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 خالصه
 

و بناهای تاریخی باشد جوامع میاقتصادی و اجتماعی توسعه  یک صنعت سودآور نقش بسزایی درگردشگری به عنوان 
ها به دلیل پلدر این میان. هستند عامل مؤتری در جذب گردشگر ،و هویت بخشی به مکان با داشتن ارزش باالی فرهنگی

گردد دارای . پل شهرچای میانه نیز که قدمت آن به دوران صفویه برمیاندساختار و کاربردهای متنوع از دیرباز کانون توجه بوده
ها در راستای . هدف این مقاله شناسایی این پتانسیلباشدمی شدن به یک مکان گردشگری رای تبدیلشماری بهای بیپتانسیل

نقاط قوت و ضعف  های مربوط بهآوری دادهجمعو  SWOTتکنیک به کارگیری  تحلیلی و  -جذب گردشگر و با روش توصیفی

بیانگر وضعیت متوسط  نتایج است که مصاحبهای و میدانی و از طریق مطالعات کتابخانه ها و تهدیدهای خارجیداخلی و فرصت

های داخلی در جهت استفاده تهاجمی به صورت استفاده از توانمندیبوده که استراتژی  از لحاظ گردشگری پل شهرچای میانه
 گردد.می تخاذاهای خارجی از فرصت

 .ی تاریخیهابنا، یگردشگرشهرچای، میانه، پل: های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه  .1

 طی در .[1]کنندمی یاد توسعه عنوان گذرگاه به آن از که است هاییفعالیت ترینامیدبخش از یکی گردشگری امروزه
 تحقیقات اساس بر است. مناطق بوده از بسیاری اجتماعی و اقتصادی توسعه اصلی عوامل از یکی گردشگری گذشته دهه چهار



 صنعت بزرگترین به و داده ادامه خود رشد سرعت به به گردشگری صنعت ،اخیر دهه دو طی درجهانی  گردشگری سازمان

 توانمی را گردشگری .[2]است درصد رسیده 7.6تا  4.3بین  0202سال  تا گردشگری صنعت رشداست. شده تبدیل جهان

 بین تفاهم و دوستی ساز انسانی، زمینه زیست محیط سازیآلوده بدون تولیدی، صنایع اغلب برخالف زیرا نامید، سفید صنعت

آگاهی مردم از پایین توجهی مسئولین و همچنین سطح کم  .[3]آوردمی ارمغان به مردم برای را صفا و صلح و هاستملت
باشد که باتوجه کارآمدبه  صنعت گردشگری در ایران می ی، از دالیل عدم پیشرفت در زمینههای تاریخی و فرهنگی خودارزش

 .گردشگری فراهم خواهد شدیهای توسعهیکی از زمینهفضاهای تاریخی وباستانی 

های خاص شود که با اینکه شهرستان میانه با داشتن ویژگیضرورت و اهمیت انجام این تحقیق ازآنجا ناشی می

تاکنون  های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی منطقه ایفا نماید، ولی متأسفانهتری را در زمینهتواند نقش فعالبرایتوسعه توریسم می

 .های متنوع وارزشمند تاریخی وطبیعی کمتر مورد توجه واستفاده قرار گرفته استاین جاذبه

 توان ،میانه شهرستان در ریگردشگ یجاذبه پل شهرچای میانه به عنوان معرفی با شده سعی حاضر پژوهش در

 راستای در بالقوه پتانسیل یک به عنوان جاذبه این از برداریبهره جهت در ریزیبا برنامه تا شود تعیین منطقه گردشگری

 انجام جهت استراتژیک ریزیبرنامه برایابزاری است  SWOTاستراتژیک  مدل راستا این در .شود برداشته گام منطقه یتوسعه
 در مناسبهای استراتژی یهارائ و منطقه لمسائ شناسایی منظور به تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط بررسی و تحلیل وضعیت

 منطقه. یک برای درازمدت

 

 

 اهداف تحقیق.  1.1

 :باشندی اهداف پژوهش میکنندهتعیین، پاسخ سؤاالت زیر

 عوامل مؤثر بر گردشگری مکان تاریخی پل شهرچای میانه چیست؟

 ؟اندی میانه دررابطه با گردشگری کدامنقاط قوت و ضعف داخلی پل شهرچا

 ؟هستند چه مواردی برای گردشگری پل شهرچای میانه تهدیدها ها وفرصتی عوامل خارجی به وجودآورنده

 

 

 روش تحقیق.  2.1

مصاحبه و  ،ای و میدانیها از طریق مطالعات کتابخانهآوری دادهجمعتحلیلی است.  -پروژه توصیفیروش تحقیق در این

)پل شهرچای میانه( انجام گرفته است و  مطالعههای گردشگری و تاریخی  بنای مورد به منظور ارزیابی قابلیتپرسشگری 
ها و تهدیدهای پل به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت SWOTباتوجه به اطالعات به دست آمده، با استفاده از تکنیک



اسب من بردی راهبندی شده و با توجه به نتایج به دست آمده، به ارائهو سپس موارد مذکور رتبه شهرچای میانه پرداخته شده

 است.جهت بهبود وضعیت گردشگری پل شهرچای میانه پرداخت شده

 
 

 مفاهیم نظری  .2

 توریسم.  1.2

به بعد، 0992های اصلی اجتماعی و اقتصادی دنیای مدرن است.  از اوایل سال های بدون شک توریسم یکی از پدیده
ای داشت، فرصت مشارکت در توریسم به طور گستردهکه توریسم به عنوان یک فعالیت اجتماعی به اقلیت ممتاز جامعه تعلق 

رهنگی در تاریخ جهان ها ماورای مرزهای فکه از آن به عنوان بزرگترین جنبش صلح آمیز ملت. به طوری[4]افزایش یافته است

 602 (  ساالنه بیش ازWorld Tourism Organization ()0223. بر اساس آمار سازمان جهانی توریسم )[5]یاد شده است

کنند. این یکی از باالترین ارقام در تجارت میلیارد دالر در مناطقی خارج از کشور خودشان خرج می382میلیون نفر حدود 
های اقتصادی جهانی درصد در تعداد گردشگران خارجی، توریسم یکی از فعالیت 5باشد. با نرخ رشد جهانی ساالنه خارجی می

های سیاسی و بالیای طبیعی  انعطاف پذیر بوده و بالفاصله بعد از سپری سبت به خشونتاست که بیشترین رشد را داشته و ن

 .[6]شدن اینها به رشد خود ادامه داده است

سیس سازمان های توریستی در حال توسعه شناخته شده است. تأ اهمیت توریسم هم در کشورهای توسعه یافته و هم
های کوچک و همچنین موسسات حمایت گسترده از توسعه توریسم، و افزایش شرکتدولتی با امکانات و منابع زیاد، تشویق و 

ها به توریسم به همگی گویای این حقیقت است. نگاه ،برندن سود میآچند ملیتی که به صنعت توریسم کمک کرده و از از 

خی از آن به عنوان نیرویی برای ماعی و اقتصادی خوش بینانه است، حتی برامل قدرتمند و سودمند در تحول اجتعنوان یک ع

های کارآفرینی، تغییر کاربری زمین، و گذاری، فعالیتکنند. در واقع، توریسم موجب استخدام، سرمایهصلح جهانی حمایت می

 .[6]ها در بیشتر کشورهای دنیا داشته استثیر مثبتی بر روی موازنه پرداختأساختار اقتصادی شده و ت

توریسم در عملو همچنین ی آن، جای تعجب نیست که سریع و همچنین تاثیر اقتصادی باالقوهبه دلیل رشد مداوم و 

ثر دستیابی به توسعه محسوب شود. این امر موجب شده است که توریسم به یک ؤدر محافل علمی به عنوان یکی از ابزارهای م

به همین منوال، در . [7]یافته تبدیل شودتی و کمتر توسعه های توسعه کشورهای صنععامل مهم و اساسی در استراتژی

اقتصادی و  یگسترده یی آن در توسعهبر اساس نقش سازنده ادبیات)تاریخچه( توریسم، توسعه و ارتقای توریسم عمدتاً

 شود.اجتماعی آن توجیه می

های ها، سازمانو فرهنگی جوامع، توجه دولت ی اجتماعی، اقتصادیبا افزایش اهمیت توریسم و نقش آن در توسعه

های اخیر به های پژوهشی دانشگاهی در مورد توریسم در سالخصوصی و عمومی و دانشگاهیان نیز به آن افزایش یافت. برنامه

 های مختلف در این زمینه صورت گرفته است. و تحقیقات زیادی در مورد شاخه [6]تعداد زیادی افزایش یافته است

 [8]بر اساس تجزیه وتحلیل فرچتلینگ  ه شده است، که در تمامی این تعاریفئتوریسم اراتاکنون تعاریف مختلفی از 

 چهار معیار اصلی مد نظر بوده است:



 . هدف از سفر0

 . نوع حمل و نقل استفاده شده0

 . مدت اقامت4

 . میزان مسافت طی شده3

زمان جهانی توریسم تغییر نام داد، به سابین المللی سازمان های گردشگری رسمی که بعدها  یاتحادیه 0974در سال 

و  ,Eurostat, WTO,OECDها از جمله نود برخی از سازمان یه کرد که سالها مورد استفاده قرار گرفت. اما در دههئتعریفی ار
ها  آن یمدند که حاصل تالش ده سالهآن برآمار سازمان ملل به برخی از مشکالت این تعریف پی بردند و در صدد تغییر آبخش 

 .[6]برنددنیا آنرا پذیرفته و به کار می یتعریفی شد که امروزه  همه

ست که با هدف تفریح، تجارت، و اهداف دیگری به غیر از کسب درآمد در محل ا های افرادیتوریسم متشکل از فعالیت
 گزینند.سفر کرده و اقامت می هایی خارج)غیر( از محیط دایمی خودتر از یک سال متوالی به مکانگردشگری به مدت کم

ها به توریسم به عنوان یک پدیده، اند. برخی از آنهای مختلف مورد بررسی قرار دادهپژوهشگران توریسم را از دیدگاه
ی این بحث است. ها خارج از حوصلهاند که تفصیل آنبرخی دیگر به عنوان یک صنعت و تعدادی نیز به عنوان یک نهاد نگریسته

وسیعی از متغیرها و  یچند وجهی است که دامنه یها مشترک است، این است که توریسم یک پدیدهنچه در تمامی دیدگاهاما آ

ه شده ئچارچوب مفهومی توریسم ارا ،یند سفر توریستی وجود دارند. در زیرشود که در طول فرآها را شامل میارتباط بین آن
 اصلی تشکیل شده است: ءتوریسم از سه جز ،طوری که در چارچوب مشخص استاست. همان

. جزء پویا که شامل تصمیم سفر به مقصد یا مقاصد انتخاب شده و تعداد زیادی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، و 0

 دهد.سازمانی که این تصمیمات را تحت تاثیر قرار می

 شود.ی مقاصد میهای اقتصادی، محیطی، و اجتماع. اقامت در مقصد، که شامل تعامل با سیستم0

-های فرعی اجتماعی میثیرات اقتصادی، محیطی، و سیستمل برآیند دو جزء قبلی است و بر تأ. پیامدها، که حاص4

 ست.ها در ارتباط انبه طور مستقیم و غیر مستقیم  با آپردازد که توریست 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [9]منبع:، چارچوب مفهومی توریسم -1نمودار 
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 تقاضا

متوریست: انواع توریس  

های توریست و ویژگی

 رفتاری توریست

های مقصدویژگی  

میزان رضایتمندی 

 توریست

ی میزان استفاده و فصل

 بودن

 نوع فعالیت توریست

 مدت اقامت

-های اقتصادیویژگی

 اجتماعی

اجتماعی و ساختار 

 سازمان

 سطح و نوع توسعه

 توریست

 سازمان سیاسی

اقتصادیساختار   

های محیطیفرایند  مقصد توریست 

 ظرفیت تحمل

 فشار ایجاد شده

های توریسمپیامد  

 فیزیکی اجتماعی اقتصادی

 سنجش و کنترل

های کنترل  فاینانس

 مهندسی
های دستورالعمل

 ظرفیت حمل اطالعات

-استراتژی یمشخط

 های مدیریتی



 توریسم در شهرهای تاریخی  .1.1.2

وند ی خویش پیی آن با گذشتهیند معاصری بنگریم که جوامع بشری به واسطهآعنوان فر اگر به میراث فرهنگی به

شود. بشر از دیر باز شیفته و یند محسوب میاین صورت توریسم بخش اصلی این فرآدر [10]جویدخورده و از آن بهره می

. توریسم تاریخی تا قبل از قرن نوزدهم کامالً های تاریخی عالقه نشان داده استمجذوب گذشته بوده و نسبت به بازدید از مکان

ترین نوع ترین و رایجنهادینه شده بود، اما در نیمه دوم قرن بیستم چنان افزایش چشم گیری پیدا کرد که امروزه یکی از محبوب
جوامع کنونی از  ترین روشی است کهمندان خاص خود را دارد. به عالوه امروزه توریسم بارزتوریسم در جهان است که عالقه

اند و توریسم میراث فرهنگی، یک برای به دست آوردن منافع اقتصادی درآورده تاریخ و گذشته را به صورت کاالییطریق آن 

 .[11]باشدفعالیت اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا می

 .دنیا معانی مختلفی داردهای مختلف که این واژه در قسمتاما تعریف توریسم میراث فرهنگی مشکل است، بخاطر این

های تاریخی تعریف شده است. ها، یادبودها، شهردر بریتانیا و اروپای شرقی توریسم میراث فرهنگی به عنوان بازدید از ساختمان 

 شود.ها شامل بازدید از مناظر طبیعی و مناطق حفاظت شده نیز میهای دیگر دنیا)مانند امریکا( عالوه بر ایناما در قسمت

رابطه بین میراث فرهنگی و هویت از دیرباز وجود داشته است، اما تا سالهای اخیر تمرکز اصلی بر روی نقش سمبلیک 

های ملی بوده است. ولی در دهه گذشته توجه مضاعف روی میراث فرهنگی در نهادینه کردن و مشروعیت بخشیدن به هویت
-های فردی و جمعی منعکس شود. رابطهگی در ایجاد و بازآفرینی هویتها  توریسم میراث فرهنهایی بوده است که در آنروش

اجتماعی و فردی مورد مطالعه قرار گرفته  ملی، طبقاتی بین توریسم میراث فرهنگی و هویت بخشی در سطوح مختلف 

ز مناطق فرهنگی، رود که شامل دیدار اگردشگریتاریخی از انواع بسیارمهم گردشگری در جهان امروز به شمار می. [12]است

های تاریخی و های تاریخی شامل مکانی جهان است. جاذبهگانههای هفتهای قدیمی مانند جاذبهتاریخی و باستانی، و جاذبه
-شود که از نظر میراث فرهنگی اهمیت بسیاری دارند و به همین دلیل از نظر گردشگران بسیار جذاب و دیدنیفرهنگی می

 .[13]اند

سال این مرز وبوم دارد، و نیزآثار با توجه به فرهنگ و تاریخ باستانی خود،که ریشه در تاریخ کهن سرزمین ایران

شود، در ردیف یکی از کشورهای مهم جهان به لحاظ جایگاه تاریخی، باستانی بسیار زیادی که در جای جای این کشور دیده می

 .[14]استهای گردشگری قرارگرفتهجاذبه فرهنگی، وسایر

های اکوتوریستی در میان این میان ایران از لحاظ داشتن ابنیۀ تاریخی، جزء نه کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه در

 .[15]ده کشور برتر دنیا قراردارد

های نمادین، بلکه به دلیل شناخت سیر تحول وتکامل تاریخ اهمیت وضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده

،حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری براساس شواهد ومدارک علمی همواره مورد شهرسازی وتمدن شهرنشینی

 .[16]استتوجه بوده
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ریزی طوراعم، وبرنامهازجمله مباحثی است که از به کارگیری آن درعلم جغرافیا، بهSWOTبرنامه ریزی راهبردی 

ها جوانب برنامهی شود با سنجش همهریزی راهبردی سعی میدر برنامهگذرد. مدت زیادی نمی طور اخص،ای، بهشهری وناحیه

ریزی است که ای از برنامهریزی راهبردی در واقع گونهبرنامه  .شودترین تصمیم پرداختهها، به اتخاذ بهترین و راهبردیو پروژه

و شناخت علل  دهی و رهنمود هر سیستم، کارکردلها در خصوص شکیتفعالها واجرایای برای اخذ تصمیمیافتهنظام یشیوه
 .[17]آن است

ها ها و تهدیدهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و شناخت قوتفرصت ساییابزاریبرای شناSWOTماتریس 
در این پژوهش . کارهایی جهت هدایت و کنترل آن سیستم استراه یی آن به منظور سنجش وضعیت و ارائههای داخلوضعف

و تهدیدها، که همان شناخت وضع موجود پل شهرچای میانه است،  هانیز، سعی شده است با شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت

 ارائهارزش تاریخی جهت ارتقای نقش توریستی این مکان با کارهایینتایجی دست یافت تا از طریق آن در آینده بتوان راهبه 

 .دکر

مراحالین مدل به  .استفاده شده استSWOTی گردشگری از مدل استراتژیک راهکار در جهت توسعهبه منظور ارائۀ 

 :شرح زیر است

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE )) :ی در این گام، نقاط قوت و ضعف شناسایی شده در مرحله
 .گیرندهای ماتریس نقاط ضعف و نقاط قوت قرار میارزیابی محیط درونی در ستون

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) :ها و تهدیدهای شناسایی شده در در این مرحله، فرصت
 .گیرندها و تهدیدها قرار میی ارزیابی محیط بیرونی در سطرهای ماتریس فرصتمرحله

شود.ماتریس های انجام شده، در تهیۀ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به کار گرفته میدر این مرحله، تحلیل
عامل در رتبۀ  آید و امتیاز نهایی از ضرب هرارزیابی عوامل داخلی از لیست کردن نقاط قوت و ضعف داخلی سیستم به دست می

یابد که در ،  طوری اختصاص می 1ضریبعامل، عددی است که برحسب میزان تأثیر بر سیستم، بین صفر تاشود.آن حاصل می

که برحسب مثبت بودن آن عامل در سیستم به  4 تا 1 باشد. رتبه عددی است بین 1 لی برابرنهایت مجموع ضرایب عوامل داخ

-نشان 0.99تا  1 ی نهایی ازآید. جمع نمرهامتیاز نهایی، از ضرب ضریب در رتبه به دست میشود.آن عامل اختصاص داده می

بیانگر این  4 تا 3 هایوضعیت متوسط سیستم ونمرهی نشان دهنده  0.99تا  2 ی ضعف داخلی سیستم است. نمره ها ازدهنده

 .[18]که سیستم در وضعیت عالی قراردارداست 

 خارجی -ترسیم ماتریس داخلی (IE) و قوتتهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف عیین راهبرد بر اساستو(SWOT)  

و تهدیدها را به حداقل ممکن ها ها را به حداکثر وضعفها و فرصتازدیدگاه این مدل، یک استراتژی مناسب، قوت

پیوندداده  (WT, ST, WO, SO)در چارچوب کلی ،Tو تهدیدهاOها، فرصتW، ضعفSبرای این منظور، نقاط قوت .رساندمی

 .[19]شودمی
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دقیقه طول شرقی و  30درجه و  36در  ،جنوب شرقی استان آذربایجان شرقیغربی ایران و شمالمیانه در شهرستان 

و  بزقوشبین دو رشته کوه شرقی، زنجان و اردبیل، های آذربایجاندر محل تالقی استاندقیقه عرض شمالی،  02درجه و  46

از نظر آب و .استکیلومتر  5592متر و مساحت شهرستان  0022از سطح دریا  مرکز شهرستان ارتفاعاست. واقع شده  قافالنتی

درجه  5/03الی  4متوسط دمای ساالنه نیز در این شهرستان، و سرد و مناطق دارای اقلیم خشکاکثر  شهرستان دراین هوا، 
، شهری کامال میانه از قدیم.[20]یا به طرف شمال شرقی و یا به طرف جنوباست باشد.جهت باد در میانه غالباًسانتیگرادمی

از میالد از زمان جاده ی ابریشم، پل ارتباطی اروپا و آسیا بوده است. بعدها این  ی قبلاستراتژیک بوده است. این شهر از هزاره

هاهنگام عبور از آن در ها، درشکه ها و پیادهراه ارتباطی در زمان صفویه، به وسیله ی شاه عباس کبیر سنگفرش شد تا کاروان

 گل و الی گیر نیفتند.

 ه داشت به:از میانه می توان اشاراز راه های کهن گذرنده 

راه اکباتان )همدان( پیش از اسالم که از طریق همدان و قزوین و زنجان به میانه می رسید و در ادامه از طریق  -

 ارومیه به سرزمین آشوریان منتهی می شد.

بتش مانند  راه ابریشم که در هزاره ی قبل از میالد برای تجارت ابریشم برقرار گردید و از ایالت های ترک نشین -

 بالیق، آلمالیق و قانسو به طرف قزوین، زنجان و میانه می رسید.

 راه بندر سیراف که از شیراز، اصفهان،کاشان، ری، قزوین، زنجان، میانه و تبریز عبور می کرد.  -

چنین کیلومتر از جاده ترانزیت در خاک میانه قرار دارد.این راه به عنوان راه درجه یک اصلی نامیده می شود.هم 022 

کیلومتر راه فرعی میانه به گنجگاه، فیروز آباد، آغکند، قارابوالغ،  075کیلومتر راه اصلی درجه دو میانه به هشترود و  32

کیلومتر راه میانه را  0222به همراه ده ها کیلومتر راه آسفالته و غیر آسفالته آبادیها که مجموعا نزدیک به طوق ترکمنچای و 
بر و های میانعالوه بر این سه راه اصلی، راه .از حساس ترین نقاط از نظر انتقال بار و نفر به شمار بیایدتکمیل می کند تا یکی 

را محل انتقال صدها هزار آن 0404فرعی از میانه به شهرهای خلخال و اردبیل ایجاد شده است. افتتاح راه آهن میانه در سال 

اشاره  نیز اروپا–ترکیه–ی ریلی کشور می توان به اتوبان بین المللی تهرانو شبکه مسافر در سال کرده است.غیر از جاده ترانزیت
 .[20]کندمی عبور میانه غرب کیلومتری 32-42 از که کرد
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است، نه تنها از  شهری(، پل راه آهن و پل میانه معروفرودخانه )پل یوسپورکچای های شهر پل میانه که با نام 04

کیلومتری جنوب شهر  00بلکه قدمت ساخت آن نیز به همان اندازه است. این پل در  ،پل اصفهان است 44نظر هنری تشبیه 

روی رودخانه شهری که یکی از شاخه های قزل اوزن  و نرسیده به ایستگاه راه آهن و روستای تازه کند پایین قرار دارد ،میانه
اغی به متر با تاقی جن 6/7دهانه به عرض  04متر و دارای  9/6متر و عرض آن  072طول این پل  ساخته شده است. ،است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%82%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%82%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1


-صفویه می یسنگی استوار شده است. قدمت این پل به دوره یپایهبر متر است. مصالح آن آجر است ولی  05/5ارتفاع حدود 

ی در فهرست آثار مل 860ست. این پل با شماره ثبت رسد و معماری به نام خواجه شمس الدین محمد جوینی طراح آن بوده ا

 .[20]ثبت شده است

 

 

 شهرچای میانه، برداشت از نگارنده پل -1شکل

 

 ل شهرچای میانهپها و تهدیدهای خارجی ماتریس ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت  .4

ل شهرچای پها و تهدیدهای خارجیو نیز فرصت نقاط قوت و ضعف داخلی، SWOTبا توجه به برنامه ریزی راهبردی

به هر عامل مقاله، این  0-0ش ، طبق توضیحات مذکور در بخSWOTآورده شده و طبق تکنیک  0میانه، در جدول شماره 

 باشد.گردد. مجموع امتیازات نیز بیانگر وضعیت سیستم میگیرد و در نهایتامتیاز هر یک تعیین میضریب ورتبه تعلق می

 

 ل شهرچای میانهپها و تهدیدهای خارجی و فرصت ماتریس ارزیابی نقاط قوت وضعف داخلی -1جدول

 امتیاز رتبه ضریب سیستم داخلی عوامل 

ت)
قو

S)  

 2.47 3 2.29 بافت تاریخی کهن

 2.47 3 2.29 وجود معماری سنتی

 2.03 4 2.28 دوام و بقای باال در مقابل بالیای طبیعی

 2.27 0 2.24 اهالی شهر میانهمهمان نوازی 

 2.23 0 2.23 وجود انسجام اجتماعی و فرهنگی

 2.27 0 2.27 انسجام فیزیکی و یکپارچگی بنا

 2.03 0 2.26 داشتن هوای مطبوع در تابستان



 2.23 0 2.23 حس تعلق مکانی باالی اهالی منطقه

 2.27 0.5 2.23 وجود تابلوهای راهنما

 2.0 0 2.25 آب و برق و گازداشتن امکانات 

سطح باالی مشارکت اهالی در راستای حفظ بافت 

 کیفی بنا تاریخی و ارتقای سطح کمی و

2.24 0 2.27 

 2.03 4 2.28 چشم انداز زیبا به رودخانه و مزارع و باغات اطراف

 2.0 0 2.25 سهولت دسترسی به خدمات اجتماعی و فرهنگی

 2.0 0 2.25 افراد پیاده روی پلامکان رفت و آمد و تجمع 

 

ف
ضع

(
w) 

 

 2.265 0.5 2.24 فرسوده شدن برخی از قسمت های پل

 2.2025 4 2.245 مرمت ناهماهنگ قسمت های آسیب دیده بنا

 2.2025 4 2.245 گیری مصالح نامناسب جهت مرمت پلبه کار

 2.28 0 2.23 نبو دتسهیالت بهداشتی

مناسب در داخل شهر جهت نبودن سیستم اطالعاتی 

 راهنمایی گردشگران برای بازدید از بنا

2.20 0 2.20 

نبود نیروهای متخصص در محل بنای پل جهت 
 راهنمایی گردشگران

2.20 0.5 2.205 

نبود تأسیسات و تجهیزات مناسب برای توقف و 
 استراحت گردشگران

2.24 0.5 2.265 

 2.29 4 2.24 وجود زباله و نخاله در محیط اطراف پل

 0.505  0 مجموع 

 

 

 امتیاز رتبه ضریب عوامل خارجی سیستم

ت
رص

ف
(

o) 
قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران از ایستگاه راه آهن به 

 شهر

2.26 3 2.08 

 2.00 4 2.26 نزدیکی به ایستگاه راه آهن

 2.00 4 2.26 دسترسی سواره و  پیاده مناسب به بنا

 2.40 3 2.28 تاریخی ملیثبت شده جز آثار 

 2.27 0 2.24 تمایل روزافزون مردم به گردشگری فرهنگی و تاریخی

توجه سازمانهای ملی از جمله میراث فرهنگی و 

گردشگری بر حفظ بنای پل از آسیب ناشی از تردد وسایل نقلیه از 
 روی پل

2.23 0 2.28 

 2.03 4 2.23 وجود فضای کافی برای پارکینگ



 2.03 4 2.23 قرارگرفتن درمسیر جادۀ ابریشم

وجود زمین کافی برای ساخت هتل و مهمانپذیر و 

 رستوران در محدودۀ اطراف پل

2.27 4 2.08 

 2.08 4 2.27 وجود فضاهای باز و فضاهای سبز درهمجواری پل

همجواری با روستای راه آهن و  در نتیجه جاری بودن 

 زندگی در اطراف پل

2.23 0 2.28 

 2.28 0 2.23 وجود مراکز تجاری جهت رفع نیازهای اولیه گردشگران

 2.27 0 2.24 نزدیکی دفتر میراث فرهنگی به بنای پل

 2.00 4 2.26 پتانسیل پل و محیط اطراف برای جذب گردشگر

 2.05 0.5 2.27 امکان گذران اوقات فراغت روی پل و محیط پیرامون

 

ید
هد

ت
(

T) 

های فرسوده در صورت عدم مرمت و گسترش قسمت 

 نگهداری صحیح

2.25 4 2.05 

نبود سیستم اطالعاتی قوی در سازمانهای مربوطه جهت 

 معرفی پل شهرچای برای گردشگران

2.24 0 2.24 

نبود تابلوهای راهنما در سطح شهر جهت دسترسی به 

 پل از داخل شهر

2.24 0 2.27 

شهری و بوی همجواری با تاسیسات تصفیه فاضالب 

 نامطبوع آن

2.20 0 2.23 

 2.20 0 2.20 فاصله گرفتن کاربردی پل جدیدازپل قدیم و تاریخی

ناآگاهی عمومی مردم شهر از ارزشهای بناهای تاریخی 
 خصوصا پل شهرچای

2.20 0 2.20 

نبود زیر ساختهای اینترنتی و سایتهای مرتبط جهت 

 جذب توریستمعرفی پل شهرچای به گردشگران خارجی و 

2.24 0 2.27 

 0.97  1 مجموع 

 

 (IEخارجی ) -ماتریس داخلی.  5

های نهایی حاصل ازماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، وضعیت گردشگری پل دراین مرحله، برحسب نمره

-(مشخص میWTو دفاعی  WO، انطباقی ST، اقتضایی SOهای چهارگانه)تهاجمیتاریخی شهرچای میانه، ازمیان موقعیت

ماتریس نمودار امتیاز ماتریس عوامل خارجی را استخراج و در  مجموعامتیاز ماتریس عوامل داخلی و مجموع بدین منظور،  .شود

ی کل به دست آمده ، نمره(IFE)آمده از ارزیابی ماتریس عوامل داخلیدست.بنابر نتایج بهایمترسیم کرده(IE) داخلی خارجی
موقعیت ایم. بدین ترتیب نمودهرسم  Yدر محوررا  0.97برابر با(EFE)کل ماتریس خارجیی هو نمرXحور را در م 0.505برابر با



نتایج ارزیابی بیانگر وضعیت متوسط است. به دست آمده، ی عواملگردشگری پل تاریخی شهرچای میانه، با توجه به همه

رقابتی قراردارد و باید -وضعیت گردشگری پل تاریخی شهرچای میانه در موقعیت تهاجمی بوده و پل شهرچای میانه() سیستم

های پیشرو به نحو احسن استفاده کرد تا این بنا در امر گردشگری موفق های موجود در پل و فرصتها و پتانسیلاز توانمندی

 .باشد

 

 

خارجی -وضعیت پل شهرچای میانه در ماتریس داخلینمودار  -2شکل  
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شود. آثار تاریخی به گردشگری عامل تعیین کننده ای در جهت تسریع توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع محسوب می

پل شهرچای میانه با دارا بودن امر توسعه را شتاب بیشتری بخشند. با جذب گردشگر توانند های فرهنگی بالقوه میعنوان ثروت

ل، پهای آن به عنوان ردشگر است ولی متأسفانه به دلیل کم توجهی و استفاده نکردن از قابلیتگی جذب پتانسیل باال در راستا

باشد.در این پژوهش عوامل مؤثر در جهت جذب گردشگر به سوی آن رو به زوال می کارکردی و هویتی حیاتو مرمت نامناسب 
شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای  ویرامون خود بنا و نیز منطقه پمطالعاتی  پل شهرچای میانه با

و با توجه به نتایج حاصل شده، این بنا از لحاظ گردشگری در وضعیت  تعیین گردید SWOTخارجی با به کارگیری تکنیک 

های ابلیتبه این صورت که به کارگیری ق ؛داندمیمطلوب متوسط قرار دارد و استراتژی به دست آمده، موقعیت تهاجمی را 
نموده و های موجود به نحو احسن توجه گردشگران داخلی و خارجی را به سمت خود جلب فرصتو استفاده از باارزش این بنا 

 اشد.بتواند گام بلندی در توسعه چند جانبه منطقه وجود این میراث گرانبهای گذشتگان می
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