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ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از
مدل استراتژیک  SWOTو مدل تحلیلی FASSOULAS
محمدحسین جهانگیر
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استادیار دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

علی محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/1/ 21 :تاریخ پذیرش مقاله6931/4/ 12 :

چکیده
امروزه زمین گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین فعالیتهای در حال رش م بوسحم ناهج رد د

یییی یییییشو رد هک د    می لاکشا نا   

یترین و جذابترین آنها شناخته شده ا ب هجوت اب .تس ه  تیمها م اب شهوژپ نیا رد ،عوضو      
مختلف گردشگری ،یکی از علم 

استفاده از دو مدل  SWOTو  FASSOULASبررسی وضعیت ژئوتوریسمی غار کرفتو استان کردستان انج ور نیا زا .دش ما

مقاله حاضر از منظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی ا تس  .بدین منظور در گام نخس ،فعض ،توق طاقن ،ت
فرصت و تهدیدهای ژئ سو ایت کرفتو برا  دندش هتخانش یسانشراک رظن ساس و اب 

فتسا ا سیرتام زا هد        

 ،SWOTخططط -مش و ی

   
  
  

سیا تس های کاربردی مشخص شد ،در مرحله دوم با استفاده از روش ارزیابی  FASSOULASشش ارزش مطرح در ای شور ن

یدهد که با توجه به امتیازات کسب شده ت سو ط ماتریس عوامل داخلی ()3/45
برای محیط غار بررسی گردید .نتایج پژوهش نشان م 
یباشد و الزم ا تس
و ماتریس عوامل خارجی (  ،)3/ 69استراتژی مناسب برای غار کرفتو استراتژی ،تهاجمی /رقابتی م 

در زمینهه یا ی

مثل ت عسو ه امکانات ورزشی منطقه و ترغیب به سرمایهگذاری بخش خصوصی در این ژئ سو ایت اقدام شود .در بین ارزشهای مورد
بررسی در روش  ،FASSOULASارزش علمی غار امتیاز ویژهای را کسب نمود و ای اشن عضوم ن ننن نننندهن ا یالاب تیمها هد ین     
ارزش برای ت عسو ه و جذب گردشگر در این منطقه ا تس

که با تلفیق آن با راهبردهای بد تس

آمده از ماتریس  ،SWOTمیییتو نا

بهای ژئوتوریسم کشور تبدیل نمود.
این منطقه را به یکی از قط 
واژگان کلیدی :زمین گردشگری ،غار کرفتو ،استان کردستان ،فاسیالس ،مدل SWOT

( -1نویسنده مسئول) Mh.jahangir@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه گردشگری به عنوان فعالیتی پویا و با ویژگیهای بارز و منحصر به فرد ،بخش مهمي از فعالیتهای اقتصادي و
ص داده اس  ت ( ( .)UNWTO, 2007گردش یرگ
توليدي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بههه خودد اختصاص ص
شامل فعالیتهای افراد در سفر و اقامت در مكانهاي خارج از محيط معمول خود براي بيش از كي

سال ،براي اوقات

فراغت ،کسب و کار و اهداف دیگر تعریف شده است (.)UNWTO, 2010
در قرن حاضر با توجه به توسعه زیر ساختهای اقتصادی ،ارتباطی ،بهداشتی و غیره ،صنعت گردش هس وزج یرگ    
صنعت برتر دنیا معرفی شده است (پاپلی یزدی و س یاق ی .) 89 31 ،آمار وجوم یاه د زا یکاح 

نآ یارب هک تسا      

یش رد دو
شبین م ی یی یی
نخستین بار در سال  ، 2012تعداد گردشگران در سطح جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشت و پی 
سالهای آینده نیز این جمعیت رشدی نزدیک به همین مقد  دشاب هتشاد ار را ((( ((((UNWTO, 2010؛ بی و یبیطخ یتا
همکاران .)2931 ،مقوله گردشگری در دیدگاه عرضه محورانه ،شامل جاذبهها ،حمل و نق تماقا ،ل گگ گگگاه تالیهست ،اه   
پشتیبانیکننده (مانند خدمات بانکی ،خرید ،بیمه و غیره) و زیر ساختها میباشد .شش عامل جاذبهها و فعالیتتت ،اه
تأسیسات اقامتی ،سایر تسهیالت و خدمات جهانگردی ،حمل و نقل ،سایر زیرساختها و عناص اهن ر د اونع هب ی ن     
عوامل عرضه بر شمرده میشوند که هریک از ای راد لماوع ن ا ای ءازجا ی نع ا لماش یرص

بذاج ههههههه هههههههه و یعیبط یاه

یباشد (ابراهیمزاده و همکاران.)1931 ،
فرهنگی ،تأسیسات اقامتی ،حمل و نقل و سایر خدمات نهادی و غیره م 

یکنند ض(  رر رررابی
امروزه گردشگری یکی از امید بخشترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان گذرگاه 1توسعه یاد م 
طزیس کیژولوکا ،یت ی   ،
و همکاران .) 178 ،3931 ،این درحالی است که گسترش گردشگری با ناسازگاری یحم یاه طط طط
ف و ان او ععع
ی داراي اش اك للل مختلف ف
فرهنگی ،اجتماعی و غی  تسا هدوب هارمه هر (((( ((((( .)Swarbrooke, 1999گردش رگ ی ی
يباشد .اكوتوريسم رو كي رد جديد گردشگري در طبيعت بوده كه
گوناگوني است كه بسته به شرايط محيطي ،متفاوت م 
در سالهاي اخير مطرح شده است (رخشانی نسب .) 44 ، 88 31 ،اکوتوریسم به عنوان نوعی سفر تعریف شد اب هک ه    
سفر سازگار بوده و در طی انجام آن گردشگر با یک منطقه بکر برخورد دارد و در طی ای نساحم یرسکی ،رفس ن     
مانند مشارکت مردم محلی و کسب درآمد و یکس م داجیا یگنهرف لماوع دننام بیاعم یر ییییییی ییییییی
یش  دو ( (Ceballos-
.)Lascurain, 1996; Jalani, 2012
طزیس یهاگآ ،ت   
برای انجام فعالیت اکوتوریسم پایدار باید اصولی از جمله به حداقل رساندن تأثیرات منفی بر محیط ط
احترام به فرهنگ جامعه گردگشر و میزبان مد نظر ق ریگ رار د (( ((( .)Das and Chatterjee, 2015; Holden, 2007این
یتواند
بدین معناست که در صورت انجام اصولی مانند اصول ذکر شده ،نتایج حاصل از یک اکوتوریسم پایدار که می ی
طزیس و ت
شامل منافع مالی ،توانمندسازی جوامع محلی ،باال بردن اشتیاق برای جذب گردشگر ،توجه بیشتر به محی 
غیره برای جوامع میهمان و میزبان ایجاد شود.
یکی از مهمترین زیرشاخههای این رویکرد زمین گردشگری است .از نظر نیوسام و داولینگ ،زمین گردشگری حد و
مرز تعریف شدهای دارد .فری ،ژئوتوریسم را به معنی انتقال دانش و نظریههای علوم زمین به عموم مردم تعریف هدرك
Tourism Passport To Development
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ی اس یلع جاح( ت ل ییوکن و و     
ن ش تخان ی ی
است .از نظر گیتس ،ژئوتوریسم به معنی گردشگری در چشماندازهای زمین ن
یگی در
صدر .)0931 ،با توجه به تعریف ،هر گونه فعالیت گردشگری مرتبط با علوم زمین در گستره ژئوتوریسم قرار م 
ی باا پاید را ی ی
ی
( .)Brahmantyo and Bachtiar, 2009به طور کلی گردشگری مرتبط با پدیدههای طبیعی پیوند عمیقی ی
ی مح طی  ،،مد یری تتت ایننن نوععع از
ی و طبیعی ی
ی بیول کیژو ی ی
ظ تنوععع و غنای ی
گردشگری در هر منطقه داشته و به منظور حفظ ظ
گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است ( .)Tsaur et al., 2012, 647برای اینکه بتوان یک تصمیمگیری منسجم و
یکنند مشخص شود.
اثر بخش اتخاذ نمود الزم است تا مسیر حرکت سازمانها و نهادهایی که در این حوزه فعالیت م 
در جدول  1فرآیندی که باید برای برنامهریزی و کنترل گردشگری اتخاذ نمود آمده است:
جدول ( :)1فرآیند مرحلهای انجام برنامهریزی و کنترل گردشگری در یک منطقه
تعیین اهداف

شناسایی اهداف ،آرمانهای طرح ،مقایسه و تطبیق اهداف ،یکپارچگی حوزه برنامهریزی و اهداف طرح

پیم شدرگ و شیا گری         

دادههای عملیاتی (الگوها ،منابع و روشها) ،مؤلفههای اقتصادی ،مولفههای اجتماعی و فرهنگ فلوم ،ی هه ههه یاه

اطالعات

سیاستی ،مؤلفههای محیطزیستی

تحلیل و ارزیابی

حری هزاین یز ا ب قابطنا ،هدنیآ ی ا    
ارزیابی دادههای عملیاتی ،ترکیب و تحلی همزمان دادههای پیمایش ،طرح ح
تهای موجود
ظرفی 

پیشنهادات

تها ،ارائه رویکرد مناسب
ارائه گزینههای طرح و برنامهریزی ،گزینش سیاس 

اجرا و مدیریت

انجام و تکرار همزمان در فرآیند اجرا ،نظارت و ارزیابی

پژوهش حاضر با استفاده از مدلهای هدف ،سه مرحله از جدول فوق شامل :پیمایش و گردشگری اطالعات ،تحلیل
و ارزیابی و پیشنهادات را در بر میگیرد .این مقاله با هدف بررسی نقش ویژگیهای ی یرگشدرگ نیمز تیاس ک     
جهت توسعه گردشگری غار کرفتو واقع در استان کردستان انجام شده است .بدین منظور از روش م تاعبرم سیرتا   
زوجی  SWOTکمک گرفته شد تا بتوان وضعیت غار را از لحاظ توانایی آن در جذب گردشگر بررسی نمود .تاکنون
یشود ،مطالعهای در این زمینه ب دم زا هدافتسا ا للل لللل تروص قیقحت یاه    
برای غار کرفتو که یک آثار ملی محسوب م 
شروی یک غار ت هب ار رگشدرگ بذج یارب یخیرا    
تها و تهدیدهای پی 
نگرفته است و این مطالعه به نوعی فرص 
یکشد.
چالش م 
مبانی نظری و پیشینه
تهای دولت،،
نالمللي ،ملي و گروههای درگیر با سیاس 
توسعه گردشگری فرآیند پیچیدهای مشتمل بر عوامل توسعه بی 
برنامهریزی و قانونگذاری ميباشد ( .)Tefler and Sharply, 2008در این زمینه یکی از ابزارهای کاربردی استفاده از
مدل  SWOTمیباشد .در داخل و خارج از کشور با استفاده از این مدل مطالعات متعددی انج هک تسا هدش ما
رد

  

یگردد.
ادامه به تعدادی از آنها اشاره م 
ی یاه
در مطالعهای توسط  Ghorbaniو همکاران (  ،) 90 2 ، 2015از ماتریس  SWOTو  QSPMبرای تعیین اس ژتارت ی ی
س یاه
اکوتوریسم پایدار در تاالب کاجی نمکزار در جنوب خراسان استفاده شد .در این تحقیق نتایج ک یرتام دربرا سس سس
فوق نشان داد فعالیتهایی که هم اکنون در این تاالب در حال وقوع است ،در مس  نیمأت ری ن رادیاپ هعسوت یاهزای      
نیست .اگرچه وضعیت فعلی ناشی از مدیریت فعلی تاالب است ولی با تأکید بر نقاط قوت بالقوه ت عونت لثم بالا    
یتوان وضعیت فعلی را بهبود بخشید.
زیستی باالی آن م 
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 Cominoو همکاران (  ،) 104 1 ، 2016از مدل  SWOTبه عنوان یک شاص جه و زیلانآ ت

 تیریدم یک هعومجم

     

پارک طبیعی استفاده کردند .در این بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهایی که در مورد مجموع وجو ه د   
یتوان فعالیتهای آیند یارب مزال ه   
صهایی م 
داشت بررسی شد .در این مطالعه تأکید شد که با استفاده از چنین شاخ 
یک سیستم را به خوبی برنامهریزی کرد و نتایج نشان داد که در هر زمانی از سال با توجه به تعداد گردشگر و عوامل
تهای ویژهای اتخاذ شود.
دیگر محیطی الزم است تا مدیری 
 Reihanianو همکاران (  ،) 223 ، 2012از ماتریس  SWOTبرای بررسی پارک ملی بوجاق بهره جس سیرتام رد .دنت   
مذکور عواملی همچون ایجاد شغل ،تأمین امکانات الزم برای تشکیل تعاونیهای گردشگری و ارائه تسهیالت ب یکنا
از مهمترین فرصتها و کمبود تسهیالت اقامتی ،افزایش آلودگی و عدم وجود شرایط متناسب با گردشگران خ یجرا
از مهمترین تهدیدات تعیین شدند .نتایج نشان داد که با توجه به ماهیت توریس ید نتشاد و م د نیا هب تعنص هاگ

    

یتواند توسعه توریسم را در این منطقه به شکل پایدار فراهم کند.
مقوله ،م 
مهدوی و همکاران ( ،) 149 ،5931از مدللل یاه

ت طیحم یاهدیدهت و اه ی    
 EPو  SWOTجه یفرظ ییاسانش ت تتت تتت

عبند هزایتما ی ای   
تاالبهای شهرستان میناب بهره جستند .در این مطالعه ده تاالب مورد بررسی قرار گرفت .با جمع ع
مدل  ،SWOTنامناسب بودن تسهیالت اقامتی با امتیاز وزنی  ،0/ 487مهمترین ضعف و عوامل تخریب منابع محیطی
با امتیاز وزنی  ،0/ 860مهمترین تهدید وزندهی شد .نوری و همکاران ( ) 63 ،2931از تکنیک  SWOTبرای بررسی
تهای م رب درو رسس سسسی با
راهبردهای مناسب برای توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهوالن بهره بردند .در این مطالعه فرص 
اختصاص ارزش  4/ 22بیشترین و ضعفها با اختصاص ارزش  1/ 54کمترین امتیاز را کسب کردند .رستمی و ب با
الحوائجی ( ) 64 ،3931راهبردهای مناسب برای توسعه ژئوتوریسم غار علیصدر را مورد مطالع ارق ه ر اد  دند شیا  .ان     
تها و تهدیدهای بدس هدمآ ت   
راهکارهای مناسب را از طریق مدل  SWOTتعیین کردند و نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
از آن را به تفکیک ارائه نمودند .نتایج مطالعه ایشان نشان داد منطقه مورد مطالعه با توجه به امتیازات کس زا هدش ب   
یهای بسیاری برای توسعه ژئوتوریسم در منطقه شمال غرب دارد.
هر عامل ،توانمند 
فالح تبار ( ) 29 ،5931در پژوهشی به بررسی جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایدار شهر قشم (با بهرههگی لدم زا یر   
 )SWOTپرداخت .نتایج تحقیق نشان میدهد که قشم فرصتهای بسیار خوبی از نظر اکوتوریسم و توس تعنص هع   
گردشگری در اختیار مسؤوالن و مدیران شهری قرار داده است .هرچند که ،زیرساختهای بخ و یرگشدرگ ش

بب ب ببببه

طور ویژه اکوتوریسم با ضعفهایی مواجه است که در صورت برنامهریزی ص اجیا و حیح د ناکما  ا لماک و مزال ت     
تها بیش  رد ار هرهب نیرت ر رادیاپ هعسوت یاتسا      
میتوان از شدت ضعفها کاست و نقاط قوت را تثبیت و از فرص 
قشم پدیدار ساخت.
یها و قابلیتهای ژئوتوریسم سراب دربند در شهرستان صحنه را ب زا هدافتسا ا   
اربابی سبزواری ( ) 73 ،3931توانمند 
روش فاسیالس و  GAMمورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که سراب دربند در شرایط فعلی کیفیت مطلوبی برای
توسعه ژئوتوریسم و توسعه پایدار دارد و با توجه به هماهنگی و برابری ارزشهای علمی ،حفاظتی و گردش یرگ  ،،در
یتوان یک منطقه ژئوتوریستی در سطح باال به شمار آورد .اروجی
شرایط پایداری قرار دارد ،هر چند که هنوز آن را نم 
ن پ زا شهوژ
س پرداختههه است ..در این ن
یهای ژئوتوریسم شهرس ات ننن طبس س
( ،)1931در پایاننامه خود به بررسی توانمند 

ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو157 ...

چند  یبایزرا شور نی ا  سالیساف شور هلمج ز اس سسسس س سس س سس تفاده شد و 

زرا زا یکاح هعلاطم جیاتن شششششششش ش علم یی ی ب الا یی ی

ژئومورفوسای 
ل نبودد گردش نارگ ،،
تها ،عدم شناخت مردم از سرمایههای ژئوتوریستی ،حفاظت مطلوب البتههه بههه دلیل ل
تهای ناش تخان ههه در منطقههه طبس س
س
کمبود گردشگران و عدم آگاهی مردم از گردشگری و وجود برخی از ژئومورفوسای 
بود.

مواد و روشها
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردي و به لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی است .براي جمعآوري اطالعات و دادههاي
ط
ی نقاط ط
ت آمدهه بههه بررسی ی
ت بدست ت
یهاي اسنادي و کتابخانهاي استفاده گردید و با توجه بههه اطالعات ت
مورد نیاز از بررس 
تها و تهدیدهاي مربوط به مقوله زمین گردشگری غار کرفتو واقع در اس اتسدرک نات نن ننن پرداختههه
ضعف ،قوت ،فرص 
یهای بهینه ،مدل  SWOTو مدل فاسیالس ب هدش هدرب راک ه     
شده است .سپس براي تحلیل دادهها و تدوین استراتژ 
تها و تهدیدهاي (عوامل خارجی) غار کرفتو مورد
است .براي این منظور نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرص 
ی و راهبرد اه ييي بهینههه
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،سپس استراتژيهاي متناسب با موقعیت کنونی تحقیق ،بررسی ی
فها و تهدیدها مورد مطالعه قرار گرفت .سپس در مرحل لدم ،دعب ه    
تها و کاهش ضع 
تها و فرص 
براي تقویت قو 
زمین گردشگر فاسیالس برای بررسی تخصصی پتانسیل زمین گردشگری سایت مورد استفاده ق نیا رد .تفرگ رار    
روش در قالب چندین ارزش ،محیط غار مورد بررسی قرار میگیرد و الزم است جهت افزایش بازدیدکننده و توسعه
صنعت گردشگری منطقه ،بر ارزشی که باالترین امتیاز را کسب کرده است ،بیشترین توجه متمرکز گردد.
منطقه مورد مطالعه
غار مورد مطالعه در شرق شهرستان سقر و در شمالیترین قسمت استان کردستان واق اب وتفرک راغ .تسا هدش ع       
مختصات  46درجه و  52دقیقه و  23ثانیه طول شرقی و  36درجه و  52دقیقه و  23درجه عرض شمالی در یک زا ی
خوش آب و هواترین منطقه در استان واقع شده است (شکل  .)1این غار در بین مکانهای تاررریخی زیویههه و تخت ت
ت
یترین راه دسترسی به آن از طریق جاده سقز  -سنندج است که پس از ط تفاسم ی   
سلیمان قرار گرفته است .اصل 

32

ک مرکززز
ی نمودد و از یک ک
کیلومتر از شهرستان سقز در دوراهی تکاب به سمت شرق باید حدود  30کیلومتر دیگر را طی ی
بخش بنام گور باباعلی عبور کرد و در فاصله سه کیلومتری روستای یوزباش کندی میتوان غار را مشاهده نم د .دو ررر
ی از پناه هگاه ه اه  ،،دخمههههاا و
سینه کش یک رشته کوه آهکی که در شمال درهای عمیق قرار گرفته است ،آثاررر متعددی ی
ت و در
یشود که در کنار غار اصلی قرار دارد .موقعیت غار به گونهای است که به طور کلی بادگیر نیست ت
حفرهها دیده م 
ف پوش دی هه
ط برف ف
ت و توسط ط
یپوشاند .در حالی که جنوب شرقی آن کام ًالًال بادگیر است ت
زمستانها برف دامنه جنوبی را نم 
ب در
ت .دو چش آ هم ب ب
یشود .در زمستانها و هنگام سرما ،درون غار گرم و در تابستان به لحاظ کوران باد ،خنک است ت
م
زیر صخرههای آن وجود دارد که سالیان دراز مردم از آن بهرهمند بودهاند (ترخانی و همکاران.) 26 ، 89 31 ،
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شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی غار کرفتو

معرفی مدل SWOT

ت و اه
مدل  SWOTیک ابزار برنامهریزی است که هدف آن شناسایی نقاط قوت و ض صرف و تسا نامزاس فع تتتت تتتت
یکند .این مدل در سال  1980میالدی به ص نیمز رد یمومع ترو ههه هههه یاه ی
تهدیدهای موجود در برای آن را بررسی م 
مانند توسعه منطقهای و برنامهریزی شهری به کار گرفته شد .تجزیه و تحلیل  SWOTبه ما کمک میکند تا وض تیع
کنونی را شناسایی و فشارهای قبل از انجام یک انتخاب را در نظر بگی  میر ( ( .)Liu et al., 2011, 2383هد ییاهن ف   
فرآیند برنامهریزی استراتژیک توسط مدل  ،SWOTتوسعه و اتخاذ یک استراتژی مناسب ب لماوع نتفرگ رظن رد ا     
داخلی و خارجی است (کاجانوس و همکاران .) 2004 ،مدل  SWOTبه طور کلی ب و هیزجت یارب یشور هلزنم ه    
تحلیل محیطهای داخلی و خارجی سازمان به منظور دستیابی به یک رویکرد سیستماتیک و پش یمصت ینابیت مممممگی یر
لزاده و همکاران.) 24 ،3931 ،
یشود (اسماعی 
استفاده م 
در این روش برای ساختن ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،ضعفها و قوتها باید ار هلحرم راهچ 

یط هیهت :درک      

فهرستی از نقاط قوت داخلی منطقه ،تهیه فهرستی از نقاط ضعف داخلی منطقه ،تهیه فهرستی از فرصت یاه ی رد هک    
محیط خارجی منطقه وجود دارد و تهیه فهرستی از تهدیدهای موجود در محیط خ رد هعلاطم نیا رد .هقطنم یجرا

  

تهای موجود در ارتب اب طا   
نهایت جهت بر طرف کردن یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و بهبود نقاط قوت و فرص 
یهای توسعه گردشری غار کرفتو با تلفیق عوامل داخل یجراخ و ی   
گسترش گردشگر در منطقه ،راهبردها و استراتژ 
منطقه به این صورت تعیین شدند:

ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو159 ...

 .1تلفیق نقاط قوت و فرصت .2 1تلفیق نقاط قوت و تهدید .3 2تلفیق نقاط ضعف و فرصت .4 3تلفیق نق فعض طا   
و تهدید

4

یها در ماتریس  SWOTاشاره شده است:
در شکل  2به نحوه تعیین استراتژ 

یها در مدل SWOT
شکل ( :)2نحوه تعیین استراتژ 

یافتهها
در این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگ د یرگشدرگ هعسوت رب راذ ر اغ  ر و تصرف ،فعض ،توق طاقن و وتفرک

        

تهدیدهای آن پرداخته شده است .برای بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل بر کارکردهای گردشگری و تحلی آ ل ننن ،اه
یشود:
مراحل ذیل انجام م 
با توجه به روش مورد استفاده به منظور ارائه راهبردهای توسعه گردش تصرف ،فعض ،توق طاقن ادتبا ،یرگ و     
تهدیدهای موجود در منطقه با استفاده از نظر کارشناسان شناسایی شده و در دو بخش عوامل داخلی و خارجی مورد
  

بررسی قرار گرفت .در ستون اول ،پس از بررسی عوامل ،باید مهمت ار دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن نیر    
فهرست نمود .در ستون دوم ،به هریک از این عوامل داخلی و خارجی ب آ یلامتحا رثا ساسا ر نننن ننننن تیعقوم رب اه    
یشود که مجموع وزن عوامل
استراتژیک فعلی سیستم از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) وزن یا ضریب داده م 
باید برابر یک گردد .در ستون سوم ،تعیین وضع موجود هر عامل با امتیازی بین یک تا پنج ک ره تیعضو رگنایب ه

   

یگیرد (جدول .)2
عامل است ،صورت م 
جدول ( :)2امتیازبندی نظرات کارشناسی براساس طیف لیکرت
رتبه

1

2

3

وضعیت

ض عی ف

کم ی ض عی ف

متوسط

4

5

خوب

خیلی خوب

منبع :یافتههای پژوهش

یکنیم .در پای زایتما عومجم ،نا    
در ستون چهارم ،برای بدست آوردن امتیاز نهایی ،وزن را در رتبه هر عامل ضرب م 
وزنی کلیه عوامل محاسبه شده تا امتیاز منطقه مشخص گردد.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

5

هدف این مرحله سنجش محیط داخلی منطقه مورد پژوهش برای شناسایی نقاط قوت و ضعف منطق ینعی ،تسا ه    
جنبههایی که در راه دستیابی به اهداف برنامهریزی و اجرای تکلیفهای آن زمینههای مس  هدنرادزاب ای دعا د را د م  د    
1

- Strength - Opportunity
- Strength - Threat
3
- Weakness - Opportunity
4
- Weakness - Threat
5
- Internal Factors Evaluation Matrix
2
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شت زا توق طاقن ،دشاب ر
نظر است .در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی اگر نمره نهایی از ( 2/5میانگین  1و  )4بیش ش
ضعف بیشتر است و اگر جمع نمرههای نهایی از  2/5کمتر باشد ،نقاط ضعف کمتر از نقاط قوت است

  

(س یار ی و 

شمشیری) 76 ،2931 ،
در این مرحله مهمترین نقاط قوت و ضعف غار مورد مطالعه مشخص و وزندهی گردیده است.
جدول ( :)3ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (قوت و ضعف) در سایت غار کرفتو
کد

قوت S

وزن

رتبه

S1

توزیع مناسب گردشگران در در فصول مختلف سال

0/ 45 0

3

0/ 135

S2

فراهم کردن فرصت شغلی مناسب برای ساکنین روستاهای اطراف غار

0/ 063

4

0/ 252

S3

بهای چشمه بیرونی غار و تصفیه آن به منظور تأمین آب آشامیدنی
کنترل آ 

0/ 019

2

0/ 038

S4

ارزشمندی محیط غار از جنبههای علمی علوم زمین و تاریخ

0/ 033

3

0/ 099

S5

دسترسی آسان به غار و نزدیکی آن به شهر

0/ 033

3

0/ 099

S6

نورپردازی و تأمین روشنایی مناسب برای بازدیدکنندگان

0/ 063

4

0/ 252

S7

شهای زمستانی
ارتفاعات مستعد کوهپیمایی و ورز 

0/ 098

5

0/ 49

S8

وجود سکوهایی برای استراحت در داخل غار

0/ 014

1

0/ 014

S9

روحیه مهماننوازی مردم سقز جهت جذب گردشگران

0/ 034

3

0/ 102

S10

شرایط مناسب دهستان کرفتو برای برگزاری نمایشگاههای مردم نهاد

0/ 040

3

0/ 12

S11

شناخته شدن غار به عنوان آثار ملی

0/ 061

4

0/ 244

امتیاز وزنی

منبع :یافتههای پژوهش

کد

ض عف W

W1

عدم استقبال سرمایهگذاران جهت توسعه در منطقه

0/ 036

3

0/ 108

W2

ضعف ارائه خدمات گردشگری از جمله سرویس ایاب و ذهاب

0/ 034

3

0/ 102

W3

عدم توجه کافی مسئولین به اقتصاد گردشگری در منطقه

0/ 058

4

0/ 244

W4

عدم هدایت و راهنمایی مناسب گردشگران در این منطقه

0/ 037

3

0/ 111

W5

موازی کاری و تداخل کاری در بین واحدهای مختلف جهت تصدی امور مربوط به غار

0/ 024

2

0/ 048

W6

عدم توجه بازدیدکنندگان به استفاده علمی از غارها

0/ 061

4

0/ 232

W7

تهای محیطی و کالبدی
نامناسب بودن زیرساخ 

0/ 063

4

0/ 252

W8

نامناسب بودن امکانات تبلیغ جاذبه

0/ 034

3

0/ 102

وزن

ناتوانی ساکنین روستاهای مجاور در ساماندهی درخور تقاضاهای فزاینده گردشگری تولیدکننده

رتبه

امتیاز وزنی

0/ 034

3

0/ 102

W10

ضعف انگیزه جمعیت ساکن در مشارکت اقتصادی -اجتماعی در روستاها

0/ 063

4

0/ 252

W11

عدم مشارکت کافی ساکنین برای بهبود وضعیت موجود

0/ 020

2

0/ 040

W12

ناکافی و نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی

0/ 034

3

0/ 102

-

3/ 54

W9

ارزش افزوده در منطقه

جم ع

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

1

1

منبع :یافتههای پژوهش

هدف این مرحله بررسی آثار عوامل بیرونی بر گردشگری طبیعی منطقه ش صرف لما

ت جوم یاهدیدهت و اه و رد د   
تت تت

ت اه
محیط خارجی است .براساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت پیرامون ناحیه مورد مطالعه ،مجموعه فرص 
و تهدیدهای موجود و مؤثر بر این شهر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

- External Factors Evaluation Matrix

1

ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو161 ...
جدول ( :)4ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (فرصت و تهدید) در سایت غار کرفتو
کد

فرصتها O

امتیاز وزنی

وزن

رتبه

0/ 35 0

3

0/ 105

0/ 063

4

0/ 252

0/ 35 0

3

0/ 105

0/ 063

4

0/ 252

5

0/0 52
0/ 105

O1

ترویج فرهنگ و هنر بومی

O2

بهسازی و بازسازی جادههای منتهی به منطقه

O3

ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم

O4

ایجاد امکانات اقامتی و افزایش پذیرش گردشگر

O5

ساختار زمینشناسی نمونه در سطح منطقه

0/ 04 1

O6

ایجاد تنوع در مشاغل مردم منطقه

0/ 35 0

3

O7

گرايش به بازتر شدن فضاي فرهنگي ،سياسي منطقه و آماده شدن براي جلب گردشگر خارجي

0/ 020

2

0/ 040

O8

شهای فرهنگی مثبت به سایر مردمان
ایجاد امکان انتقال ارز 

0/ 036

3

0/ 108

O9

افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری برای توسعه صنعت گردشگری

0/ 063

4

0/ 252

O10

قرارگیری در شبکه جاذبههای گردشگری استان کردستان

0/ 04 1

5

0/0 52

O11

عزم دولتی جهت محافظت از گنجینههای محیطزیستی و تاریخی

0/ 034

3

0/ 102

منبع :یافتههای پژوهش

کد

تهدیدها T

T1

عدم آشنایی گردشگر با فرهنگ و آیین اعتقادی مردم منطقه
کم رنگ و مبهم بودن جایگاه صنعت گردشگری در سطح استان در برنامههای توسعه اقتصادی -اجتماعی

وزن

رتبه

0/ 35 0

3

امتیاز وزنی
0/ 105

0/ 063

4

0/ 252

T3

یهای محیطزیستی
انجام فعالیتهای ژئوتوریسمی بدون ارزیاب 

0/ 063

4

0/ 252

T4

از بین رفتن فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی

0/ 020

2

0/ 040

T5

کمبود فضاهای خدماتی در محدودههای گردشگری

0/ 35 0

3

0/ 105

T6

یهای غیر صحیح به گردشگران در اثر کمبود نیروی متخصص
برخورد نامناسب و ارائه راهنمای 

0/ 35 0

3

0/ 105

T7

سالم نبودن تجهیزات حفاظتی در سطح غار مانند نردهها

0/ 063

4

0/ 252

T8

عدم آگاهی کافی از اهمیت گردشگری در منطقه

0/ 020

2

0/ 040

T9

طزیستی و ایجاد خسارت به آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیعی
تهدیدهای محی 

0/ 35 0

3

0/ 105

T10

عدم تخصیص بودجه الزم جهت نگهداری فضاهای داخل و خارج از غار

0/ 020

2

0/ 040

T11

ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در این منطقه نسبت به گذشته

0/ 020

2

0/ 040

-

3/ 69

T2

ک شو ر

1

جم ع

منبع :یافتههای پژوهش

در این مرحله امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل داخلی (جدول  )3و امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل خ  یجرا ( (جد لو
 )4را استخراج کرده و در جدول ماتریس داخلی خارجی ترسیم میکنیم .بنا بر جدول ارزیابی ماتریس عوامل داخلی
( ،)IFEنمره وزن کل بدست آمده برابر با  3/ 54و نمره وزن کل ماتریس خارجی ( )EFEبرابر با  3/ 69اس سپس ،ت   
یکنیم تا موقعیت پدیده را با توجه به تمامی عوامل به ما در شکل  3نشان دهد.
آنها را در محور  Xو  Yرسم م 
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شکل ( :)3استراتژی بهینه توسعه گردشگری سایت کرفتو منبع :یافتههای پژوهش

ی-
با توجه به نتایج بدست آمده از شکل  ،3وضعیت زمین گردشگری در منطق  هعلاطم دروم ه در مجاهت تیعقوم ییییی ییییی
رقابتی قرار دارد و باید از توانمندیها و پتانسیلهای موجود محدوده غار کرفتو و فرصتهای موجود در ام نیمز ر   
گردشگری به نحو احسن استفاده کرد تا بتوانیم در امر مدیریت گردشگری این منطق تسد ییافوکش و دشر هب ه

    

یافت.
ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه زمین گردشگری منطقه
ماتریس  SWOTامکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد را فراهم میآورد .البته در جریان عمل برخ هدربهار زا ی ا اب     
یکدیگر ممکن است همپوشانی داشته و یا به طور هم زمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا درآیند.
تها با استفاده از نقاط قوت):
استراتژیهای رقابتی -تهاجمی یا ( SOحداکثر بهرهبرداری از فرص 
شترین امتی زوم زا و  ن (( (((  ،)0/ 49ف رک مهار د تصرف ن
ارتفاعات مستعد کوهپیمایی و ورزشهای زمستانی با کسب بی 

   

شغلی مناسب برای ساکنین و نورپردازی و تأمین روشنایی مناسب برای بازدیدکنندگان با کس  زایتما ب (( (((  )0/ 252به
عنوان برترین نقاط قوت و ساختار زمینشناسی نمونه در سطح منطق  هب ه ه یگرارق هارم ر  ی در بذاج هکبش  هههههه ههههههه یاه
ت راغ یتباقر یاه    
گردشگری استان کردستان با امتیاز موزون  0/0 52بهترین فرصتها میباشند که ب یزم ناونع ه تتت تتت
کرفتو در راستای توسعه گردشگری منطقه ،بستر مناسبی را برای توسعه زمین گردشگری منطقه فراهم نم .تسا هدو

  

براساس نتایج حاصل از تحلیل مدل  SWOTو امتیاز موزون عوامل حاصل از جداول  3و  ،4استراتژی رق  یتبا ( ()SO
یگردد.
به شرح جدول  5ارائه م 
یهای رقابتی در سایت کرفتو
جدول ( :)5استراتژ 
راهبردهای رقابتی تهاجمی یا SO

قوتها ،فرصتها

توسعه امکانات ورزشی و جاذبههای گردشگری فرهنگی تاریخی مطابق با منطقه

O10 ،S7

تبلیغ ثبت غار به عنوان آثار ملی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگ یارب یراذ   

O9 ،S11

دسترسی مناسب غار به جادههای مواصالتی و بهسازی آنها

O2 ،S5

توزیع متوازن گردشگران در عرض سال و ایج درم لغاشم رد عونت دا م      منطق شورف اب ه    

O6 ،S2 ،S1

توسعه

محصوالت محلی

منبع :یافتههای پژوهش

ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو163 ...

یهای تنوع یا ( STکاهش آثار احتمالی تهدیدات با استفاده از نقاط قوت موجود)
استراتژ 
در راهبرد تنوع ،سعی بر آن است تا با توجه و بهکار بردن نقاط قوت درونی پدیده ،اثرات ناشی از تهدیدات موج دو
در محیط خارج را کاهش داد .از جمله نقاط قوت غار شرایط مناسب دهستان کرفتو ب اگشیامن یرازگرب یار ههه هههه یاه
یباشد  اما  ا  نی د یلاحر     
مردم نهاد (  ،)0/ 12ارزشمندی محیط غار از جنبههای علمی علوم زمین و تاریخ (  )0/ 099م 
است که تهدیداتی از قبیل کم رنگ و مبهم بودن جایگاه صنعت گردشگری در س مانرب رد ناتسا حط ههه هههه هعسوت یاه   
طزیس  یت ( (  )0/ 252و
ی یحم یاه طط طط
اقتصادی -اجتماعی کشور (  ،)0/ 252انجام فعالیتهای ژئوتوریسمی بد بایزرا نو یی یی
تهدیدهای محیطزیستی و ایجاد خسارت به آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیع  ی ( (  )0/ 105موج ات تسا هدش ب

تمام      

پتانسیلهای منطقه به کار گرفته نشود .بدین ترتیب استراتژیهای تنوع بخشی ( )STدر محدوده مورد مطالعه ،ش لما
یگردد.
موارد مذکور در جدول  6م 
یهای تنوع در سایت کرفتو
جدول ( .)6استراتژ 
راهبردهای تنوع یا ST

تها ،تهدیدها
قو 

آموزش به مردم منطقه و گردشگران برای حفاظت از محیط طبیعی و آثار تاریخی

T9 ،S4

معرفی توانهای زمین گردشگری منطقه و اهمیت آن به مسئوالن و سرمایهگذاران

T8 ،T2 ،S11 ،S4

ایجاد تنوع در ارائه خدمات گردشگری

T7 ،S7

اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با گردشری برای روستائیان

T4 ،S2

منبع :یافتههای پژوهش

تها)
فها به منظور استفاده از فرص 
راهبرد بازنگری یا ( WOغلبه بر ضع 
یشوند .هدف اص یل
این موارد ،راهبردهایی هستند که با توجه به فرصتهای محیطی و نقاط ضعف داخلی تدوین م 
یباشد ..در ای هنیمز ن   
از این دسته از راهبردها ،بهرهبرداری از فرصتهای محیطی برای جبران ضعفهای داخلی می ی
ضعفهایی مانند عدم مشارکت ساکنین (  ،)0/ 040موازی و تداخل کاری در بین واحددد در ب فلتخم یاهدحاو نی    
جهت تصدی امور مربوط به غار (  ،)0/ 048وجود دارد که با در نظر گرفتن فرصتهایی مثل ت و گنهرف جیور
یت ا تدش زا ناو
طزیستی و تاریخی (  )0/ 102می ی
بومی (  )0/ 105و عزم دولتی جهت محافظت از گنجینههای محی 

رنه    
ثث ث ثثثثر

آنها کم نمود.
یهای بازنگری در سایت کرفتو
جدول ( :)7استراتژ 
راهبردهای بازنگری یا WO

فها ،فرصتها
ضع 

هماهنگی منسجم و درون سازمانی جهت پیشبرد اهداف گردشگری

W5 ،O11 ،O9

ایجاد عالقه بین ساکنین جهت ترویج فرهنگ و هنر خود به گردشگران

W11 ،W10 ،O8 ،O1

آشانا کردن مسئولین با محاسن رونق صنعت گردشگری در یک منطقه

W3 ،O9 ،O7

منبع :یافتههای پژوهش

راهبرد تدافعی یا ( WTپرهیز از تهدیدات با توجه به نقاط ضعف موجود)
در مجموع راهبردهای  ،WTراهبردهایی هستند که در آن ،بدترین شرایط وج یس هک دراد دو س ه مت م طاقن یاراد      
شت یژتارتسا ،ر   
ضعف است و هم از فرصتهای خارجی نیز بیبهره میباشد .لذا باید برای کاهش آسیبپذیری بیش ش
ی-
یتوان به ضعف انگیزه جمعیت ساکن در مشارکت اقتص دا ی ی
تدافعی را دنبال نمود .از عمده ضعفهای این منطقه م 
ی در منطق  ه ( (  )0/ 244و عد هجوت م   
اجتماعی در روستاها (  ،)0/ 252عدم توجه کافی مسئولین ب اصتقا ه د رگشدرگ  ییی ییی
بازدیدکنندگان به استفاده علمی از غارها (  )0/ 232اشاره نمود .از طرفی کمب هاضف دو ا رد یتامدخ ی

دودحم هههه ههههه یاه
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ی هب حیحص ریغ یاه
گردشگری (  )0/ 105و برخورد نامناسب و ارائه راهنم یا ی ی

شدرگ گر د نا ر دوبمک رثا  یورین

      

متخصص (  )0/ 105نیز از عوامل مهم تهدیدکننده جهت توسعه مقوله زمین گردشگری در این منطقه میباشد .اهمیت
مسئله افزایش سطح آگا يه عمومي جامعه میزبان در زمینه گردشگری و آموزش مردم در زمینه برخورد با گردش ارگ ننن
ب گردش ارگ ننن
در جهت بهبود تعامالت جامعه میزبان و میهمان و افزایش سطح رضایت گردش ارگ ننن و در نتیجههه جذب ب
یشود:
یباشد .با توجه به نکات فوق ،جدول  8ارائه م 
شتر ،همواره از نکات مورد تأکید در مباحث گردشگری م 
بی 
یهای تدافعی در سایت کرفتو
جدول ( :)8استراتژ 
راهبردهای تدافعی یا WT

فها ،تهدیدها
ضع 

زمینه سازی و تشویق مردم به در توسعه بازارهای گردشگری

T6 ،W9

تهای با کیفیت و امکانات اقامتی و رفاهی
تخصیص بودجه دولتی برای تجهیز منطقه به زیرساخ 

T5 ،W7 ،W12

توجه ویژه به آموزش نحوه برخورد با گردشگران به طرق مختلف

T6 ،W4 ،W2

منبع :یافتههای پژوهش

معرفی مدل FASSOULAS

یباشد .این روش توسط فاسیالس و همکاران در
روش فاسیالس ،دومین روش ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش م 
سال  2011طراحی و برای چندین ژئوپارک در کشور یونان استفاده شد .معیارها و ارزشهای تعری نیا رد هدش ف    
مدل شامل ارزشهای علمی ،اکولوژیکی و حفاظتی ،فرهنگی ،زیباشناختی ،اقتصادی و پتانسیل استفاده میباشد .این
شتر بر رویکرد حفاظتی از پدیده تأکید دارد (اربابی سبزواری.) 71 ،3931 ،
روش بی 
جدول ( :)9ارزشهای مطرح در روش ارزیابی فاسیالس
شهای علمی
ارز 
ش اخ ص

0

نشناسی
تاریخ زمی 

گویای تاریخ فقط یک نوع

نمایانگر بودن

نی س ت

تنوع ژئومورفولوژیکی

بیشتر از  5درصد

0/ 25
گویای تاریخ بیش از دو نوع
کم
 25درصد

0/ 5
گویای تاریخ انواع زیاد
متوسط
 05درصد

0/ 75
اشکوب محلی
باال
 75درصد

1
گوی لک یا

بوکشا         

زمینشناسی منطقه
بسیار باال
شتر از  75درصد
بی 

کمیابی

بیشتر از  7نمونه

بیشتر از  5و کمتر از  7نمونه

شتر از  3و کمتر از 5
بی 

بین  1تا  3نمونه

منحصر به فرد

دستنخوردگی و یکپارچگی

نزدیک به تخریب کامل

شدیدًاًا تخریب شده

تخریب متوسط

تخریب کم و جزئی

دستنخورده و سالم

تأثیر اکولوژیکی

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

وضعیت محافظت

حفاظتی وجود ندارد

محدودیت ایجاد شده

در نقاط خاصی وجود دارد

شتر بخشها
در بی 

کام ًالًال

آداب و رسوم و رفتار

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

تاریخی

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

مذهبی

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

فر ه ن گ و ه نر

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

تعدا نقاط دیدنی

نی س ت

 1نقطه دید

 2نقطه دید

 3نقطه دید

شتر از  4نقطه دید
بی 

اختالف چشم انداز

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

تعداد گردشگران

کمتر از  0 500نفر

بیش از  0 500نفر

بیش از  0000 2نفر

بیش از  0 5000نفر

بیش از  00 750نفر

سطح جذابیت

نی س ت

محلی

منطقهای

ناحیهای

بینالمللی

محافظت اداری

نی س ت

محلی

منطقهای

ایالتی

بینالمللی

بسیار شدید

شدید

متوسط

ضعیف

نی س ت

ب ها
آ سی 

بسیار باال

باال

متوسط

کم

نی س ت

درجه مقاومت

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

دسترسی

نزدیک به مسیر پیادهرو

نزدیک به جاده

نزدیک به راه آسفالته محلی

نزدیک به جاده منطقهای

نزدیک به بزرگراه و شهر

تغییرات قابل قبول

نی س ت

کم

متوسط

باال

بسیار باال

ارزش اکولوژیکی

ارزش فرهنگی

ارزش زیبایی

ارزش اقتصادی

ارزش پتانسیل استفاده
شدت استفاده

ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو65 1 ...

نشناس و ی
در رابطه با ارزشهای علمی ،همانطور که در قب شا نآ هب ل ا نیا ،دش هر ز ثحابم ظاحل زا راغ می ننننننننن ننننننننن
ی -رس بو ی ی
ی
ژئومورفولوژیکی بسیار غنی است .در واقع روی واحدهای رسوبی پرمین و واحدهای گس درت ه ه آتشفش نا ی ی
ی
ت کههه در اثررر فرس شیا  ،،دره اه ی ی
کرتاسه ،در محدوده غار کرفتو ،انباشتههای پلیوسن  -پلئیستوسن بر جای مانده است ت
کهای میوسن (س نزا ددد قممم) ،نمایاننن شدهه
نتر زیر آنها ،از جمله سنگ آه 
گهای که 
ژرفی در آنها پدیدار شده و سن 
ط رس ابو ت ت
ت
یشود که بههه طوررر عمدهه توسط ط
یها و ارتفاعات منطقه ،مورفولوژی مالیمی دیده م 
است .در بین برجستگ 
یرسد که رخدادهای تکتونیکی تأثیر چندانی بر این مورفولوژی نداشته و در عوض ض
ض
کواترنری پوشیده شده و به نظر م 
نها است (ترخانی و همکاران.) 22 ، 89 31 ،
گشناسی رخنمو 
به شدت تحت تأثیر ساختهای ناحیهای و سرشت سن 

واحدهای چینهشناسی منطقه اطراف غار ،محدوده سنی گستردهای داشته و واحدهای پرمین تا کواترنر در آن گس هدرت
شدهاند (ترخانی و همکاران .) 23 ، 89 31 ،دستنخوردگی و یکپارچگی آن نیز دارای تخریب متوسط میباشد .ارزش
اکولوژیکی آن در حد متوسط بوده و محدودیتهای اندکی بطور خاص (مقول  رد )تظافح ه ر اب هطبا تروص نآ      
گرفته است .در دورههای مختلف تاریخی و پیش از آن ،انسان در این مکان سکونت داشته و به همین دلیل درون آن را
تساززز مد ظن ررر ق ار ررر
ی – دست ت
ک اثررر طبیعی ی
با توجه به نیازهای خود تغییر داده و بنابراین غار کرفتو امروزه به عن او ننن یک ک
ف آن بایددد از
ی مختلف ف
ی از قسمتتت اه ی ی
ی دیدننن بعضی ی
یگیرد .در برخی قسمتهای درونی غار آب وجود دارد و ب ار ی ی
م
قای 
قهای کوچک استفاده کرد .نقاط دیدنی منطقه و خود غار بس و تسا رای

دوب یناتسهوک هب هجوت اب ن ،هقطنم 

       

اختالف چشمانداز خاصی در آن مشاهده نمیشود .جذابیت این غار بطور ناحیهای است و این پدیده به عنوان یکی
از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .بطور کلی غارها بسیار در برابر تخری نتسه ساسح ب د تظافح هب زاین و        
ویژهای دارند و الزم است متناسب با افزایش تعداد گردشگر ،امکانات حفاظتی آن نیز افزایش پیدا کند .امتی ره تازا   
یشود.
بخش جهت تصمیمگیری به صورت جدول  10ارائه م 
جدول (  :) 10ارزشهای مطرح در روش ارزیابی فاسیالس برای غار کرفتو
ارزش اکولوژیکی

شهای علمی
ارز 

معیار /ارزش

وضعیت

میزان ارزش

معیار /ارزش

وضعیت

نشناسی
تاریخ زمی 

اشکوب محلی

تأثیر اکولوژیکی

متوسط

0/ 5

وضعیت محافظت

در نقاط خاص

0/ 5

-

-

-

کمیابی

بیشتر از  3و کمتر از 5

0/ 5

-

-

-

دستنخوردگی و یکپارچگی

تخریب متوسط

0/ 5

-

-

-

معیار /ارزش

وضعیت

میزان ارزش

معیار /ارزش

وضعیت

میزان ارزش

آداب و رسوم و رفتار

متوسط

0/ 5

تعدا نقاط دیدنی

 3نقطه

0/ 75

تاریخی

متوسط

0/ 5

0/ 25

مذهبی

کم

نمایانگر بودن
تنوع ژئومورفولوژیکی

متوسط
 75درصد

میزان ارزش
0/ 75
0/ 5
0/ 75

ارزش فرهنگی

فر ه ن گ و ه نر

ارزش زیبایی

متوسط

0/ 25
0/ 5

ارزش اقتصادی

اختالف چشم انداز

کم

-

-

-

-

-

ارزش پتانسیل استفاده

معیار /ارزش

وضعیت

تعداد گردشگران

بیش از  0 500نفر

معیار /ارزش

وضعیت

میزان ارزش

0/ 25

شدت استفاده

متوسط

0/ 5

میزان ارزش
0/ 75

سطح جذابیت

ناحیهای

بها
آ سی 

باال

0/ 25

محافظت اداری

منطقهای

0/ 5

درجه مقاومت

کم

0/ 25

-

-

-

دسترسی

نزدیک به آسفالته محلی

0/ 5

-

-

-

تغییرات قابل قبول

متوسط

0/ 5
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الزم به ذکر است که امتیازات باال توسط نظرات کارشناسی در مورد سایت غار کرفتو ارائه شده است.
مقدار میانگین ارزش
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
ارزش پتانسیل
استفاده

ارزش اقتصادی

ارزش زیبایی

ارزش فرهنگی ارزش اکولوژیکی

ارزش علمی

0

شکل ( :)4مجموع امتیازات کسب شده هر ارزش در روش فاسیالس
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به شکل فوق مشخص میشود که در بین ارزشهای مورد بررسی در مدل فاسیالس ،ارزشهای علم نیا ی   
غار در مقایسه با سایر ارزشها بسیار باالتر است و الزم است توجه زیادی به موضوع مطالعات علمی در ای هنیمز ن   
انجام شود و گردشگران را از وضعیت زمینشناسی و ژئومورفول س هاگآ راغ نیا یژو ا شزرا لماع زا دعب .تخ        
یدهد که در مجم ظاحل زا عو   
علمی ،ارزش پتانسیل استفاده مقدار قابل توجهی را کسب نمود و این موضوع نشان م 
شت نیا رد رگشدرگ ر    
مباحث زیر ساتختها ،این مجموعه شرایط مناسبی دارد ولی در صورتیکه هدف جذب بیش ش
بها نیز کاهش یابد.
منطقه باشد الزم است تا عواملی همچون درجه مقاومت افزایش یافته و مقدار آسی 
نتیجهگیری
ن نوععع گردش رگ ييي كههه
ت  .ا ين ن
نگردشگری يا گردشگري جغرافيا يي است ت
يكي از جديدترين شاخههاي گردشگري ،زمی 
يرود ،روي ژئوسايتها و چشماندازهاي
شاخهاي از گردشگري مناطق طبيعي و شكلي از گردشگري پايدار به شمار م 
ل یاه
ژئومورفولوژ يكي تأ يك د دارد .در پژوهش حاضر از مدل  SWOTو روش ارزیابی فاسیالس برای بررسی پتانسی 
گردشگری غار کرفتو واقع در استان کردستان انجام شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سایت غ ،وتفرک را   
نقاط قوتی مثل ارتفاعات مستعد کوهپیمایی و ورزشهای زمستانی دارد که باید روی آن سرمایهگذاری شود اما نقاط
ت م نیا رد زین اه ن هقط     
ضعف اساسی مثل ضعف انگیزه ساکنین روستاها برای مشارکت و نامناسب بودن زیرس خا ت ت
دیده میشود که میتوان با آموزش مردم و آگاه کردن مسئولین از منافع اقتصادی و سایر محسنات گردشگری ،ش دها
نشناس خیرات و ی ی و 
ل زمین ن
همکاری آنها بود .در این ژئوسایت فرصتهایی از لحاظ مباحث علم نام ی نددددد مس ئا ل ل
همچنین موقعیت جغرافیایی مانند نزدیکی آن به شبکه جاذبه گردشگری استان (شهرستان سقز) وج نیا هک دراد دو    
عوامل با مدیریت صحیح و علمی میتواند نقش بسزایی در جذب گردشگر داشته باشد ،یسانشراک رظن ساسارب      .
ت بایزرا نودب یمسیروتوئژ یاه ی     
عواملی همچون کمرنگ بودن صنعت گردشگری در سطح استان ،انج یلاعف ما تت تت
یروند رد .
مناسب محیط اطراف غار و در نهایت سالم نبودن تجهیزات حفاظتی غار ،از مهمترین تهدیدات به شمار م 

ارزیابی توان توسعه زمین گردشگری غار کرفتو167 ...

نهایت براساس بررسی جدول ارزیابی ماتریس عوامل داخلی ( ،)IFEنمره وزن کل بدست آمده این ماتریس برابر با
 3/ 54و نمره وزن کل ماتریس خارجی ( )EFEبرابر با  3/ 69میباشد و با توجه به این اعداد مشخص شد ربهار  دی   
که الزم است برای این ژئوسایت اتخاذ شود ،راهبرد تهاجمی /رقابتی میباشد .این راهبرد بدین معنی اس مزال هک ت   
یش ات دو ا مادق ا و یشزرو تاناکما هعسوت لثم یت     
است برای توسعه و رونق صنعت توریسم منطق نشیپ ،ه هه هههاد می ی
جاذبههای گردشگری فرهنگی تاریخی مطابق با منطقه ،تبلیغ ثبت غار ب گنا شیازفا تهج( یلم راثآ ناونع ه ی هز        
گردشگران برای بازدید از غار) و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری برای توسعه ،دسترس بسانم ی   
غار به جادههای مواصالتی و بهسازی آنها و توزیع متوازن گردشگران در عرض سال و ایجاد تنوع در مشاغل م مدر
منطقه با فروش محصوالت محلی عملیاتی شود .در روش فاسیالس شش ارزش مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات
شت یر
شهاا ،از درج یب تیمها ه ششش ششش
کسب شده برای هر ارزش نشان داد که ارزش علمی این غار نسبت به سایر ارز 
برخوردار است و باید برای مثال در راهبرد تبلی راغ ندوب یلم راثآ غ

 و ا گنا شیازف ی یارب یصوصخ شخب هز

    

سرمایهگذاری استفاده شود .با توجه به تاریخی بودن غار ،ارزش فرهنگی غار نیز بسیار قاب رب .تسا هجوت ل قبط

     
    
   

نتایج این روش پیشنهاد میشود تا فعالیتهایی از جمله انتشار کتابچههایی در مورد مباح هب هجوت ،راغ یملع ث

یت ناو
زیباسازی محیط اطراف غار و تالش برای حفظ تنوعزیستی ناحیه اطراف غار ص ریگ ترو د جم رد  .م م عو یییی یییی
چنین اظهار داشت که الزم است برای اتخاذ راهبردهای مطرح شده از مدل  ،SWOTبهتر اس ب ت هه هههط یضتقم رو    از
یهای تاریخی و فرهنگی غار استفاده نمود.
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