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 53- 68، صص 22/1/1391پذيرش:  - 16/7/1390دريافت: 

  
  چكيده 

آيد و بخاطر اهميت و نقش اين صنعت، امروزه گردشگري يكي از بزرگترين و سودآورترين صنايع دنيا به حساب مي
هاي گردشگري، اند. يكي از جديدترين شاخههاي توسعه گنجاندهها و برنامهرا در استراتژي ها آنبسياري از كشور

شكلي از اي از گردشگري مناطق طبيعي و ژئوتوريسم يا گردشگري جغرافيايي است. اين نوع گردشگري كه شاخه
ژيكي تأكيد دارد. اين شكل گردشگري اندازهاي ژئومورفولوها و چشمرود، روي ژئوسايتبه شمار مي گردشگري پايدار

نقش مهمي در توسعه ملي و تنوع بخشيدن به تواند  ا، ميه و محدوديت ها مزيتشناخت ريزي مناسب و  واسطه برنامهه ب
داشته باشد. غار سهوالن به عنوان يكي از منابع ژئوتوريسمي در شمال غرب كشور، با وجود توانمندي بسيار  اقتصاد منطقه
اين سؤال  بنابراين،ينه توسعه ژئوتوريسم هنوز نتوانسته است به جايگاه واقعي خود در اين زمينه دست پيدا كند زياد در زم
هاي  ها و سياست هاي توسعه ژئوتوريسم اين منطقه كدامند؟ و چه خط مشي ها و محدوديت شود كه پتانسيل مطرح مي

 اي و ملي تبديل نمايد؟ الن را به فرصتي براي توسعه منطقههاي ژئوتوريسم غار آبي سهو راهبردي مي تواند، توانمندي

روش تحقيق از نوع تحليلي، توصيفي و پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش از نوع كاربردي و اين پژوهش  هدف
با روش تمام شماري  نفر از كارشناسان مرتبط با صنعت گردشگري در شهرستان مهاباد و اروميه بودند كه 20شامل 
تكنيك هاي توسعه ژئوتوريسم منطقه از  و تعيين استراتژي SPSS افزارها از نرم  تجزيه و تحليل داده براي. شدند انتخاب
SWOT 18و  16/4نقطه قوت و امتياز وزني  17دهد كه منطقه مورد مطالعه با  استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي 

هاي  توانمندي 92/2تهديد و امتياز وزني  11و  54/1نقطه ضعف و امتياز وزني  17در برابر  22/4فرصت و امتياز وزني 
ها و تهديدهاي موجود مانع از بالفعل  بسيار زيادي براي توسعه ژئوتوريسم در منطقه شمال غرب كشور دارد ولي ضعف

ي داخلي توسعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن چنانچه نقاط ضعف و تهديدها بنابراين، ها گرديده است؛ شدن اين توانمندي
توان اين منطقه را به  هاي مناسب و مديريت واحد از مزايا و نقاط قوت موجود استفاده شود، مي كاهش يابد و با سياست

 هاي ژئوتوريسم كشور تبديل نمود. يكي از قطب

 SWOTگردشگري، ژئوتوريسم، غار سهوالن، مدل  هاي كليدي: واژه

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  

  1392 تابستان، هفدهم، شماره پنجماي، سال هاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش 54

  

  مهمقد -1
  طرح مسأله -1-1

يكي از راهبردهايي نويني كه در اغلب كشورهاي 
جهان مورد توجه قرار گرفته توسعه توريسم در 

. اين نقش مهم استنواحي مستعد گردشگري 
گردشگري باعث شده كه امروزه اين صنعت به يكي 

هاي اقتصادي تبديل گردد و اين ترين بخشاز سريع
 ادامه پيدا كند، به طوريآور در آينده نيز رشد سرسام
سال نرخ رشد اين صنعت  10طي  2004كه در سال 

 )WTO( درصد بوده و سازمان جهاني گردشگري 25
تعداد گردشگران  2020برآورد كرده كه تا سال 

ميليارد نفر خواهد رسيد؛ اين بدان  6/1المللي به  بين
معناست كه متوسط رشد تعداد گردشگران ساالنه 

 .(Weaver, 2001: 64)خواهد بود درصد  3/4حدود 
 1طبق گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري

بطور مستقيم و غير  2006صنعت گردشگري در سال 
 3/234درصد توليد خالص داخلي،  3/10مستقيم 

درصد كل اشتغال را به خود  7/8ميليون شغل و 
در سال ). Holden, 2008: 5اختصاص داده است (

زيست و توسعه سازمان ملل در كنفرانس محيط  1992
، از ژئوتوريسم به 21در دستور  ومتحد در ريودژانير

 رسيدن به و كاربردي جهت عملي اي وسيله عنوان
به و امروزه نيز ژئوتوريسم  شد نام بردهتوسعه پايدار 

عنوان ابزاري مناسب براي توسعه پايدار شناخته شده 
 كه استاهميت ژئوتوريسم در اين دون شك ب است.
در  ي كل نگرديدگاه مديريت نوعيتأكيد روي  در آن
 زمين شناسي، هاي پديدهي نظير تاريخ يها زمينه

طبيعي و  گردشگري، كاربري اراضي، ها اكوسيستم

                                                     
1. WTTC  

 ,.Kim, etl).  آموزش زيست محيطي و پايداري است

ژئوتوريسم به عنوان يك گزينه جديد نه  (301 :2008
ي و طبيعي تأكيد هاي انسان تنها برروي همه ويژگي

توجه دارد.  نيز ها دارد بلكه به عملكرد هر يك از مكان
ريزي  وسيله برنامهبه  نداتو مي اين شكل گردشگري

 هاي ژئوتوريسم،شناخت فرصتها و محدوديت مبتني بر
نقش مهمي در توسعه ملي و تنوع بخشيدن به اقتصاد 

. )Beigi &. Pakzad, 2010: 169( كند ايفامنطقه 
براي  مطلوبتجربه  نوعييسم مي تواند ژئوتور

كيفيت منحصر به  حالعين در و  گردشگر فراهم آورد
را به صورت يك پارچه حفظ گردشگري صد افرد مق
، از اينرو مي توان آن را براي هر دو گروه كند

 دانست و سودمند مفيد مردم بوميگردشگران و 

)Boley, 2011: 568(. 

محيط نيز  وي غن يايران داراي تمدن و فرهنگ
ي طبيعي و فرهنگي ها است. ويژگي كم نظيرطبيعي 

به لحاظ متنوع در ايران باعث شده كه اين كشور 
يكي  هاي توريستي در رديف هاي ديدني و جاذبه مكان

، يهاي باستان جاذبه قرار گيرد.از ده كشور برتر دنيا 
براي  مطلوبيمبناي بسيار  ايران طبيعي فرهنگي و

 ,Newsome)استيسم تشكيل داده توسعه ژئوتور

ي كشور ايران در زمينه ها . توانمندي(78 :2006
ژئوتوريسم سبب شده كه مناطقي از ايران با توجه به 

هاي طبيعي، زمين شناسي و ژئومورفولوژيكي  ويژگي
ي سهند و سبالن و انواع ها مانند كوير لوت، كوهستان

ست غارها از نامزدهاي پيشنهادي براي ثبت در فهر
 جهاني يونسكو در حوزه ژئوتوريسم معرفي شوند

هاي زمين  در طول سالها ويژگي ).117: 1386كرمي، (
شناسي ايران توسط محققاني از سراسر جهان مورد 

ميليون  6/1ايران با وسعت مطالعه قرار گرفته است. 
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هاي زمين شناسي،  كيلومتر مربع و كلكسيون پديده
ن يا موزه زمين داراي عنوان بهشت زمين شناسا

شناسي است، با اين وجود ژئوتوريسم آن توسعه 
چنداني پيدا نكرده و هنوز مراحل اوليه و ابتدايي خود 

  .(Newsome, 2006: 78)گذراند  را مي
اي ازغارها با ساختارهاي  در ايران طيف گسترده

ترين اين غارها، غار  متفاوت وجود دارد. يكي از مهم
ب كشور است. اين غار كه آبي سهوالن در شمال غر

شود،  به عنوان دومين غار آبي كشور شناخته مي
مجموعه كم نظيري براي توسعه ژئوتوريسم اين منطقه 
فراهم كرده ولي عدم مطالعه، بي توجهي و نبود برنامه 
اساسي براي توسعه اين غار تا اين زمان، موجب شده 
كه از اين توانمندي مناسب براي توسعه ژئوتوريسم 
كشور، تنها استفاده بسيار اندكي به عمل آيد. پژوهش 
حاضر سعي دارد با ديدگاهي سيستماتيك با تبيين 

ها به  ها، فرصتها و محدوديت مهمترين قوتها، ضعف
  اين مهم پاسخ دهد:
هاي راهبردي مي تواند،  ها و سياست چه خط مشي

هاي ژئوتوريسم غار آبي سهوالن را به  توانمندي
   اي و ملي تبديل نمايد؟ وسعه منطقهفرصتي براي ت

 پيشينه پژوهش -1-2

اي نسبتاً جديد  ژئوتوريسم شاخه اين كهبا توجه به 
در صنعت گردشگري به شمار مي رود، مطالعات 
موجود در اين زمينه از قدمت زيادي برخوردار نيست. 
از مهمترين مطالعاتي كه به طور عام درباره ژئوتوريسم 

ره گردشگري غار يا غارنوردي و به طور خاص دربا
  اند، مي توان به موارد زير اشاره كرد: صورت گرفته

عنوان  ) در پژوهشي تحت1389( بياتي و همكاران
ي ها گيري از جاذبه ژئوتوريسم رويكردي نو در بهره«

ژئومورفولوژي مطالعه موردي: غار كرفتو استان 

ي گردشگري اين منطقه را با ها ، پتانسيل»كردستان
هاي دسترسي و پتانسيل  ستفاده از دو فاكتور راها

گردشگري مورد بررسي قرار دادند و نتايج پژوهشي 
هاي  آنان نشان داد كه غار كرفتو نسبت به موقعيت

 ديگر جايگاه نسبتا پايدارتري دارد.

) در پژوهشي با استفاده 1389( فاضل نيا و هدايت
 از روش پيمايشي و ميداني و تعيين نقاط ضعف،

ها و تهديدها گردشگري به شيوه  قوت، فرصت
SWOT  هاي توسعه گردشگري  به ارائه استراتژي

درياچه زريوار پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد 
پذيري اين درياچه به خاطر  كه آستانه آسيب

گردشگري بودن بسيار باالست و نيازمند بازنگري و 
واحد هاي مناسب و همچنين مديريت  ارائه سياست

هاي آن  ها و توانمندي ها و قابليت رفع محدوديت براي
  است.

) در پژوهشي با 1390( خداورديزاده و همكاران
گذاري مشروط، به برآورد  استفاده از روش ارزش

ارزش اكوتوريسمي غار سهوالن پرداختند و نشان 
درصد بازديدكنندگان حاضر به  4/88دادند كه حدود 

  .ستندهاده از غار سهوالن پرداخت مبلغي براي استف
 ) در تحقيقي با عنوان2010( بيگي و پاك زاد 

هاي ژئوتوريسمي تاالب گاو خوني با استفاده  قابليت«
ها،  ها، ضعف توق ترين ، مهم»SWOT مدل از

تاالب گاو خوني ي گردشگري ها، و تهديدها فرصت
براي استراتژي  را مورد بررسي قرار دادند و به ارائه

اين منطقه پرداختند. نتايج پژوهش ژئوتوريسم توسعه 
هاي بسيار  اين منطقه توانمندي گرچهآنان نشان داد كه 

دارد ولي  ژئوتوريسم متنوعي در زمينه توسعه
منطقه با تهديدهاي جدي  اين سراسرژئوتوريسم در 

 . است مواجه
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) در پژوهشي 2011( ترابي فارساني و همكاران 
هاي نو  ها استراتژي ئوپاركژئوتوريسم و ژ«عنوان  با

 ، به»براي توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي
ژئوپارك متفاوت به عنوان مقصدهاي  25مقايسه 

 گردشگري در اروپا، آسيا، استراليا و جنوب آمريكا
ها به  پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه ژئوپارك

امع در بهبود شرايط زندگي جوهاي نو  عنوان استراتژي
و مشاركت اين  تحريك رشد اقتصادي، بهبود و محلي

 جوامع نقش بسيار مهم و اساسي دارند.

 تحقيق   روش -1-3

اين پژوهش كه به منظور دستيابي به راهبردهاي 
مناسب جهت توسعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن 
انجام گرفته است، به لحاظ هدف، از نوع كاربردي و 

وع تحقيقات كيفي و از از نظر ماهيت و روش، از ن
 -آوري اطالعات يك مطالعه اسنادي  لحاظ جمع

نفر از  20جامعه آماري اين پژوهش شامل پيمايشي است. 
كارشناسان مرتبط با صنعت گردشگري در شهرستان مهاباد 

هاي ميراث فرهنگي،  و اروميه (از جمله كارشناسان سازمان
اظت ، سازمان حف صنايع دستي و گردشگري، شهرداري

هستند كه  )محيط زيست، آموزش و پرورش، منابع طبيعي
. جهت تجزيه و شدند با روش تمام شماري انتخاب

و تعيين  SPSSهاي از نرم افزار  تحليل داده

استفاده شده  SWOTتكنيك هاي مناسب از  استراتژي
 است.

ريزي هاي مهم در فرآيند برنامهيكي از روش
 ,Lee, et al., 2009(است  SWOTاستراتژيك، روش 

88.( SWOT ي هاواژه مخففStrengths قوت) ،(ها
Weaknesses ضعف) ،(ها Opportunitiesفرصت)  (ها

(تهديدها) است و ابزاري بسيار مهم براي  Threatsو 
تحليل سيستماتيك عوامل داخلي و خارجي يك 

از طريق اين  (Yuksel, 2007, 3365). سازمان است 
ها تبديل شوند و ها به قوتشود ضعف مدل سعي مي

هاي هاي داخلي و تهديدبا به حداقل رساندن ضعف
ها حداكثر استفاده به عمل آيد خارجي، از فرصت

)Arslan & Deha, 2008, 902( وقتي .SWOT  ًكامال
بندي  اي مناسب براي فرمول تواند پايه به كار رود مي
 ,Mcdonald, 1993(مشي ارايه دهد  سياست و خط

در اين مدل براي امكان تحليل موضوع بايد . )143
  مراحل زير را طي نمود:

نقاط قوت و نقاط  ،تهديدها ،ها فهرست فرصت ةتهي-
  حتي المقدور به صورت كمي؛ ضعف

 ها؛ دهي به شاخص حاسبات كمي و وزنم -

آمده) كه  1تهيه ماتريسي (به صورتي كه در جدول -
ت دو به دو هاي چهارگانه اوليه به صور در آن شاخص

  شوند. تركيب مي
  

  ها و نحوه تعيين استراتژي SWOTماتريس  -1جدول 

  S نقاط قوت  SWOT ماتريس

 WO هاي استراتژي SO هاي استراتژي O ها فرصت

 WT هاي استراتژي ST هاي استراتژي  T تهديدها
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  محدوده پژوهش -1-4
ي غار آبي سهوالن در جنوب استان آذربايجان غرب

 39درجه،  36و جنوب شرق شهرستان مهاباد در 
دقيقه  57درجه،  45ثانيه عرض شمالي و  21دقيقه و 

ثانيه طول شرقي واقع شده است. دسترسي به  13و 
سه راهي  بوكان تا - اين غار از طريق جاده مهاباد

روستاي عيسي كندي و از آن پس از جاده فرعي به 
ه كه طول آن پذير بود سمت روستاي سهوالن امكان

كيلومتر است. غار در دامنه كوهي به نام  40حدود 
متر قرار گرفته و داراي دو  2222كونه كوتر به ارتفاع 

بخش خشك و آبدار است كه سطح آبدار آن در داخل 
متر باالتر از سطح درياهاي آزاد و  1750غار حدود

تر از ورودي اصلي غار است  متر پايين 20تقريبا 

غار آبي سهوالن يكي از  .)59: 1385 (اصغري مقدم،
غارهاي معروف شمال غرب كشور و از جمله مناطق 
گردشگري است كه بعد از غار عليصدر همدان دومين 

شود. اخيراً با نور  غار آبي بزرگ ايران محسوب مي
پردازي انجام گرفته در محيط دروني غار با انواع 

در  ها،مناظر شگفت انگيزي را ها و نورافكن المپ
توان مشاهده نمود. اين غار از يك طرف  داخل غاز مي

به عنوان يك منبع زيست محيطي و از سوي ديگر به 
عنوان مهمترين منبع گردشگري استان آذربايجان 

ي زيادي است كه ها و توانايي ها غربي، داراي پتانسيل
هر كدام دليلي بر اهميت غار و لزوم توجه به حفظ و 

  .)207: 1390 رديزاده،توسعه آن است (خداو

  

  
  موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه -1شكل 
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 ها و مباني نظري مفاهيم، ديدگاه -2

گرفته شده  "Tornus"از واژه التين  "Tour"كلمه 
به معناي  "Tour"كلمه  .استكه به معناي دايره 

وار است كه در آن فرد از يك نقطه  دايره حركتي
از طي مسافتي دوباره به مكان كند و بعد حركت مي

براي نخستين بار  Touristكلمه  .گردد اوليه خود برمي
فرهنگ لغت انگليسي «ميالدي در  1800در سال 
چاپ گرديد و به معناي كسي بود كه براي » 2آكسفورد

تفريح يا آموختن و يا براي رسيدن به اهداف شخصي 
 ,Tribe, 2009)كند  خود از چندين مكان ديدن مي

درباره توريسم تعاريف متعددي وجود دارد  .(44 -31
كه وابسته به سازمان »3سازمان جهاني گردشگري«ولي 

ملل است بعنوان يك مرجع جهاني درباره مسائل و 
توريسم سعي كرده اصطالحات و هاي مشيخط
هاي گردشگري را در سراسر جهان بندي طبقه

در  . (C. Frechtling, 2001: 3)استانداردسازي كند
كنفرانس «در  1991اين راستا، اين سازمان در سال 

كه در كشور »  4بين المللي آمار گردشگري و مسافرت
 كانادا برگزارشد، از توريسم تعريف زير را ارائه نمود:

هايي است كه توريسم يا گردشگري مجموعه فعاليت«
هايي غير از مكان عادي خود براي در آن افراد به مكان

منظور گذراندن ه تر از يك سال متوالي، ب مدتي كم
- اوقات فراغت، تجارت و ديگر اهداف مسافرت مي

    .)(Goeldner & Ritchie, 2006: 7كنند 

                                                     
2. The Shorter Oxford English Dictionary 
3. World Tourism Organization (WTO)  
4.Travel and Tourism Statistics Conference 

اي جديد در  ها و پديدهژئوتوريسم يكي از گرايش
به  "Geo"صنعت توريسم است كه از دو بخش 

شناسي، هاي زمين معناي مفهومي مشترك در شاخه
اندازها، ژي و منابع طبيعي نظير بستر چشمژئومورفولو

ها است و ها و كانيهاي فسيلي، صخرهها، اليهلندفرم
"Tourism" هاست  به معناي ديدار از اين پديده
)Dowling & Newsome, 2006: 3( مفهوم .

به بعد توسعه يافت.  1990ژئوتوريسم از اوايل دهه 
 5ط هوزها براي تعريف ژئوتوريسم توسنخستين تالش

هاي صورت گرفت. وي روي ابعادي نظير مكان
تأكيد  7هاو ژئومورفولوژيكي يا ژئوسايت 6ژئولوژيكي

در مجله جغرافياي ). Novelli, 2005: 28(داشت 
، ژئوتوريسم به عنوان شكلي از توريسم تعريف 8ملي

هاي جغرافيايي شده كه باعث حفظ و ارتقاء ويژگي
ها، ميراث و گ، زيبايييك منطقه از جمله محيط، فرهن

 .گرددحتي بهبود وضعيت اقتصادي ساكنان آن مي
ژئوتوريسم به معناي توريسم جغرافيايي است كه به 

شناسي و هاي زمينطور ضمني بر ويژگي
هاي  ژئومورفولوژيكي، به عنوان بستر كليه فعاليت

هاي جغرافيايي تأكيد دارد. با اين انساني و خصيصه
شناسي و ديگر هنگي و باستانهاي فر حال ويژگي

دارد. هاي گردشگري را نيز از نظر دور نمي جاذبه
توان اذعان نمود كه اين نوع گردشگري به بنابراين مي

نگري جغرافيا بهره دليل ماهيت جغرافيايي خود از كلي
). ژئوتوريسم با 6: 1385برده است (ثروتي و كزازي، 

                                                     
5. Hose  
6. geological 
7. geosites  

  National Geographic.8  
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دار، مفاهيمي نظير اكوتوريسم، گردشگري پاي
، گردشگري 10محور، طبيعت9گردشگري بديل

و نيز گردشگري  12، گردشگري محيطي11آموزشي
فرهنگي همپوشاني دارد ولي با اين اشكال گردشگري 

هدف  ).Novelli, 2005: 28(متفاوت است
به مناطق طبيعي دست  مسافرتژئوتوريسم تنها 

 بلكه هاي انساني نيست. فعاليت مراكزينخورده يا 
صدي است كه انسان و طبيعت اسفر به مق ژئوتوريسم

مردم كنند و  هاي زيبا ايجاد ميچشم انداز يكديگربا 
هاي  ذبهجا برايبومي نيز همانند گردشگران 

). Polovitz, 2011, 568( ژئوتوريستي ارزش قائلند

است  پنج اصل كليدي مبتني بر ژئوتوريسمبطور كلي 
 -، شناسي زمين هاي جاذبه بر اتكا -عبارتند از:  كه

سودمند براي  -ي، محور آموزش -اصل پايداري، 
 ,Dowling(محلي و رضايت گردشگران  اقتصاد

ترين منابع ژئوتوريسمي  غارها يكي از مهم ).2011:3
غار نوردي مورد توجه كساني است روند.  به شمار مي

غارها و  طبيعي از جمله يمناظر زيبا ديدن كه به
طت از مناظر زمين حفاآن و  محيط طبيعي اطراف

و مردمي  كسب اطالعات جديد درباره زمينو شناسي 
 هاغاركنند، عالقمند هستند. كه بر روي آن زندگي مي

علمي،  الهام گردشگران در ابعاد مختلف منبع
كه هر كدام طيف  ستندهو فرهنگي  تفرج زيباشناسي،

 .S ,(ها را در خود دارد  ها و زيبايي وسيعي از ارزش

etl., 2008: 301 Kim(.  

                                                     
9. Alternative Tourism 
10. Nature-Based Tourism 
11. Educational Tourism 
12. Environmental Tourism 

  ها تحليل يافته -3
ها  در پژوهش حاضر پس از تهيه فهرست شاخص

ها  ها، مجموعه اين شاخص بندي آن و پااليش و طبقه
 - در چهار دسته موضوعي اقتصادي، اجتماعي

) 3) و (2هاي ( فرهنگي، محيطي و نهادي در جدول
اند.  در دو گروه عوامل دروني و بيروني مجزا شده

ها بدين  بندي هر يك از شاخص نجش و درجهمعيار س
) تا 1اي از ( صورت بوده كه براي هر شاخص در دامنه

) به معناي داشتن اهميت 1) امتيازدهي شده كه (5(
) به معناي 3) به معناي اهميت كم، (2خيلي كم، (

) به 5) به معناي اهميت زياد و (4اهميت متوسط، (
دشگري منطقه معناي اهميت خيلي زياد در توسعه گر

هاي گردآوري شده بر حسب مجموع  است. سپس داده
ها محاسبه شده و  وزن، وزن نسبي و امتياز وزني آن

هاي چهارگانه  مجموع امتياز نهايي هر يك از شاخص
ها ارائه شده  به منظور شناسايي وضعيت هريك از آن

هاي  است. در نهايت با مجموع امتيازات شاخص
جود از نظر عوامل داخلي و چهارگانه به وضعيت مو

 خارجي پي برده شده است.
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  )IFAS(نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي  - 2جدول 
 عوامل داخلي

امتياز 
 وزني

درج
ه 

وزن 
 نسبي

 ضعف وزن
امتياز 

  نيوز
درجه 
 بندي

وزن 
 نسبي

 قوت وزن
شاخ
 ص

355/0 

 
  
 
 
162/0 

5 

 
  
 
 
3 

071/0 

 
  
 
 
054/0 

16 

 
  
 
 

2/12 

د برنامه ريزي و سرمايه گذاري عدم وجو  - 1
دولتي جهت توسعه گردشگري غار آبي 

  سهوالن
عدم استقبال سرمايه گذاران جهت  - 2

  گذاري در زمينه توسعه گردشگري سرمايه

31/0 

232/0 

325/0 

228/0  
  
  
24/0 

5  
4 

5  
4  

  
  
4 

062/0 

058/0 

065/0 

057/0 

  
  
060/0 

4/16  
4/15  
2/17  
2/15  

  
  
16 

  اليتهاي اقتصاديايجاد تنوع در فع - 1
 افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي مردم  - 2
  كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال - 3
  بهبود زيرساختها و امكانات در منطقه - 4
مناسب بودن روستاي سهوالن جهت  - 5

هاي عرضه و فروش  ايجاد نمايشگاه و غرفه
  صنايع دستي و محصوالت محلي 

دي
صا

اقت
 

 جمع 2/80 302/0  335/1 جمع 2/28 125/0  517/0

088/0  
  
088/0 

  
168/0 

  
098/0 

  
34/0 

2  
  
2 

  
3 

  
2  

  
5 

044/0  
  
044/0  
  
056/0  
  
049/0  
  
068/0 

10  
  
10 

  
8/12 

  
2/11 

  
4/15 

 كمبود امكانات امنيتي در اين ناحيه- 3

تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم  - 4
  منطقه

عدم آشنايي مردم منطقه  و عدم آموزش  - 5
  خورد با گردشگرانآنها در نحوه بر

عدم آشنايي گردشگر با فرهنگ و آيين  - 6
  اعتقاد مردمي

تبليغات نادرست از فرهنگ واعتقادات و  - 7
  رسومات مردم

232/0  
  
165/0 

098/0 

  
33/0 

039/0 

4  
  
3 

  
  
2 

5 

 
 
 

058/0  
  
055/0  
049/0 

  
066/0 

039/0 

4/15  
  

6/14  
13  
  

6/17 

4/10 

دگي امكان آشنايي مردم بومي با نحوه زن - 6
  مردمان ديگر

  نظر و بسط حوزه ديد مردم ايجاد وسعت - 7
  ي محليها احياي سنت - 8
جهت نوازي مردم مهاباد  روحيه مهمان - 9

  جذب گردشگران
گي سنتها و آداب و رسوم محلي - 10

رهن
ي ف

ماع
اجت

 

 جمع 71 267/0  955/0 جمع 8/64 261/0  782/0

  
252/0 

  
156/0 

  
156/0 

  
4 

  
3 

  
3 

  
063/0  
  
052/0  
  
052/0 

  
2/14  

  
8/11  

  
8/11 

محيطي و  نامناسب بودن زيرساختهاي - 8
  كالبدي

تسهيالت ارتباطي و حمل نامناسب بودن   - 9
  هاي شهر و نقل جاده

نامناسب بودن تسهيالت دسترسي،  - 10
  ارتباطي و حمل و نقل

 

  
31/0 

  
31/0  

  
228/0 

  
  
24/0  

  
5 

  
5  

  
4 

  
  
4 

  
063/0 

  
062/0  
  
057/0  
  
  
060/0  

  
6/16  

  
4/16  

  
2/15  

  
  

8/15  

قابليتهاي باالي غار آبي سهوالن براي  - 11
  جذب گردشگر

مطرح بودن غار آبي سهوالن به عنوان - 12
  قطب گردشگردي در سطح كشور  

استقبال زياد گردشگران از جاذبه  - 13
  ژئوتوريسمي غار آبي سهوالن

  آب و هواي مناسب منطقه - 14
كوههاي اطراف محدوده غار وجود  - 15

  و ... پياده روي كوه پيمايي، جهت

طي
محي

 
 جمع 80 302/0  328/1 جمع 8/37 167/0  564/0

156/0 

  
098/0  
  
35/0 

  
33/0 

  
355/0 

355/0 

  
036/0 

3 

  
2 

  
5 

  
5 

  
5 

5 

  
1 

052/0 

  
049/0  
  
070/0 

  
066/0  
  
071/0  
071/0  
  
036/0 

8/11 

  
2/11 

  
8/15 

  
15 

  
16 

16 

  
2/8 

  ها امكانات تبليغ جاذبه نامناسب بودن - 11
عدم هدايت و راهنمايي گردشگران در   - 12

  اين منطقه
نامناسب بودن تسهيالت و امكانات  - 13

  وغيره) ها درماني( درمانگاه
عدم وجود نيروهاي متخصص و آموزش  - 14

  ديده در اين بخش
عدم وجودبرنامه ريزي و سرمايه گذاري  - 15

  دولتي در اين بخش
  ناشناخته بودن و عدم معرفي منطقه - 16
ي گردشگري ا نسان ها عدم وجود جاذبه - 17

 و فضاي سبز...) هاساخت(مانند پارك

  
  
315/0 

  
  
228/0 

  
  
5 

  
  
4 

  
  
063/0 

  
  
057/0 

  
  

8/16 

  
  
15 

اعتقاد مسئولين به تأثير تبليغات و  - 16
هاي گروهي ( راديو، تلويزيون و... )  رسانه

 گردشگري هاي براي معرفي جاذبه

اعتقاد مسئولين به تأثير توزيع   - 17
بروشور، راهنما و نقشه را در محلّ 

  ي گردشگري براي تبليغاتها جاذبه
دي  

نها
 

  جمع  8/31  12/0    543/0 جمع  94  415/0    68/1
543/1  968/0 8/  مجموع امتيازها 263 991/0  161/4 مجموع امتيازها
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  (EFAS)عوامل خارجي نتايج تجزيه و تحليل  - 3جدول 
 عوامل خارجي

امتياز 
 وزني

درجه 
 بندي

وزن 
 نسبي

 تهديد وزن
امتياز
 وزني

درجه
 بندي

وزن
 نسبي

 فرصت وزن
شاخ
 ص

  
 
42/0 

  
  
174/0 

  
 
4 

  
  
2 

  
 
105/0  
  
  
087/0 

  
 

8/14 

  
  

2/12 

عدم تمايل مردم و بخش  - 1
خصوصي  جهت سرمايه گذاري در 

  بخش گردشگري
گذاران  عدم استقبال سرمايه - 2

گذاري در زمينه جهت سرمايه
 توسعه گردشگري 

29/0 

216/0 

305/0 

216/0 

5  
4  
5  
4 

058/0  
054/0 

061/0 

054/0 

4/16  
4/15  
2/17 

2/15 

  ايجاد تنوع در فعاليتهاي اقتصادي - 1
  افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي مردم  - 2
  كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال - 3
  ات شهرستانها و امكان بهبود زير ساخت - 4

دي
صا

اقت
 

 جمع 2/64 223/0 027/1 جمع 27 192/0 594/0

  
071/0 

  
158/0 

  
545/0 

  
162/0 

  
1 

  
2 

  
5 

  
2 

  
071/0  
  
079/0  
  
109/0  
  
081/0 

  
10 

  
2/11 

  
4/15 

  
4/11 

تعارض ميان فرهنگ گردشگران  - 3
  و مردم منطقه

عدم آشنايي گردشگر با فرهنگ  - 4
  و آيين اعتقادي مردم  منطقه

تبليغات نادرست از فرهنگ و  - 5
  اعتقادات و رسومات مردم منطقه

انتقال ناهنجاريهاي فرهنگي به  - 6
 يمردم بوم

216/0 

  
216/0 

  
144/0 

305/0 

4 

  
4 

  
3 

5 

054/0 

  
054/0 

  
048/0 

061/0 

6/15 

  
4/15 

  
6/13 

2/17 

  توسعه تسهيالت فرهنگي در شهرستان - 5
امكان آشنايي مردم بومي با نحوه زندگي  - 6

  مردمان ديگر
ي فرهنگي ها ايجاد امكان انتقال ارزش - 7

  مثبت به ساير مردمان
 كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال - 8

    
  

گي
رهن

ي ف
ماع

اجت
 

 جمع 8/61 217/0 881/0 جمع 48 34/0 936/0

404/0 

  
  
  
078/0 

4 

  
  
  
1 

101/0  
  
  
  
078/0 

2/14 

  
  
  
11 

 

هاي  نامناسب بودن زيرساخت - 7
و  هاجاده (همانند محيطي و كالبدي

  و....) فاضالب
تخريب محيط زيست توسط  - 8

 گردشگران

224/0 

  
3/0  

  
285/0 

  
29/0 

4 

  
5  

  
5 

  
5 

056/0 

  
060/0 

  
057/0 

  
058/0 

8/15 

  
17 

  
2/16 

  
6/16 

  آب و هواي منطقه - 9
و  ها ي داخلي غار مانند  قنديلها پتانسيل - 10

  ي آبيها جاذبه
دوده ي محيطي در محها وجود جاذبه - 11
  غار
قابليتهاي باالي غار آبي سهوالن براي  - 12

 جذب گردشگر

طي
محي

 

 جمع 6/65 231/0/ 099/1 جمع 2/25 179/0 482/0

  
174/0 

  
168/0  
  
  
57/0 

 

  
2 

  
2  

  
  
5 

 

  
087/0  
  
084/0  
  
  
114/0  
 

  
2/12 

  
8/11  

  
  
16 

 

عدم توجه دولت در زمينه  - 9
  توسعه گردشگري منطقه

نامناسب بودن امكانات تبليغ   - 10
  ي گردشگري  شهرستانها جاذبه

تعلل دولت در  برنامه ريزي و  - 11
سرمايه گذاري در زمينه توسعه 

  گردشگري منطقه
 

  
29/0 

  
216/0 

  
305/0  
  
216/0  
 
153/0 

  
037/0 

  
5 

  
4 

  
5 

  
4  
 
3 

  
1 

  
058/0 

  
054/0 

  
061/0 

  
054/0 

 
051/0 

  
037/0 

  
4/16 

  
4/15 

  
2/17 

  
4/15 

 
6/14 

  
6/10 

اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در  - 13
  تنوع در فعاليتهاي اقتصادي

اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در  - 14
  افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي مردم 

اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در   - 15
  كاهش بيكاري وايجاد اشتغال

زندگي امكان آشنايي مردم بومي با نحوه  - 16
  مردمان ديگر

هاي اعتقاد مسئولين به تأثير سازمان - 17
  خصوصي در توسعه صنعت گردشگري

داران در اعتقاد مسئولين به تأثير سرمايه - 18
 توسعه صنعت توريسم 

دي
نها

 

 جمع 9/89 315/0 217/1 جمع 24 171/0 912/0

 وع امتيازهامجم 4/281  986/0 224/4 مجموع امتيازها 2/140 996/0 924/2

  منبع: محاسبات نگارندگان
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شود  ) مشاهده مي3) و (2هاي ( چنان كه در جدول
فرصت  18نقطه ضعف و  17نقطه قوت در برابر  17

تهديد براي توسعه ژئوتوريسم غار آبي  11در برابر 
نقطه قوت و  35سهوالن وجود دارد. در مجموع 

تهديد  نقطه ضعف و 28ها و  فرصت به عنوان مزيت
ها و تنگاهاي توسعه ژئوتوريسم  به عنوان محدوديت

 غار آبي سهوالن قابل شناسايي است.

از عوامل مؤثر بر توسعه  SWOTتحليل  -3-1
  ژئوتوريسم غار آبي سهوالن

  (IFAS) 13و تحليل عوامل داخلي تجزيه - 
  نقاط قوت -
دهد بيشترين  ) نشان مي2نگاهي به شكل شماره ( 

سعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن نقاط قوت جهت تو
و عامل  33/1اقتصادي با امتياز وزني  مربوط به عامل 

ترين نقطه  است. از مهم 32/1محيطي با امتياز وزني 
هاي عامل اقتصادي مي توان به تأثير توسعه  قوت

هاي اقتصادي  ژئوتوريسم در ايجاد تنوع در فعاليت
ب بودن منطقه، كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال، مناس
ي ها غرفه روستاي سهوالن جهت ايجاد نمايشگاه و

عرضه و فروش صنايع دستي و محصوالت محلي 
هاي باالي غار سهوالن براي جذب  اشاره نمود. قابليت

گردشگران، آب و هواي منطقه و وجود مناظر و 
اندازهاي كوهستاني اطراف غار به عنوان  چشم
عامل  ترين نقاط قوت محيطي شناسايي شدند. مهم

ترين  امتياز را به خود  كم 54/0نهادي با امتياز وزني 
توان آن را ناشي از كم  اختصاص داده است كه مي

ه در زمينه نهادي و اعتقاد بودن نقاط قوت منطق
ن به تأثيرات كم تبليغات در توسعه گردشگري مسئوال

  منطقه دانست.

                                                     
13. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)  

  
  نتايج امتيازبندي نقاط قوت -2شكل 

  

  نقاط ضعف -
هاي توسعه  ) باالترين نقطه ضعف3بق شكل (مطا

ژئوتوريسم غار آبي سهوالن مربوط به عامل نهادي 
محاسبه شد كه  68/1است. امتياز وزني اين عامل 

هاي اساسي در اين زمينه است.  نشان دهنده ضعف
هاي نهادي شهرستان شامل نامناسب  ترين ضعف مهم

وجود  هاي گردشگري، عدم بودن امكانات تبليغ جاذبه
نيروهاي متخصص و آموزش ديده، عدم وجود 

هاي گردشگري انسان ساخت در مجاورت غار  جاذبه
گذاري دولتي در  ريزي و سرمايه و عدم وجود برنامه

  بخش گردشگري است. 
  

  
  نتايج امتيازبندي نقاط ضعف - 3شكل 

 

  (EFAS) 14تجزيه و تحليل عوامل خارجي  -
  ها فرصت -

ودار به طرف چهار ) كشيدگي نم4در شكل ( 
دهد منطقه در كليه  عامل گرايش دارد كه نشان مي

                                                     
14. External Factor Analysis Summary (EFAS)  
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ابعاد اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، محيطي و نهادي 
هاي بسيار زيادي براي توسعه ژئوتوريسم دارد  فرصت

هاي اصولي و تغيير رويكردهاي  ريزي كه با برنامه
  ها استفاده الزم را نمود. توان از اين مزيت حاضر مي

  

  
  ها نتايج امتيازبندي فرصت -4 شكل

  

  تهديدها - 
ترين تهديدهاي توسعه  ) مهم5مطابق شكل ( 

ژئوتوريسم غار سهوالن شامل تهديد اجتماعي 
و تهديد نهادي با امتياز  93/0فرهنگي با امتياز وزني 

ترين تهديدهاي اجتماعي  است. از مهم 91/0وزني 
و  توان به  تبليغات نادرست از فرهنگ فرهنگي مي

ترين  اعتقادات و رسومات مردم منطقه اشاره كرد. مهم
دولت در برنامه ريزي و  تهديد نهادي تعلل

گذاري در زمينه توسعه گردشگري منطقه  سرمايه
شناسايي شد. با توجه به نقش مهم دولت در توسعه 

هاي حفظ محيط زيست، در صورت عدم توجه  طرح
ل محيطي به اين تهديد دامنه تهديدات به سمت عوام

نيز گرايش پيدا خواهد كرد و ژئوتوريسم اين منطقه را 
  هاي جدي مواجه خواهد ساخت. چالش

  
نتايج امتيازبندي تهديدهاي توسعه اكوتوريسم  -5شكل 

  شهرستان
  

پس از تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي، 
به منظور تبيين وضعيت كلي ژئوتوريسم اين محدوده، 

ه بررسي تطبيقي اين عوامل به صورت سيستماتيك ب
) اين وضعيت را نشان 6شكل ( ؛پرداخته شده است

شود كشيدگي  دهد. همان طور كه مشاهده مي مي
ها گرايش دارد. باال  ها و قوت نمودار به سمت فرصت

ها (مجموع امتياز وزني  بودن امتياز هر يك از فرصت
)، نشان 16/4ها (مجموع امتياز وزني  ) و قوت22/4

هاي باالي منطقه در زمينه توسعه  توانمندي دهنده
ولي در عين حال در زمينه توسعه  استژئوتوريسم 

هاي اساسي وجود دارد  ژئوتوريسم غار سهوالن ضعف
و تهديدهاي اساسي نيز ژئوتوريسم غار را تهديد 

  نمايد. مي
  

  ها امتياز نهايي شاخص - 4جدول 
 امتياز شاخص

 16/4 ها قوت

 54/1 ها ضعف

 22/4 ها تفرص

 92/2 تهديدها
  

  
از نقاط قوت و  SWOTبررسي تطبيقي  -6شكل 

  ها و تهديدها ضعف، فرصت
  

  (SFAS) تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك -3-2

هاي عوامل داخلي و  پس از تجزيه و تحليل جدول
ترين عوامل استراتژيك  ها، مهم آن  خارجي و تركيب

ائه شده است. با در توسعه ژئوتوريسم غار سهوالن ار
ريزاني كه  تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك، برنامه
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توانند نقاط  كنند، مي هاي استراتژيك اتخاذ مي تصميم

ها را به تعداد  قوت، نقاط ضعف، تهديدها و فرصت
محدود نمايند. در واقع، عوامل داري  تري از عوامل كم

 امتياز باالتر در دو جدول عوامل داخلي و خارجي از
حيث وزن، به جدول تجزيه و تحليل عوامل 

ترين عوامل  استراتژيك منتقل شدند. بر اين اساس مهم
 SFASاستراتژيك توسعه ژئوتوريسم در قالب جدول 

در تدوين   تهيه شده كه اين عوامل بعنوان مبنا و پايه
استراتژي توسعه ژئوتوريسم منطقه مورد استفاده قرار 

  اند. گرفته
  

  )SFAS(ه و تحليل عوامل استراتژيك تجزي - 5جدول 

 بندي درجه وزن نسبي وزن عوامل استراتژيك
امتياز 
 وزني

S1- 31/0 5 062/0 4/16 ايجاد تنوع در فعاليتهاي اقتصادي 

S2- 232/0 4 058/0 4/15 افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي مردم بومي 

S3- 325/0 5 065/0 2/17 كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال 

S4-  24/0 4 060/0 16مناسب بودن اطراف غار يا روستاي سهوالن جهت ايجاد نمايشگاه و عرضه صنايع دستي و 

S5 –33/0 5 066/0 6/17  روحيه مهمان نوازي مردم مهاباد جهت جذب گردشگر 

S6- 31/0 5 063/0 6/16  قابليت باالي غار آبي سهوالن براي جذب گردشگر 

S7-  24/0 4 060/0 8/15  منطقهآب و هواي مناسب 

S8- 24/0 4 060/0 16  وجود كوههاي اطراف محدوده غار، كوه پيمايي، پياده روي 

W1- 355/0 5 071/0 16  عدم وجود برنامه ريزي و سرمايه گذاري جهت توسعه ژئوتوريسم غار سهوالن 

W2- 252/0 4 063/0 2/14  ي محيطي و كالبدي(همانند جادهها نا مناسب بودن زير ساخت 

W3- 35/0 5 070/0 8/15  نا مناسب بودن امكانات و تسهيالت درماني(درمانگاه و غيره 

W4- 33/0 5 066/0 15  عدم وجود نيروهاي متخصص و آموزش ديده در اين بخش 

W5- 355/0  5  071/0  16  عدم وجود برنامه ريزي و سرمايه گذاري دولتي در اين بخش  
W6- 355/0  5  071/0  16  رفي منطقهناشناخته بودن و عدم مع  

O1- 216/0  4  054/0  2/15  بهبود زير ساختها و امكانات در شهرستان  
O2- 216/0  4  054/0  6/15  توسعه تسهيالت فرهنگي در شهرستان  

O3- 285/0  5  057/0  2/16  ي آبيها و جاذبه ها ي محيطي در داخل غار مانند قنديلها وجود جاذبه  
O4- 29/0  5  058/0  6/16  يط پيرامون غار آبي سهوالنقابليتهاي باالي مح  

O5- 29/0  5  058/0  4/16  اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در تنوع در فعاليتهاي اقتصادي  
O6-216/0  4  054/0  4/15  - اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي  

O7- 305/0  5  061/0  2/17  كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در  
T1- 42/0  4  105/0  8/14  عدم تمايل مردم و بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري  
T2-  57/0  5  114/0  16  -عدم وجود برنامه ريزي و سرمايه گذاري دولتي در زمينه توسعه گردشگري  

T3- 545/0  5  109/0  4/15  و رسومات مردم منطقه تبليغات نادرست از فرهنگ و اعتقادات  
T4- 404/0  4  101/0  2/14  و فاضالب..) ها نا مناسب بودن زير ساختهاي محيطي و كالبدي(مانند جاده  

  منبع: محاسبات نگارندگان
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  گيري  نتيجه -4
بررسي عوامل داخلي و خارجي با استفاده از مدل 

SWOT  17عه با دهد كه منطقه مورد مطال نشان مي 
فرصت و امتياز  18و  16/4نقطه قوت و امتياز وزني 

نقطه ضعف و امتياز وزني  17در مقابل  22/4وزني 
هاي  ، توانمندي92/2تهديد و امتياز وزني  11و  54/1

بسيار زيادي براي توسعه ژئوتوريسم در منطقه شمال 
ها و تهديدهاي موجود  غرب كشور دارد ولي ضعف

ها گرديده است. بر  ن اين توانمنديمانع از بالفعل شد
ها و استفاده از  اين اساس جهت رفع تهديدها و ضعف

هاي موجود، بر پايه جدول تجزيه و  ها و مزيت فرصت
تحليل عوامل استراتژيك و تداخل هريك عوامل بر 

، )SO(يكديگر، راهبردهاي چهارگانه رقابتي/تهاجمي 
تدوين  )WT( ، و تدافعي)WO(، بازنگري )ST(تنوع 
  شود. مي
 هاي توسعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن استراتژي -

  )SO( رقابتي/تهاجمي راهبردهاي -
در اين راهبردها تمركز بر نقاط قوت دروني و 

ني استوار است. در واقع هاي بيرو فرصت
هايي كه  هايي هستند كه براساس بررسي راه استراتژي

قاط قوت گيري از نتواند براي بهرهيك مجموعه مي
ها بپيمايد، خود و به منظور سود بردن از فرصت

 شوند.طراحي و ساخته مي

توسعه آگرروتوريسم بخصوص تورهاي باغ گردي  -
در اطراف غار سهوالن جهت كسب درآمد و افزايش 
سطح رفاه مردم منطقه و نيز جلوگيري از تخريب 

 باغات، مزارع و پوشش گياهي.

ارهاي هفتگي در مجاورت و باز ها ايجاد نمايشگاه - 
غار و روستاي سهوالن جهت عرضه و فروش صنايع 
دستي و اقالمي مانند لبنيات، غذاهاي محلي، عسل و 

. ...  

ن و كارشناسان شهرستان مسئوال اين كهبا توجه به  - 
اعتقاد راسخي به تأثير ژئوتوريسم غار سهوالن در 

و افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي، كاهش بيكاري 
ي اقتصادي دارند، بايستي بودجه، ها تنوع فعاليت

اعتبارات كافي در اختيار اين افراد قرار داده شود تا 
بتوانند در راستاي توسعه ژئوتوريسم اين منطقه گام 

  بردارند.

هاي كوهستاني اطراف غار  بهره گيري از توان محيط -
براي ايجاد چشم اندازهاي زيبا مانند پارك جنگلي و 

ي ويژه در اين ها تاني و نيز تعيين و ايجاد مسيركوهس
مانند كوهپيمايي و صخره  ها منطقه براي انواع ورزش

 نوردي.

ي باالي غار آبي سهوالن براي ها توجه به قابليت - 
جذب گردشگر و برنامه ريزي توسعه پايدار جهت 

 هاي اين غار.  حفظ پتانسيل

  )ST( تنوع راهبردهاي -
بخشي بر نقاط قوت دروني و  نوعاين راهبردها در ت

تهديدهاي بيروني متمركز بوده و نقاط قوت را به 
عنوان روشي براي پرهيز از تهديدها مورد توجه قرار 

 دهند.مي

ترغيب و تشويق سرمايه گذاران و مردم بومي جهت  -
ي توسعه ها شركت و سرمايه گذاري در طرح

  .ژئوتوريسم غار آبي سهوالن
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وع و نحوه برنامه ريزي و حمايت بازنگري به ن - 
دولتي درباره توسعه ژئوتوريسم اين منطقه و بهره 
گيري منطقي از نهادها، قوانين و مقررات جهت 
توسعه و تجهيز زير ساختها، تسهيالت و تجهيزات 

  گردشگري منطقه.

ي باالي غار سهوالن جهت ها با توجه به پتانسيل -
ي اين ناحيه و در توسعه ژئوتوريسم و شرايط جغرافياي
در اين منطقه،  ها كل به صرفه بودن سرمايه گذاري

ي كالبدي مانند جاده، ها بايستي توسعه زير ساخت
ريزي  سي و حمل و نقل در اولويت برنامهتقويت دستر

  توسعه ژئوتوريسم قرار داده شود.

  )WO( بازنگري راهبردهاي -
در راهبردهاي بازنگري ضمن تأكيد بر نقاط ضعف 

هاي بيروني در  گيري از فرصت روني، سعي بر بهرهد
 .استجهت رفع نقاط ضعف مجموعه 

استفاده از تسهيالت فرهنگي شهرستان در معرفي و  -
شناسايي فرهنگ و آداب و رسوم مردم شهرستان 
مهاباد و از اين طريق ترغيب و جذب گردشگران به 

  اين منطقه.

رماني از و تجهيزات پزشكي و د ها ايجاد پايگاه -
جمله پزشك، آمبوالنس و نيروهاي امداد در مجاورت 

 .غار

تخصيص بودجه و اعتبارات كافي به مسئولين  - 
هاي  جهت تبليغ وشناسايي و معرفي ارزش

  ژئوتوريسمي غار سهوالن در سطح ملي و منطقه اي.

تنوع بخشيدن به امكانات و تسهيالت مطابق با  -
ر جهت باال بردن هاي گردشگران و تالش د خواسته

   ماندگاري گردشگران  در اين منطقه.
  )WT( تدافعي راهبردهاي -5-4

اين راهبردها بر نقاط ضعف دروني و تهديدهاي 
بيروني استوار هستند و اساساً ماهيتي تدافعي دارند و 

پذيري  بر حداقل كردن نقاط ضعف و رفع آسيب
 كنند.مجموعه تاكيد مي

ريزي  ت گسترده و برنامهانجام مطالعات و تحقيقا -
معرفي غار سهوالن به عنوان ژئوپارك منطقه  براي

 شمال غرب كشور. 

تخصيص بودجه و اعتبارات كافي جهت معرفي و  - 
 تبديل روستاي سهوالن به منطقه ويژه گردشگري.  

انداز توسعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن  ارائه چشم -
  هاي چندساله.  براي دوره
گر نقاط ضعف و تهديدهاي توسعه ا ،در نهايت

ژئوتوريسم غار آبي سهوالن كاهش يابد و از مزايا و 
توان اين منطقه را  نقاط قوت موجود استفاده شود، مي

هاي ژئوتوريسم كشور تبديل نمود. با  به يكي از قطب
توجه به جايگاه مهم اين محدوده در زمينه توسعه 

سم در ژئوتوريسم و تأثيرات مهم توسعه ژئوتوري
فرهنگي و محيطي، -توسعه اقتصادي، اجتماعي

توان از اين رويكرد به عنوان يكي از ابزارهاي مهم،  مي
استفاده   كم هزينه و سودمند در توسعه پايدار منطقه

  نمود.
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  ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن - 6جدول 
  :)O(ها  فرصت SWOT تحليل

1O - ود زير ساختها و امكانات در شهرستان بهب 

2O - توسعه تسهيالت فرهنگي در شهرستان  
3O - و  ها ي محيطي در داخل غار مانند قنديلها وجود جاذبه

  ي آبيها جاذبه
4O -  قابليتهاي باالي محيط پيرامون غار آبي سهوالن 

5O - قابليتهاي باالي محيط پيرامون غار آبي سهوالن  
6O -  به تأثير گردشگري در افزايش سطح رفاه و اعتقاد مسئولين

 - كيفيت زندگي

7O - ي فرهنگي مثبت به ساير مردمانها ايجاد امكان انتقال ارزش  
8O -  اعتقاد مسئولين به تأثير گردشگري در كاهش بيكاري و ايجاد

   :)T( تهديدها
1T -  عدم تمايل مردم و بخش خصوصي  جهت

  سرمايه گذاري در بخش گردشگري
2T - دولت در برنامه ريزي وسرمايه  تعلل

 گذاري در زمينه توسعه گردشگري منطقه

3T -  تبليغات نادرست از فرهنگ و اعتقادات و
  رسومات مردم منطقه

4T -  نا مناسب بودن زير ساختهاي محيطي و
 و فاضالب..) ها كالبدي(مانند جاده

  

 :)S(ها  قوت

S1 -  ايجاد تنوع در فعاليتهاي اقتصادي 

2S - فزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي مردم بوميا  
3S - كاهش بيكاري وايجاد اشتغال  
4S -  مناسب بودن روستاي سهوالن جهت ايجاد نمايشگاه

ي عرضه و فروش صنايع دستي و محصوالت ها وغرفه
 محلي براي گردشگران

5S – روحيه مهمان نوازي مردم مهاباد جهت جذب
 گردشگر 

6S - والن براي جذب گردشگر قابليت باالي غار آبي سه 

7S -  آب و هواي مناسب منطقه 

8S -  وجود كوههاي اطراف محدوده غار جهت كوه
 پيمايي، پياده روي

  :)SO(راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي
توسعه آگرروتوريسم بخصوص تورهاي باغ گردي در اطراف غار  - 

سهوالن جهت كسب درآمد و افزايش سطخ رفاه مردم منطقه و نيز 
 از تخريب باغات، مزارع و پوشش گياهي. جلوگيري

و بازارهاي هفتگي در مجاورت غار و روستاي  ها ايجاد نمايشگاه  - 
سهوالن جهت عرضه و فروش صنايع دستي و اقالمي مانند لبنيات، 

  غذاهاي محلي، عسل و ....

مسئولين و كارشناسان شهرستان اعتقاد راسخي به  اين كهبا توجه به   - 
ريسم غار سهوالن در افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي، تأثير ژئوتو

ي اقتصادي دارند، بايستي بودجه، ها كاهش بيكاري و تنوع فعاليت
اعتبارات و اختيارات الزم به اين افراد  داده شود تا بتوانند در راستاي 

  توسعه ژئوتوريسم اين منطقه گام بردارند.

اطراف غار براي ايجاد چشم ي كوهستاني ها بهره گيري از توان محيط - 
اندازهاي زيبا مانند پارك جنگلي و كوهستاني و نيز تعيين و ايجاد 

مانند كوهپيمايي و  ها ي ويژه در اين منطقه براي انواع ورزشها مسير
 صخره نوردي.

ي باالي غار سهوالن براي جذب گردشگر و ها توجه به قابليت  - 
  هاي غار.  نسيلريزي توسعه پايدار جهت حفظ پتا برنامه

  :)ST(راهبردهاي تنوع 
ترغيب و تشويق سرمايه گذاران و مردم بومي  - 

ي ها جهت شركت و سرمايه گذاري در طرح
  .توسعه ژئوتوريسم غار آبي سهوالن

بازنگري به نوع و نحوه برنامه ريزي و حمايت  - 
دولتي درباره توسعه ژئوتوريسم اين منطقه و بهره 

، قوانين و مقررات جهت گيري منطقي از نهادها
توسعه و تجهيز زير ساختها، تسهيالت و 

  تجهيزات گردشگري منطقه.

ي باالي غار سهوالن ها با توجه به پتانسيل - 
جهت توسعه ژئوتوريسم و شرايط جغرافيايي اين 

 ها ناحيه و در كل به صرفه بودن سرمايه گذاري
ي ها در اين منطقه، بايستي توسعه زير ساخت

مانند جاده، تقويت دسترسي و حمل و كالبدي 
نقل در اولويت برنامه ريزي توسعه ژئوتوريسم 

  قرار داده شود.

  

  :)W(ها  ضعف
1W -   عدم وجودبرنامه ريزي و سرمايه گذاري دولتي

  جهت توسعه گردشگري غار آبي سهوالن
2W - محيطي و  نامناسب بودن زيرساختهاي

  كالبدي(همانند جاده
 ي شهرها و حمل و نقل جادهتسهيالت ارتباطي  

3W -  )نامناسب بودن تسهيالت و امكانات درماني
 وغيره) ها درمانگاه

4W -  عدم وجود نيروهاي متخصص و آموزش ديده در
  اين بخش

5W - ناشناخته بودن و عدم معرفي منطقه 

  :)WO(راهبردهاي بازنگري 
هنگ استفاده از تسهيالت فرهنگي شهرستان در معرفي و شناسايي فر - 

و آداب و رسوم مردم شهرستان مهاباد و از اين طريق ترغيب و جذب 
  گردشگران به اين منطقه.

و تجهيزات پزشكي و درماني از جمله پزشك،  ها ايجاد پايگاه - 
 .آمبوالنس و نيروهاي امداد و نجات در مجاورت غار

تخصيص بودجه و اعتبارات كافي به مسئولين جهت تبليغ وشناسايي  - 
هاي ژئوتوريسمي غار سهوالن در سطح ملي و منطقه  رفي ارزشو مع
  اي.

هاي  تنوع بخشيدن به امكانات و تسهيالت مطابق با خواسته - 
گردشگران و تالش در جهت باال بردن ماندگاري گردشگران  در اين 

 منطقه.

  :)WT(راهبردهاي تدافعي
انجام مطالعات و تحقيقات گسترده و  - 

رفي غار سهوالن به عنوان ريزي جهت مع برنامه
 ژئوپارك منطقه شمال غرب كشور. 

تخصيص بودجه و اعتبارات كافي جهت  - 
معرفي و تبديل روستاي سهوالن به منطقه ويژه 

 گردشگري.  

توسعه و بهبود امكانات موجود از جمله انتقال  - 
پاركينگ به مكاني نزديك غار و ايجاد تأسيسات 

  برق اضطراري به غار.

ريزي و حمايت  در نوع و نحوه برنامه گريبازن - 
  دولتي از ژئوتوريسم منطقه

 هاي تحقيق مأخذ: يافته

  

وني
در

 

 بيروني

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  

  1392 تابستان، هفدهم، شماره پنجماي، سال هاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش 68

  

  منابع
)، مطالعه 1385اصغري مقدم، اصغر و همكاران (

ژئومورفولوژي و زمين شناسي غار آبي سهوالن، 
نشريه دانشكده علوم اجتماعي و انساني دانشگاه 

 .59-91تبريز، صص

)، ژئوتوريسم و رويكردهاي 1389ران (بياتي، مريم و همكا
هاي ژئومورفولوژيكي،  گيري از جاذبه نو در بهره

مطالعه موردي: غار كرفتو استان كردستان، مجله 
  .50-27، صص 29فضاي جغرافيايي، شماره 

)، ژئوتوريسم و 1385ثروتي، محمدرضا، كزازي، الهام (
ريزي آن در استان همدان، مجله هاي برنامهفرصت

  .16ي جغرافيايي، شماره فضا
)، برآورد 1390خداورديزاده، محمد، و همكاران (

هاي اكوتوريسمي با استفاده از روش  ارزش
گذاري مشروط، مطالعه موردي: غار آبي  ارزش

، صص 23سهوالن، فصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره 
216 -203.  

)، راهبردهاي 1389فاضل نيا، غريب، هدايت، صالح (
توسعه گردشگري درياچه زريبار،  مناسب براي

- 170، صص19فصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره 
145.  

هاي ژئوتوريسم در توسعه  )، توانمندي1386كرمي، فريبا (
، 20كندوان، مجله فضايي جغرافيايي، شماره

  .129- 115صص
Arslan, O., Deha Er, I. (2008), SWOT analysis 

for safer carriage of bulk liquid chemicals 
in tankers. Journal of Hazardous Materials 
154 (2008) 901–913. 

Beigi, h., Pakzad p. (2010), Investigating 
geotourism capabilities of the Gavkhoni 
Wetland according to the SWOT model. 
Journal of Sustainable Tourism IV, pp. 
169-179. 

C. Frechtling, D. (2001), Forecasting tourism 
demand: Methods and strategies. 
Butterworth- Heinemann, Oxford. 

Dowling, R. K. (2011). Geotourism’s global 
growth. Geoheritage, 3(1), 1-13. 

Dowling, R., Newsome, D. (2006), 
Geotourism; Sustainability, impacts and 
management. Oxford, Butterworth-
Heinemann. 

Goeldner, C., Brent Ritchie, J.R. (2006), 
Tourism principles practices philosophies. 
Published by John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey. 

Holden, A. (2008), Environment and tourism. 
New York: Routledge. 

Kim, S., etl. (2008), Cave tourism:Tourists’ 
characteristics, Motivations to visit. Asia 
Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 
13, No. 3, pp. 299-318. 

Liang Lee, K., Chih Huang, W., Yuan Teng, J. 
(2009), Locating the competitive relation of 
global logistics hub using quantitative 
SWOT analytical method. Quant, pp. 87–
107. 

McDonald, M. H. B. (1993), Marketing plans. 
Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Newsome, D. (2006), Geotourism 
sustainability, impacts and management. 
Oxford, Butterworth-Heinemann. 

Novelli, M. (2005), Niche tourism: 
Contemporary issues, trends and cases. 
Oxford, Butterworth-Heinemann. 

Polovitz, N., etl. (2011), Measuring 
geotourism: Developing and testing the 
geotraveler tendency scale (GTS). Journal 
of  Travel Research, pp. 567 –578. 

Torabi Farsani, N.,etl. (2011), Geotourism and 
geoparks as strategies for socio-economic 
development in rural areas. International 
Journal of Tourism Research, pp. 68–81. 

Tribe, J. (2009), Philosophical issues in 
tourism. Channel View Publications. 

Weaver, D. (2001), The encyclopedia of 
ecotourism. Wallingford, CABI Publishing.  

Yuksel, I., Dagdeviren, M. (2007), Using the 
analytic network process (ANP) in a 
SWOT analysis – A case study for a textile 
firm. Information Sciences 177 (2007) 
3364–3382. 

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

