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   شناسایی پتانسیل های گردشگری کوهرنگ و ارائه 

راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری منطقه
دكتر علي خاكساري

عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
مريم عباسي

دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منطقه اي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

چکيده
توجيه  و  درخشش  آنچنان  گردشگری  صنعت  زمان  گذشت  با 
اقتصادی پيدا کرده که پس از صنایع نفت و حمل ونقل رتبه پرسودترین 
صنایع را به خود اختصاص داده است. با وجودی که ایران از لحاظ منابع 
تاریخی، فرهنگی و طبيعی جزء 10 کشور اول دنياست اما تنها کمتر از 
یک درصد سهم درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص 
کوهرنگ  شهرستان  خصوصًا  بختياری  و  چهارمحال  استان  است.  داده 
سرزمينی زیبا با آب و هوای دلپذیر و محصور در کوه های مرتفع است 
اقليمی  مناسب  وضعيت  است.  شده  واقع  زاگرس  جبال  سلسله  در  که 
منطقه موقعيت مطلوبی جهت رشد و توسعه بخش های گردشگری فراهم 
کرده است. وجود جاذبه های طبيعی فراوان از ویژگی های ممتاز منطقه 
می باشد که در صورت ایجاد تأسيسات گردشگری مناسب و استفاده از 
توسعه  به  می توان  گردشگری  جذب  برای  آنها  در  موجود  ظرفيت های 
با هدف  پژوهش حاضر  بود.  اميدوار  منطقه  این  در  صنعت گردشگری 
راهکارهای  وارائه  کوهرنگ  منطقه  گردشگری  های  پتانسيل  شناسایی 
با  که  است،  گرفته  صورت  منطقه  گردشگری   توسعه  جهت  مناسب 
استفاده از روش پرسشنامه دلفی، مطالعات ميدانی و مصاحبه به شناسایی 
پتانسيل های گردشگری منطقه وسپس تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدها به شيوه SWOT و همچنين وزن دهی و اولویت بندی عوامل 
کوهرنگ  منطقه  گردشگری  توسعه  جهت  در  راهبرد  ارائه  به  مطروحه 
پرداخته است. تجزیه وتحليل های صورت گرفته در تحقيق حاکی از آن 
است که آبشار چشمه کوهرنگ، آبشار شيخ علی خان، غاریخی چما، 
چشمه دیمه، امامزاده سر آقاسيد، پيست اسکی چلگرد، دشت الله های 
واژگون، از جمله جاذبه های گردشگری منطقه می باشند. همچنين با توجه 
به مطالعات انجام شده جهت توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه راهبرد 

محافظه کارانه باید در اولویت برنامه های توسعه گردشگری قرار گيرد. 
پایدار،  گردشگری   ،SWOT مدل  گردشگر،  گردشگری،  کليدی:  واژه هاي 

منطقه کوهرنگ
                                                                                                                                           

مقدمه
به  همراه  که  است  معاصر  انسان  های  فعالیت  مهمترین  از  گردشگری 
اقتصادی، سیاسی،  اوضاع  تغییراتی شگرف در سیمای زمین  آوردن  وجود 

الدین  صالح  )محالتی،  می سازد.  دگرگون  را  انسان ها  زندگی  روش  و  منش 
12:1380( کشورها جوامع و مناطق به طور فزاینده به این حقیقت پی برده اند 
که برای حفظ وضع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد 
یافتن راه های تازه ای برآیند. اگر چه در مناطق مختلف شرایط متفاوت است 
بوده  اقتصادی  پیشرفت وضع  برای  ولی همواره صنعت گردشگری عاملي 
منابع  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  پتانسیل های  وشناسایی  بررسی  است. 
مهم اقتصادی در ایجاد اشتغال، درآمد و کاهش فقر در سطح محلی، ملی، 
مناطق  اقتصادی و  بین المللی می تواند رهیافتی مؤثر در توسعه  منطقه ای و 
سود  که  زمانی  مذکور  فعالیت  شود.  خاص  طور  به  استعداد  این  دارای 
جهت  مناسبی  جایگزین  است  کاهش  حال  در  اقتصادی  بخش های  دیگر 
تلقی می گردد. توسعه صنعت گردشگری  پایدار  توسعه  آنها وراهبردی در 
باال،  بیکاری  نرخ  چون  معضالتی  به  که  توسعه  حال  در  کشورهای  برای 
اهمیت  از  هستند  مواجه  محصولی  تک  واقتصاد  ارزی  منابع  محدودیت 
اقتصاد  با  از جمله کشورهایی است که  نیز  .ایران  برخوردار است  فراوانی 
خام  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهای  به  شدیدی  اتکا  محصولی،  تک 
داشته ودارد واین شرایط باعث شده متغیرهای کالن اقتصادی با دنباله روی 
اما رهایی  از قیمت جهانی در طول زمان دچار نوسانات شدیدی شده اند. 
از نفت در سایه افزایش صادرات کاالهای صنعتی، محصوالت کشاورزی و 
امکان پذیر  گردشگری  صنعت  چون  فعالیت هایی  توسعه  برای  برنامه ریزی 
ارزی  درآمدهای  اقتصادی و  منابع رشد  به  تنوع بخشیدن  منظور  به  است. 
اهمیت  از  گردشگری  صنعت  توسعه  شغلی،  فرصت های  ایجاد  وهمچنین 
به  توجه  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان  بود.  خواهد  برخوردار  فراوانی 
کوهستانی بودن منطقه و شرایط خاص آب وهوایی به لحاظ صنعتی پیشرفته 
نیست و یکی از استان های محروم کشور محسوب می شود که بیشتر ساکنین 
به فعالیت های کشاورزی و دام داری مشغول می باشند و سطح درآمد در حد 
پایینی قرار دارد. از نظر جغرافیایی این منطقه با توجه به موقعیت ممتاز در 
میان سلسله جبال زاگرس و با برخورداری از طبیعت زیبا و متنوع و مناظر 
جهت  را  گسترده ای  و  وسیع  زمینه های  می تواند  فرهنگی  و  طبیعی  بدیع 
توسعه در اختیار دستگاه های برنامه ریزی، اجرایی و مردم محلی قرار دهد 
و بسترهای الزم را برای سرمایه گذاری و جذب گردشگر فراهم نماید؛ که 
توسعه  روند  در  اشتغال زایی  مذکور ضمن  مزایای  از  بهره گیری  با  می توان 
انسانی و منطقه ای به عنوان یک محور اصلی ایفای نقش نمود. پس شناسایی 
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راهکارهایی  ارائه  و  کوهرنگ  منطقه  در  خصوصًا  گردشگری  ظرفیت های 
درآمد،  اشتغال،  در  مهم  نقشی  منطقه مذکور می تواند  توسعه  برای  مناسب 
کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی در سطح محلی، منطقه ای و ملی و نقش 
مؤثر در توسعه اجتماعی ، اقتصادی به طور عام و مناطق روستایی ومنطقه به 

طور خاص ایفا نماید.

هدف پژوهش 
این تحقیق برآن است تا در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق به شناسایی 
پتانسیل های گردشگری کوهرنگ و در نهایت ارائه راهکارهایی برای تحول 

بخشیدن در توسعه گردشگری جهت دستیابی به توسعه منطقه  باشد.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش ترکیبی، روش های پیمایشی، توصیفی و تحلیلی 
استفاده شده است. مدل SWOT یکی  از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت 
و ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی است. ازدیدگاه 
این مدل یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها 
و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای این منظور نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها در چهار حالت کلی WT,ST,WO,SO پیوند داده می شود و 

گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب می شود )حکمت نيا ،1385، 133(

محدوده مورد مطالعه )شهرستان کوهرنگ(                                                                                       
در تقسیمات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ با 
مساحت 3791 کیلومتر معادل 23/2 درصد از مساحت استان، بین 31درجه 
و25  درجه   48 نیز  و  شمالی  عرض  دقیقه  و17  درجه   32 تا  دقیقه  و25 
دقیقه تا 49 درجه و58 دقیقه طول شرقی قرار دارد . شهرستان کوهرنگ در 
شمال غرب استان قرار گرفته است واز شمال به استان اصفهان و لرستان، 
به  شرق  از  و  خوزستان  استان  به  غرب  از  اردل،  شهرستان  به  جنوب  از 
شهرستان شهرکرد و فارسان منتهی می شود. این شهرستان دارای یک شهر 
به نام چلگرد، دو بخش و پنج دهستان می باشد. جمعیت این شهرستان برابر 
36651 نفر بوده است. منطقه کوهرنگ با ارتفاع 2350 متر از سطح دریا یکی 
قله 4500  استان محسوب می شود و  از شهرستان های مرتفع و کوهستانی 
متری زرد کوه که سرچشمه رودخانه بزرگ ومهم زاینده رود است در آن 

واقع شده است.

بررسی چشم انداز گردشگری منطقه                                                                                  
استان  مناطق  هواترین  و  آب  خوش  و  زیباترین  از  کوهرنگ  منطقه 
تونل  آبشار  کوهرنگ،  کوهرنگ، چشمه  کوه   زرد  کوه  می شود.  محسوب 
کوهرنگ،  چما  یخی  غار  کوهرنگ،  واژگون  الله های  دشت  کوهرنگ، 
گردشگری  جاذبه های  مهمترین  از  کوهرنگ  تونل  و  اسکی چلگرد  پیست 
منطقه به شمار می آیند. منطقه کوهرنگ از نظر جاذبه ها و مناظر طبیعی و 
می باشد. ساختار  ایران  مناطق  نظیرترین  کم  و  زیباترین  از  یکی  مصنوعی، 
مورفولوژیکی متنوع و اشکال بدیع زمین در سطح منطقه سبب پدید آمدن 
چنین چشم اندازهای بی نظیر طبیعی و مصنوعی در منطقه مورد مطالعه شده 

است؛ که به دلیل جاذبه های گردشگری مختلف در فصول مختلف سال این 
از شهرستان  شهرستان هر ساله پذیرای تعداد زیادی گردشگر می باشد که 

کوهرنگ و منطقه دشت زرین ومناطق سیاحتی آن دیدن می نمایند.
دامنه کوه کارکنان  پيست اسکی چلگرد: پیست اسکی در شهر چلگرد و 
استفاده  تفکیک شده جهت  متر ودو محدوده  مناسب وطول 800  با شیب 
گردشگران همراه با سیستم باالبر، از مشهورترین پیست های ناحیه زاگرس 
است. انباشت حجم فوق العاده برف، راه دسترسی مناسب، قرار گرفتن در 
منطقه مستعد توریستی کوهرنگ و نیز هوای آفتابی و آرامش اکثر روزهای 
گردشگران  و  ورزشکاران  نزد  پیست  این  انتخاب  دالیل  از  زمستان،  فصل 

است. 
چشمه کوهرنگ: این چشمه با آب بسیار زیاد از دامنه های زردکوه سرچشمه 
دریاچه سد کوهرنگ  به  فراوان  پیچ و خم های  از  از گذر  می گیرد و پس 
می ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می شود. مناظر بسیار زیبای 
طبیعی اطراف چشمه و حضور عشایر در منطقه، زیبایی این چشمه را دو 

چندان کرده است. 
دشت الله های واژگون: این دشت در 12 کیلومتری چلگرد و در نزدیکی 
وسعت  است.  شده  واقع  کوهرنگ  شهرستان  توابع  از  بنواستکی  روستای 
زیاد )سه هزار و400هکتار( پوشش گیاهی بسیار زیبا و ارزشمند، الله های 
قطب  جاذبه های  دیگر  به  نزدیکی  نیز  و  وزرد  قرمز  نوع  دو  در  واژگون 

سیاحتی کوهرنگ از این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی ساخته است.
آبشار شيخ علی خان: آبشار شیخ علی خان در شهرستان کوهرنگ –چلگرد 
واقع ودر 92 کیلومتری شهرکرد قرار دارد. این آبشار در نزدیکی روستایی به 
همین نام قرار دارد. در فصل بهار این منطقه دارای بارندگی های زیادی است. 
و در هر جای این استان قدم بگذاریم چشمه ها و آبهای جاری را خواهیم 

دید که منظره بکر این جا را بسیار دیدنی تر کرده اند. 
غار یخی چما: در فاصله 25 کیلومتری چلگرد در نزدیکی روستای شیخ 
غار  نام  به  منطقه  غارهای  انگیزترین  اعجاب  و  نادرترین  از  یکی  علیخان، 
یخی چما با قندیل های فراوان یخی واقع شده است. از زیر یخ های این غار 
چشمه ای با آب سرد در جریان است که نهایتًا به سد کوهرنگ می ریزد . 
قرار گرفتن در دره های عمیق و انباشت حجم برف های چندین ساله در این 
مکان سبب شده قندیل های یخ و توده های عظیم برف به صورت دائمی و 

در تمام فصول سال باقی بماند. 
به  روستایی  مجاورت  در  کوهرنگ  منطقه  در  دیمه  چشمه  دیمه:  چشمه 
همین نام که اهالی، آن را به کیکاووس از قهرمانان شاهنامه نسبت می دهند 
قرار دارد. این چشمه سرچشمه ی اصلی زاینده رود قبل از ایجاد تونل های 
کوهرنگ و در 12 کیلومتری چلگرد و در مجاورت روستای دیمه واقع شده 

و تا مرکز استان 85 کیلومتری فاصله دارد. 
چشمه آب معدنی کوهرنگ: چشمه کوهرنگ با جریان آب بسیار زیاد از 
دامنه های زردکوه سرچشمه می گیرد و پس از گذر از پیچ وخم های فراوان 
زاینده رود  وارد  اول کوهرنگ  تونل  واز  دریاچه سد کوهرنگ می ریزد  به 
می شود. مناظر بسیاز زیبای طبیعی اطراف چشمه و حضور عشایر در منطقه، 

زیبایی آن را دو چندان کرده است.
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 یافته های پژوهش 
SWOT  تحليل

بدیهی است که بدون آگاهی و شناخت پتانسیل ها و توان های بالقوه و 
بالفعل در هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت. 
در واقع شناخت پتانسیل های هر منطقه به محقق و برنامه ریز این امکان را 
می دهد تا متناسب با آن و بر اساس وضع موجود، توسعه و جهت آن را در 
منطقه شناسایی و برنامه ریزی نماید. یکی از مناسب ترین فنون برنامه ریزی و 
تجزیه و تحلیل استراتژیک، ماتریس SWOT )تحلیل نقاط قوت و ضعف، 
برای تحلیل  ابزاری نوین  به عنوان  امروز  فرصت ها و تهدیدات( است که 
استراتژی  ارزیابان  و  طراحان  استفاده  مورد  و وضعیت شکاف،  عملکردها 
است.  شده  استفاده  فوق  روش  از  تحقیق،  این  در  بنابراین  می گیرد.  قرار 
قلمرو ماتریس SWOT وسیع و گسترده است و در واقع یک چهارچوب 
مفهومی برای تحلیل های سیستمی محسوب می شود که امکان بررسی عوامل 
تنگناها، تهدیدات، جنبه های آسیب زننده، فرصت ها، تقاضاها و  و مقایسه 
به  استراتژی  و ضعف  قوت  نقاط  با  همراه  را  بیرونی  محیط  موقعیت های 
وجود می آورد. البته ترکیب و تلفیق این عوامل با یکدیگر در واقع، مبنای  

تدوین چهار نوع استراتژی می باشد.) جدول شماره 1(

جدول1: ماتريس SWOT و نحوه تعیین استراتژي  ها

برای  استراتژیک  انتخاب های  چارچوب  می توانند  استراتژی ها  این 
ممیزی استراتژیک را فراهم سازند. کاربرد فنون مذکور درکشورهای مختلف، 
پتانسیل ها و توانمندی های رویکرد مؤثر و قابلیت ها و اثر بخشی های تحلیلی 
را  استراتژیک  ممیزی  فنون  ترین  کارآمد  از  یکی  عنوان  به   SWOT روش 

اثبات کرده است. )نوری ،27:1385(
برای هر موضوع یا هر مکان، عوامل مختلفی در نحوه کیفیت عملکرد آن 
تأثیر دارد این عوامل عمومًا در دو دسته از عوامل داخلی و عوامل خارجی 

جای می گیرند: 
عوامل داخلی: این عوامل عواملی هستند که در درون خود سیستم یا منطقه 
 SWOT مدل  در  می باشند.  موثر  منطقه  وضعیت  تعیین  در  و  دارند  وجود 
یا  سازمان  یا  سیستم  یک  نقاط ضعف  و  قوت  نقاط  شامل  داخلی  عوامل 

منطقه می باشند. 

بیرون  از  از کنترل منطقه خارج بوده و  بيرونی: عواملی هستند که  عوامل 
برسیستم اثر می گذارند و به نوعی مرتبط با فرایندهایی هستند که در خارج 
از محدوده آن منطقه به وقوع می پیوندد. عوامل بیرونی شامل فرصت ها و 

تهدیدها می باشند. 

عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در منطقه کوهرنگ 
جهت  شده  مطالعه  ناحیه  داخلی  محیط  سنجش  مرحله  این  هدف 

شناسایی نقاط ضعف و قوت است.
 

عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در کوهرنگ 
 هدف این مرحله کندو کاو آثار عوامل خارجی در ناحیه مطالعه شده 
با  ارتباط  در  ناحیه  این  که  است  وتهدیدهایی  فرصت ها  شناسایی  جهت 

گسترش گردشگری با آن مواجه است.

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی
در این قسمت سعی شده است تا عالوه بر نکات فوق به وسیله تکنیک 
اولویت بندی  جهت  منطقه  این  عمده  محدودیت های  و  مزیت ها  مصاحبه، 
گزینه ها از دیدگاه کارشناسان ارزیابی شود تا عالوه بر مشارکتی کردن این 
روش بتوان نتیجه را به صورت کّمی و منطقی و اصولی بدست آورد. بنابراین 
با توجه به نظرات ارائه شده و محاسبات انجام گرفته وزن دهی انجام شد. 

تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در پنج مرحله زیر صورت گرفت: 
پس از شناسایی عوامل داخلی، نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص می شود 
نگاشته  ضعف  نقاط  سپس  و  قوت  نقاط  نخست  عامل(؛   20 تا   10 )بین 
می شود. در این ماتریس براساس نظر خبرگان به هر یک از عوامل بر حسب 
داده  اختصاص  مهم(  )بسیار   1 تا  )بی اهمیت(   0 بین  وزنی  نمره  اهمیت، 
موجود  گردد. وضع  برابر یک  باید  عوامل  کلیه  می شود. مجموع وزن هاي 
هر عامل با امتیازي بین 1 تا 4 مشخص می شود. الزم به ذکر است که نقاط 
ضعف فقط امتیاز 1 یا 2 را دریافت می نماید و نقاط قوت فقط نمرات 3 
و 4 را به خود اختصاص می دهد؛ به اینصورت که خیلی قوي= 4، قوي= 
3، ضعیف= 2 و خیلی ضعیف برابر1 یک می باشد. بعد از آن امتیاز وزن دار 
)موزون( هر عامل محاسبه می شود؛ بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل 
درون سازمانی در وزن استانداردشده آن ضرب و در یک ستون جدید درج 
و  حداقل1  که  می شود  محاسبه  )موزون(  وزن دار  امتیازات  جمع  می گردد. 
حداکثر 4 و میانگین 2/5 است. اگر امتیاز وزنی سازمانی بزرگتر از 2/5 باشد 
از  اگر نمره کمتر  از نظر عوامل درونی در مجموع دارای قوت و  سازمان 
میانگین باشد، سازمان از نظر عوامل داخلی در مجموع دچار ضعف است. 

عدد 2/71 بدست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE(  بیانگر 
غلبه فرصت های محیطی بر تهدیدهای محیطی می باشد.

 
 تجزیه و تحليل نتایج حاصل از ماتریس هاي داخلی و خارجی
بیانگر  از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  نتایج بدست آمده 
آن است که وضعیت گردشگری منطقه کوهرنگ در حالت انطباقی )محافظه 



دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هشتم /   109

جدول 2 : ماتريس عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در منطقه كوهرنگ 
Weakness  نقاط ضعفStrength نقاط قوت

▪مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاری و برنامه ريزی گردشگری در جهت  اقتصادی
استفاده از منابع طبيعی و انسانی و معرفی آن به عنوان قطب مهم گردشگری 

▪عدم تمايل مردم منطقه جهت سرمايه گذاری در بخش گردشگری                                        
▪عدم وجود برنامه ريزی و سرمايه گذاری های دولتی در اين ناحيه                                       

▪پايين بودن ميزان بهره وری عوامل توليد 

▪وجود سرمايه های جغرافيايی، كيفيت مناظر طبيعی و آثار تاريخی، فرهنگ اجتماعی- فرهنگی 
محلی منطقه جهت جذب گردشگر 

و  رسوم  و  آداب  و  سنت ها  از  مراقبت  و  حفظ  سياست  ترويج  ▪عدم 
چشم اندازها و محيط زيست منطقه                                       

▪تعارض وتفاوت ميان فرهنگ گردشگران با مردم منطقه                                     
▪ناكافی بودن امکانات و تجهيزات اقامتی و رفاهی                                                 

▪كمبود زيرساخت های زيربنايی اجتماعی وفرهنگی 

 زيست محيطی
واكولوژيکی

▪وجود هوای مناسب و دلپذير، طبيعت بکر همراه با رودخانه های پر آب كه 
از ميان جنگل ها ومراتع عبور می كند          

▪نزديکی به دو استان خوزستان و اصفهان           
▪راه دسترسی آسان جهت اسکی در منطقه مستعد گردشگری                                   
▪داشتن محيط آرام و بدون سر و صدا به خصوص برای شهرنشينان جهت 

استراحت وتمدد اعصاب                  
نواحی  در  باغات  همراه  به  فرد  به  منحصر  و  زيبا  اندازهای  چشم  ▪وجود 

روستايی منطقه                                               
▪وجود بارش مناسب برف برای ورزش وگردشگری زمستانی                           

▪وجود قابليت ها و پتانسيل های بالقوه همچون قلل مرتفع و ارتفاعات پربرف 
جهت انجام ورزش ها وتفريحاتی همچون اسکی، كوهنوردی 

▪توپوگرافی خشن منطقه                          
▪عدم وجود منابع معدنی )كانی های معدنی (                                         

▪عدم رعايت چارچوب ظرفيت قابل تحمل در بعضی نقاط در منطقه                       
▪آلودگی منطقه در اثر تخليه زباله ها و عدم رعايت بهداشت گردشگران                      
به  توجه  با  خاک  كيفيت  تخريب  و  خاک  منابع  شديد  ▪فرسايش 

خشکسالی های اخير 

▪اعتقاد مسئوالن به اشتغال زايی به وسيله گسترش گردشگری به عنوان يکی  زيرساخت ها
از سازوكارهای مناسب در جهت توسعه منطقه                                           

▪وجود جاده ها ودسترسی مناسب 

▪عدم وجود نيروهای متخصص وآموزش ديده جهت جذب گردشگران 
در اين منطقه                                

▪نداشتن تبليغات مناسب جهت شناساندن منطقه گردشگری                          
▪كمبود زيرساخت های شهری وگردشگری از لحاظ كمی وكيفی                            

▪عدم وجود ارتباط ريلی                         
▪عرض كم جاده ها ونقاط حادثه خيز 

جدول 3: ماتريس عوامل خارجی موثر بر گردشگری در منطقه كوهرنگ 
Threatتهديدها            Opportunitiesفرصت ها  

توسعه  اهميت  مورد  در  كافی  شناخت  ▪عدم 
گردشگری و تأثير اقتصاد منطقه و توسعه پايدار                                 

▪بوجود آوردن زمينه شغلی فراوان در ناحيه                                             
▪امکان بهره برداری از آب چشمه ديمه جهت آب درمانی  و صادركردن آن به استان های ديگر                              

▪امکان مشاركت بخش خصوصی به سرمايه گذاری در بخش گردشگری 

اقتصادی 

در  گردشگران  ورود  با  اجتماعی  تخلفات  ▪ازدياد 
منطقه نسبت به قبل     

نبودن  وكافی  ومحلی  سنتی  فرهنگ  رفتن  بين  ▪از 
نيروی انسانی آموزش ديده در زمينه گردشگری               

▪خالی شدن از سکنه ومهاجرت نيروی جوان 

▪ارتقاء سطح فرهنگی ناحيه و تبادالت اجتماعی بين گردشگران و ساكنان ناحيه                                 
▪توجه به هنرهای سنتی ودستی واحياء آداب و رسوم وحفاظت از جاذبه های گردشگری و كاهش 

مهاجرت
▪همجواری با دو استان پرجمعيت اصفهان و خوزستان و امکان بهره گيری از توانمندی های اقتصادی 

به ويژه صنعتی آن استان در راستای توسعه صنعتی و گردشگری شهرستان                     

 اجتماعی –
 فرهنگی

▪آلودگی منابع آب، خاک واقليم منطقه                                 
تخريب  و  گياهی  پوشش  و  درختان  رفتن  ▪ازبين 

زمين های كشاورزی              
▪خطرناک بودن مسيرهای اصلی و مسدود شدن آنها 
به هنگام سرما و يخبندان و عدم وجود امنيت كافی      

▪چرای بی رويه دام در دشت های الله واژگون واز 
بين رفتن اين گونه گياهی نادر                                          

▪نابودی گونه های گياهی و جانوری به دليل شکار 
بی رويه                      

▪وجود محدوديت های طبيعی مانند برودت هوا در 
اكثر فصول سال وبرخورداری از روزهای سرد 

▪قرارگيری شهرستان كوهرنگ در منطقه آب وهوايی سرد ومرطوب كه مناسب برای گردشگری 
زمستانی است.                                                       

▪داشتن هوای مطبوع وتميز وقرار نداشتن كارخانجات آلوده كننده هوا در اطراف آن                       
▪ورود نزديک به 60 هزار نفر جمعيت عشاير برای گذران دوران ييالق                                        

▪داشتن فاصله نسبتًا كم با مركز استان  

زيست
و  محيطی 

اكولوژيکی
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▪عدم ارائه تسهيالت از سوی دولت جهت گسترش 
و توسعه خدمات، تجهيزات و تأسيسات گردشگری       
اين  شدن  شلوغ  و  جمعيتی  حد  از  بيش  ▪تراكم 
منطقه در برخی فصول سال                                        

ساماندهی  جهت  الزم  بودجه های  تخصيص  ▪عدم 
جاذبه های انسانی            

▪فقدان طرح و برنامه های توسعه گردشگری مقصد 

▪هدايت سرمايه گذاری ها در تأسيسات زيربنايی و رو بنايی                                                    
▪امکان ايجاد دهکده زمستانی                     

▪امکان فراهم نمودن زمينه توسعه واحداث تأسيسات گردشگری و بهره برداری از ظرفيت موجود            
▪امکان استفاده از سياست های اصل 44 قانون اساسی برای تقويت بخش خصوصی و تعاونی

▪توجه وحمايت مسئوالن كشور به توسعه روستايی با رويکرد اشتغال زايی و كسب درآمد

زيرساخت ها

جدول 4: ماتريس SWOT  عوامل اصلی تأثیرگذار داخلی بر منطقه مطالعه شده
ماتريس عوامل تأثیر گذار داخلی

(W)ضعف ها (S)قوت ها
 W1 - عدم تمايل مردم منطقه جهت سرمايه گذاری در بخش گرشگری                                        
W2 - عدم ترويج سياست حفظ و مراقبت از سنت ها و آداب و رسوم و 

چشم اندازها و محيط زيست منطقه                                       
 W3 - تعارض وتفاوت ميان فرهنگ گردشگران با مردم منطقه                                     
 W4 - ناكافی بودن امکانات وتجهيزات اقامتی و رفاهی                                                 
در  نقاط  بعضی  در  تحمل  قابل  رعايت چارچوب ظرفيت  - عدم   W5  

منطقه                
بهداشت  رعايت  عدم  و  زباله ها  تخليه  اثر  در  منطقه  آلودگی   -  W6  

گردشگران                      
جذب  جهت  ديده  آموزش  و  متخصص  نيروهای  وجود  عدم   -  W7

گردشگران در اين منطقه                                
W8 - نداشتن تبليغات مناسب جهت شناساندن منطقه گردشگری                          
W9 - كمبود زيرساخت های شهری وگردشگری از لحاظ كمی و كيفی                            
W10 - عرض كم جاده ها و نقاط حادثه خيز                                               
W11 - توپوگرافی خشن منطقه                                       

 S1 - مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاری و برنامه ريزی گردشگری 
 S2 - وجود سرمايه های جغرافيايی، كيفيت مناظر طبيعی و آثار تاريخی، فرهنگ محلی منطقه جهت 

جذب گردشگر
S3 -  نزديکی به دو استان خوزستان و اصفهان  

استراحت و تمدد  برای شهرنشينان جهت  به خصوص  S4 - داشتن محيط آرام و بدون سر و صدا 
اعصاب 

S5 - وجود قابليت ها و پتانسيل های بالقوه همچون قلل مرتفع و پربرف جهت انجام ورزش هايی همچون 
اسکی، كوهنوردی

 S6 - اعتقاد مسئوالن به اشتغال زايی به وسيله گسترش گردشگری به عنوان يکی از ساز و كارهای 
مناسب در جهت توسعه منطقه 

 S7 - وجود بارش مناسب برف برای ورزش وگردشگری  زمستانی          
 S8 - وجود هوای مناسب و دلپذير همراه با رودخانه های پر آب كه از ميان جنگل ها و مراتع عبور 

می كند.                                                          

جدول 5 : ماتريس SWOT  عوامل اصلی تأثیر گذار خارجی بر منطقه مطالعه شده
عوامل اصلی تأثیرگذار خارجی

)T(تهديدها  )O(فرصت ها 
T1 -عدم شناخت كافی در مورد اهميت توسعه گردشگری و تأثير اقتصاد منطقه 

و توسعه پايدار 
T2- آلودگی منابع آب، خاک واقليم منطقه                                 

T3-خطرناک بودن مسيرهای اصلی و مسدود شدن آنها به هنگام سرما و 
يخبندان و عدم وجود امنيت كافی      

T4-ريشه كن كردن واز بين بردن گونه های گياهی نادر از جمله الله های واژگون 
توسط گردشگران 

T5- وجود محدوديت های طبيعی مانند برودت هوا در اكثر فصول سال و 
برخورداری از روزهای سرد 

T6-عدم ارائه تسهيالت از سوی دولت جهت گسترش وتوسعه خدمات ،تجهيزات 
و تأسيسات گردشگری       

T7-تراكم بيش از حد جمعيتی و شلوغ شدن اين منطقه در برخی فصول سال                                     
T8-عدم تخصيص بودجه های الزم جهت ساماندهی جاذبه های انسانی            

T9-فقدان طرح و برنامه های توسعه گردشگری مقصد      
T10-از بين رفتن فرهنگ سنتی ومحلی وكافی نبودن نيروی انسانی آموزش ديده 

در زمينه گردشگری  
T11-ازدياد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران به منطقه نسبت به قبل                                           

O1-بوجود آوردن زمينه شغلی فراوان در ناحيه                                             
 O2-امکان بهره برداری از آب چشمه ديمه 

O3-امکان مشاركت بخش خصوصی به سرمايه گذاری 
O4-ارتقاء سطح فرهنگی ناحيه و تبادالت اجتماعی بين گردشگران و ساكنان ناحيه                                 
O5-توجه به هنرهای سنتی و دستی واحياء آداب ورسوم وحفاظت از جاذبه های گردشگری 

وكاهش مهاجرت
O6-همجواری با دو استان پرجمعيت اصفهان وخوزستان وامکان بهره گيری از توانمندی های 

اقتصادی به ويژه صنعتی                     
O7-قرارگيری شهرستان كوهرنگ در منطقه آب وهوايی سرد و مرطوب كه مناسب برای 

گردشگری زمستانی است .                                                       
O8-داشتن هوای مطبوع وتميز وقرار نداشتن كارخانجات آلوده كننده هوا در اطراف منطقه

O9-امکان فراهم نمودن زمينه توسعه واحداث تأسيسات گردشگری وبهره برداری از 
ظرفت موجود                   

O10-هدايت سرمايه گذاری ها در تأسيسات زير بنايی ورو بنايی 

)IFE(1جدول 6 : ماتريس ارزيابی عوامل داخلی
امتیاز وزنی امتیاز عامل وزن عوامل تأثیر گذار داخلی

(S)نقاط قوت 
0/36 4 0/09 ▪مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاری و برنامه  ريزی گردشگری
0/24 3 0/08 ▪وجود سرمايه  های جغرافيايی، كيفيت مناظر طبيعی و آثار تاريخی، فرهنگ محلی منطقه جهت جذب گردشگر
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0/21 3 0/07 ▪وجود هوای مناسب ودلپذير همراه با رودخانه های پر آب كه از ميان جنگل  ها ومراتع عبور می  كند.
0/18 3 0/06 ▪نزديکی به دو استان اصفهان وخوزستان
0/24 4 0/06 ▪وجود قابليت  ها و پتانسيل  های بالقوه همچون قلل مرتفع و پربرف جهت انجام ورزش  هايی همچون اسکی، كوهنوردی
0/20 4 0/05 ▪داشتن محيط آرام و بدون سر وصدا به خصوص برای شهرنشينان جهت استراحت و تمدد اعصاب
0/15 3 0/05 ▪وجود بارش مناسب برف برای ورزش وگردشگری  زمستانی
0/12 3 0/04 ▪اعتقاد مسئوالن به اشتغال زايی به وسيله گسترش گردشگری به عنوان يکی از سازوكارهای مناسب در جهت توسعه منطقه

(W) نقاط ضعف
0/07 1 0/07 ▪عدم تمايل مردم منطقه جهت سرمايه گذاری در بخش گردشگری                                        
0/04 2 0/02 ▪عدم ترويج سياست حفظ ومراقبت از سنت ها وآداب و رسوم و چشم اندازها ومحيط زيست منطقه                                       
0/10 2 0/05 ▪تعارض وتفاوت ميان فرهنگ گردشگران با مردم منطقه                                     
0/03 1 0/03 ▪ناكافی بودن امکانات وتجهيزات اقامتی ورفاهی                                                 
0/06 2 0/03 ▪عدم رعايت چارچوب ظرفيت قابل تحمل در بعضی نقاط در منطقه                
0/05 1 0/05 ▪آلودگی منطقه در اثر تخليه زباله ها و عدم رعايت بهداشت گردشگران                      
0/06 1 0/06 ▪عدم وجود نيروهای متخصص وآموزش ديده جهت جذب گردشگران در اين منطقه                                
0/10 2 0/05 ▪نداشتن تبليغات مناسب جهت شناساندن منطقه گردشگری                          
0/08 1 0/08 ▪كمبود زيرساخت های شهری و گردشگری از لحاظ كمی و كيفی                            
0/04 1 0/04 ▪عرض كم جاده ها ونقاط حادثه خيز                                               
0/02 1 0/02 ▪توپوگرافی خشن منطقه                                       
2/36 1 جمع كل

عدد 2/36 بدست آمده از ماتریس عوامل داخلی IFE بیانگر غلبه نقاط ضعف بر نقاط قوت می  باشد.
(EFE)2 جدول 7 : ماتريس ارزيابی عوامل خارجی

امتیاز وزنی امتیاز عامل وزن عوامل تأثیرگذار خارجی
(O)فرصت  ها

0/12 3 0/04                                              1- بوجود آوردن زمينه شغلی فراوان در ناحيه
0/28 4 0/07  2- امکان بهره برداری از آب چشمه ديمه
0/9 3 0/03  3- امکان مشاركت بخش خصوصی به سرمايه گذاری
0/20 4 0/05                                  4- ارتقاء سطح فرهنگی ناحيه و تبادالت اجتماعی بين گردشگران و ساكنان ناحيه
0/20 4 0/05 5- توجه به هنرهای سنتی ودستی و احياء آداب ورسوم وحفاظت از جاذبه  های گردشگری و كاهش مهاجرت
0/28 4 0/07                      6- همجواری با دو استان پرجمعيت اصفهان و خوزستان وامکان بهره گيری از توانمندی های اقتصادی به ويژه صنعتی
0/24 4 0/06                                                        7- قرار گيری شهرستان كوهرنگ در منطقه آب وهوايی سرد و مرطوب كه مناسب برای گردشگری زمستانی است .
0/16 4 0/04 8- داشتن هوای مطبوع و تميز وقرار نداشتن كارخانجات آلوده كننده هوا در اطراف منطقه
0/20 4 0/05                    9- امکان فراهم نمودن زمينه توسعه واحداث تأسيسات گردشگری و بهره برداری از ظرفت موجود
0/15 3 0/05  10- توجه وحمايت مسئوالن كشور به توسعه روستايی با رويکرد اشتغال  زايی و كسب درآمد

(T)تهديدها
0/14 2 0/07  1- عدم شناخت كافی در مورد اهميت توسعه گردشگری و تأثير اقتصاد منطقه وتوسعه پايدار

0/07 1 0/07                                  2- آلودگی منابع آب، خاک واقليم منطقه
0/08 2 0/04       3- خطرناک بودن مسيرهای اصلی و مسدود شدن آنها به هنگام سرما و يخبندان و عدم وجود امنيت كافی
0/05 1 0/05  4- ريشه كن كردن و از بين بردن گونه  های گياهی نادر از جمله الله  های واژگون توسط گردشگران
0/06 2 0/03  5- وجود محدوديت های طبيعی مانند برودت هوا در اكثر فصول سال
0/12 2 0/06        6- عدم ارائه تسهيالت از سوی دولت جهت گسترش وتوسعه خدمات ،تجهيزات وتأسيسات گردشگری
0/06 2 0/03                                      7- تراكم بيش از حد جمعيتی وشلوغ شدن اين منطقه در برخی فصول سال
0/06 2 0/03             8- عدم تخصيص بودجه های الزم جهت ساماندهی جاذبه های انسانی
0/06 1 0/06       9-فقدان طرح و برنامه های توسعه گردشگری مقصد
0/04 1 0/04   10- از بين رفتن فرهنگ سنتی ومحلی وكافی نبودن نيروی انسانی آموزش ديده در زمينه گردشگری
0/04 2 0/02                                            11- ازدياد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران به منطقه نسبت به قبل
2/71 1 جمع كل
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کارانه( قرار دارد. در این ناحیه با وجود فرصت های خارجی، سیستم دارای 
نقاط ضعف درونی است. 

بتوان  با غلبه بر ضعف ها  این متکی است که  راهبرد در این بخش بر 
فرصت های احتمالی را بالفعل کرد.

 swot تدوین راهبرد به کمک
پس از شناسایی عوامل محیطی )فرصت ها وتهدیدها( و عوامل درونی 
ماتریس   وارد   EFE و   IFE ماتریس های  از  آنها  ضعف ها(  و  )قوت ها 

SWOT شده و راهبرد های ترکیبی تعیین می شوند. 

                                                 

                                                
:(SO) راهبرد تهاجمی

در راهبرد تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی وفرصت های بیرونی 
به  موجود  برتری  های  از  بهره برداری  جهت  زیر  راهکارهای  است  استوار 

منظور توسعه گردشگری در منطقه مطالعه شده ارائه می شود:
به  خصوصی  بخش  جذب  جهت  دولت  طرف  از  مشوق ها  بکارگیری 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
برگزاری مسابقات و ورزش های زمستانه در منطقه چلگرد

اتخاذ تدابیری جهت ایجاد آرامش ذهنی در نزد گردشگران که با استفاده 
از مناظر آبشار، رودخانه و تونل ها و... موجب تمدد اعصاب و بهینه کردن 
روحیه گردشگران و بازدیدکنندگان از منطقه گردد. در چنین وضعیتی است 

که می توان گردشگران را به منطقه جذب کرد 
طراحی مناسب فضا در جهت ایجاد امکان برقراری ارتباط اجتماعی میان 

گردشگران
حفاظت از آداب و سنن و فرهنگ عشایر منطقه به منظور جلب  نظرگردشگران                                                                                   
چهارمحال  اصفهان،  بین  آمد  کار  توریستی  زنجیره ای  شبکه  یک  ایجاد 
و بختیاری، خوزستان به نحوی که بتواند ماندگاری گردشگران را در این 
مناطق به حداکثر رسانده و خدمات الزم را به موقع به آنها ارائه دهند.                      

:)ST( راهبرد تنوع
بیرونی  تهدیدهای  و  درونی  قوت  نقاط  بر  که  بخشی  تنوع  راهبرد  در 
متمرکز است، راهکارهای زیر به منظور تأمین پاره ای از نیازمندی های نواحی 

توریستی در جهت رفع تهدیدها ارائه می شود:
استفاده از بستر طبیعی منطقه در جهت پیش بینی و اجرای سیستم جمع 

آوری دفع زباله و فاضالب های منطقه                                  
مسائل  رعایت  جهت  در  گردشگران  تشویق  و  الزم  آموزش های  دادن 

زیست محیطی                                                                  
جنبه های  به  توجه  با  آبی  منابع  مطلوب  وساماندهی  بهینه  بهره برداری 
طبیعی و زیباشناختی و با هدف جذب توریسم                                                                                                                                     
در  که  منطقه  کل  در  توریستی  جاذبه های  در  موقتی  کمپینگ های  ایجاد 
مقاطع زمانی خاص دارای ویژگی های گردشگری هستند، مثل دشت الله                                                                                                                              
تنظیم برنامه جهت دادن آموزش های الزم به گردشگران منطقه دشت الله 
و دیگر گونه های منحصر به فرد به نحوی که از تخریب آنها جلوگیری به 
عمل آید.                                                                                                                        

تنظیم برنامه جهت جلوگیری از رها شدن فاضالب های روستایی وممانعت 
از ورود آنها به آب های سطحی با توجه به پراکنده بودن روستاهای منطقه                                                                                                                                         
فراهم آوردن زمینه بهره برداری از امکانات توریستی کنونی در تمام فصول 
سال از سرمایه گذاری محدود جلوگیری نموده و می تواند گردشگر بیشتری 

را به منطقه هدایت نماید.   
                                                                                                     

 :)WO( راهبرد بازنگری
بر  سعی  درونی،  ضعف  نقاط  بر  تأکید  ضمن  بازنگری  راهبرد  در 
بهره گیری از فرصت های بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف فرا روی نواحی 

توریستی منطقه می باشد. به این منظور راهکارهای زیر ارائه می شود :
های  جنبه  به  توجه  با  آبی  منابع  مطلوب  وساماندهی  بهینه  بهره برداری 
طبیعی وزیبا شناختی و با هدف جذب اکوتوریسم                                                                                                                             
ارگان های دولتی در راستای تجهیز وگسترش  مالی  اعتبارات  از  استفاده 
عناصر زیر ساختی وروساختی منطقه                                                                                              
با  منطقه  راحت تر  و  مناسب  ارتباط  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد 
محدوده های پیرامونی .                                                                                           
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به  در جهت  متراکم  و  فشرده  به صورت  منطقه  کالبدی  عناصر  طراحی 
حداقل رساندن اثرات سرما و گرمای هوا                                                                     

تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه از جاذبه ها و فرآورده های 
گردشگری و جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن منابع                                                                                                                                     
این  کردن شاغلین  آشنا  و  توریستی  آموزشی خدمات  دوره های  تشکیل 
بخش به خدمات نوین گردشگری                                                                                                                 
تنظیم استانداردهای توسعه و طراحی خدمات مهمانداری و گردشگری 
و ایجاد یک سیستم کنترل و نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای اقامتی و 
رستوران ها در بخش گردشگری و مهمانداری                                                                                                             
تهیه برنامه های آموزشی برای ساکنین مناطق توریستی به نحوی که بتوان 
فرهنگ های صحیح و معقول وارداتی را اشاعه و با تبلیغات الزم از گسترش 
فرهنگ نامطلوب جلوگیری به عمل آورد                                                                           

اتخاذ تصمیم هایی که می تواند مشارکت بخش خصوصی را در راه اندازی 
و ایجاد دهکده زمستانی بویژه در چلگرد و دامنه های زردکوه جلب نماید.  

                
   :)WT( راهبرد تدافعی

شده  مطالعه  ناحیه  آسیب پذیری  رفع  بر  تأکید  ضمن  راهبرد  این  در   
راهکارهای زیر ارائه شود:                                          

مرمت ودوبانده کردن مسیر چلگرد –شهرکرد و حذف نقاط حادثه خیز                                                                                            
استفاده حداکثری از اعتبارات دولتی در راستای بهبود خدمات و تأسیسات 
منطقه                                                                                    

حمایت قانونی از سرمایه گذاری های داخلی وخارجی و فراهم کردن زمینه 
جذب آنها                                                                           

برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تسهیالت                                                                                                        
بازنگری در ساختار تشکیالتی و مدیریتی بخش توریسم منطقه واعمال 
مدیریت کار آمد                                                                                                                          

تالش برای برقراری ارتباط بیشتر با قطب های گردشگری کشور واستفاده 
از تجارب کارشناسی آنها                                                                             

توسعه و بهسازی شبکه ارتباطی استان به ویژه مسیرهای منتهی به جاذبه ها                                                                                        
گردشگری  مختلف  پتانسیل های  شناسایی  جهت  دقیق  برنامه ریزی 

کوهرنگ و مناسب سازی و قابل دسترسی کردن آنها برای گردشگران 

نتيجه گيری
در برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری در هر ناحیه توریستی، شناخت 
تأسیسات،  امکانات،  یررسی  گردشگری،  جامعه  به  آنها  معرفی  جاذبه ها، 
بررسی فرصت ها و  مطالعه و  ناحیه،  آن  تجهیزات و تسهیالت موجود در 
ابعاد و جنبه های گوناگون تأثیرگذار  توان های موجود و در نهایت بررسی 
گردشگری بر جامعه میزبان و محیط پذیرای آنان ضروری به نظر می رسد. 
با  کوهرنگ  گردشگری  کنونی  وضعیت  که،  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج 
قابلیت ها و استعدادهای بالقوه ی آن تناسبی ندارد. همچنین براساس پژوهش، 
ناکافی بودن زیرساخت ها الزم، ضعف فعالیت های تبلیغاتی، ضعف مدیریت 
گردشگری، مهمترین موانع اساسی بر سر راه توسعه گردشگری شهرستان 

و  صحیح  اهداف  با  اصولی  برنامه ریزی  شدند.  داده  تشخیص  کوهرنگ 
و  اصولی  رهبری  و  هدایت  و  منابع  امکانات،  تجهیز  فراگیر،  سازماندهی 
آورد  فراهم  را  زیادی  درآمد  منطقه  این  ارزش  با  آثار  از  می تواند  توانمند 
بویژه در حال حاضر که نظام اقتصادی کشور به مسأله کسب درآمد از راه 
صادرات غیر نفتی توجه زیادی دارد و در سراسر جهان یکی ازبزرگترین 
منابع درآمد در قرن بیست و یک کسب درآمد از طریق توریست خواهد 
بود. منطقه کوهرنگ به لحاظ گردشگرپذیر بودن دارای پتانسیل های طبیعی 
فراوانی می باشد که تاکنون اقدامات مؤثری در جهت شناسایی و استفاده از 
آنها صورت نگرفته است و هم چنین با توجه به فراوانی و تنوع جاذبه های 
گردشگران  می توانند  جاذبه ها  این  مسئوالن  توجه  در صورت  گردشگری، 
بسیار زیادی را به منطقه جذب کنند، که این امر به نوبه خود فرصت های 
شغلی زیادی را در منطقه بوجود می آورد و از مهاجرت های بی رویه جلو 
گیری می نماید. در راستای توجه به اهداف توسعه ای و خط و مشی های ارائه 

شده پیشنهادهایی در زمینه توسعه گردشگری ارائه شده است:
در  خصوصی  بخش  مشارکت  برای  الزم  تشویق های  آوردن  فراهم   
گسترش خدمات فرهنگی، هنری، علمی، پژوهشی، آموزشی، جهت توسعه 

گردشگری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
 ایجاد، تجهیز و تقویت زیرساخت های گردشگری و طبیعت گردی در 
منطقه های نمونه و کانون های گردشگری شهرستان و جذب گردشگران از 

استان های خوزستان و اصفهان 
 حفظ، احیاء و بهره برداری بهینه از قلمروهای جنگلی ومرتعی شهرستان 
 افزایش منطقه های مدیریت شده زیست محیطی و توسعه گردشگری در 

مناطق تحت مدیریت با رویکرد گردشگری طبیعت گردی 
 توزیع متناسب سرمایه گذاری ها با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی و 
نابرابری در نقاط  توزیع بهینه امکانات تولیدی و خدماتی با هدف کاهش 

مختلف شهرستان 
 توسعه همه جانبه شهر چلگرد وبرپایی شهرهای نوپای صمصامی، چمن 

گلی، میهه، دهنو ودشت زرین جهت توسعه گردشگری منطقه 
کوهرنگ  گردشگری  محورهای  راستای  در  کانونی  روستاهای  توسعه   

صمصامی و چمن گلی و کوهرنگ –خویه 
 جبران کمبودهای زیر ساختی گردشگری، فرهنگی و ورزشی 

 بهره گیری کامل از توانمندی های طبیعت گردی وگردشگری شهرستان و 
جذب گردشگران از شهرها و استان های دیگر

جاذبه های  از  حفاظت  جهت  آنها  وآموزش  بومی  افراد  دادن  مشارکت   
گردشگری و امکانات خدماتی و به وجود آوردن اشتغال زایی در منطقه  

باعث  که  گردشگران  اقامتگاه  عنوان  به  روستایی  خانه های  دادن  کرایه   
افزایش طول مدت بازدیدکنندگان وبه تبع آن تولید درآمد بیشتر می شود . 

 تدوین برنامه های آموزشی و تربیتی برای افراد شاغل در بخش گردشگری 
جهت  زمستانی  جشنواره های  و  بین المللی  و  ملی  مسابقات  برگزاری   

معرفی پیست اسکی چلگرد 
 ایجاد تبلیغات گسترده و مناسب و تهیه و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در 
داخل کشور وکشورهای همسایه برای آشنایی بیشتر گردشگران از امکانات 
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و جاذبه های گردشگری منطقه 
سطح  در  نقل  و  حمل  و  غذاخوری  و  اقامتی  زیرساخت های  بهبود   
با سلیقه های متفاوت و طبقه های مختلف  استانداردهای جهانی و متناسب 

اجتماعی 
 نظارت مستمر به وسیله ستاد توسعه گردشگری، بر رعایت نرخ مصوب 

و بهداشت کلیه اقامتگاه ها و مراکز گردشگری 
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