/0 146 نبود امکانات رفاهی و اقامتگاهی مناسب برای گردشگران 10

 12/0 4 029/0 147 کاهش امنیت باغات )تردد بیکاران و معتادان و...( 11

 05/0 2 027/0 138 شگریگرد باریانه سبب آثار زب یسمترس مدیران و باغداران در توسعه اکو تور 12

 05/0 2 027/0 138 ساختمان در باغات یهاتخلیه زباله و نخاله 13

 12/0 4 029/0 146 عدم وجود اسناد مالکیت برای باغات 14

 08/0 3 028/0 140 فصلی بودن اکثر محصوالت کشاورزی و باغات )فصلی بودن گردشگری( 15

 12/0 4 029/0 140 گردشگرانذهاب  و ایاب عمومی جهت هاییسونبود سر 16

 12/0 4 029/0 147 تباغا شگریپایین بودن باور مدیران و شهروندان و مالکان از مواهب توسعه گرد 17

 12/0 4 029/0 148 تعارض میان فرهنگ باغبانان و گردشگران 18

 12/0 4 029/0 146 هارساختگذاری در زیعدم توانایی مالکان برای سرمایه 19

 12/0 4 029/0 148 پایین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات بهداشتی 20

  5020   45/3 

 

 تحلیل ماتریس عوامل خارجی گردشگری باغات سنتی قزوین

ایـن )تهدید و فرصت( گردشگری باغات سنتی قزوین امتیازدهی شده است. در بـین  یدر این بخش عوامل محیط خارج

های مهم گردشگری وجود جاذبه کرج و...(، -)تهران یتیعوامل، برخورداری از موقعیت باغات در نزدیکی مراکز ثقل جمع

باالترین ضـریب را بـه دسـت  13/0ربط در امور باغات با ضریب نهایی های ذیعدم هماهنگی سازمان و در شهر قزوین

 آمده است.دستبه 35/2 یمجموع ضرایب نهایی عوامل خارج آوردند. درنهایت
 

 غات شهر قزوینخارجی باماتریس عوامل . 2جدول شماره 

   
ضریب 
 اولیه

ضریب 
 ثانویه

 نمره
نمره 
 نهایی

 فرصت

1 
 وستاییرویژه در شهر و مناطق وجود نیروی کار ارزان و فراوان در استان به

 اطراف برای اقدامات اجرایی طرح
144 031/0 3 09/0 

 06/0 2 030/0 139 های باغیدستی و فرآوردههای صنایعشرایط برای توسعه کارگاهفراهم بودن  2

 06/0 2 030/0 137 کارآفرینی برای جمعیت جوان و کاهش نرخ بیکاری 3

 06/0 2 030/0 138 های محلی در باغاتاحیای سنت 4

 03/0 1 029/0 135ملی و  واسطه حضور مسئولینهای گیاهی و جانوری بهمراقبت و حفاظت از گونه 5
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 استانی در باغات

 06/0 2 030/0 137 غاتافزایش انگیزه مردم شهرنشین جهت گذران اوقات فراغت خود در با 6

 09/0 3 031/0 145 بهبود و توسعه مشاغل و خدمات گردشگری در شهر 7

 09/0 3 031/0 142 باال رفتن سطح فرهنگ محلی در برخورد با گردشگران 8

 03/0 1 029/0 136 استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در امر توسعه گردشگری 9

 06/0 2 030/0 138 ریردشگگدر نظر گرفتن منابع مالی برای حفاظت از باغات در صورت توسعه  10

 03/0 1 029/0 134 های توسعه شهریجلوگیری از تغییر کاربری اراضی باغات در طرح 11

12 
)توسعه  یگذاری در بخش گردشگرریزی و سرمایهتوجه دولت به برنامهافزایش 

 اکو توریسم(
135 029/0 1 03/0 

 09/0 3 031/0 145 های گردشگریافزایش درآمد شهرداری از فعالیت 13

 13/0 4 032/0 149 .(رج و..ک -)تهران یتیبرخورداری از موقعیت باغات در نزدیکی مراکز ثقل جمع 14

 06/0 2 030/0 137 ور رویکرد توسعه گردشگری در بین مدیرانظه 15

 13/0 4 032/0 147 هر قزوینشهای مهم گردشگری در وجود جاذبه 16

 06/0 2 030/0 140 عبور خط آهن از میان باغات جنوبی 17

 تهدید

 09/0 3 031/0 144 های اجتماعی با ورود گردشگران در باغات در شهر قزوینافزایش آسیب 1

 06/0 2 030/0 137 از بین رفتن فرهنگ سنتی منطقه با ورود گردشگران 2

 06/0 2 030/0 138 وسیله گردشگرانتخریب باغات به 3

 06/0 2 030/0 140 بازیافزایش قیمت زمین به خاطر بورس 4

 09/0 3 031/0 142 خدمات و محصوالت یمتافزایش ق 5

 09/0 3 031/0 145 اکوخمنابع آب یافزایش آلودگ 6

 06/0 2 030/0 140 عدم آموزش کافی مردم منطقه و گردشگران در حفظ باغات 7

 06/0 2 030/0 139 گریگسترش و توسعه امکانات موردنیاز گردش ینهعدم ارائه مجوز درزم 8

 06/0 2 030/0 138 (در محدوده باغات یهای ساختمانی )بسازبفروشهای فعالیتگسترش دامنه 9

10 
های اختتخریب باغات و تغییر کاربری باغات برای ایجاد تسهیالت و زیرس

 گردشگری
136 029/0 1 03/0 

 09/0 3 031/0 143 شدن درآمد کشاورزی برای مالکان یدهفاکم 11

12 
های ختشهری و زیرسا یهاکشاورزی با پساب یهاآلوده شدن آب انهار و کانال

 گردشگری
144 031/0 

3 
09/0 

13 
های رداری و سازمانمالکان با شه-)بین مالکان یتیافزایش مشکالت مالک

 گردشگری(
145 031/0 3 09/0 

 03/0 1 029/0 134 های ملی و استانیعدم توجه جدی به حفظ باغات در طرح 14

 09/0 3 031/0 144 های فرداستمنظور توسعه گردشگری در طرحعدم ارائه رویکرد مناسب به 15

 13/0 4 032/0 148 ربط در امور باغاتهای ذیعدم هماهنگی سازمان 16

  4634   35/2 

 

پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی و امتیازدهی و محاسبه ضریب نهایی، راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری 

و عوامـل اصـلی  و نقاط قـوت( ضعفنقاط ) یباغات تدوین گردید. در این مرحله، با تطبیق یا مقایسه عوامل اصلی داخل

منظور تعیین از طریق تشکیل محور مختصات راهبردها به SWOTبا یکدیگر در ماتریس  (ها و تهدیدهافرصت)خارجی 

( راهبردهـای SO) 1یعنوان راهبردهـای تهـاجم. راهبردهـا در چهـار قسـمت بـهشـوندیراهبرد مناسـب تطبیـق داده م

( ارائـه شــدند. بــا توجـه بــه مــاتریس WT) 4( و راهبردهــای تــدافعیST) 3یراهبردهــای رقـابت(، WO) 2کارانـهمحافظه

SWOT گیردیموقعیت گردشگری باغات شهر قزوین در قسمت راهبردهای رقابتی قرار م. 

 

                                                           
1 . Aggressive strategy (maxi-maxi) = (Strengths – Opportunities) 

2 . Conservative strategy (maxi-mini) = (Weaknesses – Opportunities) 

3 . Competitive strategy (mini-maxi) = (Strengths – Threats) 

4 . Defensive strategy (mini-mini) = (Weaknesses – Threats) 
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 . موقعیت گردشگری باغات شهر قزوین3شکل شماره 

 

 راهبردها بندییتاولو
رقـابتی  موقعیـت یـازدهیرائه شد ولی با توجـه بـه امتاوقعیت راهبردهای مناسب طور که بیان شد برای هر چهار مهمان

 9( STاهبردهای )د، رمور 8( WOهای )دمورد، راهبر SO ،6هبردهای عنوان موقعیت اصلی مشخص گردید. برای رابه

تکنیـک دیمتـل بهـره  قعیت رقـابتی ازبندی راهبردهای مومنظور اولویت( تدوین گردید. بهWTمورد راهبرد ) 7مورد و 

رار گرفـت و قـمسـئوالن  وگرفته شد. بدین ترتیب که راهبردهای موردنظر با استفاده از پرسشنامه در اختیار کارشناسـان 

 شود.بندی در ادامه ارائه مینتیجه اولویت

 

 راهبردهای نهایی .3جدول شماره 

 (WT)راهبردهای  (ST)راهبردهای  (WO)راهبردهای  SOراهبردهای 

ر داز نیروهای جوان و فعال  یریگبهره-1
 راستای بهبود خدمات و توسعه مشاغل مرتبط

 با توسعه گردشگری
 ینأمارتباطی و همچنین ت یهابهبود راه-2

امنیت و آرامش برای گردشگران جهت رقابت 
 یربا مراکز گردشگر پذ

گیری از سنتی و بهره یهابرگزاری مراسم-3
رابطه با  ورسوم بخصوص دروجود آداب

 نگهداری باغات.
وسعه استفاده از بستر مناسب باغات برای ت-4

 گردشگری ورزشی
دستی و صنایع یهاایجاد بازارچه-5

 های باغاتمحصوالت و فرآورده
ها و امکانات و خدمات بر اساس نیاز ینتأم-6

 تقاضاهای گردشگران

 

 

 

 

داخلی و خارجی  هایگذارییهجذب سرما-1
 هاختجهت ایجاد زیرسا

ریزی برای رائه برنامه مناسب و برنامها-2
 های باغاتتبلیغات جاذبه

تهیه و تدوین قانون و ضوابط الزم -3
و جلوگیری از تخریب  یبردارمنظور بهرهبه

 باغات
ه یجاد سامانه یکپارچه برای ساماندهی با-4

 مالکیت باغات اطالعات و آمار
غییر نگرش مسئوالن و مدیران شهری ت-5
گردشگری  هاییلجهت استفاده از پتانسدر 

 باغات
گاهی بخشی به مالکان و کشاورزان در آ-6

گیری از قابلیت گردشگری راستای بهره
 باغات
عیین قوانین و مقررات در رابطه با ت-7

 تها و استفاده از فضای باغابرگزاری مراسم
وساز در ساخت یدوفروشجلوگیری از خر -8

 محدوده باغات

 برای محلی هایانجمن و ادهانه تشکیل-1
 مربوطه ورسومآداب و باغات از حفاظت

 امنیت و خدمات کیفیت افزایش و توسعه-2
 نفیم تبلیغات از ممانعت منظوربه باغات
 در باغات جایگاه افزایش برای تالش-3

 (ایمنطقه شهری،) فرداست هایطرح
 جهت کشاورزان و ساکنان به آموزش-4

 شگرانگرد با مناسب برخورد
 که فصولی در باغات ظرفیت برآورد-5

 مراجعه باغت این به بیشتر گردشگری
 (تابستان و بهار) کنندمی
 نهادی و هاسازمان هماهنگی برای تالش-6
 ربطذی
 منابع کنندهآلوده هایفعالیت از جلوگیری-7
 وخاکآب
 منظوربه باغات گشت پلیس ایجاد-8

 تامنی و غیرمجاز وسازساخت از جلوگیری
 مخرب هایفعالیت و گردشگران

 برای باغداران به مالی تسهیالت ارائه-9
 باغات حفظ در انگیزه افزایش

 به باغات طبیعی هایارزش شناساندن-1

 گردشگران و مالکین و باغداران

 و طبیعی شکننده ظرفیت به اساسی توجه-2

 و تأسیسات توسعه صورت در اجتماعی

 گردشگری

 محیط با همساز اهایفض از گیریبهره-3

 گردشگری هایزیرساخت ایجاد در باغات

 توسعه در مالکان مشارکت از استفاده-4

 گردشگری

 شبکه و دسترسی مسیرهای دقیق تعیین-5

 باغات اطراف و درون در معابر

 هاینخاله و زباله تخلیه از جلوگیری-6

 باغات اطراف محدوده در ساختمانی

 در نوعت افزایش برای ریزیبرنامه-7

 باغی محصوالت و گیاهی هایگونه
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 DEMATELتکنیک 

ایم. بهره گرفتـه DEMATELای از تکنیک در ابتدا جهت ساخت مدل و تبدیل مسئله/ موضوع به یک ساختار شبکه

گیری های تصـمیمارائه شد. تکنیک دیمتل که از انواع روش 1971به سال  Gabusو  Fonetlaتکنیک دیمتل توسط 

کنـد. روش صورت امتیـاز عـددی معـین میکه شدت اثر روابط مذکور را به یاگونههای زوجی است، بهمقایسه بر اساس

 ,LIU&WU) شود.دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و نگاشت روابط شبکه به کار گرفته می

 باشد:شرح زیر می یک بههای این تکن( گام2004:450

گـردد و یمنظور تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم از نظرات خبرگـان اسـتفاده مماتریس ارتباط مستقیم: به : تشکیل1گام 

رو بـرای تشـکیل شـود. ازایـنمنظور تشکیل ماتریس نهایی از نظرات همه خبرگان میانگین حسابی گرفتـه میسپس به

 شود.فاده میاست 4شده در جدول شماره ماتریس ارتباط مستقیم از متغیرهای زبانی تعریف

 
 مقادیر کمی معادل با مفاهیم کالمی ماتریس اولیه .4جدول شماره 

 مقادیر کمی مفاهیم کالمی

 0 تأثیربی

 1 تأثیر بسیار کم

 2 تأثیر کم

 3 تأثیر شدید

 4 تأثیر بسیار شدید

 
 ها()میانگین حسابی پرسشنامه یهماتریس اول .5جدول شماره 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 SUM 

X1 0 3.5 3 3.5 2.5 0.5 3.5 2.5 1 20 

X2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 

X3 3.5 4 0 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5  27.5 

X4 2.5 1 0 0 0 0 2.5 3.5 0 9.5 

X5 0 0 2 2.5 0 0 1 3 1 9.5 

X6 2.5 5 3 2.5 2.5 1 3 3.5 2.5 25.5 

X7 0 1 0 2.5 0 0 0 3.5 0 7 

X8 0 4 0 0 0 0 3.5 0 0 7.5 

X9 1 1 0 1 0 0 3 0 0 6 

 
استفاده  2و  1های آمده از فرمولدست: نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای نرمالیزه کردن ماتریس به2گام 
 کنیم.می

 (1)فرمول 

 آید:از رابطه زیر به دست می rکه 
 ( 2)فرمول 

 ماتریس نرمال شده .6جدول شماره 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X1 0.000 0.127 0.109 0.127 0.091 0.018 0.127 0.091 0.036 

X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.073 0.109 0.000 

X3 0.127 0.145 0.000 0.127 0.091 0.127 0.127 0.127 0.127 

X4 0.091 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.091 0.127 0.000 

X5 0.000 0.000 0.073 0.091 0.000 0.000 0.036 0.109 0.036 

X6 0.091 0.182 0.109 0.091 0.091 0.036 0.109 0.127 0.091 
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X7 0.000 0.036 0.000 0.091 0.000 0.000 0.000 0.127 0.000 

X8 0.000 0.145 0.000 0.000 0.000 0.000 0.127 0.000 0.000 

X9 0.036 0.036 0.000 0.036 0.000 0.000 0.109 0.000 0.000 

 
ه دست ب 3ه فرمول های فوق، ماتریس روابط کل فازی با توجه ب: محاسبه ماتریس ارتباط کامل: بعد از محاسبه ماتریس3گام 
 آید.می

 ( 3)فرمول 

 ماتریس یکه است. Iدر این فرمول 
 ماتریس یکه .7جدول شماره 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
X1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

X2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

X3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

X4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

X5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

X6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

X7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

X8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

X9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 ارتباط کاملماتریس  .8جدول شماره 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 R 

X1 -0.028 0.084 0.100 0.091 0.079 0.004 0.072 0.019 0.018 0.437686 

X2 0.000 -0.019 0.000 -0.007 0.000 0.000 0.059 0.100 0.000 0.133554 

X3 0.100 0.074 -0.034 0.075 0.068 0.120 0.042 0.041 0.108 0.592727 

X4 0.091 0.003 -0.010 -0.020 -0.008 -0.002 0.060 0.103 -0.003 0.214876 

X5 -0.019 -0.032 0.073 0.077 -0.007 -0.009 0.001 0.084 0.027 0.19438 

X6 0.062 0.119 0.089 0.041 0.069 0.020 0.029 0.045 0.067 0.540165 

X7 -0.008 0.015 0.000 0.091 0.000 0.000 -0.027 0.112 0.000 0.181818 

X8 0.000 0.141 0.000 -0.012 0.000 0.000 0.117 -0.032 0.000 0.213884 

X9 0.033 0.026 -0.004 0.022 -0.003 -0.001 0.099 -0.026 -0.001 0.144793 

D 0.230 0.411 0.214 0.358 0.198 0.132 0.451 0.446 0.215 SUM 

 

های ه به فرمولها با توجستون است. مجموع سطرها و T یسهای ماتر: گام بعدی به دست آوردن مجموع سطرها و ستون4 گام
 آوریم. به دست می 6و  5

 4فرمول 

 

 

 5فرمول 
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 هستند. n*1و  n*1به ترتیب ماتریس  Rو  Dکه 

 : به دست آوردن اوزان نفوذ و اثرگذاری معیارها5گام 

 شوند( محاسبه می6اهمیت نسبی معیارها با استفاده از فرمول )

 

 ااوزان معیاره یساز: نرمال6گام 

 (LIU&WU, 2004( نرمال کرد. )7ل )توان با استفاده از فرموقبلی را می آمده از مرحلهدستاوزان به

 

 (ST)راهبردهای  یارها: محاسبه اوزان مع9جدول شماره 
 R+D R-D 

  

X1 0.667769 0.207603 0.699295 0.122180 

X2 0.544132 -0.277025 0.610592 0.106681 

X3 0.806281 0.379174 0.890989 0.155672 

X4 0.572893 -0.143140 0.590504 0.103172 

X5 0.392727 -0.003967 0.392747 0.068620 

X6 0.672066 0.408264 0.786354 0.137390 

X7 0.632397 -0.268760 0.687137 0.120055 

X8 0.659835 -0.232066 0.699454 0.122207 

X9 0.359669 -0.070083 0.366434 0.064023 

 
  

5.723507 1 

 

ترین امتیـاز را های فرادست باالبا توجه به نتیجه نهایی تکنیک دیمتل، راهبرد تالش برای افزایش جایگاه باغات در طرح

ربـط، ایجـاد پلـیس ها و نهـادی ذیآن به ترتیب راهبردهای تالش برای همـاهنگی سـازمان از به دست آورده است بعد

هـای مخـرب، تشـکیل نهادهـا و جاز و امنیت گردشـگران و فعالیتوساز غیرممنظور جلوگیری از ساختگشت، باغات به

وخـاک، کننـده منـابع آبآلوده هـاییتورسوم مربوطه، جلوگیری از فعال، محلی برای حفاظت از باغات و آدابیهاانجمن

ورزان جهـت امنظور ممانعت از تبلیغات منفی، آموزش به ساکنان و کشتوسعه و افزایش کیفیت خدمات و امنیت باغات به

ن بـرای ه باغـدارابـگردشگری، ارائه تسهیالت مـالی  یکبرخورد مناسب با گردشگران، برآورد ظرفیت باغات در فصول پ

 اند.افزایش انگیزه در حفظ باغات قرارگرفته

(6) فرمول  
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 بندی راهبردهای توسعه گردشگری باغات قزویناولویت .4شکل شماره  

 

  گیرییجهنت

باشـد. گردشـگری می صـنعتتوسـعه و درحال افتهیدر حال حاضر یکی از منابع اصلی درآمـد کشـورهای جهـان توسـعه

د؛ امـا داشته باشنا بهترین استفاده ر ،موجود خود یهالیپتانس تر هستند که به فراخور وضع وکشورهایی در این امر موفق

 - ه تاریخیاز پشتوان یریگرداری از منابع سرشار محیطی و بهرهدر برخی کشورهای جهان سوم و ایران که باوجود برخو

خوبی نتوانسته است از هببرای توسعه صنعت گردشگری برخوردار است،  یاژهیتمدنی و فرهنگی چند هزارساله از قابلیت و

 موجود در جهت جذب گردشگران استفاده نماید. یهاتیظرف

فرهنگـی و  -جتمـاعیاثـرات اقتصـادی، ا تـوانیماثـرات آن را  نیترمهم، گردشگری اثرات مختلفی دارد که درمجموع

دوده گردشگری در یک مح است، رونق و افول ذکرقابلاین تأثیرات همیشه مثبت نیستند.  هرچندی دانست؛ طیمحستیز

دد تـرسـهولت  تحت تأثیر عوامل مختلفی از سطوح کالن گرفته )نظیر آمایش سـرزمین و روابـط خـارجی کشـور و نیـز

رار ( قـریگر پـذگردشـامکانات رفاهی و خـدماتی در محـل  فراهم بودنگردشگران به داخل کشور( تا سطوح خرد )نظیر 

الن و خـرد( نتوانسـته خـارجی و داخلـی، کـ عوامـلکشور ما به دالیل مختلف )اعـم از  شد که گفته طورهمان. ردیگیم

یـر ر ما در چند دهـه اخوفق عمل کند. به همان نسبت کشوی موجود خود در عرصه جذب گردشگر مهاتیظرف تناسببه

ی اقتصـادی هافرصـترهنگی )بخصوص جنبه تبادل فرهنگی، معرفی تمدن غنی و...( و ف-یاجتماعی مختلف هافرصت

ولتـی، ی پایـدار ددرآمـدهاه بـی و ارزآوری، کمک گذارهیسرمایی، جذب زااشتغالمهم برای اقتصاد متکی به نفت )نظیر 

ه اسـت. لـذا از این صنعت پاک را داشـت حداقل استفاده نانهیبخوشو در حالت  داده استازدستی و ....( را امنطقه توسعه

نطقـی و بـا داکثر اسـتفاده می موجود در کشـور، حـهالیپتانسی هدفمند در جهت استفاده از زیربرنامهضرورت دارد تا با 

 ی جامع را از این صنعت داشته باشیم.زیربرنامه

موجـود در کشـور مـا در جهـت جـذب گردشـگران خـارجی و نیـز تشـویق  یهالیترین پتانسیکی از مهمدر این میان، 

باشد. شهر قزوین، مانند اکثر شهرهای ایـران گردشگری داخلی، وجود باغات ایرانی موجود در شهرها و حاشیه شهرها می

ی کشاورزی استقرار دارد؛ در این میان با رشد و گسترش ایـن هاهای حاصلخیز و مساعد برای باغ و فعالیتدر کنار زمین

اند. با توجه به نقشی که باغـات و اراضـی اطـراف ایـن شـهر در شدهتغییرات ها و اراضی اطراف آن دستخوش شهر، باغ
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توجـه  گذاران اوقات فراغت ساکنان شهر قزوین و همچنین نقش آنان در جذب گردشگران از سایر نقاط دارند، الزم است

 .شودریزی برای باغات اطراف شهر قزوین ی به برنامهمناسب

ی ابعـاد آن اخیـر، در داخـل و خـارج کشـور مطالعـات مختلفـی بـه بررسـ چند سالمقوالتی که طی  ازجملهگردشگری 

صادی و اقت توان گفت که سطوح مختلف گردشگری اعم از شهری، روستایی و ... و ابعاد مختلف اجتماعی،یم، اندپرداخته

 یزی گردشـگری بـر محـور باغـاتربرنامهخاص به بررسی  صورتبهتحقیق  تاکنوناند اما شدهیبررسمحیطی آن یستز

 شده است. خألسنتی نپرداخته که در این تحقیق سعی در پر کردن این 

وزن  SWOTش نفر از متخصصـان بـا رو 30وسیله شده بهاستخراج یهاابتدا شاخص یبخش میدان این تحقیق، در در

 اند.بندی شدهنفر از متخصصان به کمک تکنیک دیمتل اولویت 5وسیله شده بهاند و سپس راهبردهای استخراجدهی شده

سـب بـا ایـن دهای متنادرنهایت معلوم گردید که موقعیت گردشگری باغات قزوین در موقعیت رقابتی قرار دارد که راهبر

ی باغـات ین عوامل خارجی )تهدید و فرصت( مؤثر بر گردشـگربهمچنین در  اند.هها آورده شدبندی آنموقعیت و اولویت

وجـود  رج و...(،کـ -هـران)ت یتـیبرخورداری از موقعیـت باغـات در نزدیکـی مراکـز ثقـل جمع توان به؛یمسنتی قزوین 

 یجـوارهم .کـرد اشـارهغـات ربط در امور باهای ذیعدم هماهنگی سازمان و های مهم گردشگری در شهر قزوینجاذبه

منظور اسـتقرار و توسـعه شیب مناسب( به) ینوضعیت زم، فرد باغاتزیبا و منحصربه یاندازهاچشم، باغات با شهر قزوین

محیطـی آرام و روی، یـادهو پ یسوارها: دوچرخهمنظور توسعه ورزشوسعت زیاد باغات به، گردشگری ورزشی هاییتفعال

 دستییعوجود صناها و یتو فعال هایرساختخاک مناسب جهت استقرار ز، د اعصابرتمبرای  یبدون از سروصدا یننشدل

 اند.شدهییشناسااغات شناخته ین عوامل داخل مؤثر بر گردشگری بترمهم عنوانبه باغی یهاغنی در شهر و فرآورده

و  هاسـازمانمـاهنگی رای هی فرادست، تـالش همگـانی بـهاطرحیش جایگاه باغات در افزاای براست، تالش  ذکرقابل

ی هـاجمنانغیرمجـاز و تشـکیل نهادهـا و  وسازساختز جلوگیری ا منظوربهربط، ایجاد پلیس گشت باغات یذنهادهای 

 ردشـگری باغـات قـزوینگراهبردهـای توسـعه ین تـرمهم عنوانبـهمحلی برای حفاظت از باغات و آداب رسوم مربوطه 

 .اندشدهانتخاب

نشـده صورت اختصاصی به بررسی برنامه راهبردی گردشگری بر مبنای باغـات سـنتی انجامی بهاالعهمطهرچند تاکنون  

 اهد شد. ازآنجاکـهرداخته خواست، لذا در ادامه به مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات موجود در ادبیات تحقیق پ

( 1391ن )و همکـارا داشته است با تحقیق هادیانی وضعیت کنونی گردشگری باغات سنتی قزوین در موقعیت رقابتی قرار

ها وضعیت شهر شـیراز یق آنو نتایج تحق اندپرداختهیزی راهبردی توسعه گردشگری در شهر شیراز ربرنامهکه به بررسی 

یـق با تحق باشد. از طرفی، نتایج تحقیقینمنشان داده است، همسو  کارانهمحافظهرا ازنظر توسعه گردشگری در موقعیت 

کـه نتیجـه آن  "ریزی راهبردی توسعه گردشگری روسـتای جـواهر دشـتبرنامه"با عنوان ( 1392) مؤمنی و صفری پرو

های تحقیق که مبنی بـر تغییـرات از طرفی یافته باشد.ینمدهد، همسو یمنشان کارانه محافظهموقعیت غالب را موقعیت 

بررسـی طراحـی و  بـهکـه ( 1392شمشیری و دارابی )یج مطالعه باغات سنتی حاشیه قزوین به دلیل گسترش شهر، با نتا

، اندیدهانـد و بـه ایـن نتیجـه رسـگردشگری باغات حاشیه شهر در سراب قنبر کرمانشـاه پرداخته -ی حفاظت یدهسازمان

ی در نشـینفزایش قیمت زمین، ناشـی از گسـترش شهردر اثر ا ژهیوبه ها در درون و حاشیه شهرهااراضی کشاورزی و باغ

توان بـه لـزوم یمباشد. همچنین از دیگر نتایج تحقیق حاضر یم، همسو اندقرارگرفته یکاربر رییمعرض خطر نابودی و تغ

اسـتراتژیک  یزیررنامهب ا عنوان( ب1393اقبالی و همکاران )حفاظت از باغات سنتی اشاره کرد که همسو با نتیجه تحقیق 

مناسب جهـت حفـظ و  یهارائه روشالزوم حراست از باغات و  در این تحقیق بر باشد زیرایسنتی قزوین م یهاباغستان

 تأکید شده است.ها نگهداری آن

ی سنتی در موقعیت ایده آل )تهاجمی( نیست و وضعیت باغـات هاباغنتایج تحقیق حاضر نشان داده است وضعیت کنونی 
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یزی راهبـردی ربرنامه( که در بررسی 2018واکی و همکاران )باشد بنابراین با تحقیق بنینمدر حال حاضر در حالت پایدار 

اند، در این کشور پـارادایم توسـعه پایـدار گردشـگری را بـه یدهرسبرای توسعه پایدار گردشگری در لهستان به این نتیجه 

( که بـه 2017)باشد. همچنین نتایج تحقیق با تحقیق آندرادس و دیمانچ یمبرند، تا حدودی همسو یممیزان کمی به کار 

رغم وجود یعلکنند که گردشگری روسیه یمو عنوان  اندپرداختهی توسعه گردشگری در روسیه هاچالشبررسی مسائل و 

باشـد، نیـز یمو تعلیم نیروی کار و مدیریت پایدار مواجه  ها، آموزشیرساختزهای باال با موانعی از قبیل؛ توسعه یلپتانس

 1های تحقیق مبنی بر لزوم توجه به باغات و گردشگری پایـدار بـا تحقیـق ظمفیـر و کربـوهباشد. از طرفی یافتیمهمسو 

دارند و مسائل مربوط به پایـداری یمبیان  اندکرده( که در آن توسعه پایدار گردشگری در نواحی شهری را بررسی 2015)
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