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 چکیده
 امواج مقابل در بر حفاظت ساحلعالوه  ،Avecennia marina, Forssk. Vierh مانگرو تاالبی هاینظامبوم خدمات مهمترین از یکی

 روش ازپژوهش حاضر  در. ها استساحلی، قابلیت زیاد جاذبۀ دیداری آن خطوط فرسایش از جلوگیری و گرد و غبار کاهش دریا،

شد. در ادامه، اراضی، استفاده شایستگی و ارزیابی درجه برای تعیین فائودستورکار  چهارچوبو  سرزمین کیفیت وضعیت محدودیت

های ارزیابی . برای این منظور ماتریسراهبردها پیشنهاد شد با هدف توسعه گردشگری پایداربا اولویت بندی عوامل محیطی مؤثر، 

یا  QSPMتدوین راهبرد تعیین شد. در پایان، با توجه به نتایج ماتریس ماتریس  و EFE ارزیابی عوامل بیرونی، IFE عوامل درونی

 از %15/61 ددا فائونشانکار گردشگری با دستور شایستگی مدل نهایی نتایجبندی گردید. ماتریس ارزیابی کمی راهبردی، اولویت

 کم و شایستگی  3S طبقه در %01/18 متوسط، شایستگی 2Sدر طبقه  %45/8 و شایستگی زیاد با  1S طبقه دارای حوزه مساحت

از عوامل  ،امکانات رفاهی فاصله تا شهر و، ارتفاع، درجه حرارتمتغییرهای  .شایستگی قرار داشت عدم یا N طبقه در 48/12%

 استفاده شده نشان ش دیگررو های طبیعی، از عوامل محدودکننده بود. نتایجدهنده و فاصله از منابع آب و فاصله از جاذبهافزایش

 شش و 618/0 دریافتی امتیاز میانگین دارای مجموع در که مطرح بوده  قوت نقاط عنوان به عامل 10 کولغان، در حوزه که ددا

با  این حوزه تهدید، عوامل کردن برطرف برای تالش و قوت نقاط ظرفیت از استفاده صورت شد. در شناسایی تهدید عنوان به عامل

 .کرد خواهد ایجاد گردشگری برای مناسبی بسیار ، ظرفیتAvecennia marina, Forssk. Vierhنظام های جنگل حرا دارا بودن بوم

 شایستگی؛ مناطق خشک؛ عوامل بیرونی و درونی؛ گردشگریواژگان کلیدی: 
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 مقدمه ◼

 های مانگروجنگل ha 31000در ایران حدوداً 
Avecennia marina, Forssk. Vierh    در نوار بیابانی

 در هرمزگان و ha 55/10025 ساحلی رویش دارند که

ha 97/661 های نظامدر کولغان واقع شده است. این بوم

 Vierh. های درختی حرابیابانی و ماندابی دارای گونه

Avecennia marina, Forssk  چندل و در یک ناحیه

Rizophora mucronata, Poir ها هستند که ریشه های آن

است. برای جذب اکسیژن در شرایط ماندابی سازگار شده

 های تاالبی مانگرونظامیکی از مهمترین خدمات بوم

Avecennia marina, Forssk. Vierh ، حفاظت ساحل در 

جلوگیری از فرسایش  ، کاهش گرد و غبار ومقابل امواج دریا

 ,Avecennia marina انگروهام .خطوط ساحلی است

Forssk. Vierh های آبی یا تاالبی نظاماز مهمترین بوم

باشند که به دلیل می دریا ساحل اطق بیابانی مجاورمن

از تنوع فراوان زیستگاهی برخوردار بوده و  دناکوتون بو

های ساحلی درون و حاشیه تاالب تنوع ایجاد شده در

شرایط مساعد و مطلوبی را برای جلب و پذیرایی از 

آورند های گوناگون حیات گیاهی و جانوری فراهم میچهره

(. 5) فراوانی برخوردارند های دیداریجاذبهو از همین رو از 

 در رشد ترینصنعت گردشگری، سریع یعسر توسعه در

 %7 تا 5/2بین  که بوده گردی )اکوتوریسم(بخش بوم

  .(3)است یافته توسعه توریسم هایدیگر بخش از ترسریع

های برای استفاده از تنوع زیستی مانگرو به منظور جاذبه

 گردشگری ضروری است برنامه حفاظتی حمایتی

ارزیابی توان  ه منظورب(. 10گردشگری انجام پذیرد )

به ویژه ها سرزمین و محاسبه تناسب آن برای انواع کاربری

های بندی، شیوهبه کمک پهنههای ماندابی، نظامبوم

به دلیل  بیشترها . تفاوت این روش(20) متفاوتی وجود دارد

 که در مرحله باشدمی هاآن شناختیبومهای تفاوت مدل

ها در تشکیل واحدهای بندی دادهتجزیه و تحلیل و جمع

ها یا در واقع ویژگی شباهت این روش و سرزمین نقش دارند

 ها، شناسایی یک پهنه همگن براساس توان آنهاآنکلی 

های همگن برای در مرحله بعد این پهنه .(19) باشدمی

گیری در مورد کاربری مطلوب یا ممکن مورد تصمیم

با توجه به اقلیم مساعد منطقه و  گیرند.قرار میمقایسه 

قابلیت باالی کولغان در هرمزگان و نزدیکی به مرکز شهر 

تواند این منطقه به عنوان کانون گردشگری معرفی که می

گردد، تاکنون اقدامات مدیریتی اصولی در این زمینه انجام 

این منطقه دارای موانعی برای جذب  نپذیرفته است.

توان زیرساخت هستند که با شناخت این موانع میگردشگر 

های گردشگری را در این شهر مرتفع و رونق اقتصادی در 

 بندیمنطقه ایجاد نمود. در این راستا در پژوهش پهنه

 از استفاده با تهران شهری نفوذ حوزه گردیبوم پتانسیل

سیستم  چندمعیاره، تاپسیس و گیریتصمیم تلفیقی روش

با قابلیت  رابطه در اساسی اطالعات جغرافیایی، پنج پهنه

 با هاییپهنه عمده وجود داشت و قسمت گردشگری

 در تهران استان شمالی منطقه در گردشگری زیاد پتانسیل

 در بررسی .(26داشتند ) قرار البرز هایخوردگی چین میان

 شاخصه چند گیریتصمیم هایروش ترینمتداول عملکرد

 قطعی جواب یک شامل حاصل یابی، نتیجهبهینه درویکر با

 عنوان به آن از توانباشد که میمی پیوسته فضای در بهینه

 هایتکنیک عملکرد سنجش و فاصله تحلیل برای معیاری

 آمار هایآزمون به عنایت با شاخصه چند گیریتصمیم

مناسب و  یابیبرای مکان .(21استفاده نمود ) استنباطی

با دستورالعمل فائو،  برای گوسفند مراتع از بهینه استفاده

 شایستگی دهنده کاهش عامل نتایج نشان داد که مهمترین

 شیب، حساسیت خاک به فرسایش، فقر پوشش گیاهی

در ارزیابی انجام شده به روش کیفی،  .(2شدند ) شناخته

ها توجه شده و گونه های مانگرو حرا به توسعه جاذبه

Aviceneea spp  چندل ،Rizophora spp  وSonneratia 

spp های طبیعی در ایسلند در منطقه از مهمترین جاذبه

ها، شرایط گردشگری باید به سمت و اند. بنا به یافتهبوده

ها (. پژ.هش1مانگرو گسترش یابد )های سوی توسعه جنگل

 رود گردیشناسایی قابلیت بوم دهندۀ این است که درنشان

 با برگزیده گانهشش تهران، روستاهای استان هایدره

و  دارند انطباق محیط زیستی چهارگانه مناطق محدودۀ

سیستم اطالعات  چندمعیاره و گیریتصمیم تلفیقی روش

 نمونه روستاهای انتخاب رد زیادی جغرافیایی توانایی

 به منظور مقایسه .(24دارد ) تهران ایرود دره در گردیبوم

 امکانات و هاجذابیت نظر از چابهار سواحل رتبه تعیین و

و  قشم منطقه دو با مقایسه در ساحلی گردشگری موجود

 و نظرجذابیت از چابهار سواحل کیش نتایج نشان داد که
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بنا بر  (.13قرار دارند ) جایگاه سومگردشگری در  پتانسیل

 گزارش دانشکده جنگلداری تایلند، نواحی دارای قابلیت

 گردشگری هایموقعیت آوردن گردشگری به منظور فراهم

(. در ارزیابی 7منطقه بندی شده است ) متفاوت در تایلند،

سامانۀ اطالعات  از استفاده با گردشگری برای مناسب مکان

 نشان کشور تایلند، نتایج تانی سورات ناستا جغرافیایی در

 .(14مؤثرند ) گردشگری ریزیبرنامه در این سامانه که داد

در پژوهش تعیین شایستگی منطقه حفاظت شده با 

دستورالعمل فائو، که دارای حیات وحش و گونه های 

گیاهی منحصر به فردی است، عوامل چرای مفرط دام های 

اهلی، کاهش تعداد منابع آب، تولید علوفه و حد بهره 

برداری مجاز از رویشگاه، از عوامل محدودکننده شایستگی 

(. سایت های مناسب برای 23برای وحوش هستند )

گیری چند متغیره  گردشگری با استفاده از سامانه تصمیم

در اتیوپی و استفاده فاکتورهای کاربری اراضی، پوشش 

زمین، خاک، ارتفاع، شیب، تراکم پوشش گیاهی، درجه 

 %44حرارت و بارندگی مورد ارزیابی قرار گرفته و بیش از 

 و باال گزارش شده از منطقه دارای شایستگی خیلی باال

های مناسب برای اسکان (. در تعیین مکآن4است )

گیری چند متغیره،  گردشگران با استفاده از سیستم تصمیم

معیارهای کاربری اراضی، پوشش گیاهی، نزدیکی به 

شناسی، ارتفاع و شیب مورد پژوهش قرار رودخانه، زمین

ا، ه(. همچنین معیارهای تقاضای توریسم3گرفته است )

امکانات ساختمانی، ارزش اراضی، کاربری اراضی، 

های اقتصادی، وجود آثار تاریخی و مذهبی، خدمات فعالیت

های مناسب برای ناشهری و رفاهی به منظور تعیین مک

(. در تعیین مدل استفاده 15گردشگری بررسی شده است )

چند منظوره با استفاده از دستورالعمل فائو زیر مدل 

شگری، گیاهان دارویی و زنبورداری و شایستگی گرد

پارامترهای محیطی و اکولوژیکی و پارامترهای زیرساختار 

ها با طبقات مطلوب، نیمه مطلوب تلفیق شده و شایستگی

(. مناطق 27و با مطلوبیت کم و نامطلوب تعیین شده اند )

شناختی و آب و هوایی بیابانی اگرچه دارای شرایط بوم

های ای مانند جاذبههای ویژهای قابلیتدشوار است، اما دار

های فرسایشی های ماندابی، رخسارهژئومورفولوژیک، جنگل

توانند بازدیدکنندگان زیادی را برای و ... هستند که می

های دیداری به سمت خود سوق داده و استفاده از جاذبه

افزایش رونق اقتصادی برای بیابان نشینان به همراه داشته 

هش حاضر با هدف تعیین شایستگی منطقه باشد. پژو

های گیاهان درختی ماندابی کولغان هرمزگان با رویشگاه

 گیری گردشگری انجام شده است.برای بهره

 

 هامواد و روش ◼

 منطقة مورد مطالعه

 رودخانه هایزیرحوضه از یکی کولغان آبخیز حوزۀ

به مختصات  قاضی قلعه بخش در که است جالبی

شمالی و  عرض 495000تا  UTM 340000 جغرافیایی

 معادل مساحتی و با شرقی طول 3080000تا   2900000

 ha 96000 حوزه  بندرعباس قرار دارد. در شرق شهرستان

قلعه  روستا و دو بخش تخت و 42ان بندرعباس دارای غکول

این در  .نفر است 14200قاضی است و جمعیت حوزه 

 از. وجود دارد شمیل و جاماش خیزدوحوضه آب ،منطقه

 Avecennia های درختی حرا گونه از بعد دریا سمت
marina, Forssk. Vierh مشاهده قابل گونه ، اولین 

 Pall. Bieb strabilaceum, locnemumHa که است 

 از فاصله چه هر و است ایران مرتعی گونه شورپسندترین

نوع  از مرتعی گیاهان پوشش باشد، بیشتر سواحل

Gamelin orientalis, Salsola و Sueda spp پوشش و 

های متفاوت گونه از هاییدرختچه و درختان جنگلی از

  .شودمشاهده می  Acacia sppآکاسیا 

 
 پژوهشروش 

 جهت دستورالعمل فائو چوب چهار در پژوهش حاضر

 تعیین برای(. 6) گردید انجام اراضی ارزیابی تعیین

و  محیطی معیارهای دسته دو گردشگری شایستگی

زیرساختار استفاده شد. در معیارهای محیطی الیه های 

پوشش گیاهی،  جاذبه ارزش اطالعاتی درجه حرارت،

 تا فاصله شیب، ارتفاع از سطح دریا، خاک، گیاهی، پوشش

تهیه شد. در  فاصله تا منابع آب ای،های جاذبهمکان

 و هاختاری الیه های اطالعاتی جادهسا زیر معیارهای

 رفاهی و خدماتی مراکز تا فاصله و دسترسی مسیرهای

 استفاده شد.
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 . موقعیت منطقه مورد پژوهش1 شکل

 

 زیرمدل معیارهای محیطی 

مختلف و  هایکاربری از استفاده شایستگی هایطبقه 

 شایستگی طبقۀ در چهار گردشگری در چهارچوب فائو،

 یا بدون N و یا کم 3S ط،+یا متوس  2S یا خوب، 1S شامل

 را روش سه فائو همچنین. (20تعیین می شود ) شایستگی

 در که داد پیشنهاد شایستگی هایدرجه ترکیب برای

 در موجود شرایط هایمحدودیت روش پژوهش حاضر از

 هایدرجه ترکیب برای سرزمین کیفیت و وضعیت

 ارزیابی دستورالعمل، این در واقع در. شد استفاده شایستگی

 . است شایستگی هایطبقه کنندۀ تعیین ها،محدودیت و

با توجه به اینکه بعضی از مناطق به دلیل شیب، 

تواند به پذیر نیست؛ لذا شیب میها امکاندسترسی به آن

های موجود عنوان عامل محدودکننده دسترسی به جاذبه

بندی مخدوم، شیب باشد که بر پایۀ دستورالعمل طبقه

(. مدل 18بندی شد )طبقه منطقه در هشت طبقه،

ها و اشکال مختلف زمین، ناهمواری بندی خاک، شکلطبقه

(، در شش طبقه انجام 2دستورالعمل فائو ) پوششی بر اساس

عوامل اقلیمی از آن دسته عواملی است که برای  .شد

گردشگران قابل توجه و مهم بوده و بر اساس مدل ارزیابی 

(، درجه حرارت در چهار طبقه، 18شناختی مخدوم )توان بوم

ای های جاذبهبندی فاصله تا مکانبندی شد و طبقهطبقه

 اس مدل فائو در چهار طبقه، انجام شد.منطقه، بر اس

های برای شناسایی منابع اکولوژیک و محدوده تیپ

گیاهی حوزه کولغان با پیمایش میدانی و به روش 

های گیاهی در منطقه فلوریستیک تیپ –فیزیونومیک 

صورت ها بهبرداری در داخل این تیپشناسایی و آمار

سیستماتیک صورت گرفت. بدین ترتیب که در  -تصادفی

از  m 2000با فاصله  m 1000ترانسکت  5هر تیپ گیاهی 

هم و در دو جهت عمود به هم قرار داده شد. در هر 

، قطعه نمونه به ابعاد ترانسکت پس از تعیین نقطه تصادفی

100  *200 m  قرار داده شد. در درون قطعه تعداد

ها اندازه گیری شد. تاج پوشش آن درصدهای گیاهی و گونه

های گیاهی از نظر جاذبه گردشگری در چهار طبقه گونه

( 9بندی و براساس دستورالعمل سایمر گولز )طبقه

عرض خطر در م (1صورتِ بندی بهامتیازدهی شد که طبقه

اندمیک یا  (4+ و 2نادر یا  (3+، 3پذیر یا آسیب (2+، 4یا 

+ انجام گردید. در نهایت در هر تیپ گیاهی که به روش 1

فلوریستیک تعیین گردیده بود، تیپ های  -فیزیونومیک

گرفته  4گیاهی که دارای گونه های در خطر بودند امتیاز +

 بودند امتیاز هایی که دارای گونه های آسیب پذیریا الیه
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و به همین ترتیب الیه های امتیاز دهی شده با هم به  3+ 

ها، تلفیق شد. پس از آن طبقه شایستگی روش ضرب الیه

( تعیین 1ای پوشش گیاهی بر پایۀ جدول )ارزش جاذبه

های گیاهی با امتیاز یکسان، با همدیگر ادغام و شد. تیپ

وجه به ارزش بندی محدوده پژوهش با تامتیازدهی و طبقه

 .ای پوشش گیاهی انجام شدجاذبه

 

 زیر مدل معیارهای زیر ساختار

های زیر ساختار، معیاردر پژوهش حاضر، در زیر مدل 

ها و مسیرهای دسترسی و فاصله تا دو الیه اطالعاتی جاده

شهر و امکانات رفاهی بررسی و دو الیه یاد شده بر اساس 

 (. 2ی گردید )بند(، طبقه2مدل فائو و طبق جدول )

 

 روش تعیین موقعیت راهبردی

برای  SWOTاز روش تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر در 

فرصت و  ت،قو ،نقاط ضعف شامل شناسایی عوامل محیطی

بندی عوامل، ارائه راهکار و راهبرد با هدف لویتوا تهدید

. با گردید توسعه گردشگری پایدار در منطقه استفاده

از نقاط قوت،  فهرستی ،های صورت گرفته از منطقهبررسی

 کولغانتفرجی منطقه ررسی بتهدید، برای ، ضعف، فرصت

های ارزیابی عوامل شد. برای این منظور از ماتریس تهیه

ماتریس  و 2(EFE) رزیابی عوامل بیرونیا ،1(IFE) درونی

. با توجه به مشترک یا انحصاری شد استفاده تدوین راهبرد

 1بودن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به ترتیب رتبه 

ها و تهدیدها به ضعف - 2 یا -1 ها وها و فرصتبه قوت 2یا 

عوامل  هایانهماتریس چهارخدر پایان  .یافتاختصاص 

ی توان تعیین جایگاه راهبرد براینی درونی و بیرو

 تخصیص رتبه به اینتهیه شد.  شناختی حوضۀ کولغانبوم

روی  که اگر قوت یا فرصت پیشگرفت صورت  ترتیب

 2 یک قوت یا فرصت انحصاری باشد، رتبه ،تفرجی ۀمنطق

به عامل  1 و چنانچه یک قوت یا فرصت مشترک باشد، رتبه

در پایان پس از انجام این دستورالعمل  .شدمورد نظر داده 

های مناسب برای منطقه در نظرگرفته شد:راهبرد

 

 (27، 22،  8بندی معیارهای محیطی در مدل گردشگری ). طبقه1جدول

 معیارهای محیطی
 طبقه شایستگی

1S S2 3S N 

 >800-0 1200-800 1500-1200 1500 (m( )8فاصله تا منابع آب )

 >30-5 15-10 10-5 5 (C 0( )17) درجه حرارت 

 ایعمق و سنگریزهکم - عمیقنیمه عمیق (8خاک )عمق( )

 >75 50-75 25-50 0-25 (17شیب )%( )

 >2800-2500 3400-2800 3600-3400 3600 (m( )1ارتفاع از سطح دریا )

 >250-0 500-251 750-251 750 (8)( mای )های جاذبهفاصله تا مکان

 >35 35-49 50-64 >65 (1ای پوشش گیاهی )ارزش جاذبه

 

 (27، 22،  8)بندی معیارهای زیر ساختار در مدل گردشگری. طبقه2جدول 

 معیارهای زیرساختار
 طبقه شایستگی

1S 2S 3S N 

 >800-0 1500-800 2500-1500 2500 (20) (m)ها و مسیرهای دسترسی جاده

 >100> 100-50 250-150 250 (km( )25فاصله تا مراکز خدماتی و رفاهی )

 
1.Internal factors Evaluation 2.External factors Evaluation 
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ها با استفاده از نقاط قوت از فرصت SO1 هایراهبرد

ها نقاط ضعف با استفاده از فرصت WO، شدبرداری بهره

نقاط قوت اثر تهدیدها از با استفاده از  ST3 ،داده شدبهبود 

پرهیز  بانقاط ضعف   WT و ه شدیا کاهش داد همیان برد

 . کاهش یافت از تهدیدات

 

 نتایج  ◼

 مدل زیر دو معیارهای هایطبقه سطح و مساحت

. استشده  داده نشان 3 جدول در زیرساختار و محیطی

 بیشترین داد نشان گردشگری شایستگی نهایی نتایج

 گردشگری برای و 1S شایستگی طبقه در %15/61 مساحت

 2S شایستگی طبقه در %71/8 کمترین مساحت و مناسب

گرفت  قرار گردشگری برای متوسط که در طبقه شایستگی

 بررسی شیب منطقه نشان میدهد از. (:2A-Eهای )شکل

ha 96000 ،مساحت منطقه ha 93195  از شیب مناسبی

یا  ha 841 برای استفاده گردشگر برخوردار بوده و تنها

تواند از آن % شیب نامناسب دارد و گردشگر نمی88/0

شایستگی پوشش  (.A2-مناطق استفاده نماید )شکل 

( و شایستگی خاک منطقه در شکل B -2گیاهی در شکل )

(C -2 نشان داده شده است که در شایستگی پوشش )

% منطقه دارای شایستگی خیلی باال و 36/24گیاهی

% دارای 89/15متوسط برای گردشگر بوده و از این میزان، 

بود.  2S% دارای شایستگی متوسط 47/8و  1Sشایستگی 

در  3Sای دارای شایستگی ضعیف همچنین هیچ ناحیه

% منطقه دارای دسترسی 27/65نقشه خاک مشاهده نشد. 

ترسی نسبی در کولغان برای و مسیر جاده ای است و دس

طوریکه نتایج بیانگر آن است که گردشگر وجود دارد به

یا شایستگی نامطلوب در کولغان برای   Nطبقه شایستگی 

(. یافته های پژوهش D-2گردشگری وجود ندارد )شکل

% منطقه دارای 8/2نیز نشان می دهد تنها  6مطابق شکل 

% 2/97ی طبیعی و هاشایستگی باال برای فاصله تا جاذبه

های های طبیعی و جنگلنامناسب است و فاصله از جاذبه

 ماندابی زیاد است. 

 

 کولغان در گردشگری شایستگی مدل محیطی و زیرساختار معیارهای طبقات درصد و مساحت .3جدول

 هامعیارکل 

 طبقه شایستگی

1S )شایستگی مناسب( 2S)شایستگی متوسط( 3S)شایستگی کم( N )عدم شایستگی( 

ah % ah % ha % ah % 

 78/4945 19/6 - - - - 13/90054 81/93 (m)منابع آب  تا فاصله

 - - - - - - 0C 96000 100درجه حرارت 

 68/63775 433/66 36/999 041/1 - - 96/31224 157/32 (m) عمق خاک

 88/0 841 24/3 3117 04/2 1964 84/93 93195 (%شیب )

 - - - - - - 96000 100 (m) از سطح دریا ارتفاع

 1/37 35748 54/38 858/37126 47/8 8140 89/15 45/15261 (%) گیاهیپوشش ارزش جاذبه

 2742 8/2 - - - - 93258 2/97 (km)ای  ا اماکن جاذبهفاصله ت

 - - 74/63018 27/65 84/21363 25/22 49/11985 48/12 (m)دسترسی هایمسیرها و جاده

 مراکز خدماتی و فاصله تا

 (km)رفاهی 
96000 100 - - - - - - 

 

 
1 Strength opportunity 
2 Weakness opportunity 

3 Strength threat 
4 Weakness threat 
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 (E-A) شایستگی شیب، پوشش گیاهی، خاک، جاده و فاصله از جاذبه های طبیعی در منطقه .2شکل 

 

تحلیل نتایج بیانگر آن است که معیارهای فاصله از 

منابع آب، خاک، ارزش جاذبه ای پوشش گیاهی و فاصله 

 و 1/37، 15/32، 81/93های حوزه به ترتیب با تا جاذبه

% محدودکننده ترین عوامل برای بازدید گردشگر و 2/97

معیارهای درجه حرارت، ارتفاع از سطح دریا، شیب و 

و  84/93، 100، 100دسترسی به جاده به ترتیب با 

% دارای بیشترین امتیاز برای بازدید از منطقه توسط 27/65

گردشگران است و شایستگی زیاد گردشگری را ایجاد 

نظر منابع آب، محدودیت زیادی به مقدار اند. از کرده

% در منطقه مشاهده شد. به طوریکه از عوامل مهم 84/93

عدم شایستگی برای گردشگر در کولغان فراهم نبودن منابع 

 حوزه در نهایی گردشگری شایستگی آبی است. نتایج

 نشان داده شده و بیانگر این است که 4در جدول  کولغان

 طبقه ، دارایha 58704 معادل هحوز مساحت از 15/61%

1S یا  کولغان حوزه کل % از01/18 و گردشگری مناسب و

ha 6/17289 3 طبقه درS برای کم شایستگی دارای و 

 یا N طبقه در ha 8/11980 % معادل48/12 گردشگری،

  گردشگری است. برای شایستگی عدم

 معادل مساحتی با 2S در طبقه ha 28/8369 نهایت در

 .دهدمی تشکیل را گردشگری متوسط شایستگی %،45/8
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اخلی دنیازمند بررسی محیطی  یبرای مدیریت راهبرد

به بررسی عوامل پژوهش حاضر  که در است و خارجی

مختلف وابسته به گردشگری پرداخته شد و نتایج حاصل 

های ارزیابی عوامل از آن را به صورت جداول ماتریس

 6و  5در جداول  2مل بیرونیعوا EFASو  IFASدرونی

ی عوامل درونی و اانهماتریس چهارخهمچنین  ارایه گردید.

شناختی منطقه توان بوم بیرونی جهت تعیین جایگاه راهبرد

 نشان داده شده است.  7در شکل 

 

 مدل نهایی شایستگی گردشگری در کولغان طبقاتدرصد . مساحت و 4جدول 

 )%( مساحت (haمساحت) درجه شایستگی طبقات شایستگی

1S 15/61 58704 خوب 

2S 45/8 28/8369 متوسط 

3S 01/18 6/17289 کم 

N 09/12 8/11980 نامناسب 

 100 96000 - جمع کل

 

 درونی عوامل بررسی .5 جدول

 میانگین نمرات رتبه ضریب اهمیت درونیفهرست عوامل  ارزیابیهایمؤلفه

ی
رون

 د
ل

وام
ع

 

ت 
قو

ط 
نقا

(
S) 

 

 0356/0 1 0356/0 روحیه باال و همکاری و استقبال مردم از گردشگران -1

 0988/0 2 0494/0 های ماندابی وجود پوشش جنگل  -2

 0926/0 2 0463/0 ایهای ماسهتپهبکر و دست نخورده بودن   -3

 0380/0 1 0380/0 مناسب برای تفرج و گردشگریمحیط  -4

 0874/0 2 0437/0 دریایی در شهرستان بندرعباس ترین زیستگاه برای پرندگانمناسب -5

 0339/0 1 0339/0 مناسب در حوزه )دریا( وجود منابع آبی -6

 0446/0 1 0446/0 های ماندابیدر جنگلآرامش بی نظیر  -7

 0356/0 1 0356/0 )در پاییز و زمستان( های اقلیمیبودن شاخصمطلوب   -8

 0906/0 2 0453/0 وجود زیارتگاه حضرت خضر نبی )به عنوان مکان مذهبی( -9

 0413/0 1 0413/0 تمایل باالی مردم به مشارکت در توسعه حوزه -10

 6188/0  4341/0 جمع نمره قوت 

ف
ضع

ط 
نقا

(
W) 

 

 -0356/0 -1 0356/0 گردشگران از امنیت حوزهعدم آگاهی  -1

 -0453/0 -1 0453/0 نبود امکانات خدماتی )اقامتی، رفاهی، بهداشتی و ...( -2

 -0924/0 -2 0462/0 حوزه در ظرفیت جنگل ماندابیناشناخته بودن  -3

 -0396/0 -1 0396/0 نبود تسهیالت حمل و نقل مناسب در حوزه -4

 -0906/0 -2 0453/0 تخریب آنعدم و اکولوژیکی وگردشگری جنگل ماندابی عدم آگاهی مردم در خصوص ارزش   -5

 -0924/0 -2 0462/0 حوزه کولغانعدم تهیه طرح جامع مناسب برای  -6

 -0404/0 -1 0404/0 مد روستائیانآجهت تسهیل در رفت و  حوزه کولغاندر بین روستایی  های دسترسی خاکی وجود راه  -7

 -0380/0 -1 0380/0 عدم وجود جاده دسترسی مناسب )جاده آسفالته( -8

 -0453/0 -1 0453/0 ها و نیروهای متخصص در حوزهNGOکمبود  -9

 -5196/0  3819/0 جمع نمره ضعف  

 0992/0 نمره عوامل درونی   

 

 
1Internal  factor analysis summery 2 External  factor analysis summery  
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 بررسی عوامل بیرونی. 6جدول 

 میانگین نمرات رتبه ضریب اهمیت فهرست عوامل بیرونی های ارزیابیمؤلفه

ی
رون

 بی
ل

وام
ع

 

ها 
ت 

رص
ف

(
O) 

 072/0 1 072/0 افزایش سطح درآمد افراد بومی از طریق حضور گردشگران -1

 0615/0 1 0615/0 .(.)احداث کپر و . گذاری در تاسیسات زیر بنایی در امر گردشگریسرمایه -2

 0685/0 1 0685/0 گیری از اعتبارات مناطق نمونه گردشگری استانامکان بهره -3

 1238/0 2 0619/0 منطقهبرقراری امنیت در   -4

 0596/0 1 0596/0 و ...( های آبیورزشتوسعه مراکز تفریحی و ورزشی متناسب با وضعیت اقلیمی ) -5

 0732/0 1 0732/0 های الکترونیکی توسط گردشگراناز طریق پایگاه کولغانمعرفی  -6

 0682/0 1 0682/0 به گردشگران خارجی کولغاندرآمد ارزی برای کشور از طریق معرفی  -7

 0672/0 1 0672/0 (دسترسی به ساحل کولغانیض جاده وو تع آسفالتتاثیر در وضعیت حمل و نقل ) -8

 594/0  5321/0 هاجمع نمره فرصت 

ها 
ید

هد
ت

(
T) 

 -0737/0 -1 0737/0 دلیل پائین بودن سطح درآمدهرشد منفی جمعیت در حوزه  ب -1

 -0695/0 -1 0695/0 نبود کیفیت و کمیت خدمات گردشگری -2

 -125/0 -2 0625/0 آلودگی آب دریا توسط شناورهای سبک وحمل گازوییل -3

 -107/0 -2 0351/0 در حوزه گردیبومی هاانساماندهی توفقدان متولی برای  -4

 طقرسانی و بازاریابی و تبلیغات ضعیف در معرفی و شناساندن مناتنگناهای اطالع -5

 کولغان تفرجی
0765/0 1- 0765/0- 

 -0530/0 -1 0530/0 هاعدم نظارت بر تورم و افزایش برخی هزینه  -6

 -4679/0  3703/0 جمع نمره تهدیدها  

 1261/0 نمره عوامل بیرونی  

  

 
 حوزه کولغان یشناختبومراهبرد توان  گاهیجا نییجهت تع یرونیو ب یعوامل درون یاانهچهارخ سی. ماتر7 شکل
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توسعه گردشگری پایدار در  برایهای تدوین شده راهبرد

  SWOTبا استفاده از تحلیل  حوضة کولغان

به منظور رشد  کولغانهای طبیعی استفاده از پتانسیل. 1

  .صنعت گردشگری در جهت افزایش درآمد افراد محلی

گسترش ارتباطات، اطالع رسانی و تبلیغات با هدف  .2

 .گذار و توسعه صنعت گردشگریشناخت، جلب سرمایه

یز و پائ هایدر فصلفرهنگی توسعه گردشگری . 3

 .زمستان

. جلب گردشگران خارجی با تکیه بر منابع تفرجی 4

 .تبلیغات مناسب ۀویژه و توسع

مشارکتی گردشگری با جلب  راهبرد تدوین شده مدل. 5

 .نفعان محلیی مردم نهاد حامی گردشگری و ذیهاناسازم

 

 QSPMها با توجه به نتایج ماتریس بندی راهبردلویتوا

 (ی)ماتریس ارزیابی کمی راهبرد

رشد  برای کولغانهای طبیعی قابلیت. استفاده از 1

و  1O11S) افزایش درآمد افراد محلی وصنعت گردشگری 

7O13S.) 

. جلب گردشگران خارجی با تکیه بر منابع تفرجی 2

 (.8O13S) ویژه و از طریق توسعه تبلیغات مناسب

. گسترش ارتباطات، اطالع رسانی و تبلیغات با هدف 3 

گذار و توسعه صنعت گردشگری شناخت، جلب سرمایه

(8,O5,O3,O1O  4و,S1S). 

پائیز و  های. توسعه گردشگری فرهنگی در فصل4

 (.7O12S 4S و 5O11S) حوزه  تفرجی کولغانزمستان در 

ی هاناگردشگری با جلب سازم . مدیریت مشارکتی5

 و O2O, 6نهاد حامی گردشگری و ذینفعان محلی )مردم 
13,S 4,S1S.) 

 

 گیرینتیجهبحث و  ◼

دهد که سطح های شیب منطقه نشان میبررسی طبقه

و غیر  3Sناچیزی از حوزه کولغان در طبقات شایستگی کم 

و  بیشترین  %88/0و  24/3قرار داشته به ترتیب  Nشایسته 

قرار  1S% در طبقه شایستگی مطلوب 84/93سطح با 

گرفت. بدین ترتیب عامل شیب در حوزه کولغان در تعیین 

کند و نتایج با شایستگی گردشگری ایجاد محدودیت نمی

(. از 17یافته های پژوهش های دیگر در یک راستا است )

ردشگری باعث افزایش حساسیت خاک آنجایی که توسعه گ

شناسی (، لذا بررسی شرایط خاک5به فرسایش خواهد شد )

برای کاربری گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار 

بندی خاک کولغان نشان داد که باشد. نتایج طبقهمی

% از منطقه، 1S ،041/1% در طبقه شایستگی باال 433/66

% در طبقه غیر 2S ،157/32در طبقه شایستگی متوسط 

قرار گرفت. در نتیجه بافت و عمق خاک منطقه  N شایسته

 باشد.کننده شایستگی گردشگری نمیکولغان عامل محدود

ارزش تفرجگاهی بسیاری از مناطق کشور ایران به 

 های گیاهی و جانوریهای سرسبز و تنوع گونهجنگل سبب

 است. گردشگری اثرات منفی را از طریق کاهش

 های جانوری برهی و تنوع گیاهی و فرار گونهگیاپوشش

 رغم دارا بودن(. علی16گیاهی خواهد گذاشت )پوشش

در  پوشش جنگلی بسیار زیبای گونه های درختی ماندابی

 حوزه کولغان، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حوزه

 % به ترتیب در طبقات54/38و  1/37کولغان از این نظر 

 قرار گرفتند. یعنی 3Sتگی کم و شایس Nعدم شایستگی 

شایستگی  % حوزه در طبقه بدون شایستگی و75بیش از 

خاک مناسب  توان دلیل این امر را عدمکم قرار دارند. می

ساله اخیر در حوزه  17های در سطح حوزه و خشکسالی

کولغان نام برد. سفر به مناطق گردشگری با اقلیم نامناسب  

شرایط اقلیمی، مشکالت زیادی را یا بدون آگاهی کامل از 

برای گردشگران به دنبال دارد. اقلیم به عنوان عاملی مهم 

باشد و موثر در تعیین شایستگی گردشگری یک منطقه می

% 100بررسی نتایج درجه حرارت کولغان نشان داد که . (9)

قرار دارد که از دالیل   1Sمنطقه در طبقه شایستگی خوب 

آب و هوای گرم و مرطوب و عدم  توان به وجودآن می

درجه در تابستان اشاره کرد. ضمناً  37افزایش دما بیش از 

ماه، بهترین دما و ماه تا اسفندپنج ماه سال یعنی از آبان

شرایط آب و هوایی مناسب برای گردشگری در حوزه 

باشد. همجواری منطقه خوش آب و هوای کولغان حاکم می

رای آب و هوای با رطوبت باال و کولغان با بندرعباس که دا

درجه به ویژه در فصول تابستان  50دمای گاها بیش از 

است و با توجه به کم بودن فاصله کولقان تا مرکز استان، 

تواند این منطقه را به عنوان کانون گردشگری تبدیل می

نماید. دسترسی به منابع آب از عوامل موثر در تعیین 
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باشد. بررسی نتایج دشگری میای برای گرشایستگی منطقه

دسترسی به منابع آب منطقه حاکی از این است که 

قرار دارد که  N% منطقه در طبقه عدم شایستگی 81/93

توان از دالیل این امر به فاصله طبقات انجام شده در می

مدل و همچنین بارش اندک و نامنظم بودن آن منطقه 

به منابع آب  توان بیان کرد که دسترسیاشاره کرد. می

عامل محدود کننده در مدل شایستگی گردشگری در 

باشد که نتایج حاصله با نتایج پژوهش منطقه کولغان می

(. از جمله عواملی که باعث 11و  2های دیگر مطابقت دارد )

های شوند، مناظر و جاذبه جذب گردشگر در هر منطقه می

باشد. نتایج فاصله از طبیعی یا انسان ساخت می

% حوزه در 2/97ای نشان داد که بیش از های جاذبه¬کآنم

قرار داشته و حوزه از نظر دسترسی  Nطبقه عدم شایستگی

های طبیعی دارای محدودیت در جذب گردشگر به جاذبه

باشد. همچنین در منطقه حفاظت شده عامل فاصله از می

های منطقه، از عوامل محدود کننده شایستگی جاذبه

 (. 13شد )باگردشگری می

های ماندابی، دارای گونه درختی حرا جنگل

Avecennia marina, Forssk. Vierh  است که ساختار

های دیگر متفاوت است. به طوری که هنگام ها، با جنگلآن

جذر، آب دریا به سمت ساحل حرکت کرده و این درختان 

شوند. در تا باالترین نقطه ارتفاعی زیر آب دریا مدفون می

آب دریا به پایین کشیده می شود، درختان، سر از  مد که

ساعت روزنه های اسپروماتوفور  12آب برآورده و طی این 

(. برگ این 7گردد )ریشه باز شده و اکسیژن هوا ذخیره می

درختان نمک آب دریا را در خود جذب نموده و مانند یک 

نظام نیمه آب شیرین کن طبیعی عمل می کند، این بوم

تگاه گونه های جانوری آبزیان خاصه میگوها شور، زیس

Metapenaeus affinis, Decapoda   به ویژه پرندگان

 هوبره  ، Egretta alba, Heronزیادی مانند حواصیل 
Chlamydotis maequeenii. Bustard  است که  غیره و

 Chlamydotisبرخی از این پرندگان مانند هوبره 

maequeenii, Bustard  نظام های دیگر ایران رویت در بوم

های سر از های جنگلهای ماندابی، ریشهنالنمی گردد. دا

  Conchخاک برآورده، پرندگان، صدفهای حلزونی دریایی 

Cypraecassis rufa,ها، گلخورک J. Komans 

lmus, waltoni,haPeriopht  ،توده جنگلی فی ما بین دریا

برای گردشگران و همچنین جاذبه دیداری بسیار باالیی را 

شناسان فراهم می نماید. انحصاری بودن این زیست

های ساحلی واقعند یکی از دالیل ناها که در بیابنظامبوم

های گردهای گردشگری جنگلپرداختن به آن و ایجاد بوم

المللی یا ماندابی است به ویژه برای گردشگران بین

شمالی کشور زندگی گردشگرانی که در نوار مرکزی و 

 کنند.می

های کیفیت سفر و چگونگی دستیابی به جاذبه

های دسترسی به گردشگری موجود در آن مکان، مؤید راه

های ها از جمله راهباشد. توسعه زیر ساختآن منطقه می

مواصالتی، جابجایی گردشگران را تسهیل نموده و بر انگیزه 

افزاید تلف میهای مخناگردشگران برای بازدید از مک

% از 48/12نتایج حاصله از این عامل نشان داد که  (.25)

% از 3S ،25/22مساحت حوزه در طبقه با شایستگی کم 

% از 12/65مساحت حوزه نیز دارای شایستگی متوسط و

سطح منطقه در طبقه با شایستگی خوب قرار دارد. این 

 (.  10)یافته ها با یافته های پژوهش های دیگر همسو است 

 دارایگردشگران برای جذب مراکز خدماتی و رفاهی 

. اساس پذیرش گردشگر در یک زیادی هستنداهمیت 

کمبود یا عدم باشد و فاصله آن منطقه تا شهر می، منطقه

جلوگیری  شهری امکانات رفاهی از ورود گردشگر به منطقه

نشان داد که تمام مساحت منطقه پژوهش   کند. نتایجمی

است و از این نظر قرار گرفته 1Sشایستگی مطلوب  در طبقه

به  کولغانتوان بیان کرد که با توجه به نزدیک بودن می

گونه محدودیتی از نظر فاصله تا شهر و خدمات شهر هیچ

دهنده ندارد و این عامل از عوامل افزایشوجود رفاهی 

نتایج شود. شایستگی منطقه جهت گردشگری محسوب می

باشد های پژوهش های دیگر میؤید یافتهپژوهش حاضر م

 فاصله مناسب و نزدیک منطقه وارجین به شهر بزرگ(. 24)

دهنده شایستگی این منطقه تهران از عوامل افزایش

 (.12باشد )می

بر اساس دستورالعمل فائو، متغییرهایی مانند فاصله    

فاصله تا  ای پوشش گیاهی وتا منابع آب، ارزش جاذبه

، از عوامل کاهنده شایستگی حوزه و هزهای حوجاذبه

امکانات  فاصله تا شهر و، ارتفاع، درجه حرارتفاکتورهای 

دهنده شایستگی حوزه جهت از عوامل افزایشرفاهی 

باشد. نتایج نهایی شایستگی گردشگری گردشگری می
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و  S 1از مساحت حوزه دارای طبقه %15/61دهد نشان می

از کل حوزه کولغان در طبقه  %01/18مناسب گردشگری و 

3S  ،در 48/12و دارای شایستگی کم برای گردشگری %

با عدم شایستگی برای گردشگری و در نهایت  Nطبقه  

% شایستگی متوسط 45/8با مساحتی معادل  2Sطبقه 

 دهد.گردشگری را تشکیل می

 بیرونی و درونی عوامل ارزیابی ماتریس به توجه با

 در موثر بیرونی و درونی عوامل از برخی (،5و  4جدول )

 میانگین نمره که کولغان، حوزه در پایدار گردشگری توسعه

 بیرونی و درونی عوامل از یک هر کل میانگین نمره از هاآن

 اولویت در بایستمی راهبرد تدوین مرحله در بود، بیشتر

  در روش آمده بدست نتایج .گیرند قرار ریزیبرنامه نخست

SWOT عامل 10 کولغان حوضه که در کل دهدمی نشان 

 دارای مجموع در که شده شناسایی نقاط قوت عنوان به

 تهدید عنوان به عامل شش و 618/0 دریافتی نمره میانگین

 قوت نقاط ظرفیت از استفاده صورت در که شده شناسایی

 حوزه این تهدید، عوامل نمودن برطرف برای تالش و

 .کرد خواهد ایجاد گردشگری برای مناسبی بسیار ظرفیت

در نتیجه گیری با توجه به شرایط اقلیمی به ویژه دما 

و رطوبت زیاد در بندرعباس و نزدیکی کولغان به مرکز 

فاصله و قابلیت دمای مطبوع  km 30استان، با کمتر از 

های ماندابی کولغان و دارا بودن جاذبۀ منحصر به فرد جنگل

نظام های بیابانی و زیستگاه حیات وحش بکر که در بوم

دیگر قابل مشاهده نیست، با رعایت ظرفیت برد گردشگری، 

کولغان می تواند به عنوان کانون گردشگری قرارگیرد. 

های به منابع آب و ایجاد راههمچنین دسترسی گردشگر 

های حرا برای جذب گردشگر در دستیابی به جنگل

های گردشگری از موانع جذب گردشگر شناسایی زیرساخت

توان باعث جذب گردید که با برطرف نمودن آن می

گردشگران و افزایش رونق اقتصادی جوامع محلی بیابان 

 نشین گردید.
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Abstract 
One of the most important services of mangrove wetland ecosystems Avecennia marina, Forssk. 

Vierh in addition to protecting the beach from sea waves, reducing fine dust and preventing 

coastline erosion, is their high visibility feature. The present study was down in the framework of 

the FAO instruction to determine the land evaluation. The method limitations of conditions in the 

situation and quality of the land were used to combine degrees of merit to identify the 

environmental factors include strengths, weaknesses, opportunities, threat, prioritize factors, 

providing solutions, and strategy with the aim of developing sustainable tourism in the area. For 

this purpose, matrix assessment internal factors (IFE), evaluation of external factors (EFE) and 

matrix strategy formulation were used. Finally, the strategies were prioritized according to the 

results of the QSPM matrix (strategic quantitative evaluation matrix). Results show that about 

61.1% of the area has S1 class and appropriate tourism and 18 % of the Koleghan basin in the S3 

class and has merit low for tourism, 12.48% in the N class with the lack of merit for tourism and 

finally the S2 class with an area of equivalent to 8.45% of average merit of tourist up give. 

Temperature, soil, elevation, access paths, distance to city and welfare facilities are factors 

enhancing merit area study for tourism. The results obtained in the other method show that in the 

Koleghan basin, 10 parameters were identified as strengths, with a mean score of 0.618 and 6 

parameters identified as a threat If we use the capacity of the strength and efforts to addressing 

the threat factors, this area with Avecennia marina, Forssk. Vierh ecosystem will create a very 

good tourism opportunity. 
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