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چکـیده
غارهای علیصدر وقوری قلعه واقع در رشته کوههای زاگرس به عنوان پدیده های زمین شناسی (ژئومورفولوژیکی) به
واسطه دارا بودن امتیاز رقابتی زیبایی شناختی فرصت خوبی برای جذب گردشگر و به موازات آن ارتقا سطح زندگی اهالی
جامعه میزبان هستند .نکته ای که حائز اهمیت است پایدار بودن توسعه در این مناطق است چرا که به دلیل اهمیت این
موضوع سال  201۷به نام سال جهانی گردشگری پایدار نامیده شد .بر اساس مطالعات انجام شده مولفه های الزم برای
حصول به ژئوتوریسم پایدار شناسایی شد و جهت پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق سوالهایی بر این اساس تنظیم شد.
جهت حصول به ژئوتوریسم پایدار به عنوان زیر مجموعه اکوتوریسم عوامل زیرساخت ها ،در آمدزایی مردم محلی ،حفاظت
از میراث طبیعی و محیط زیست و در انتها رضایت مندی گردشگران در قالب پرسشنامه مورد سوال قرار گرفت .این
تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار  SPSSبه تحلیل معیارها پرداختیم و با استفاده از رتبه
بندی فریدمن عوامل داخلی و خارجی هر دو سایت را ارزیابی کردیم و به مقایسه آنها پرداختیم تا بدین وسیله به ارزیابی
وضعیت موجود آنها بپردازیم .از یافته های پژوهش پس از بررسی زیر معیارهای عوامل داخلی و خارجی دو سایت چنین بر
می آید که توسعه ایجاد شده در دو سایت اگرچه موجب جذب تعداد قابل توجهی گردشگر شده است ولی اقدامات انجام
شده در راستای دستیابی به توسعه پایدار نبوده است واین امر در بخش توسعه غار علیصدر بیشتر صدق می کند چرا که
غار قوری قلعه به میزان بسیار کمی توسعه یافته و مقایسه وضعیت کنونی دو غار میتواند رهنمون ما در پیش گرفتن
روش صحیح و اصولی توسعه با رعایت اصل پایداری آن هنگام توسعه غار قوری قلعه باشد و به ما کمک کند تا مانع
تخریب های احتمالی بعدی هنگام توسعه سایت ها و در مرحله بعد از توسعه هنگام بهره برداری از سایت ها از جانب
گردشگران و مردم محلی شویم عالوه بر آن در برنامه ریزی های خود توجه خاصی به فراهم نمودن بستر اشتغال زایی
افراد بومی داشته باشیم و همچنین تا حد ممکن خسارات وارد بر سایت ها را جبران کنیم .نکته آخر این که توسعه اصولی
و پایدار شانس این دو سایت و سایت های مشابه را برای ثبت جهانی به عنوان میراث طبیعی افزایش می دهد.
واژگـان کلـیدی :توسعه پایدار ژئوتوریسم ،گردشگری غار ،غار علیصدر ،غار قوری قلعه
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

بدون شک امروزه صنعت توریسم جایگاهی چشمگیر در اقتصاد جهانی دارد و به لحاظ صادرات جهانی با در آمدی به ارزش 1
تریلیون دالر آمریکا در سال دارای رتبه چهارم است ( چینونسو سی ،1اولوگبنگا .)2016 ،انواع گردشگری را میتوان به دو نوع
پایدار و ناپایدار تقسیم کرد که در این میان اکوتوریسم از دیگر انواع گردشگری با توسعه پایدار همخوانی و سازگاری بیشتری دارد
(ریندام .)2014 ،2ژئوتوریسم که نوعی گردشگری نو محسوب میشود و به تبع آن گردشگری غار که از عناصر ژئوتوریسم است در
زمره اکوتوریسم قرار دارند و در دنیای امروز که گردشکران به دنبال کسب تحربههای متفاوت هستند از اهمیت ویژهای برخوردار
می باشند .موثرترین روش جهت پایداری توسعه ژئوتوریسم بکارگیری روشهایی است که سود حاصل از آن متوجه جامعه محلی
شود و با حفظ و نگهداری از میراث طبیعی این ثروت گرانبها برای نسلهای آتی حفظ شود (رودریگوز.)2016،3
گردشگری غار که به ترتیب زیر مجموعه ژئوتوریسم و اکوتوریسم است از این جهت در صنعت توریسم مورد توجه قرار گرفته
است که به سرعت در کشورهای در حال توسعه در حال پیشرفت است؛ جایی که تعداد بسیار زیادی غار به منظور بهره برداری
توریسم در حال توسعه است .در سراسر جهان بیش از  ۵000غار وجود دارد که قابلیت مورد بازدید قرار گرفتن توسط توریستها را
دارند و این نوع از گردشگری ساالنه  2۵0میلیون توریست با تخمین درآمدزایی معادل  2میلیارد دالر آمریکا به خود جذب میکند
و موجب ایجاد فرصت شغلی برای  200000نفر شده است (ریندام .)2014 ،تا کنون  2۵00غار در ایران شناسایی شده است که
کمتر از یک در صد آنها غارهای باستانی و تاریخی هستند (نظام دوست .)139۵ ،بیشتر دولت ها استراتژی اکوتوریسم را توسعه
داده اند و تعداد پروژه هایی که با هدف ایجاد سرمایه گذاری اکوتوریسم به تبع آن ژئو توریسم در سراسر دنیا وجود دارند در حال
افزایش هستند .بیشتر این پروژه ها در جوامع محلی اجرا می شوند و به عنوان ابزاری برای ایجاد معیشت پایدار و کمک به حفاظت
از میراث طبیعی هستند .با این وجود هنوز مشکالت اقتصادی باقی مانده و نیاز به ارتباط بهتر با بازار احساس می شود (قنبری،
صالحی .)1393
از طرفی جامعه محلی این توانایی را ندارند که از تمامی فرصت های موجود به درستی استفاده کنند و از طرفی دیگر نگرانی
هایی در خصوص اثرات منفی توریسم برروی محیط غار وجود دارد .این اثرات منفی بخشی هنگام توسعه سایت و بخشی از جانب
گردشگران است (جمینی،ساالری ممند،شهابی  .)1393توسعه پایدار بر دو اصل مهم استوار است -1 :حفظ منابع طبیعی منطقه -2
درآمد زایی برای مردم منطقه وظیفه اصلی ژئوتوریسم به عنوان بخشی از اکوتوریسم متمایز ساختن جذابیتهای طبیعی جغرافیایی
با توجه به میراث فرهنگی ،ابعاد تاریخی و فنی و وابستگیهای اجتماعی و عادات جمعیت محلی است و بعنوان شکلی جدید از
توریسم با پتانسیل رشدی چشمگیر در نظر گرفته میشود و تاثیر بسزایی بر روی ارزش گذاری اقداماتی دارد که در حفظ و
نگهداری سایتهای ژئوماتیک در راستای حفظ میراث طبیعی انجام میشود تا بدین وسیله به توسعه پایدار ژئوتوریسم و به تبع آن
توسعه پایدار منطقه بیانجامد (چینونسوسی.)2016,
در این میان گردشگری غار به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته و در ایجاد توسعه توریسم پایدار حائز اهمیت است .در 20
سال اخیر گردشگری غار رشد فزایندهای داشته و از حیث در آمد زایی به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری ژئوتوریسم محسوب
میشود .کوهها و پناهگاههای صخره ای عالوه بر برگزار کنندگان تورهای گردشگری دارای ارزش بسیار زیادی برای باستان
شناسان هستند چرا که اطالعاتی در خصوص الگوهای محل زندگی نسلهای گذشته از جمله نوع تغذیه و آداب مذهبی آنها در
اختیار باستان شناسان قرار میدهند اگرچه به لحاظ گردشگری ،غارها و پناهگاههای صخرهای به عنوان ابزاری جهت کسب
تجربه گردشگری بر پایه طبیعت یا اکو توریسم هستند و چنانچه به درستی هدایت و مدیریت شوند در این صنعت بسیار حائز
اهمیت هستند و با سرعت فزآیندهای موجب رشد اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی جامعه میزبان میشوند (غزلی.)201۷ ،4
سازمان ملل در سال  201۷هنگام نامگذاری این سال به عنوان "سال جهانی توریسم پایدار" توریسم پایدار را بر  ۵اصل
استوار اعالم کرد و ژئوتوریسم به عنوان زیر مجموعه صنعت توریسم از این قاعده مستثنی نیست .این اصول عبارتند از(سازمان
جهانی گردشگری _1 :)201۷,رشد اقتصادی پایدار _2کارآیی منابع ،حفاظت از محیط زیست ،تغییرات آب و هوایی _3مشارکت
اجتماعی ،اشتغال و کاهش فقر _4ارزشهای فرهنگی ،تنوع و میراث _۵درک مشترک ،صلح و آرامش و همچنین امنیت
پایداری به معنای پایداری در الف) عملکرد آینده ب)عملکرد مشتریان ج) زیر ساختها تعرف میشود و شامل موارد زیر
است (ریندام :)2014 ،الف) پایداری در عملکرد آینده -1پایداری ارزش منطقه به عنوان سایت باستان شناسی -2رقابتی بودن
مقصد گردشگری -3کیفیت -4رضایت مشتری -۵میزان بازدید سالیانه -6هزینههای اضافی که توسط توریست هزینه میشود-۷
تاثیر مثبت بر اقتصاد منطقه -۸افزایش و ثبات شغلی و ایجاد کار آفرینی -9همکاری بین آژانسهای اقتصادی (تورگردانها،
1 Chinonso C Lwuagwu, Olugbenga Agboola
2 Rindam Main
3 Rodriguez- Diaz Manual & Tomas F. Espino Rodriguez
4 Ghazali Musa, Shahrul Najmi, Thirumoot, Azni-Zarina Taha
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هتلها ،رستورانها و دیگر مشاغل وابسته) -10گسترش و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس استانداردهای جهانی ب) پایداری
عملکرد مشتریان -1:وفاداری مشتریان -2حس رضایت مندی آنها -3تصویر ذهنی ج) پایداری زیر ساختها -1:برگزاری تورهای
خارجی و داخلی -2محیط اقماری -3هوا -4اقامتگاههای بومی -۵تفریحات و سرگرمیهای جایگزین -6شهربازیها -۷مدیریت
مقصد گردشگران توسط سازمان متولی -۸فرهنگ -9مراکز خرید و صنایع دستی ،غذای محلی -10پایداری مسیرهای
دسترسی -11پایداری امنیت و سرویسهای بهداشتی -12مرتفع ساختن نیازهای مشتریان(غذا و اقامتگاه) -13رشد و توسعه در
جهت عالقه مندیهای جدید توریست ها
بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری (گردشگری پایدار همزمان با حفظ ارزش های فرهنگی طی فرایندهای اکولوژیکی-
تنوع زیستی و سیستم های پشتیبانی حیات ،به نیازهای اقتصادی -اجتماعی و زیبایی شناختی پاسخ می دهد) .سدلر از اولین
افرادی بود که الگوی اکوتوریسم پایدار را درسال  1990ارائه کرد و محل تالقی سه هدف را اکوتوریسم پایدار خواند (پیشوا:)2016 ،
-1اهداف اجتماعی الف) مشارکت در برنامه ریزی ب) آموزش  -2اهداف اقتصادی  :مزایای اقتصادی برای مردم محلی -3
اهداف زیستی الف) حفظ منابع طبیعی ب) اجتناب از تخریب منابع ج) مدیریت عرضه که حاصل تداخل این سه هدف برابر است
با:منبع بلند مدت و ژئوتوریسم به عنوان زیر مجموعه اکو توریسم از تمامی این اهداف پیروی می کند.

-2مواد و روش

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

ایران از نظر اکوتوریسم از جایگاه ویژهای برخوردار است .دلیل این موضوع را میتوان تنوع اقلیمی بی نظیر کشورمان دانست.
سفرهایی مانند تور پرندهگردی در تاالب میانکاله از جمله جاذبههای طبیعی و اکوتوریسم ایران است .اکوتوریسم در ایران
شاخههای متعددی دارد و فعالیتهای گوناگونی را در بر میگیرد (قنبری.)1393 ،
سابقه ژئوتوریسم به عنوان زیر مجموعه اکوتوریسم در ایران به سال  13۷۷بر میگردد که در آن زمان محمد حسن نبوی در
هجدهمین گردهمایی علوم زمین با ارائه مقاله گردشگری زمین شناسی به معرفی ژئوتوریسم پرداخت (آزادی.)1394،
موارد زیر از اقداماتی هستند که در راستای ژئوتوریسم ایران انجام شده است (جدیدی:)139۵ ،
 انجام بررسی و شناسایی جزیره قشم از دیدگاه زمین گردشگری ،پیشنهاد و ثبت یک ژئوپارک جهانی در این جزیره در
سال  13۸1و انتشار "اطلس ژئوتوریسم قشم" در سال  13۸3که منجر به ثبت جهانی این جزیره در سال  13۸۵شد.
 تشکیل کمیته ملی ژئوپارکها با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری سازمانهای مرتبط
 انجام مطالعات تفصیلی در استانهای مختلف کشور
 ایجاد و توسعه موزههای تخصصی علوم زمین
 معرفی  22منطقه مستعد پیشنهادی جهت ثبت به عنوان ژئوپارک در سطح کشور
اما مواجه شدن با مشکالتی از قبیل عدم مدیریت صحیح در برنامه توسعه پایدار که منجر به رد شدن یک ژئوسایت از جانب
یونسکو میشود که ماحصل اعمال تغییرات بدون رعایت محدودیتهای اجتماعی و زیست محیطی است (آزادی )9۸ ،و آسیب
های وارده هنگام بهره برداری غیر اصولی مانند تخریب اشکال کارست ثانویه غار توسط بازدید کنندگان غار علیصدر در فصول
پرتردد و درنهایت کاهش پایداری صنعت گردشگری منطقه (ملکی )1394 ،ما را بر این میدارد که در توسعه ژئوسایتهای خود
مدبرانه و آگاهانه قدم برداریم و با استفاده از تحقیقات گسترده مسیر دستیابی به این مهم را فراهم سازیم چرا که شکل گرفتن هر
یک از این لند فرمها مستلزم سپری شدن زمانی بسیار طوالنی است و هر گونه آسیبی که نا آگاهانه به منظور توسعه بر این
سایتها وارد شود جبران ناپذیر است واصالح آن عمال امری غیر ممکن است.
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی سطح پایداری توسعه غارهای علیصدر و قوری قلعه می باشد .با حفاظت از این منابع و بهره
برداری صحیح و اصولی از آنها چرخه ای ایجاد کنیم که تاثیرات متقابل ترویج این نوع از گردشگری وتوسعه پایدار بر روی هم
دیده شود .برنامه ریزی صحیح و ایجاد زیر ساخت های اصولی و جذب سرمایه گذاران خصوصی در گردشگری غار جذب توریست
را به دنبال خود دارد وموجب در آمدزایی مردم بومی شده و حفاظت از این منابع منجر به تداوم درآمدزایی و به تبع آن توسعه پایدار
می شود و توسعه پایدار نیز متقابال موجب رشد گردشگری غار می شود  ،آنچه که در برنامه ریزی و عملیات اجرایی آنها تا کنون
مورد غفلت واقع شده است.
تحقیق از نوع کمی است .تحقیقی توصیفی -تحلیلی که داده های کمی آن از طریق پرسشنامه گرد آوری می شود .جامعه
آماری شامل افرادی می باشد که دارای تحصیالت و یا شغل مرتبط با گردشگری هستند و مناطق مورد مطالعه تحقیق مورد
بازدید آنها قرار گرفته است .با توجه به معیارهای سوال اصلی تحقیق که بررسی پایداری ژئو توریسم غارهای مورد نظر است
سواالت پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان گردشگری هر دو منطقه تنظیم گردیده است وبدین جهت به لحاظ محتوایی روایی
بودن آن تایید شده است .فرضیات تحقیق بر گرفته از فرضیه اصلی و با توجه به شاخص های اصلی مورد نظر در توسعه پایدار ژئو
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توریسم مشخص می شوند که جهت تایید و یا رد آنها از آزمون تک نمونه  tاستفاده می کنیم .با توجه به این که ضریب اطمینان
در پژوهش های علوم انسانی معموال  %9۵در نظر گرفته می شود سطح معنا دار خطا  %0۵محسوب می شود و چنانچه این سطح
معنا دار کمتر از  %0۵باشد فرضیه ما تایید می گردد .در آزمون  tاین مقدار با عالمت  sigنمایش داده می شود .برای تعیین پایایی
پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق به مجموع واریانس ها نیازمند هستیم تا با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ این پایایی را بسنجیم.
چنانچه مقدار به دست آمده آلفا از  %۷۵کمتر باشد پرسشنامه ما از اعتبار برخوردار نیست .از آنجاییکه از طیف لیکرت برای پاسخ
دهی پرسشنامه ها استفاده کرده ایم و حد ممتنع در آن عدد  3است باید میانه هر سوال بیشتر از این مقدار باشد تا بدین وسیله
ارزش پاسخگویی را داشته باشد .برای شناسایی عوامل درونی وبیرونی هر دو سایت به طور جداگانه ابتدا آنها را لیست می کنیم و
سپس با استفاده از رتبه بندی فریدمن به وزن امتیاز این عوامل می پردازیم .پس از امتیاز دهی باید به نرمال سازی یافته های خود
بپردازیم .از نرمال سازی خطی برای این کار استفاده می کنیم تا مجموع وزن داده های تحقیق در هر ماتریس برابر با عدد یک
شود .با استفاده از نظر کارشناسان امر برای هر زیر معیار به صورت جداگانه ضریبی از عدد  1تا  ۵را در نظر می گیریم .عدد یک
بیانگر پایین بودن ارزش معیار و عدد  ۵نشان دهنده ارزش بسیار زیاد آن است و در نهایت با توجه به امتیاز وزن دار معیارها در
فصل پنج به بحث و نتیجه گیری در خصوص داده های تحقیق پرداخته و شرایط فعلی دو سایت را مورد مطالعه قرار می دهیم.

-3معرفی مناطق مورد مطالعه
-1-3ایران و رشته کوههای زاگرس
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400
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واقع شدن ایران در مجاورت مدار راس السرطان و اثر گذاری در فشار جنب حارهای باعث شده که کانونهای مدنی در طول
تاریخ وابستگیهای خاصی به نواحی کوهستانی داشته باشند و این نواحی ،محیطهای گستردهای از منابع طبیعی و فرهنگی با
ارزش و داشتههای اکوتوریسم ایران را تشکیل میدهند (جمینی.)1396 ،
بنابر تعریفی که در ویکی پدیا از رشته کوه زاگرس آمده است این رشته کوه دارای تیپیک های زمین شناختی و سه بخش
شمالی ،مرکزی و جنوبی است و در بخش شمالی در برگیرنده کوههای بسیاری از جمله کوه الوند همدان با ارتفاع  3۵4۷متر
وشاهوی کرمانشاه با ارتفاع  3400متر است (جمینی .)1396 ،در کشور ما نزدیک به  1300غار وجود دارد که در این میان میتوان
به غار تاالبی علیصدر دارای طوالنیترین مسیر قایقرانی در میان غارهای آبی جهان (آزادی )1394 ،واقع در کوههای الوند رشته
کوههای زاگرس و غار قوری قلعه بزرگ ترین غار آبی خاورمیانه (جمینی )1396 ،واقع در رشته کوههای زاگرس ،کوههای
شاهواستان کرمانشاه اشاره کرد که هر کدام مشخصات و ویژگیهای خود را به لحاظ زمین شناسی دارند.

-2-3غارعلیصدر
غار علیصدر _ علی سد_ علی صدر که بیشتر به علی صدر معروف است در فاصله  ۷۵کیلومتری غربی همدان در طول
جغرافیایی  4۸درجه و  1۸دقیقه و عرض  3۵درجه و  1۸دقیقه و ارتفاع  19۸0متر از سطح دریا در کوههای زاگرس موسوم به
سوباشی در روستای علیصدر واقع شده است (شکل .)1دهانه اصلی غار در روستای علیصدر مربوط به شهرستان کبودر آهنگ واقع
شده است .این غار از دل توده سنگهای کربناتها منطقه علیصدر همدان شکل گرفته است .سنگهای آهکی این منطقه از درجه
خلوص باالیی برخوردارند و بر روی سیستمهای ژوراسیک واقع شدهاند که در واقع پایه نما را تشکیل میدهند .پس از ورود به غار
به محوطه نسبتا وسیعی میرسیم که رسوبات موجود در سقف و دیوارهای آن نمایانگر این است که در گذشته در این محوطه
دریا بوده است .فضای داخلی سقف غار به طرز بسیار زیبایی با ساخت های گل کلمی و همچنین ستونهای استاالگمیت تزیین شده
است که نظر هر بینندهای را جلب می کند .فضای داخلی غار بسیار وسیع است و حجم آن چندین هزار متر مکعب است .به عقیده
زمین شناسان غار علیصدر مربوط به دوره " ژوراسیک" دوران دوم زمین شناسی است که تقریبا معادل با  1۵0میلیون سال پیش
در بستر دریایی در آن زمان رسوب کرده است (آزادی )1394 ،و تا کنون  11440متر از مجموع دهلیزها و داالنهای این غار در
مراحل مختلف شناسایی شده است و  2/2کیلومتر آن مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد .طول غار در روی زمین  2کیلومتر است
و پهنای آن  1/۵تا  60متر بوده و در بعضی نقاط تا  1۵متر از سطح آب ارتفاع دارد و عمق آن در نقاط مختلف از یک تا  16متر
متغیر است .یکی از مهمترین پدیدههایی که ساالنه هزاران گردشگر را به درون این غار میکشاند اشکال ثانویه جالب و جذاب
درون غار است (ملکی.)1394 ،
غار علیصدر از بسیاری از جهات به سبب وجود گذرگاههای ممتد آبی و دریاچههای وسیع و قابل قایقرانی که در سرتاسر غار
گسترده شدهاند یکی از زیباترین جلوههای طبیعی ایران و منحصر به فرد در نوع خود است که در معدودی از غارهای جهان مثل
غار مولیس در فرانسه و غار شوالیه و بوکان در استرالیا چنین زیبائیهای منحصر به فرد و خیره کنندهای وجود دارد.اشکال و
پدیده های مختلف موجود در غار در اثر عوامل چهارگانه انحالل ( شکل گیری داالن ها ،تاالرها و باریکه ها) ،رسوب گذاری (شکل

گیری استاالکتیت ها ،پرده ها ،قندیل ها) ،ریزش و لغزش (شکل گیری اشکالی مانند فیل) ،ایجاد گسل و درز(شکل گیری فضاهای
داخلی غار) به وجود آمدهاند (شاسوند)201۷ ،

شکل  -۱موقعیت جفرافیایی غار علیصدر

همانطور که اشاره شد از دیگر کوههای رشته کوههای زاگرس ،کوههای شاهو است؛ کوههای شاهو یک توده کوهستانی با
آهکی با ضخامت زیاد هستند که سن سنگهای آن به کرتاسه برمیگردد .در مرتفعترین نقطه بین عرضهای شمالی `-3۵°۷
` 34°42و طولهای شرقی ` 46°40`-46°23آن که مساحت آن معادل  9۸9کیلومترمربع است قله شاهو با ارتفاع  3390متر از
سطح دریا واقع شده است و شهرهای پاوه و روانسر در دامنههای جنوبی این ناهمواری قرار گرفتهاند .کوهستان شاهو به لحاظ
موقعیت و توپوگرافی خاص و عوامل زمین شناسی مثل زمینهای رسوبی و الیهای ،آهکی بودن صخرهها ،نفوذ ناپذیری و ایجاد
حفره و غارهای متعدد جذابیت فراوانی دارد که بر اثر تغییرات و تحوالت زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی و انسان
ساخت در طول دورانهای مختلف شکل گرفته است که نیازمند شناخت بیشتر و نیز بررسی محدودیتهای موجود برای توسعه آن
است تا زمینه رشد و توسعه پایدار منظم فراهم گردد .ازمهمترین مراکز استقرار در دامنههای شمالی کوههای شاهو میتوان به غار
قوری قلعه ،کانیون سیروان و روستای توریستی پالنگان اشاره نمود .روستا -شهر قوری قلعه از توابع بخش شاهو واقع در شمال
غربی شهرستان روانسر است (شکل .)2در مجاورت روستا – شهر مذکور منطقه نمونه گردشگری غار قوری قلعه قرار گرفته است
که در فهرست آثار ملی به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای ژئوتوریستی کشور به ثبت رسیده است ( جمینی.)1396 ،
غار قوری قلعه مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان روانسر و منطقه اورامانات و همچنین یکی از مهمترین مناطق نمونه
گردشگری استان کرمانشاه و کشوربه عنوان ابزاری برای تقویت دو اهرم کلیدی توسعه الف) گردشگری ب)کارآفرینی (جدیدی،
 )139۵در مجاورت روستا-شهر قوری قلعه قرار گرفته و ساالنه پذیرای هزاران گردشگر از سایر نقاط کشور و همچنین کشورهای
همسایه از جمله عراق است .در بیان اهمیت جاذبه ژئوتوریستی غار قوری قلعه در جذب گردشگران ذکر این نکته کافی است که
سال  1391تعداد گردشگران این غار بیش از  ۵00هزار نفر بوده است (جمینی.)139۵ ،
مهمترین راههای ارتباطی این منطقه شامل پاوه ،کرمانشاه_ پاوه ،پاوه_ نوشاد و کامیاران_ پالنگان است .ارزشهای اصلی آن
شامل سه گروه از شاخصها شامل ارزش علمی /آموزشی ،ارزش زیبایی شناختی و ارزش حفاظتی است و این در حالی است که
تعداد بسیار زیادی از غارهای کوهستان شاهو پدیده بکر و کمیاب ژئومورفولوژیکی محسوب نمیشوند چرا که مشابه این اشکال در
رشته کوههای زاگرس به وفور دیده میشود (محمد خان.)1396 ،
شناخته شده بودن غار قوری قلعه در سطح ملی و وجود اشکال مختلف کارستی از جمله استاالگمیتها ،استالکتیتها،
رودخانه جاری در آن ،چشمه کارستی در خروجی و کمیاب بودن در خاورمیانه دلیلی بر اهمیت علمی آموزشی باالی این ژئو سایت
است .از دید محیط طبیعی ،غار قوری قلعه در رده باالترین امتیاز نسبت به دیگر ژئوسایتهای منطقه است که دلیل آن وجود
تاالرهای زیبای موجود در این غار است .از منظر محیطی نیز به دلیل وجود اشکال مختلف کارستی ،دره عمیق کارستی ،درههای
عمیق همراه با پوشش گیاهی زیاد و چشمهها و آبشار ژئو سایتهای غار قوری قلعه ،دره سیروان ،فروچالههای شاهو دارای امتیاز
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-3-3غار قوری قلعه
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 ٪۷۵از  1میباشند و نسبت به محیط اطراف خود دارای اختالف چشم انداز باال از منظر رنگ ،شکل و بافت هستند (محمدخان،
.)9۵
با توجه به توصیفی – تحلیلی بودن روش تحقیق نیازمند داده های کمی هستیم و از آنجا که امور توسعه گردشگری و به تبع
آن توسعه پایدار زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هر استان صورت می گیرد؛ پرسشنامه ها در اختیار
کارشناسان میراث فرهنگی مناطق مورد مطالعه قرار داده شد تا نظرات آنها در این خصوص مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس در
اختیار گردشگران قرار داده شد .بدون اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق فاقد دقت علمی می باشد و ارزش علمی خود را
ازدست می دهد .اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون خوب در نظر بگیریم باید گفت که عینیت ،سهولت اجرا ،سهولت تعبیر وتفسیر و
روایی و پایداری بیانگر مطلوبیت آن است و منجر به دستیابی به نتایج درست می شود که در این میان پایایی و روایی از اهمیت
بیشتری برخوردار است .گردآوری و استحراج دادها و طبقه بندی نمودن آنها گام اول در این تحقیق است ،در این تحقیق از
تحقیقات (امکایی وهمکاران( ،)201۷ ،کارنیلری( ،)201۷ ،چنای آنزه( ،)201۵ ،موندینو ،بیر ( ،)201۸ماندیک ،مرنجاواک،)201۸ ،
(شاوندشت ،کروبی ،صدری( ،)201۷ ،کرونادو ،بانوس ،سرون( ،)201۸ ،جهانگیر( ،)1396 ،جعفری( )1396،محمد خان،)1396 ،
(مجتبی( ،)1396 ،مدادی ( ،)1494 ،میرزایی( ،)1396 ،مونسان( ،)139۸ ،مطرانلویی( ،)1394 ،ابراهیم زاده ( ،)13۸6غالمی،)1396 ،
0پیشوا( ،)2016 ،چرامین و همکاران( ،)139۵ ،نوری( ،)1392 ،جوادی )1391 ،نیز بکار برده شده است ،پس از ترسیم جدول
فراوانی به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها با استناد به انحراف معیار و میانه و واریانس داده پرداخته و وارد مرحله رتبه بندی
داده ها با استفاده از رتبه بندی فریدمن شده و به شناسایی فرصت ها ،قوت ها ،ضعف ها و تهدیدها پرداخته شد.
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شکل -۲موقعیت روستای قوری قلعه

برای رسیدن به توسعه پایدار هشت نوع عملکرد وجود دارد (ریندام:)2014 ،
-1زیرساخت های مرتبط
-2شرایط اقتصادی
-3امنیت ،ایمنی ،سالمت
-4رقابت قیمت گردشگری
-۵سیاست های دولت
-6پایداری محیط زیست
-۷مهارت های آموزشی (جامعه بومی ،تورگردان ها و توریست ها)
-۸منابع فرهنگی و طبیعی
و همچنین از عامل مهم و تاثیرگذار تبلیغات نباید غافل شد.
جهت دستیابی به پاسخ فرضیه اصلی بایستی به اثبات درستی و یا نادرستی گویه های پرسشنامه بپردازیم.
پرسشنامه ها شامل  2۵سوال هستند که زیر مجموعه گویه های اصلی را تشکیل می دهند.
چهار گویه اصلی داریم که زیر مجموعه های جداگانه دارند که در برگیرنده این  ۸نوع عملکرد است .با طرح گویه های
مرتبط ،به چگونگی و مقایسه عملکرد در دو سایت جهت رسیدن به توسعه پایدار پرداخته می شود.
این چهار عامل عبارتند از:
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 )۱زیر ساخت ها :الف) حمل و نقل عمومی ب) مسیر دسترسی محلی پ)وضعیت هتل ها و رستوران های مدرن و
همچنین اقامتگاهها و رستوران های سنتی ت) میزان سرمایه گذاری در زمینه های مختلف جهت ایجاد جذابیت های مکمل و
تفریحات و سرگرمی با توجه به پتانسیل و تمایزات موجود در منطقه ج)امنیت و امکانات خدماتی راهها همچون ایستگاههای
پلیس ،مراکز خدماتی رفاهی ،گروههای امداد در محورهای اصلی و فرعی چ)ایمنی درون غار د)تبلیغات که می تواند به صورت
محسوس مانند بروشور و تبلیغات اینترنتی و تلویزیونی و نامحسوس مانند تهیه برنامه های مستند و لوکیشن فیلم باشد .شایان ذکر
است که ایجاد زیرساخت های مناسب زمینه را برای تبلیغات مثبت دهان به دهان فراهم می سازد.
زیر ساخت ها اولین فاکتور برای جذب اصولی و موثر گردشگران هستند؛ جذب اصولی گردشگران به مناطق دور افتاده به گونه
ای که موجب درآمدزایی جامعه میزبان شود منتهی به رشد اقتصادی و فرهنگی منطقه می شود.
 )۲درآمدزایی و رفاه بومیان :الف) اشتغال زایی برای مردم محلی از طریق گردشگری غار به طور مثال لیدر ،قایقران،
کارمند دائمی و پاره وقت و مشاغل مستقیم دیگر ب) ایجاد اشتغال از طریق محصوالت فرهنگی ،کشاورزی و صنایع دستی منطقه
پ) رفاه ایجاد شده در اثر گردشگری منطقه ت) طوالنی نمودن حضور گردشگران در سایت به واسطه فراهم نمودن جذابیت های
کافی از طریق امتیازات منطقه مانند ایجاد چشم اندازها ،مسیرهای کوهپیمایی و پل های معلق و شیشه ای ،گردشگری خالق و
برگزاری برنامه های شبانه در منطقه با تکیه بر آداب و رسوم و داستان های منطقه
 )۳حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی شامل :الف)آموزش افراد محلی و کارکنان سایت ب)آموزش توریست ها
پ)نصب تابلو ت)توجه هنگام توسعه و بهره برداری؛ بسیاری از آسیب ها هنگام توسعه و بهره برداری غیر اصولی بر محیط درون
و پیرامون غار وارد می شود
)۴رضایت مندی گردشگران :االف)ارزش سفر نسبت به هزینه پرداختی ب)بکر بودن منطقه پ)رقابتی بودن غار به لحاظ
زیبایی شناختی ت)آشنایی با جاذبه های مکمل گردشگری منطقه مانند روستای ورکانه در استان همدان و روستای هجیج و روانسر
در استان کرمانشاه که زمینه شب مانی را در سایت فراهم می سازد و به تبع آن برای مردم منطقه ایجاد اشتغال و درآمد زایی می
کند ث)بررسی وضعیت سایت از نگاه پاسخ دهندگان جهت کمپینگ و ایجاد خانه های سالمت ج) متفاوت بودن تجربه سفر به
جهت تفریحات متنوع بر پایه مختصات جغرافیایی سایت
متفاوت بودن مقصد گردشگری به لحاظ هزینه های انجام شده ،معیارهای زیبایی شناختی ،تفریحات و جذابیت های منحصر
به فرد در قیاس با مقصدهای مشابه موجب پایداری توسعه می شود.
پس از تجمیع پاسخ به مولفه ها جهت ارزیابی وضعیت دو سایت غار علیصدر و غار قوری قلعه به تفکیک ،به مقایسه وضعیت
دو غار پرداخته که در قالب نمودار نمایش داده شده است:
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بر اساس یافته های به دست آمده مشاهده می کنیم که  64%از پاسخ دهندگان وضعیت زیر ساخت ها در غار علیصدر را
متوسط ،خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند چرا که وضعیت حمل و نقل عمومی ( ریلی ،زمینی و هوایی) استان همدان و
مسیرهای دسترسی محلی به لحاظ کیفیت و امنیت و امکانات بین راهی خوب ارزیابی شده است .در خصوص سایت قوری قلعه
 61%در مجموع وضعیت زیر ساخت ها را متوسط رو به باال دانسته اند که البته در هر دو سایت بیشتر پاسخ دهندگان اعتقاد به
متوسط بودن این مولفه داشته اند .در این سایت هیچگونه تمهیداتی جهت ایجاد جاذبه های گردشگری مکمل در منطقه ایجاد
نشده است در حالی که این منطقه از پتانسیل باالیی برخوردار است ۷0% .از پاسخ دهندگان معتقد بودند که در سایت علیصدر
درآمدزایی مردم منطقه از طریق مشاغل ایجاد شده ضعیف و متوسط است .مشاغلی که به نسبت بسیار زیاد در این سایت به چشم
میخورد م شاغلی مانند قایقران و لیدر است که از افراد بومی اسنفاده می شود و طی مصاحبه انجام شده با لیدرهای غار در فصل
های تابستان و بهار که تعداد بازدید کنندگان غار زیاد است از افراد قایقران خارج از جامعه محلی استفاده می شود .هیچ گونه
درآمدزایی از طریق محصوالت فرهنگی ،کشاورزی و صنایع دستی برای مردم محلی وجود ندارد .در منطقه یک هتل و کانکس
هایی جهت اقامت مسافران و همینطور رستوران های متعدد و بازارچه وجود دارد که به میزان خیلی کم موجب درآمدزایی مردم
منطقه شده است و عواید آن نصیب سرمایه گذاران می شود .تعدادی از رستورانها توسط افراد محلی تاسیس شده که موجب
درآمدزایی جامعه میزبان می شود .در خصوص غار قوری قلعه  49%از پاسخ دهندگان میران درآمدزایی از طریق گردشگری غار
قوری قلعه را متوسط ،خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده اند .در این منطقه هتل و یا اقامتگاه سنتی وجود ندارد و اسکان مسافران در
این منطقه تنها در خانه های افراد روستای قوری قلعه صورت می گیرد و این امر هم می تواند منبع خوبی برای درآمدزایی مردم
منطقه شود .عرضه محصوالت کشاورزی و باغات منطقه مانند انار و رب انار ،نان محلی با سبزی های کوهی به نام کالنه ،فندق
گردو و بلوط کمک شا یانی به مردم منطقه در کسب درآمد می کند .عرضه محصوالت فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خالق
در این منطقه نیز مانند غار علیصدر تقریبا نزدیک به صفر است.
مولفه سوم حفاظت از محیط زیست است .اولین گام در این راستا رعایت اصول استاندارد در توسعه سایت ها می باشد .در
س ایت علیصدر همانطور که در باال اشاره شد هنگام توسعه غار و دستکاری دهانه آسیب جبران ناپذیری به باغت اصلی غار وارد
شده است .در غار قوری قلعه به واسطه اندک بودن توسعه میزان این آسیب بسیار کم است در واقع توسعه فاز دوم غار قوری قلعه
که فاز اصلی است در دستور کار قرار دارد .با بررسی نمودارها در می یابیم که  ۸۵%از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که حفاظت از
محیط زیست و پیرامون غار علیصدر در حد متوسط و پایین تر بوده است و این امر ناشی از توسعه غیر اصولی محیط درون و
پیرامون آن است .میزان آسیب به فضای داخلی و پیرامون غار قوری قلعه بسیار کم بوده است که به دلیل توسعه اندکی است که در
این سایت صورت گرفته است و سایت تا حد بسیار زیادی بکری خود را حفظ کرده است و از این منظر فرصت بسیار خوبی برای
توسعه اصولی و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود ۵2% .از پاسخ دهندگان معتقدند که حفاظن از بافت درون غار و پیرامون
آن در وضعیت خوب و بسیار خوب قرار دارد.
آخرین مولفه رضایت مندی گردشگران است که کمک شایانی به توسعه پایدار ژئوتوریسم منطقه می کند چرا که رضایت
مندی گردشگران موجب جذب هر چه بیشتر گردشگران به این مناطق می شود .غار علیصدر به واسطه فراهم بودن امکان تجربه
متفاوت قایق سواری و اشکال کارستی و هوای مطبوع درون غار از نظر  69%از گردشگران به لحاظ رقابتی در وضعیت خوب و
بسیار خوب قرار دارد .در خصوص غار قوری قلعه درصد رضایت مندی گردشگران در حد خوب و بسبار خوب به  49%می رسد.

درون غار قوری قلعه اگ رچه توسعه بسیار اندکی صورت گرفته است اما فضای درون و پیرامون غار به واسطه بکر بودن از جذابیت
خاصی برخوردار است.
پس از بررسی در صد فراوانی پاسخها به تعیین نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها پرداخته شده است تا به وسیله
آزمون فریدمن و دیگر مراحل قید شده به امتیاز دهی عوامل داخلی و خارجی پرداخته شده است و در نهایت جداول سوات به
صورت مقایسه ای تنظیم شده است.

-4-3جداول مقایسه ای زیر معیارهای داخلی و خارجی دو غار
بعد از ترسیم ماتریس زیر معیارهای عوامل داخلی و خارجی هر دو غار به تفکیک ،جهت سهولت امر مقایسه زیر معیارها آنها را
به صورت جفت در جداول (جداول  )4-3-2-1قرار می دهیم .بدین صورت که به طور مثال زیر معیارهای عوامل داخلی غار
علیصدر و قوری قلعه را درون یک جدول قرار می دهیم و به مقایسه آنها می پردازیم.

جدول -۲مقایسه نقاط قوت دو غار (زیر معیار عوامل داخلی)
نقاط قوت غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
نقاط قوت غار علیصدر
-1امتیاز رقابتی به لحاظ زیبایی شناختی
%6۸۵
-1امتیاز رقابتی به لحاظ زیبایی شناختی
-2هزینه پایین سفر
%261
-2هزینه پایین سفر
%496
-3وجود تفریحات آبی درون غار (رضایت
گردشگر)
%۵00
-4ایمنی درون غار
-3حداقل آسیب به بافت غار وارد شده
-4درآمدزایی برای بومیان از طریق عرضه محصوالت
کشاوزی

جدول  -۳مقایسه فرصت های موجود در دو غار (زیر معیار عوامل خارجی)
فرصت ها در غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
فرصت ها در غار علیصدر

%3۷۵
%39۵
%336
%32۷
%32۵
%4۸4

امتیاز وزنی
%240
%1۵6
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جدول  -۱مقایسه نقاط ضعف دو غار (زیر معیار عوامل داخلی)
نقاط ضعف غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
نقاط ضعف غار علیصدر
-1بی توجهی به ارایه محصوالت فرهنگی
%10۸
-1بی توجهی به ارایه محصوالت فرهنگی
-2درآمدزایی از طریق صنایع دستی
%19۵
-2درآمدزایی از طریق صنایع دستی
%096
 -3عدم ارایه محصوالت کشاورزی
-3فقدان هتل در سطوح مختلف
%220
-4فقدان هتل در سطوح مختلف
-4اقامتگاه و رستوران سنتی
%220
-۵اقامتگاه و رستوران سنتی
-۵عدم سرمایه گذاری جهت ایجاد جذابیت های
-6عدم سرمایه گذاری جهت ایجاد جذابیت های
%201
گردشگری منطقه
گردشگری منطقه
-6کافی نبودن تبلیغات
%230
-۷کافی نبودن تبلیغات
-۷کوتاه بودن مدت اقامت
%2۷0
-۸کوتاه بودن مدت اقامت
-۸عدم ایمنی درون غار

امتیاز وزنی
%1۵9
%1۷9

%60۵
%4۷1

امتیاز وزنی

-1وضعیت مناسب حمل و نقل عمومی

٪396

-1وضعیت مناسب حمل و نقل عمومی
-2وضعیت نسبتا مناسب دسترسی محلی
-3امنیت حاکم در مسیرهای اصلی و فرعی
-4سرمایه گذاری در بازارچه  /اشتغال بومیان
-۵ارتقا استانداردهای زندگی جامعه میزبان
-6معرف بودن جاذبه های مکمل منطقه

٪۵۵0
٪623
٪294
٪269
٪2۸۸
٪3۷۸

٪162
٪2۵۵
2۵۵%
٪303

-2امنیت حاکم در مسیرهای اصلی و فرعی
-3سرمایه گذاری در بازارچه  /اشتغال بومیان
-4ارتقا استانداردهای زندگی جامعه میزبان
-۵معرف بودن جاذبه های مکمل منطقه

-۷امکان کمپینگ به واسطه شرایط جغرافیایی

٪190

-6مناسب کمپنگ

٪324

-۷بکر ماندن محیط پیرامون غار

%40۵
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جدول  -۴مقایسه تهدیدهای موجود در دو غار (زیر معیار عوامل خارجی)
تهدیدها در غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
تهدیدها در غار علیصدر
-1عدم آموزش مردم محلی
%212
-1عدم آموزش مردم محلی
-2عدم آمزش گردشگران
-3عدم نصب تابلوهای مناسب در مکان های
مناسب
-4عدم نظارت بر رفتار گردشگران
-۵ساخت و سازهای غیر اصولی
-6توسعه غیر اصولی غار

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400
32

امتیاز وزنی
%114

٪216
%26۷

-2عدم آموزش گردشگران
-3عدم نصب تابلوهای مناسب در مکان های مناسب

%123
%190

%26۷
%2۵۵
٪۵۵0

-4عدم نظارت بر رفتار گردشگران

%246

 -۵وضعیت نامناسب دسترسی محلی

%16۵

با توجه به دو فاکتور مهم توسعه پایدار در گردشگری الف) حفاظت از محیط زیست ب) درآمدزایی مردم منطقه و  ۸نوع
عملکرد قید شده جهت دستیابی به این توسعه (ریندام )2014 ،با بررسی جداول مقایسه ای سوات در می یابیم که در هر دو منطقه
نسبت به مقوله درآمدزایی از طریق محصوالت فرهنگی و صنایع دستی بی توجهی شده است و این در حالی است که هر دو سایت
از این حیث غنی می باشند .تدارک برنامه موسیقی محلی زنده ،جشنواره هایی مانند جشنواره انار اورامانات ،آموزش سفالگری الله
جین همدان و یا گیوه کرمانشاه ،آموزش زبان کردی به گردشگران در حد محدود ،آموزش نان و غذای محلی در قالب گردشگری
خالق و برنامه ها و شوهای شبانه عالوه بر ایجاد جذابیت سایت مدت اقامت گردشگران را طوالنی تر کرده و موجب فروش
محصوالت گردشگری می شود .در سایت غار قوری قلعه ارائه محصوالت کشاورزی و باغات (گردو ،انار ،فندق ،بلوط) از اهمیت
ویژه ای برخوردار است و همانطور که مشاهده می کنید با امتیاز وزنی  4۷1%به عنوان نقطه قوت این سایت محسوب می شود.
عدم ایمنی در غار قوری قلعه با امتیاز  4۸4%به عنوان مهم ترین نقطه ضعف سایت محسوب می شود .عدم ایمنی درون این غار
به سبب عدم توسعه فاز دوم است که در صورتی که با رعایت اصول استاندارد توسعه انجام شود موجب حفاظت از بافت غار می
شود .وضعیت نامناسب هتل ها و افامتگاهها و رستوران ها در سطوح مختلف ،کوتاه بودن مدت اقامت و عدم سرمایه گذاری جهت
تفریحات و جاذبه های متناسب با پتانسیل منطقه از نقاط ضعف مشترک در هر دو سایت می باشد .هر دو سایت به جهت واقع
شدن در رشته کوههای زاگرس از طبیعت و آب و هوای کوهستانی برخوردار هستند که این امکان را فراهم می سازد تا با
بکارگیری سرمایه گذاران خصوصی به ویژه برندهای معروف به برند سازی هر دو منطقه جهت ایجاد تفریح گاههایی بر پایه هوا و
انرژی پاک و سالمت محور مبادرت ورزند و با بکارگیری مردم محلی به ارتقا سطح اقتصادی و فرهنگی منطقه کمک کنند .هر دو
سایت به لحاظ زیبایی شناختی و هزینه پایین سفر دارای امتیاز بوده که به عنوان نقاط قوت مشترک دو سایت منظور می شوند.
الزم به ذکر است که این امتیاز در غار علیصدر به جهت توسعه بیشتری که صورت گرفته از نگاه پاسخ دهندگان دارای امتیازی
معادل  6۸۵%است که در قیاس با امتیاز وزنی غار قوری قلعه معادل  240%چشمگیر می باشد اگر چه از نگاه تخصصی این توسعه
موجب از بین رفتن دهانه اصلی غار شده است و در بسیاری از موارد موجب آسیب رساندن به بافت درون غار شده است و همینطور
توسعه در محیط بیرونی غار بکر بودن منطقه را به خطر انداخته است اما در نقطه مقابل آن در غار قوری قلعه توسعه اندک موجب
حفاظت از محیط و بافت غار شده است که با امتیاز وزنی  60۵%به عنوان نقاط قوت این سایت در نظر گرفته می شود .بخش عمده
زیبایی غار قوری قلعه در فاز دوم قرار دارد که در حال حاضر برای عموم قابل بازدید نیست و تنها می توان با تهیه سی دی از باجه
بلیط به صورت مجازی از زیبایی چشمگیر فاز دوم بهره جست .وجود تفریحات آبی درون غار علیصدر با امتیاز وزنی  496%و
همینطور ایمنی درون آن با امتیاز وزنی  ۵00از منظر گردشگران دارای امتیاز رقابتی محسوب می شود و به عنوان نقطه قوت این
غار به شمار می آید.
وضعیت حمل و نقل عمومی (علیصدر  ،۵۵0%قوری قلعه  )396%به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زیرساختی در هر دو
سایت بانضمام امنیت نسبتا مناسب حاکم بر راهها از فرصت های گردشگری در این دو سایت به شمار می آیند عالوه بر آن
وضعیت مناسب دسترسی محلی در غار علیصدر با امتیاز  623%نیز به عنوان فرصتی برای توسعه و به تبع آن توسعه پایدار
گردشگری منطقه محسوب می شود .دسترسی محلی برای رسیدن به غار قوری قلعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و به عنوان
تهدید محسوب می شود .در هر دو منطقه اگرچه بسیار ضعیف ولی بازارچه هایی برای درآمدزایی مردم منطقه برپا شده است و
دلیل پایین بودن امتیاز وزنی این بازارچه ها (علیصدر  269%و قوری قلعه  )2۵۵%به عنوان فرصت بدین دلیل است که بخش عمده
سود آن نصیب سرمایه گذاران غیر بومی می شود .قرار گرفتن تسهیالتی از جانب دولت برای مردم بومی جهت راه اندازی کسب و
کار بر پایه پتانسیل های منطقه سبب می شود که منافع آن متوجه جامعه میزبان شود .گردشگری منطقه موجب باال رفتن
استانداردهای زندگی مردم محلی شده است .ساخت امکانات رفاهی ،بهبود کیفیت راهها و تبادالت فرهنگی را میتوان از جمله
مزایای گردشگری این مناطق دانست .معرف بودن جاذبه های مکمل منطقه مانند روستای ورکانه  ،سد عباس آباد و گنجنامه در

استان همدان و یا روستای هجیج ،پالنگان ،دره سیروان ،طاق بستان و بیستون در استان کرمانشاه عامل مهمی برای فراهم نمودن
زمینه شب مانی و اقامت طوالنی گردشگران است که با راه اندازی تورهای طراحی شده و چندگانه می توان از این فرصت استفاده
کرد .محیط پیرامون غار قوری قلعه با امتیاز وزنی  %40۵به جهت بکر بودن به راحتی قابلیت طبیعت گردی و کمپینگ را دارد و
فراهم نمودن بستر استفاده از انرژی پاک در این منطقه به پایداری گردشگری این منطقه کمک شایانی خواهد کرد .در فرآیند
توسعه غار علیصدر این امکان تا حدی از منطقه سلب شده است که قابل جبران است که البته انجام توسعه غیر اصولی هدر رفت
هزینه انجام شده را دارد .همانطور که در باال اشاره شد حفاظت از محیط زیست در امر گردشگری یکی از دو عامل اصلی است.
بایسته است که جهت حصول به این مهم قبل از هر اقدامی هنگام توسعه هر سایت به این فاکتور توجه ویژه ای شود .نمونه بارز
این بی توجهی در دستکاری دهانه غار علیصدر مشهود است؛ آسیبی که غیر قابل جبران است و نمای بیرونی غار را از شکل واقعی
خارج نموده است .مرحله دوم حفاظت هنگام بهره برداری میسر است که به واسطه آموزش افراد محلی ،لیدرها و گردشگران به
طرق مختلف از جمله نصب تابلوهای مناسب با محتوای مناسب در مکانهای مناسب ،آموزش شفاهی گردشگران قبل از ورود به
سایت ،آموزش افراد محلی در کارگاهها و آموزش لیدرها از طریق کالسهای مرتبط و در نهایت نظارت بر رفتار گردشگران محقق
می شود .همانطور که در جدول شماره  4مالحظه می کنید توسعه و ساخت و ساز غیر اصولی در غار علیصدر با امتیاز وزنی ۵۵0%
به عنوان مهم ترین تهدید در جهت حفاظت از محیط زیست و محیط درونی غار به شمار می آید و در غار قوری قلعه عدم نظارت
بر رفتار گردشگران با امتیاز وزنی  246%به عنوان مهم ترین تهدید محسوب می شود.

بحث و نتیجه گیری
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در دو غار مورد مطالعه تمهیداتی جهت مورد بهره برداری قرار گرفتن این دوسایت از جانب دولت و شرکتهای خصوصی
صورت گرفته است .همانطور که در باال اشاره شد غار علیصدر ساالنه پذیرای  ۸00هزار نفر گردشگر است و این رقم در خصوص
غار قوری قلعه به  ۵00هزار نفر در سال  91رسیده است که نسبتا قابل توجه است .عدم توجه به حفاظت از محیط زیست و بافت
درونی غار هنگام توسعه و بهره برداری از این دو سایت در تناقض با توسعه پایدار است و اولین نکته ای که به صورت جدی باید
مد نظر قرار بگیرد فراهم نمودن شرایطی است که امر حفاظت از محیط درونی و پیرامون سایت مورد توجه قرار بگیرد .دپس از
حفاظت از محیط زیست درآمدزایی دومین فاکتور دستیابی به توسعه پایداری گردشگری مناطق دور افتاده فراهم نمودن زمینه
درآمدزایی برای مردم محلی است.
طبق یافته های تحقیق توسعه گردشگری غار در هر دو منطقه تا حدی موجب ارتقا استانداردهای زندگی مردم محلی شده
است و موجبات توسعه پایدار را فراهم کرده است .در هر دو سایت به امرتبلیغات کم توجهی شده است ودر جذب سرمایه گذاران
جهت ایجاد تفریحات همسو با عالقه مندیهای جدید گردشگران عملکرد ضعیفی داشته اند .بازدید کنندگان هر دو غار به دالیل
مختلف از این نوع گردشگری احساس رضایت داشته اند .آنچه که حایز اهمیت است صرف هزینه در راستای دستیابی به توسعه
پایدار است که اولین گام جهت حصول به این امر انجام تمامی برنامه های توسعه از مرحله طرح تا حفظ و نگهداری زیر نظر میراث
فرهنگی است .از سال  9۸امور م ربوط به هر دو غار تحت نظرسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است
که می تواند امید بخش انجام فعالیت های مرتبط در این دو سایت به صورت علمی و اصولی در فازهای برنامه ریزی ،سیاستگذاری
و اجرایی باشد .در زیر پیشنهادهایی برای رسیدن به توسعه پایدار ژیوتوریسم منطقه داریم.

پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش
-1تشکیل تیم تحقیقاتی متخصص در امر توسعه و گردشگری در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هر دو
سایت
-2تخصیص بودجه در این زمینه
-3تشکیل کمیته گردشگری محلی در هر دو منطقه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هر دو سایت
-4الگوبرداری از سایت های موفق ژئوتوریسم داخلی و خارجی که توانسته اند به خوبی اصول توسعه پایدار را رعایت کنند.
 -۵ایجاد همکاری بین ارگانهای متفاوت ذی ربط
-6بهره جستن از مقاالت نوشته شده داخلی و خارجی در این زمین
-۸جلوگیری از هر گونه عملیاتی که به بافت درون غار و محیط پیرامون آن آسیب می رساند
-9شناسایی ظرفیت های متفاوت بومی ،فرهنگی و هنری منطقه جهت ساماندهی و ارایه به گردشگران
-10جذب سرمایه گذاران در سطح خرد وکالن
-11شناسایی دیگر پتانسیل های گردشگری منطقه (مثل چشمه ها ،برکه ها ،آبشارها ،خانه های قدیمی موجود در منطقه و)..
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-12ایجاد تفریحات متناسب با عالقه مندی های جدید گردشگران با تکیه بر پتانسیل های منطقه
-13احداث هتل های لوکس با امکانات خاص و سالمت محور با رعایت اصل حفاظت از میراث طبیعی و محیط زیست با
کمترین آسیب وارده به بافت اصلی منطقه بر پایه انرژی پاک و بهره جستن از پتانسیل های منطقه (مثال احداث هتل در محلی که
چشم انداز آن به جنگل ها باشد)
-14تخصیص وامهایی به افراد محلی جهت ایجاد اقامتگاهها و رستوران های سنتی با بهره گیری از آداب و سنن و غذاهای
محلی
-1۵تشکیل ستاد تبلیغاتی در سطح گسترده به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده
-16شناخت بازارهای هدف در داخل و خارج کشو
-1۷شناخت نیازها وعالقه مندی های متفاوت گردشگران
-1۸تالش بر جذب برندهای معروف به منظور سرمایه گذاری در منطق
-19تشکیل تورهای مختلف علمی-تفریحی و سالمت محور
-20برنامه ای مدون و تاثیر گذار جهت آموزش افراد محلی و توریست ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار
-21طراحی برنامه های شبانه با استفاده از فرهنگ مردم منطقه مانند موسیقی و نمایش های محلی جهت جذب گردشگر
برای اقامت طوالنی تر
-22برپایی جشنواره های فصلی با تکیه بر محصوالت کشاورزی منطقه (مانند جشن انار منطقه اورامانات در پاییز)
-23فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده از انرژی پاک وکمپینگ
-24برنامه ریزی گردشگری خالق بر پایه تمایزات مناطق مورد مطالعه
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Investigating the role of tourism in Zagros mountain caves on the
development of sustainable geotourism in the region

Abstract
Ali Sadr and Ghori Qaleh cave, located in the Zagros Mountains as geological
(geomorphological)phenomena, due to having a competitive aesthetic advantage are a good
opportunity to attract tourists and at the same time improve the living standards of the host
community. The important point is the sustainable development in these areas. because of the
importance of this issue, 2017 was named the World Year of Sustainable Tourism. Based on the
studies, the necessary components for achieving sustainable geo-tourism was identified and
questions were formulated to answer the main research question. In order to achieve sustainable
geo tourism as a subset of ecotourism, infrastructure factors, income generation for local people,
natural heritage conservation and environmental protection, and finally the satisfaction of
tourists were questioned in the form of a questionnaire. This research is a descriptive-analytical
type that we analyzed the criteria using SPSS software. and using Friedman ranking we
evaluated the internal and external factors of both sites and compared them in order to evaluate
their current status. From the research findings, after examining the criteria of internal and
external factors of the two sites, it appears that the development created in the two sites, although
it has attracted a significant number of tourists, but the measures taken to achieve sustainable
development and this in Ali Sadr Cave development is more true because development
measurement taken in Ghori Qaleh cave is not very considerable and comparing the current
situation of the two caves can guide us in adopting the correct and principled method of
development by observing the principle of its stability during the development of the Ghori
Qaleh cave and We help to prevent possible further destruction during the development of the
sites and in the post-development phase when the sites are used by tourists and local people. In
addition, in our planning, special attention should be paid to providing employment opportunities
for local people. And to compensate the damages to the sites as much as possible. The last point
is that principled and sustainable development increases the chances of these two sites and
similar sites for world registration as natural heritage.
Keywords: Sustainable Development, Geo-tourism, Cave Tourism, Ali Sadr Cave, Ghori Qaleh
Cave, Zagros Mountains
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