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چکیده

بهای
کشور ایران با تاریخ کهن و قرار گرفتن در مسیر جاده ابرایشم و راه ارتباطی بین دنیای شرق و غرب به عنوان یکی از قط 

یباشد به گونهای که از نظر داشتن جاذبههای گردشگری جزء ده کشور برتر جهان و از نظر
مهم تمدن بشری در جهان مطرح م 
برخورداری از بیشترین تنوع زیستی کره زمین ،در رده پنجم جهان قرار دارد .یکی از مناطق این کشور چهار فصل منطقه اورامانات

یشمار تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی و به ویژه طبیعی در سطوح مختلف ملی تا
در استان کرمانشاه میباشد که با داشتن جاذبههای ب 
شهای
تها و چال 
یباشد .هدف اصلی این پژوهش شناسایی فرص 
محلی یکی از قطبهای مهم گردشگری در غرب ایران م 
گردشگری منطقه بوده است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و استفاده از پرسشنامه به تعداد  383بوده است و در نهایت با در نظر

گرفتن عوامل تأثیرگذار در منطقه شامل نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها ،راهبردهایی همسو با توسعه پایدار گردشگری در
این منطقه ارائه گردیده است .روش جمعآوری دادهها و تحلیل اطالعات مورد نیاز بیشتر اسنادی ،تحلیلی و پیمایشی بوده و برای

ترسیم نقشهها نیز از نرمافزار  Arc Gisاستفاده شده است .نتایج بیانگر آن است که گردشگری در این منطقه بیشتر فصلی (فصل

تهای طبیعی ،وجود محیط آرام و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ و مستعد بودن
تابستان) بوده و شرایط محیطی ،داشتن جذابی 

تها ،فصلی
منطقه جهت سرمایهگذاری برای گردشگری مهمترین نقاط قوت ،کمبود اماکن اقامتی ،ضعف تبلیغات ،کمبود زیرساخ 

یتوان به اشتغالزایی برای منطقه که دارای درصد باالی بیکاری
تها م 
بودن گردشگری مهمترین نقاط ضعف ،از مهمترین فرص 

نالمللی کشور همسایه ،عدم وجود چنین جاذبههایی در دیگر مناطق استان و قابلیت تبدیل
یباشد و امکان دسترسی به بازارهای بی 
م 

شدن به قطب اکوتوریستی برتر استان اشاره کرد .مهمترین تهدیدها نیز وجود ناامنی در کشور همسایه و هم مرز بودن آن با منطقه،

محرومیت شدید منطقه به خاطر وجود جنگ هشت ساله ایران و عراق و درگیر بودن مستقیم منطقه در آن ،سرمایهگذاری اندک در

یتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی
یباشد .در پایان نیز به ارائه راهکار پرداخته شده که م 
بخش گردشگری م 

گردشگری در این منطقه مؤثر باشد.

واژگان کلیدی :توسعه گردشگری ،پایداری ،مدل سوات ،منطقه اورامانات ،كرمانشاه

 -1ادریس باباخانزاده(نویسنده مسئول)

1 065 7588190

Edris.babakhanzadeh@yahoo.com
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 -1مقدمه
گردشگری پديدهاي است كه از زمانهاي بسيار دور ،در بين انسانها وجود داشته و اين پديده كمكم رواج داشت ات ه   
امروز با توجه به تحوالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به صورت كنوني رسيده است(محالتي .)08 0:13 72،ام هزور
شترین فعالیتهایی است ک آ زا ه ن رذگ ناونع هب  گ م دای هعسوت ها ی ییییییییییییییشود(ض و یبار
گردشگری یکی از امید بخ 
همکاران ) 38 :0931 ،و دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی ،متف م توا یییییباشددد
(رخشانی نسب و همکاران .)44 : 1388 ،گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنی هدش هتخانش ا    
است ( )eghbali, 2010: 61و یکی از منابع اصلی درآمد و اشت م نابزیم تیعمج یارب لاغ یییییییییییباشد( ( honari,
 .)2010: 5660گردشگري و اقتصاد پيرامون آن ،روند گ نس زا راذ ت صرع رد ار نردماسپ و هتينردم هب  هههههه هههههههه يا

ًال در همه م دزي يلپاپ(تسا هدش ينکشراتخاس بجوم دراو ي       ،
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي تسهيل کرده و عم ًال
یباشد .ایجاد اشتغال و دستیابی به
 .)9 : 386 1صنعت گردشگری دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل مالحظهای م 
درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بینالمللی از آثار اجتم یعا
و اقتصادی این صنعت است(مکیان .) 195 : 1382 ،گردشگری در حال حاضر به بزرگت امدخ شخب تعنص نیر ت     
یش ط(دو ا هنمد یره  ) 118 :0931،،، ،،و در این
تبدیل شده است و از نظر پراکنش صنعت شماره یک جهان محسوب م 
رابطه جاذبههای گردشگری به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی توسعه گردشگری بههه مثاب هک دنتسه یماخ عبانم ه

   

بهرهبرداری بهینه از آنها مستلزم توجه به به فراین  هدوزفا شزرا داجیا یاهد در ییاوقت(تساهنآ  .)2 :0931،،،،، ،،،،ام هزور
پديده گردشگری از يک پديده ساده ديد و بازديد فراتر رفته و ابعاد و اهميت ويژهاي يافته است تا جايي که از آن به
يبرند(غفاري .) 219 : 1381 ،صنعت گردشگري به و ياهروشک يارب هژي    
عنوان يک صنعت بزرگ ،مولد و مادر نام م 
در حال توسعه که با معضالتي همچون بيکاري باال ،محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولي مواجه هست زا ،دن
یتوان آن را به منزل کرحم یورین ه   
اهميت فراواني برخوردار است .جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است که م 
یتوان یافت که فاقد مواد اولیه برای جه یدرگنا
توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب نمود .هیچ کشوری را نم 
یتواند وارد کننده جهانگردی باش هار نیا زا و د   
باشد ،بنابراین هر کشوری با کوششی شایسته در زمینه جهانگردی م 
به رشد و شکوفایی خود و باال بردن درآمد ارزی کمک کند(هزارجریبی.) 55 : 1389 ،
امروزه صنعت گردشگری در دنيا ،كي ي از منابع مهم درآمد و در عين حال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگي بين
كشورهاست و به عنوان گستردهترين صنعت خدماتي جهان حايز جايگاه ويژهاي است؛ از اين رو بسياري از
كشورها در رقابتي نزد كي

و فشرده ،در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بينالمللي هستند

(كاظمي .)1 : 386 1،باتوجه به افزایش تعداد گردشگران درحالحاضر یکی از مباحث مهم در این زمینه بحث پایداری
یباشد .هدف اصلي گردشگري پايدار ،ارائه روشهاي منطقي در بهرهبرداري از منابع طبيعي و انساني و ممانعت از
م
بکارگيري غيرمنطقي اين منابع است ،به دليل آن که توسعه پايدار گردشگري داراي دو جنبه حفاظت از محيط
زيست و منابع و ميراث فرهنگي جوامع است ،بنابراين گردشگري پايدار بايد با سياست مشخص و مدوني به اجرا
در يآ د تا بتواند حرکت اميد بخش اين صنعت در توسعه همه جانبه کشور را تضمين کند(منصوري .) 38:1381 ،در
شهاي نظام گردشگري اعم از عوامل
یتوان گفت که هدف توسعه پايدار گردشگري ،توسعه کلي همه بخ 
واقع م 

تع يي ن راهبردهاي توسعه گردشگري 57 ...

تهاي
تهاي گردشگري در سياس 
عرضه و تقاضا و عناصر سازماني و مادي مربوط است .در اين راستا ادغام فعالي 
يهاي مربوط به حفظ ميراث فرهنگي مردم ضرورت
حهاي منطقهاي و ناحيهاي و خط مش 
توسعه کالن اقتصادي ،طر 
دارد (ساکي .) 14 : 1387 ،ميان گردشگري و توسعه پايدار رابطه متقابل و دوسويهاي وجود دارد ،به گونهاي که
يتوان گفت هر قدر کشوري از درجه توسعهيافتگي بيشتري برخوردار باشد ،به همان نسبت از تعداد گردشگران
م
نتري نيز هست(رهبري.) 173 : 1384 ،
بيشتري برخوردار است و داراي صنعت گردشگری مطمئ 
 -2بيان مسئله
امروزه گردشگران عمدت ًاًا از سوي شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي و شلوغ به سوي مناطق ب ياراد هك يعيبط و رك    
يباشند در حركت اند ،كه اين امر باعث رونق و توسعه گردش داجيا و يرگ   
جاذبه هاي طبيعي ،تاريخي و فرهنگي م 
يشود .منطقه اورامانات در استان كرمانشاه از كي سو به عن و دعتسم قطانم زا يكي ناو   
تعادل ميان مناطق مختلف م 
ته رد ناوارف ياهديدهت و ا
داراي پتانسيل در زمينه انواع گردشگري مط و هدوب حر يدودحم اب رگيد يوس زا تت تتتت تتتتتت

  

زمينههاي زيست محيطي و كمبود امكانات زيربنايي مواجه است .وج  ضراوع دو ط مشچ ريظن ددعتم يعيب هه ه ههه هههههههه ،ا
لها ،کوهها ،غارها ،درههاي عميق ،راههاي پرپيچ و خم ،رودبارهاي فراوان ،مناظر و چشم اندازهاي زيب عونت ،ا   
جنگ 
گياهي و جانوري ،منطقه اورامانات در استان کرمانشاه را براي گردشگری و مخصوص ًاًا امت رد مسيروتوکا  م لوصف      
سال به ويژه فصل بهار و تابستان مستعد نموده است .گذشته از اين بقاياي آث جو ،يخيرات را و  و گنهرف د آ و باد   
رسوم ويژه ،توسعه مراودات مرزي و استقرار تدريجي بازارچهها و مناطق تج زا يخرب رد هژيو يرا

نم طاقن ط ،هق      

يرود تا در يآ ندهاي نه چندان دور به عنوان قط رد يرگشدرگ مهم ب غرب     
وسعت اين استعداد را بيشتر کرده و م 
يباشد كه در تمامي زمينهها داراي
کشور مطرح شود .اين منطقه كي ي از قطبهاي اصلي گردشگري استان كرمانشاه م 
يباشد .جاذبههاي طبيعي ملي همچون غار قوري قلعه و مناطق حفاظت شده در كنار جاذبهه رد يراجت يا   
جاذبه م 
قالب بازارچه هاي مرزي با تنوع كااليي باعث شده كه اين منطقه هر ساله ميزبان هزاران نفر از اقصي نق و روشك طا
یرغم نبود مرا دناتسا يتماقا زك ارد رد  لصف رد هقطنم نيا
حتي اقليم همسايه خود يعني كردستان عراق باشد .عل 

    

تابستان با توجه به آب و هواي مطلوب آن به نسبت ساير من قا روشك قطا ا لثم زاب ياهاضف رد نارگشدرگ تم        
ييابد .اين قطب گردشگري داراي بيشترين تعداد كانونهاي
پهاي گردشگري منطقه افزايش شديدي م 
كها و كم 
پار 
یرغ دوجو م   
شهري در استان بوده و بيشتر روستاهاي هدف گردشگري استان نيز در اين منطقه واقع شده هان ع .د لل للل 
يش ،دو
جاذبههاي مطلوب گردشگرپسند كه به عنوان قابليتي انكارناپذير براي توس گشدرگ هع رر ررري منطق ادملق ه د م  ييي ييي
روحيه باالي مهمان نوازي ساكنين و موقعيت جغرافيايي مطلوب آن كه دسترسي به ديگر نقاط گردشگر پسند است نا
ينمايد؛ كي سري عوامل ديگر همانند ضعف تبليغ تامدخ فعض ،تا    
و استان همجوار (استان كردستان) را ميسر م 
رساني به گردشگران ،ناكارآمدي زيرساخته  نادقف ،يرگشدرگ يا ا كم ا  يسرتسد ن ر لي ي يياوه و

،هقطنم هب

       

ناكارآمدي نظام دسترسي جادهاي و غيره بهعنوان مانعي براي توسعه پا عنص نيا رادي ت خانش  ت دش ه ه هههه ههههههان نيا رد .د   
تها و تهدیدهای مرتبط ب روا هقطنم یرگشدرگ ا ا و هدوب تانام    
پژوهش هدف شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
ضمن بررسی این چهار فاکتور مهم در ارتباط با گردشگری منطقه به ارائه راهکارها و پيش هب يارب يتاداهن ب نيا دو     
صنعت پرداخته شده است.
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 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی بوده و بصورت توصیفی -تحلیلی انجام شده است .منابع مورد استفاده در
این پژوهش شامل منابع اسنادی و کتابخانهای همچون مقاالت ،پایاننامهها ،گزارشات و غیره بوده است .برای
بررسی بهتر موضوع تعداد  383پرسشنامه نیز به طور تصادفی در بین گردشگران توزیع شده است .عالوه بر اینها
سابقه سکونت نگارنده در منطقه و آشنایی با جاذبههای گردشگری منطقه ،مسائل و مشکالت آن نیز مدنظر بوده

يباشد.
است .مدل بكار رفته در اين پژوهش مدل سوات 1بوده كه كي ي از شناخته شدهترين مدلها براي ارزيابي م 
اين تكن كي

ابزاري براي شناخت تهديدها و فرصتهاي موجود در محيط خارجي و بازشناسي ضعفها و قوتهاي

داخلي آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبردها براي هدايت و كنترل آن سيستم است(موحد) 90 : 1389 ،
همچنين ابزاري براي برنامهريزي استراتژ كي

جهت انجام تحليل وضعيت به منظور شناسايي مسائل منطقه و ارائه

شهاي اساسي
يباشد(عبدالمنافي .) 99 :0931،ابزار تحليلي سوات كي ي از رو 
استراتژيهاي مناسب در دراز مدت م 
جهت ايجاد نظم و مناسبات ويژه بين مسائل استراتژ كي

است و از بهترين تكن كي ها براي تحليل و هدايت محيط

يشود(قدمي و همكاران / 117 : 1389 ،قدمي )16 :0931،اين تكن كي
محسوب م 

تحليل بسيار مفيدي براي تحليل

موقعيت جاري و تصميمگيري ،ارزيابي پيامدها و گزينهها براي انتخاب است و نه تنها چشمانداز كنوني بلكه
يگيرد(بدري و همكاران.) 43 :0931،
تها و تهديدهاي آتي را نيز در نظر م 
فرص 
 -4سؤال تحقيق
يتوان بيان داشت اين است كه:
مهمترين سؤاالتي كه در ارتباط با گردشگري منطقه با توجه به نوع تحقيق م 
 مهمترين نقاط قوت و ضعف منطقه اورامانات در راستاي توسعه گردشگري منطقه يچ ست؟تها و تهديدهاي مرتبط با توسعه گردشگري در منطقه اوارمانات يچ ست؟
 مهمترين فرص  -5منطقه مورد مطالعه
منطقه اورامانات ناحيهاي کوهستاني است که بخش اعظم آن در ايران و در استانهاي کرمانشاه و کردستان واقع ش هد
و حدود جغرافيايي آن به قرار زير است :از شمال به سنندج و مريوان ،از جنوب ب زا ،وهالاد ناتسرهش ه هب برغ
کردستان عراق و از شرق به شهرستان کامياران .قسمتي از اورام  کاخ رد هک نا ا ري ا دراد رارق ن شا لم

   

شخب ود        

يباشد :بخش شمالي اورامان در محدوده شهرستانهاي مريوان ،سروآباد ،و کام ناراي در است و ناتسدرک نا
م

شخب    

جنوبي آن در محدوده شهرستانهاي پاوه ،روانسر ،جوانرود و ثالث باباجاني در استان کرمانش ارق ها ر .تسا هتفرگ      

کوهستانهاي شاهو 2و داالني 3در حد فاصل اين دو بخش واقع شدهاند(ول يگيبد  .)7 : 1388 ،،در واق دروم هقطنم ع    

يباشددد
پژوهش همان منطقهاي است که قسمتي از استان کرمانشاه را شامل شده و شامل چهار شهرستان مورد نظر مي ي
(ضرابی و همکاران .) 36 :0931،مساحت تقريبي منطقه  4377کيلومتر مربع که در حدود  17.4درصد از کل است ار نا
یترین منطقه(تیپ کوهستانی در این منطقه حدود  78.6درص لک د   
يشود .اين منطقه پربارانترين و کوهستان 
شامل م 
 1اين اصطالح مخفف چهار واژه قوت( ،)Strengthsضعف( ،)Weaknessesفرصت( )Opportunitiesو تهديد( )Threatsاست.
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تهاي
یگیرد) گردشگري استان کرمانشاه است و چشم اندازها و مناظر زيباي طبيعي بخشي از قابلي 
اراضی را در بر م 
خود را مديون اين ميزان بارش ساالنه مناسب است.

منطقه اورامانات بر اساس سرشماري رسمي کشور در سال  1385داراي  37.3درصد بيکاري بوده است که رتبه
بااليي را در استان از اين لحاظ به خود اختصاص داده است(مرکز آمار ايران ) 1385 ،و در مقابل استان نيز در ردههاي
باالي کشوري قرار دارد .با توجه به اينکه اين منطقه يکي از مناطق درگير در جنگ تحميلي در طي هشت سال بوده
ًال فاقد صنايع
(به گونهاي که شهر نوسود در طي سرشماري سال  1365خالي از سکنه و جمعيت آن صفر بوده) عم ًال
يباشد و از نظر کشاورزي نيز به علت کوهستاني بودن منطقه(بنا به آمار مستخرج از طرح
بزرگ و شغل آفرين م 
جامع گردشگري استان  78.6درصداراضي منطقه کوهستاني ميباشد که  26درصد از کل اراضي کوهستاني استان را
يباشد(  23.3درصد از کل اشتغال منطقه در سال  1385در
شامل ميشود) فاقد اشتغال و درآمد در اين زمينه نيز م 
بخش کشاورزي بوده که سهم شهرستان پاوه تنها  8.8درصد بوده است و اين نسبت در سال 1375

 19.2درصد

براي کل منطقه که سهم شهرستان پاوه براي نمونه تنها  6.02درصد بوده است )1و درصد باالي بيکاري در منطقه
يباشد .پس از دوران جنگ تحميلي و آرام شدن اوضاع کشور به تدريج توجه به منطقه زياد و
مويد مطالب فوق م 
توجه ويژه به آن به ويژه از بعد گردشگري پس از افتتاح غار قوري قلعه به عنوان مهمترين جاذبه گردشگري منطقه
نالملل در ارتباط با کشور عراق به
و استان بوده است .چند سال پس از آن نيز با توجه به تحوالتي که در عرصه بي 
وجود آمد مراودات مرزي به صورت رسمي(در بازارچههای منطقه) و غيررسمي در قالب واردات کاالهاي قاچاق با
اين کشور و به ويژه کردستان عراق به حالت بارزي نمود پيدا کرده و نهايت ًاًا در اوايل دهه  80نيز بازارچه بزرگ شهر
جوانرود به عنوان يکي ديگر از مهمترين جاذبه ها(جاذبه خريد) در منطقه به وجود آمد .به طوري کلي بايد گفت که
1

اين آمار برگرفته از سالنامه هاي آماري استان کرمانشاه در سالهاي  1375و  1385بوده است.
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يگردد .بيشتر
سابقه گردشگري منطقه اورامانات به اواخر دهه  70و به ويژه پس از افتتاح غار قوري قلعه برم 
گردشگران وارد شده به منطقه گردشگران داخل استاني يا از استانهاي همجوار بوده و آمار دقيقي از گردشگران
خارجي وجود ندارد .بر اساس مشاهدات ميداني و مصاحبه با مسؤلين ميراث فرهنگي منطقه(شهرستان پاوه و
يکنند.
جوانرود) بيشتر گردشگران ،گردشگران فصلي هستند که در طي شش ماهه اول سال به اين منطقه مسافرت م 
به طور کلي بايد گفت که يکي از مهمترين فاکتورهاي مؤثر در جهت رفع بحران منطقه از لحاظ بيکاري با توجه به
يهاي کالن و نيز کوهستاني بودن
مرزي بودن منطقه و عدم تمايل دولت و حتي بخش خصوصي به سرمايهگذار 
يباشد ،به گونهاي که هم اينک تعداد زيادي
منطقه و فقدان زمين مناسب براي کشاورزي ،همين مسئله گردشگري م 
از ساکنين منطقه به ويژه در بازارچه شهر جوانرود و مجموعه تفريحي -گردشگری غار قوري قلعه در قالب اقتصاد
يباشند .بررسي روند تغ يي رات تعداد شاغالن غار قوري قلعه نشان از
تفروشي) مشغول فعاليت م 
غيررسمي(دس 
افزايش چشمگير آن از سال  1381که  52نفر بوده به  62نفر در سال  386 1در بخش رسمي و بيش از  40نفر در
بخش غيررسمي دارد(ميرزايي.) 71 : 1388 ،
 -6جاذبههای گردشگری منطقه اورامانات
جاذبه عبارت است از يک خصوصيت طبيعي يا فرهنگي يک مکان خاص که براي افراد مسافر يا جهانگردان ارزش
ديدن يک بار يا بيشتر را در رابطه با نيازهاي مرتبط با اوقات فراغتشان داشته باشد و اين خصوصيت ممکن است
محدود به طبيعت باشد( مثل آب وهوا ،فرهنگ ،پوشش گياهي يا مناظر) يا ميتواند مربوط به مکانهاي ويژه مانند
تئاتر ،موزه يا آبشار باشد( .)Harris& e tal,1996: 130جاذبههاي گردشگري در بعضي موارد به صورت انفرادي
بسيار قوي هستند و يک مورد آنها به تنهايي ممکن است تا انگيزه الزم را براي سفر به وجود آورند .اما همواره
يتواند انگيزه سفر را
وجود چندين جاذبه ارزشمند در کنار يکديگر و يا قرار گرفتن آنها در يک مسير گردشگري م 
تقويت نمايد .در کنار جاذبههاي موجود بسياري از تسهيالت و عناصر مکمل وجود دارند که در تصميم به سفر
موثرند .اماکن اقامتي ،هتل ،رستوران ،جاده دسترسي ،خدمات بين راهي و  ...همه به نوعي روي موفقيت يک منطقه
در جذب گردشگران موفقيت به وجود خواهند آورد(دل انگيزان .)2 : 1388 ،از مهمترین جاذبههای گردشگری منطقه
یتوان به مواردی چون غار قوری قلعه در شهرستان روانسر و در روستایی با همین نام اشاره کرد که بزرگترین
م
یباشد .همچنین به موارد دیگری چون بازارچههای مرزی شهرهای جوانرود و پاوه ،سراب روانسر و
غار آبی آسیا م 
روستاهای هدف گردشگری چون روستای هجیج ،شمشیر و شروینه اشاره کرد.
يباشد،
يتوان به کوه شاهو که بلندترين کوه در استانهاي کردستان و کرمانشاه م 
از ديگر جاذبههاي مهم منطقه م 
منطقه داالني و چشمانداز زيباي آن که مشرف بر کردستان ايران و عراق است ،رودخانه سيروان که بهترين و
فترين رودخانه باشود(ولدبيگي .) 30 : 1388 ،و داراي پتانسيل بالقوه مناسبي براي تبديل شدن به فضاي
معرو 
گردشگري دارد ،منطقه بوزين و مرخيل که با بيش از  32000هکتار و با حدود  200گونه گياهي و بيش از 041
يباشد(مهندسين مشاور تدبير شهر .) 614 : 1384 ،اين جنگل
گونه پرنده در رديف مناطق بکر و قابل توجه منطقه م 
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يباشد(ولدبيگي،)52 : 1388 ،
زيستگاه کوچکترين گوزن جهان موسوم به شوکا 1يا به اصطالح محلي فيله گيجه 2م 
موزه هاي مردمشناسي در شهرهاي پاوه و جوانرود اشاره کرد.

شکل شماره  :1نماها يي از مجموعه تفريحي -گردشگری غار قوري قلعه در روستاي قوري قلعه(شهرستان روانسر)
منبع عكسها :نگارندگان بهار 0931

1

- Shoka
- Felegejeh
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شکل شماره :2نما يي از سراب روانسر
منبعtouristinkermanshah.blogfa.com :

شکل شماره :3نما يي از شهر پاوه(معروف به شهر هزار ماسوله)
منبعdiaremaan.blogfa.com:

تهاي مرتبط با گردشگري در منطقه اورامانات
 -7وضعيت امکانات ،تسهيالت و زيرساخ 
 -1-7امکانات اقامتي :تا پايان سال  1388تنها يک هتل دو ستاره در شهر پاوه وجود داشته و در ديگر شهرستانها
يتوان به مهمانسراهاي ادارات و خانه معلم اشاره کرد .البته در ايام نوروز و تعطيالت تابستاني که پيک گردشگري
م
يباشد جهت رفاه حال مسافرين مدارسي را در تمامي نقاط گردشگرپذير با همکاري اداره آموزش و پرورش
منطقه م 
پهاي گردشگري منطقه نيز اشاره کرد که با توجه به هواي مطلوب
يکنند .همچنين مي توان به کم 
آماده اسکان م 
منطقه به ويژه در تابستان و امنيت کامل با استقابل زياد گردشگران در چند سال اخير مواجه شده است .از مهمترين
داليل عدم سرمايهگذاري بخش خصوصي در زمينه تسهيالت اقامتي ميتوان به ضعف اقتصادي ساکنين منطقه ،عدم
شناخت سرمايهگذاران غيربومي از منطقه ،نبود گردشگر در شش ماهه دوم سال و ديگر اينکه بيشتر گردشگران وارد
يکنند.
شده به منطقه نيز ترجيح ًاًا يا از چادر استفاده م 
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 -2-7امکانات پذيرا يي  :نتايج آمارگيري از مکانهاي صرف غذا و نوشيدني در منطقه اورامانات نشان ميدهد که تا
سال  1385تعداد  174مکان پذيرايي در نقاط مختلف شهري و روستايي منطقه به فعاليت اشتغال داشتهاند که برابر
 10.4درصد از کل مراکز پذيرايي استان بوده است .تعداد مراکز پذيرايي بين راهي منطقه نيز تا سال  25 ، 1385واحد
بوده که نسبت به سال  27 ، 1384درصد افزايش پيدا کرده است(ميرزايي .) 70 : 1388 ،بيشترين تعداد مکانهاي
يباشد که مهمترين جاذبههاي گردشگرپسند منطقه نيز
پذيرايي بين راهي منطقه نيز مربوط به محور روانسر -پاوه م 
در همين محور قرار دارند.
 -3-7شبکه ارتباطي و دسترسيها :راه و جاده به عنوان يکي از مهمترين عوامل سيستم حمل و نقل در توسعه
ييابند
يافتگي و پيشرفت هر منطقه نقش و جايگاه عمدهاي دارد .قابليتهاي گردشگري در صورتي رشد و توسعه م 
که با امکانات راه بتوان به آنها دسترسي پيدا کرد .در منطقه اورامانات به علت شرايط خاص توپوگرافي و کوهستاني
بودن منطقه راههاي اصلي درجه يک مثل بزرگراه وجود ندارد .راههاي موجود در اين منطقه تنها شامل راههاي
يباشد
راههاي فرعي عريض ( 7 5. 8کيلومتر) ،فرعي درجه يک(  157.3کيلومتر) و فرعي در جه دو( .6 491کيلومتر) م 
(مهندسين مشاور تدبير شهر .)624 : 1384 ،در ارتباط با راه آهن و حمل و نقل ريلي نيز بايد ذکر کرد که استان
يباشد.
کرمانشاه فاقد راه آهن و حمل و نقل ريلي م 
 -4-7مراکز بهداشتي -درماني :دسترسي به مراکز بهداشتي -درماني يکي از فاکتورهاي مهم براي توسعه
يباشد .تا سال  1387در منطقه اورامانات  2بيمارستان در شهرهاي پاوه و جوانرود8 ،
گردشگري در هر منطقهاي م 
مرکز بهداشتي درماني در شهرستان پاوه 5 ،مرکز در شهرستان ثالث 6 ،مرکز در شهرستان جوانرود و  5مرکز ديگر
نيز در شهرستان روانسر فعال و مشغول خدماترساني بودهاند(سالنامه آماري استان ) 1387 ،در منطقه يک پايگاه
امداد و نجات بين راهي نيز در محور روانسر -پاوه با امکانات الزم وجود دارد.
 -5-7آژانسهاي مسافرتي :تا پايان سال  386 1در استان کرمانشاه تعداد  18دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي

قانوني داراي (مجوزهاي الف و ب )1وجود داشته است که که تنها يک مورد آن مربوط به منطقه اورامانات (شهر
پاوه) بوده است.
 -6-7پارکينگ و ترمينال مسافربري :پارکينگ و ترمينال نيز يکي ديگر از عوامل مهم براي توسعه گردشگري در هر
يباشد که در منطقه اورامانات نيز تا پايان سال  2 ، 1388پارکينگ در مجموعه غار قوري قلعه ،دو پارکينگ
منطقهاي م 
يباشد
در شهرهاي جوانرود و روانسر فعال بوده است .يکي از مشکالت مربوط به اين گزينه در ارتباط با شهر پاوه م 
يباشد و عرض خيابان اصلي آن نيز در روزهاي تعطيل ظرفيت الزم براي پارک کردن
که اين شهر فاقد پارکينگ م 
نها را ندارد و لزوم توجه به اين امر در اين شهر الزم است .در ساير نقاط گردشگري منطقه نيز به اندازه کافي
ماشي 
جا براي پارک کردن وسايل نقليه وجود دارد .در منطقه نيز تعداد  4ترمينال در چهار شهرستان با امکانات الزم داير
يباشد.
م

1

مجوز نوع الف مربوط به فروش بلیط هواپیما و نوع ب مربوط به فروش تور و خدمات گردشگری است.

 28فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره دوم ،بهار 2931

 -8برنامه گردشگري منطقه اورامانات
طبق تعريف طرح جامع گردشگري استان كرمانشاه اين قطب داراي  4ناحيه بوده كه از تر يك ب  61حوزه گردشگري
پديد آمده است .به دليل اهميت منابع طبيعي گردشگري در اين قطب تمامي حوزهها از قابليت گردشگري طبيعي
يهاي كارشناسي حوزه پاوه به دليل اهميت آن در توسعه گردشگري قطب در سطح اول
برخوردارند .با بررس 
اولويت برنامهريزي قرار دارد .حوزههاي قوري قلعه و جوانرود در سطح دوم اولويت برنامهريز ،حوزه هاي تازهآباد،
روانسر ،نوسود و هواسان در سطح سوم اولويت برنامهريزي و ساير حوزههاي قطب در سطوح پا يي نتر قرار گرفتهاند
(پاه يك ده .) 101 :0931،باتوجه به آنچه كه در زمينه معرفي منطقه ،جاذبهها ،امكانات و زيرساختهاي مرتبط با
يتوان به ارائه برنامه براي توسعه اين صنعت در منطقه پرداخت .در اين منطقه
گردشگري در منطقه تشريح گرديد م 
به علت مرزي بودن ،عدم وجود صنايع بزرگ و كارآفرين ،كوهستاني بودن ،درگير بودن مستقيم در جنگ هشت
ساله و  ...تنها صنعت فعال حاضر در منطقه صنعت گردشگري است و اگر اين صنعت با برنامهريزي اصولي و
كارآمد هدايت شود به منبع بسيار مهمي براي كسب درآمد و توسعه منطقه تبديل خواهد شد .در حال حاضر با
تهاي فراوان گردشگري منطقه اورامانات در زمينههاي طبيعي ،اقتصادي ،فرهنگي الزم است بر موارد
توجه به قابلي 
زير تأ يك د بيشتري صورت گيرد تا آثار گردشگري بر منطقه بيشتر نمايان گردد:
 -1-8با توجه به اينكه بيشتر گردشگران وارد شده به منطقه اورامانات جاذبههاي طبيعي مثل غار قوري قلعه ،طبيعت
منطقه ،آب و هواي مطبوع را مهمترين جاذبههاي گردشگري قلمداد كردهاند الزم است به معرفي بيشتر اين جاذبهها
حهاي تصويب شده(از جمله طرح آغاز عمليات توسعه فاز
از طريق رسانههاي گروهي پرداخته شود .همچنين طر 
دوم غار قوري قلعه) هر چه زودتر به مرحله اجرا در يآ ند .در ارتباط با آب و هواي منطقه نيز متأسفانه وجود مهمان
يتواند توسعه گردشگري در منطقه و حتي كل استان
ناخوانده از كشور همسايه(ريزگردها) در طي چند سال اخير م 
و استانهاي درگير را تحت تأثير قرار دهد .در اين زمينه نيز نبايد تنها به اجراي همايش و جلسات اكتفا كرد ،بلكه
شها بصورت عملي ديده شود كه تا حاال چنين مورد مشاهده نشده است.
بايستي نتايج اين جلسات و هماي 
يباشد كه
 -2-8كي ي از زمينههاي توسعه گردشگري در منطقه وجود گردشگران خارجي(اقليم كردستان عراق) م 
تمامي اين مسافران بنا به گفته خويش از طريق مرزهاي كشور در استان كردستان وارد منطقه و كشور ميشوند و اين
يباشد و حتي دو دروازه ورودي و خروجي با
در حالي است كه منطقه اورامانات داراي مرز مشترك با اين اقليم م 
اين اقليم(مرز شوشمي در شهرستان پاوه و مرز شيخ صالح در شهرستان ثالث باباجاني) دارد ولي بنا به داليل
مختلف از اين مرزها فقط براي ورود و خروج كاال استفاده مي شود .براي توسعه گردشگري در منطقه و استان الزم
است در اين زمينه اقدامات الزم انجام شود به گونهاي كه حداقل از كي ي از اين دروازه ها اجازه ورود و خروج به
يباشد .در
مسافرين داده شود .از ديگر نكات قابل توجه عدم وجود برنامهاي مدون براي گردشگري خارجي منطقه م 
يهاي بين سازماني از طريق سازمان ميراث فرهنگي حداقل به بخشي از نيازهاي
اين زمينه نيز الزم است با هماهنگ 
آنان پاسخ داده شود؛ بعنوان نمونه با توجه به ناآشنايي بيشتر گردشگران خارجي به زبان فارسي الزم است در اين
زمينه براي معرفي منطقه به آنان به تهيه كتابچه و نقشه به زبان كردي و عربي اقدام شود.
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تهاي بسيار مهم توسعه گردشگري منطقه مسأله بازارچههاي مرزي منطقه(بازارچه جوانرود ،روانسر و
 -3-8از قابلي 
يباشد كه در ميان آنها بازارچه شهر جوانرود داراي شهرت و اعتبار خاصي بوده و در واقع تنها
پاوه و نوسود) م 
يباشد .از برنامههاي مرتبط با اين موضوع ميتوان به ساماندهي بازارچهها اشاره كرد كه در اين
جاذبه مهم اين شهر م 
زمينه نيز تا كنون كاري اساسي انجام نشده ،به گونهاي كه در روزهاي تعطيل بسياري از گردشگران به دليل ازحام
يتوانند از اين مكانها خريد نمايند .الزم است براي رفاه حال گردشگران حداقل به ساماندهي دستفروشان
شديد نم 
و توسعه غرفهها به ويژه در شهر جوانرود پرداخته و با مشاركت خود غرفهداران از ورود كاالهاي بي يك فيت و تقلبي
به اين مكانها جلوگيري شود.
 -4-8از ديگر زمينههاي گردشگري منطقه اورامانات مسأله فرهنگي آن است كه داراي هيچ گونه برنامه و هدف
تهاي بسيار مهم
ًال براي گردشگران ناشناخته مانده است و اين در حالي است كه كي ي از جذابي 
گذاري نبوده و كام ًال
يباشد .در زمينه پوشش(بويژه براي زنان) ،زبان ،اعتقادات و آداب و رسوم نيز داراي جايگاه
گردشگري منطقه م 
خاصي است ولي تاكنون برنامهاي در اين زمينه پيشنهاد نشده است.
يباشد و اين در حالي است كه با توجه به قابليت
 -5-8فصلي بودن گردشگري در منطقه كي ي از نقاط ضعف آن م 
بارشي منطقه در فصل زمستان (بيشترين ميزان بارش برف در كل استان در اين منطقه ميباشد) الزم است حداقل
مسؤلين استاني با هدايت تورهاي گردشگري در اين فصل به منطقه زمينه را براي توسعه آن در اين فصل نيز مهيا
سازند.
يباشد كه در اين ميان گيوه اورامي زبانزد
 -6-8صنايع دستي منطقه اورامانات شامل انواع قالي ،گليم ،گيوه و غيره م 
و شهرت جهاني دارد و در طي چندسال اخير به عنوان كي ي از صنايع با ارزش بصورت گسترده به خارج از كشور
(كردستان عراق) و استانهاي همجوار صادر ميشود .ايجاد تعاوني و يا موسسهاي براي ساماندهي فعاالن شاغل در
اين زمينه و معرفي اين صنايع قديمي و ارزش آفرين از طريق سازمان ميراث فرهنگي ميتوان به بهبود كسب و كار
در منطقه و ماندگاري اين صنايع شود.
تهاي مهم منطقه اورامانات در زمينه گردشگري جنگ بوده است .با توجه به درگير بودن مستقيم
 -7-8كي ي از قابلي 
منطقه در جنگ ايران و عراق ،اين منطقه در طي چند سال اخير بعنوان كي ي از مناطق مورد بازديد كاروانهاي راهيان
نور قرار گرفته است .مشاهدات ميداني بيانگر آن است كه به ويژه در فصل تابستان اين منطقه هر روز ميزبان صدها
نفر از كاروانهاي راهيان نور بوده است .اين كاروانها از تمامي استانهاي كشور بوده و تمام آنها نيز از شهر پاوه
گزده منطقه بازديد كرده و در طول مسير نيز از ديگر جاذبههاي منطقه نيز مثل غار قوري
بعنوان كي ي از شهرهاي جن 
قلعه بازديد كردهاند.
 -8-8با توجه به تنوع جاذبههاي گردشگري منطقه اورامانات ميتوان با برنامهريزي دقيق و كارشناسي اقدام به
نكاري
نهاي ملي و منطقهاي نمود .عالرغم قابليت باالي منطقه در اين زمينه هنوز چني 
برگزاري فستيوال و جش 
يتوان به برگزاري جشنواره
انجام نشده است .بعنوان مثال با توجه به قابليت شهر بيستون در استان كرمانشاه م 
نالمللي صخره نوردي در آن اشاره كرد كه هر ساله ميزبان صدها نفر از خارج از كشور و ديگر استانهاي كشور
بي 
يباشد .در اين زمينه ميتوان به قابليت منطقه در زمينه غار نوردي به خاطر وجود غار قوري قلعه و كاوات در آن،
م
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صخره نوردي و كوهنوردي به خاطر وجود قلل و كوههاي مرتفع و نهايت ًاًا ورزشهاي آبي به خاطر وجود رودخانه
سيروان در اين منطقه اشاره كرد.
 -9تجزیه و تحلیل
تهای گردشگری منطقه
 -1-9فرص 
 موقعیت جغرافیایی مناسب و برخورداری از مرز خاکی با کشور عراق از طریق بازارچههای شیخ صالح درشهرستان ثالث و بازارچه شوشمی در شهرستان پاوه
تهای گردشگری با توجه به بیکاری باالی منطقه (93
 اشتغالزایی و ایجاد درآمد در منطقه از مهمترین فرص یباشد.
درصد در سال  ) 1385م 
 قابلیت تبدیل شدن به قطب برتر گردشگری استان با توجه به جاذبههای متنوعی که در منطقه در سطوح مختلفملی تا محلی وجود دارد.
نالمللی کشور همسایه به ویژه کردستان عراق که دارای اشتراکات فرهنگی و
 امکان دسترسی به بازارهای بی اجتماعی در زمینههای مختلف با منطقه است و هرساله تعداد زیادی از آنها از جاذبههای منطقه بازدید مینمایند.
 بهرهگیری از امکانات مهماننوازی مردم منطقه جهت برقراري ارتباطات اجتماعي و فرهنگي ميان اقوام مختلف نزدیکی منطقه اورامانات به دیگر مراکز و جاذبههای گردشگری استان به طوری که فاصله منطقه با مرکز استانیباشد.
کمتر از  40کیلومتر م 
 عدم وجود جاذبههای گردشگرپسند منطقه(غار قوری قلعه ،بازارچههای مرزی و غیره) در دیگر نقاط استانتهای مناسب به نسبت سایر مناطق استان و
 وجود بازارچههای مرزی در شهرهای منطقه با تنوع کاالها و قیم حتی کشور
 -2-9تهدیدهای گردشگری منطقه
 مرزی بودن منطقه اورامانات و وجود ناامنی در خارج از مرزهای ملی به عنوان یکی از مهمترین تهدیدها براییشود.
توسعه گردشگری منطقه اورامانات شناخته م 
 پراکنش نامناسب گردشگران در یط سال در منطقه به طوری بیشترین بازید در منطقه توسط گردشگران در یطیشود.
شش ماهه اول سال انجام م 
 پذيرش گردشگر در طي شش ماهه اول سال بيش از ظرفيت محيطیهای کالن توسط بخش خصوصی و حتی دولتی به خاطر مرزی بودن منطقه و دالیل
 عدم تمایل سرمایهگذار گوناگون دیگر در امور مرتبط با گردشگری منطقه.
 محرومیت و فقر حاکم بر منطقه به دالیل مختلفی چون درگیر بودن مستقیم منطقه در جنگ تحمیلی و ... از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی(زبان ،پوشش ،آداب و رسوم خاص مردم ،معماری و مسکن و غیره) با افزایشورود گردشگران در زمینههای مختلف
 -ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در این منطقه به نسبت گذشته
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 افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین در پی افزایش ورود گردشگران به منطقه به ویژه در مقصدهای هدفگردشگری همچون روستای قوری قلعه و شهر جوانرود ،به گونهای که قیمت زمین در این دو مکان به نسبت چند
سال گذشته افزایش شدیدی داشته است.
 وجود گرد و غبارهای ناشی از صحراهای کشور همسایه و تأثیر مستقیم آن بر روی توسعه گردشگري منطقه درشش ماهه اول سال كه پ كي

گردشگري است.

یباشند)
 مسایل اعتقادی و مذهبی(بیش از  90درصد ساکنین منطقه سنی مذهب م تهاي گردشگري به ويژه در طي شش ماهه اول سال.
 افزايش مشكالت زيست محيطي به واسطه فعالي  افزايش ميزان جرم و جناياتي چون دزدي ،اعتياد و  ...به ويژه در ميان جوانان منطقه كه نتيجه آن در همان مراحليباشد.
لگيري ديد منفي افراد محلي جهت توسعه گردشگري در منطقه م 
ابتدايي شك 
 -3-9نقاط قوت منطقه
 آب و هوای مطبوع و دلپذیر به ویژه در یط فصل بهار و تابستان به گونهای که  93.2درصد از گردشگران( 357نفر) وضعیت آب و هوایی منطقه را خوب و بسیار خوب ارزیابی کردهاند.
 برخورد مطلوب مردم با گردشگران به گونهای که  7 5. 8درصد از گردشگران از نحوه برخورد مردم منطقه با آنهارضایت کامل داشتهاند.
 وجود مراکز خرید با اجناس گوناگون در بازارچههای منطقه ،نتایج بیانگر آن است که جاذبههای اقتصادی منطقهیباشد به
یباشند یکی از دالیل اصلی مسافرت گردشگران به منطقه م 
که در واقع همان بازارچههای مرزی منطقه م 
گونهای  32.1درصد از گردشگران جاذبه مهم منطقه را همین بازارچه ها معذفی کردهاند .در عین حال باید گفت که
 70.3درصد از گردشگران از این بازارچهها و قیمت کاالهای عرضه شده در آن رضایت کامل داشتهاند.
 وجود چشماندازهای طبیعی و تنوع آن در منطقه به گونهای که  4 4. 4درصد از گردشگران جاذبههای طبیعی منطقهرا جاذبه برتر و مهمتر منطقه ارزیابی کردهاند .همچنین در این پژوهش مشخص گردید که غار قوری قلعه و سراب
یباشند.
روانسر از مهمترین مکانهای پربازدید منطقه بودهاند که هر دو از جاذبههای طبیعی منطقه م 
 مستعد بودن منطقه برای سرمایهگذاری و برنامهریزی گردشگری روستایی به گونهای که منطقه مورد مطالعه داراییباشد.
بیشترین روستاهای هدف گردشگری در استان م 
 موقعیت جغرافیایی مطلوب منطقه ،به گونهای که دارای مرز مشترک با کردستان عراق و همچنین استان کردستانیباشد.
م
 دارا بودن آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی به همراه سطح باالی آگاهی در میان ساکنین نسبت به مقولهگردشگری به نسبت چند سال گذشته.
 معماری منحصر به فرد منطقه در زمینههای شهر(شهر پاوه که به این شهر به خاطر بافت معماری و شهرسازی آنلقب هزار ماسوله را دادهاند و همچنین روستای هجیج با معماری منحصر به فرد خود که جزء روستاهای نمونه
گردشگری استان شناخته شده است)
یرغم نداشتن سرمايه كالن
 -تمايل عمومي ساكنين منطقه به سرمايه گذاري در طرحهاي گردشگري و توسعه آن عل 
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 -4-9نقاط ضعف گردشگری منطقه
یباشد به گونهای که آمار و ارقام و
 فصلی بودن گردشگری منطقه یکی از نقاط ضعف شدید منطقه اورامانات م مشاهدات میدانی نگارنده نیز به کرات آنرا اثبات و تمامی مسولین مرتبط با گردشگری منطقه و استان نیز آنرا تأیید
ینمایند.
م
 ضعف شدید تبلیغات در ارتباط با گردشگری ،به گونهای که  55.1درصد از گردشگران وارد شده به منطقه ازطریق اقوام و آشنایان خود از جاذبههای گردشگری آگاهی یافتهاند.
 ترس گردشگران غیربومی و غیراستانی وارد شده به منطقه به دلیل تبلیغات غلط در رابطه با ساکنین منطقه درگذشته.
 نبود مراکز اقامتی و مجهز برای اسکان گردشگران .نتایج بیانگر آن است که تنها  7.5درصد از گردشگران از اماکناقامتی منطقه رضایت کامل داشتهاند .و بیشتر گردشگران خارج استانی نیز از امکانات اقامتی مرکز استان استفاده
ینمایند.
م
تهای مرتبط با گردشگری(پارکینگ ،سرویسهای بهداشتی ،خدمات راهنمایی گردشگران)
 نامناسب بودن زیرساخ به گونهای که در تجزیه و تحلیل پرسشنامه مشخص گردید که بیشترین نارضایتی گردشگران مربوط به فاکتورهای
فوق بوده است.
 وجود گرد و خاک و فراوانی آن در منطقه به ویژه در یط چند سال اخیر عدم شناخت جاذبههای گردشگری منطقه به ویژه جاذبههایی که در مقیاس ملی هستند مثل غار قوری قلعه کمبود و یا نبود متخصصین در امر گردشگری در شهرستانهای منطقه به گونهای که در حال حاضر شهرستانهاییباشند و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی
روانسر و ثالث باباجانی فاقد سازمان و اداره مرتبط با گردشگری م 
شهرستان جوانرود اداره میشوند.
 عدم وجود سیستم حمل و نقل ریلی در منطقه و حتی وجود راههای درجه یک. عدم تمایل مردم غیربومی به سرمایهگذاری در بخش گردشگری به دالیل مختلفی چون عدم آشنایی به منطقه ومرزی بودن آن.
 -01نتایج و رهیافتها
ينظير در منطقه اورامانات داراي آن چنان تنوعي است كه بخش گردشگري در آن ،در چهار
اقليم و مناظر طبيعي ب 
فصل قابل استفاده بوده و در هر فصل مناظر طبيعي در مناطق مختلف امكان بهرهبرداري دارد .موقعيت منحصربهفرد
يترين مناطق استان تبديل نموده است اما بنا به داليل مختلفي چون
منطقه در كنار جاذبههاي زيبا آنرا به كي ي از ديدن 
ضعف تبليغات منسجم و نبود امكانات استاندارد در زمينههاي مورد نياز امروز گردشگران اين منطقه همچنان در
يبرد .از مجموع آنچه که بيان شد ميتوان به اين نتيجه رسيد که منطقه اورامانات در استان
حالت ركود به سر م 
کرمانشاه با وجود توانها و استعدادهاي زيادي که در زمينه گردشگری و به ويژه اکوتوريسم دارد هنوز براي بيشتر
يتوان به وجود جنگ هشت ساله و ضعف شديد
گردشگران ناشناخته مانده و از عوامل ناشناخته ماندن منطقه م 
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تبليغات اشاره کرد .خوشبختانه در طي چند سال اخير در پي توسعه مراودات مرزي در قالب بازارچه هاي مرزي
ي يآ ند .اين منطقه در شش ماهه اول سال پذيراي هزاران نفر از
گردشگران زيادي هر ساله جهت خريد به اين منطقه م 
يباشد .آب و هواي مطلوب در كنار جاذبههاي
اقصي نقاط كشور و به ويژه مركز استان و استانهاي همجوار م 
یرغم مرزي بودن و اختالف فرهنگي-
گردشگر پسند ،روحيه مهمان نوازي ساكنين و وجود امنيت باال در منطقه عل 
يباشد .گردشگري در منطقه
مذهبي ساكنين با بيشتر گردشگران از مهمترين دليل مسافرت گردشگران به اين منطقه م 
به ويژه از جهت اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش رسمي و غيررسمي قابل توجه بوده است و منافع زيادي را براي
ساکنين منطقه که داراي درصد بيکاري بسيار بااليي است ،داشته است .مطالعه موردي در مکانهاي گردشگري منطقه
(بازارچه جوانرود ،شهر پاوه ،سراب روانسر و غار قوري قلعه) نشان داد که اين مکانها از بسياري جهات داراي
امکانات و تسهيالت الزم براي جلب رضايت گردشگران بوده است .از مهمترين نقاط قوت گردشگري در اين منطقه
يتوان چهار فصل سال را با تمام
يتوان به آب و هواي مطلوب آن اشاره كرد .در اين منطقه خوش آب و هوا م 
م
يهاي خود مشاهده كرد .از ديگر فاكتورهاي مثبت منطقه ميتوان به نحوه برخورد مردم با گردشگران ،وجود
ويژگ 
بازارچه هاي مرزي با كاالهاي ارزان و لوكس اشاره كرد .ميران رضايت گردشگران از اين فاكتورها در حد بسيار
بااليي بوده است .بازارچه هاي مرزي اين منطقه(به ويژه بازارچه مرزي شهر جوانرود) با تنوع كااليي و يك فيت باال
يباشد .اين مسئله
يشوند كي ي از نقاط قوت گردشگري اين منطقه م 
كه عمدت ًاًا بصورت قاچاق از كشور عراق وارد م 
يباشد در بعد محلي بخاطر ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم داراي
در عين حال كه از بعد ملي داراي اثرات منفي م 
اثرات بسيار مثبتي بوده است .مطالعات ميداني به روشني گوياي اين مسئله بوده كه كي ي از اهداف اصلي گردشگران
وارد شده به اين منطقه خريد ار بازارچههاي آن بوده است .اختالف قيمت كاالهاي اين بازارچه با نوع مشابه آن در
مركز استان و حتي ديگر نقاط كشور در حد بسيار بااليي بوده است .در ارتباط با نقاط ضعف گردشگري در منطقه
اورامانات ميتوان به ضعف شديد تبليغات اشاره كرد .تحليل نتايج بيانگر آن بوده كه بيشتر گردشگران وارد شده به
اين منطقه از طريق دوستان و آشنايان خود با اين منطقه آشنا شدهاند و بهترين وسيله براي معرفي اين جاذبهها را
استفاده از رسانههاي گروهي بيان كردهاند .در ارتباط با استفاده از فضاي مجازي براي تبليغات در عصر حاضر
چگونه برنامهريزي منسجمي انجام نشده است .فصلي بودن گردشگري نيز كي ي از معضالت و
متأسفانه تاكنون هي 
يباشد .گردشگري منطقه اورامانات به تبعيت از ديگر مناطق استان و
فهاي اصلي در بحث گردشگري منطقه م 
ضع 
يباشد .بيشتر گردشگران وارد شده به اين منطقه
حتي كشور در نيمه اول سال و به ويژه ايام نوروز و فصل تابستان م 
ينمايند .بررسي آمارهاي بازديدكنندگان غار قوري قلعه و
در اين دو فصل(بهار و تابستان) از جاذبههاي آن ديدن م 
مشاهدات ميداني ،همچنين مصاحبه با مسؤلين غار نيز بيانگر اين مسئله بوده است؛ به گونهاي كه ميزان بازديد در
يباشد در حالي كه در فصل بهار و تابستان بازديدكنندگان بسيار زيادي دارد؛ و اين در
فصل زمستان بسيار اندك م 
يباشد .ميزان بارش برف در فصل زمستان در بعضي از نقاط
شترين منطقه استان م 
حالي است كه اين منطقه پر بار 
يرسد و همين عامل در صورت برنامهريزي دقيق و كارآمد
منقطه (منطقه داالني در شهرستان پاوه) به باالي  2متر م 
يتواند به رونق گردشگري زمستاني منطقه كمك نمايد .از ديگر مشکالت موجود در راه توسعه گردشگري منطقه
م
يتوان به عدم سرمايهگذاري سرمايهداران غيربومي به ويژه در زمينه امکانات اقامتي اشاره کرد که اين مسئله يکي از
م
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يباشد و بيشتر گردشگران غيربومي وارد شده به منطقه به علت همين کمبود ترجيح ًاًا
کمبودهاي اساسي در منطقه م 
ينمايند .بعنوان نمونه در مجموعه تفريحي غار قوري قلعه كه هر ساله ميزبان
از امکانات اقامتي مرکز استان استفاده م 
هزاران نفر از اقصي نقاط كشور است و كي ي از مناطق نمونه گردشگري منطقه است كه بيشترين گردشگر را در
اقامت شبانه در قالب چادر دارد هيچ گونه امكانات اقامتي استانداري وجود ندارد .از ديگر مشکالت ميتوان به نبود
سيستم حمل و نقل ريلي در استان ،ضعف سيستم شبکه دسترسي به ويژه در مناطق مرزي مثل شهر نوسود اشاره
يتوان به رونق بيش از پيش اين صنعت در منطقه اميدوار بود .از
کرد .با اجراي کامل طرح جامع گردشگري استان م 
طرفي مديريت ناكارآمد ،عدم وجود نيروي انساني ماهر ،عدم برنامهريزي صحيح ،اصولي و منطبق با شرايط منطقه،
و از طرف ديگر كمبود بسيار شديد زيرساختها در بخشهاي مختلف بويژه در بخش زيرساختهاي ارتباطي و
يباشد .مهمترين
جادهها ،اماكن اقامتي و امكانات گردشگري از مهمترين موانع توسعه گردشگري در اين منطقه م 
فرصت گردشگري در منطقه نيز موقعيت جغرافيايي مناسب آن است ،به گونهاي كه هم نزد كي

به مركز استان و

نالمللي دسترسي دارد .همچنين با توجه به جذب بسيار از ساكنين منطقه
استان كردستان است و هم به بازارهاي بي 
يباشد.
در مشاغل مرتبط با گردشگري كي ي از فرصتهاي بسيار مناسب براي كاهش ب كي اري براي ساكنين منطقه م 
مهترين عاملهايي كه در حال حاضر ميتوان به عنوان تهديد براي توسعه گردشگري در اين منطقه بيان كرد وجود
ريزگردهاي وارد شده به منطقه ،پيشرفت چشمگير رقيبان در استانهاي همسايه در زمينه جاذبههاي همانند(ميزان
شناختهشدگي غار عليصدر همدان و وجود امكانات موجود در اين مجموعه بسيار بيشتر از نمونه مشابه آن در منطقه
اورامانات يعني غار قوري قلعه است) و عدم تمايل سرمايهگذاري كالن بخش دولتي و خصوصي در زيرساختهاي
يشود .فاز اول اين غار در
يباشد .نمونه بارز اين مورد در غار قوري قلعه مشاهده م 
مرتبط با گردشگري منطقه م 
يباشد نشده
سال  87افتتاح و از آن زمان تا كنون هيچ اقدامي براي فاز دوم آن كه بسيار جذابتر از فاز اول آن م 
است .بطور كلي منطقه اورامانات از قابليت بسيار بااليي براي جذب گردشگر برخوردار است ،افزايش سرمايهگذاري
يتواند پشتوانه خوبي براي پيشرفت و توسعه منطقه در
در منطقه ،توجه بيشتر مسؤلين و سرمايهگذاريهاي دولتي م 
تمامي زمينهها ،بويژه در بحث گردشگري به عنوان مهمترين صنعت حال حاضر منطقه باشد.
 -11پیشنهادات بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل
 -1-11پيشنهاد اول :توسعه بر اساس عملکرد غالب منطقه(گردشگري طبيعي)
منطقه اورامانات از قابليتها و جاذبههاي طبيعي ارزشمندي در سطوح مختلف ملي تا محلي برخوردار است .به
عبارتي ميتوان گفت که اين منطقه پراهميتترين پهنه طبيعي استان کرمانشاه است که تا به حال بخش بسيار
نا يچ زي از آن مورد استفاده قرار گرفته است .بنابراين يکي ار سناريوهاي توسعه در منطقه اورامانات بر اساس نقش
يبايست درزمينه توسعه گردشگري
تهايي م 
غالب طبيعي قابل تدوين است .طبق اين سناريو سلسله اقدامات و فعالي 
تهاي طبيعي به مرحله اجرا گذاشته شود که رئوس اين اقدامات عبارتند از:
با رويکرد اصلي به قابلي 
 ساماندهي نقاط طبيعي بالفعل. -معرفي آثار طبيعي ناحيه به وسيله امکانات اطالعرساني.
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 شناسايي و ساماندهي ساير نقاط داراي قابليت طبيعي.تهاي
 ساماندهي محدودههايي از رودخانه سيروان به عنوان بزرگترين رودخانه منطقه و استان براي انجام فعالي مختلف گردشگري.
تهاي اساسي در نقاط و حوزه هاي با قابليت مثل کوهستانهاي منطقه.
 تأمين برخي زيرساخ  تجهيز و توسعه پارک سراب روانسر. ساماندهي باغات و احداث خانه باغهاي گردشگري در باغات روستاهاي هدف گردشگري منطقه و حتي شهرپاوه.
 نصب عالئم و تابلوهاي راهنماي گردشگران ،همچنين تابلوهاي راهنما و آموزشي -هشداردهنده در منطقه. ايجاد ،توسعه و تجهيز پايگاههاي امداد و نجات در کوهستان و مسيرهاي گردشگري پرتردد و خطرناک. ايجاد قهوهخانه و مهمانخانههاي کوچک به ويژه در مسير پاوه تا نوسود. -بهسازي راههاي دسترسي به روستاهاي هدف گردشگري منطقه به ويژه روستاي هجيج.

 -تأکید بر توسعه گردشگری طبیعی 1و اکوتوریسم 2به دلیل وجود مزیتهای نسبی برای توسعه این نوع گردشگری

در منطقه
تهاي بازرگاني -تجاري(بازارچههاي مرزي)
 -2-11پيشنهاد دوم :توسعه بر اساس فعالي 
تهاي بازرگاني -تجاري در مقياس منطقهاي برخوردار
منطقه اورامانات عالوه بر قابليت گردشگري طبيعي از قابلي 
تها بايستي در زمينه توسعه گردشگري با رويکردي به
است .بر اساس اين سناريو يکسري اقدامات و فعالي 
تهاي تجاري – بازرگاني در قالب بازارچههاي مرزي به اجرا گذاشته شود که رئوس آن عبارتند از:
فعالي 
 ساماندهي بازارچه مرزي نوسود و تسهيل در مبادالت. ايجاد خدمات رفاهي و اقامتي و پذيرايي در مناطق تجاري مثل شهر جوانرود و نوسود. ساماندهي بازارچههاي مرزي شهرهاي پاوه و جوانرود. تجديد حيات معماري بازارچه هاي منطقه بر اساس معماري بومي– محلي. تقويت راههاي دسترسي به بازارچههاي منطقه به ويژه مسير پاوه -نوسود. ايجاد و توسعه پارکينگها در محدوده بازارچههاي شهر پاوه و جوانرود. -3-11پيشنهاد سوم :توسعه بر اساس تمامي عملکردها
بر اساس اين سناريو يط ف گستردهاي از فعاليتها مي بايست به مرحله اجرا گذاشته شوند تا از اين طريق اهداف
تها در حوزههاي طبيعي ،تجاري-
تها شامل تمامي فعالي 
توسعه گردشگري منطقه تأمين گردد .اين مجموعه فعالي 
تهاي اين سناريو بايستي برنامهريزي شده و منطقي
بازرگاني ،تاريخي و تفريحي است .رعايت اولويت در فعالي 
باشد بدين ترتيب که اقدامات زيربنايي و شالودهاي که داراي اثرات بسزايي در توسعه گردشگري هستند در ابتدا و

Natural Tourism
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ديگر اقدامات که از اهميت کمتري برخوردارند در رتبههاي بعدي قرار گيرند .رئوس کلي اين اقدامات و
يتوان به شرح ذيل بيان کرد:
تهاي اين سناريو را م 
فعالي 
 ايجاد خدمات زيرساختي و رفاهي بخش گردشگري در سطح منطقه ساماندهي فضاهاي عمومي ،مبلمان و نماهاي شهري شهرهاي منطقه به ويژه شهرهاي پاوه ،جوانرود و روانسر. ايجاد مراکز اقامتي -پذيرايي در شهرهاي گردشگر پذير منطقه. ايجاد سايتهاي کمپينگ و چادرزني به ويژه در جاهايي که گردشگران تمايل به ماندن در آنجا را دارند. واگذاري تسهيالت ارزان قيمت دولتي به ساکنين محلي در جهت توسعه خدمات گردشگري.نها و مراسمات محلي در شهرها و روستاهاي منطقه.
 ايجاد مکاني براي برگزاري جش  تدوين شناسنامه و وقايع جنگ تحميلي در منطقه و چاپ بروشور به ويژه براي کاروانهاي راهيان نور. احداث کيوسکهاي اطالع رساني در مبادي ورودي شهرها.سهاي بهداشتي و پارکينگ در نقاط شلوغ و پرتراکم به ميزان الزم.
 ايجاد سروي  برنامهريزي براي تبليغات از طريق رسانههاي گروهي که باعث آشنايي بيشتر گردشگران با منطقه شود. اولويتبندي بازارهاي هدف و برنامهريزي مدون براي بازدهي مناسب اين بازارها.تهاي منطقه و توجه ويژه به مناطق جنگي منطقه پاوه که
 تهيه طرح جامع گردشگري براي منطقه با توجه به قابلي در طي چند سال اخير از طرف کاروانهاي راهيان نور مورد توجه قرار گرفته است.
 ساخت و احداث سايهبان و سكوهايي با استفاده از مصالح بومي در نواحي روستايي هدف گردشگري.منابع
باباخانزاده ،ادريس(  ،) 1389بررسي جاذبه هاي گردشگري منطقه اورامانات و نقش آن در تحوالت منطقه ،پايان نامه كارشناسي
ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،استاد راهنما اصغر ضرابي ،استاد مشاور جمال محمدي ،دانشكده ادبيات و علوم
انساني ،دانشگاه اصفهان
بدري ،سيد علي ،خليل رحماني ،مجيد سجاسي قيداري ،اميد حسن پور( ،)0931راهبردهاي توسعه اكوتوريسم در شهرستان
شهاي روستا يي  ،سال دوم ،شماره دوم ،صص . 31 - 54
مريوان ،پژوه 
پاپلي يزدي ،محمد حسين ،مهدي سقايي( ،) 386 1گردشگري(ماهيت و مفاهيم) ،انتشارات سمت ،چاپ دوم ،تهران.

پاه يك ده ،اقبال( ،)0931تحلیل مکانی توان گردشگری طبیعی -فرهنگی منطقه اورامانات با استفاده از  GISطرح پژوهشی
گرانت دانشگاه پیام نور.
تقوایی ،مسعود ،حمیدرضا وارثی ،افشین درکی( ،)0931بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی
شهر اصفهان) ،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقهای ،سال دوم ،شماره هشتم ،صص .1- 18
يهاي فضايي شهرستان نهاوند در توسعه در توسعه گردشگري ،پايان نامه کارشناسي ارشد
ساکي ،ليال(  ،) 1387بررسي توانمند 
رشته جغرافيا و برنامهريزي شهري ،استاد راهنما جمال محمدي ،دانشگاه اصفهان.
تهای توسعه اکوتوریسم در ایران ،مجله فضای جغرافیایی،
شها و فرص 
رخشانی نسب ،حمیدرضا ،اصغر ضرابی(  ،) 1388چال 
دانشگاه آزاد اهر ،سال نهم ،شماره  ، 28صص . 41 - 55
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رهبري ،مهدي(  ،) 1384گردشگري و توسعه پايدار ،مجموعه مقاالت اولين همايش سراسري نقش صنعت گردشگري در
توسعه مازندران ،نشر رنسانش ،چاپ اول ،تهران.
دل انگيزان ،سهراب(  ،) 1388بررسي حلقه هاي بحراني و مفقود زنجيره تامين(مورد كاوي صنعت گردشگري منطقه پاوه و
اورامانات در استان كرمانشاه) ،مجموعه مقاالت همايش ارتقاي فرهنگ شهروندي .شهرداري پاوه.
غفاري ،هادي(  ،) 1381صنعت توريسم در ايران :چالشها و راهکارها ،مجله اطالعات سياسي -اقتصادي ،شماره . 185 - 86 1
قدمي ،مصطفي ،سيمين تواليي ،سيد محمد مهدي فاطمي(  ،) 1389ارزيابي استراتژ كي

قابليتهاي توسعه گردشگري :مطالعه

موردي شهر فريدونكنار ،نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيا يي  ،جلد  ،61شماره  ، 19صص . 111 -821
قدمي ،مصطفي( ،)0931ارزيابي و تدوين استراتژي مقصد در چارچوب توسعه پايدار گردشگري نمونه مورد مطالعه :كالنشهر
شهاي شهري و منطقهاي ،سال سوم ،شماره نهم ،صص . 59 - 82
مشهد ،مطالعات و پژوه 
طاهری دمنه ،محسن ،سکینه فرمانی ،رضا مستوفی الممالک( ،)0931بررسی چالش های موجود در صنعت گردشگری شهر
شهای شهری و منطقهای ،سال دوم ،شماره هشتم ،صص
شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی ،مطالعات و پژوه 
. 117 - 132
شهاي
عبدالمنافي ،طاهره ،مصطفي از يك ا( ،)0931عوامل موثر بر صنعت گردشگري در منطقه روستايي كالردشت ،پژوه 
آموش و ترويج كشاورزي ،سال چهارم ،شماره 1پياپي سيزده ،صص . 97 - 111
ضرابی ،اصغر ،صدیف اسالمی پریخانی( ،)0931سنجش تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی توسعه
شهای جغرافیای انسانی ،شماره  ، 75صص . 37 -25
گردشگری(مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر) ،پژوه 
ضرابی ،اصغر ،جمال محمدی ،ادریس باباخانزاده( ،)0931تحلیلی بر جاذبهها و تسهیالت گردشگری منطقه اورامانات ،مجله
جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ،22شماره پیاپی  ، 43شماره  ،3صص . 35 -25
کاظمي ،مهدي( ،) 386 1مديريت گردشگري ،انتشارات سمت ،چاپ دوم ،تهران.
مکیان ،سیدنظام الدین ،محمود نادری بنی(  ،) 1382بررسی گردشگری خارجی در شهر یزد ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره
 ، 62صص . 195 - 05 2
محالتي،صالح الدين( ،)0 38 1درآمدي بر جهانگردي ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
منصوري ،علي(  ،) 1381گردشگري و توسعه پايدار ،مجله رشد آموزش جغرافيا ،شماره . 63
مهندسين مشاور تدبير شهر(  ،) 1384طرح جامع توسعه گردشگري استان كرمانشاه ،مرحله اول(وضع موجود)،كرمانشاه.
ميرزايي ،رحمت(  ،) 1388تأثير توسعه گردشگري روستايي بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه ،فصلنامه روستا و توسعه،
سال  ، 12شماره  ،4صص . 49 - 76
موحد ،علي ،ساالر كهزادي(  ،) 1389تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري در استان كردستان با استفاده از مدل ،SWOT
مجله پژوهش و برنامهريزي شهري ،سال اول ،شماره دوم ،صص . 89 - 102
ولدبيگي ،برهان الدين(  ،) 1388نگاهي به جاذبههاي گردشگري اورامان ،نشر احسان ،چاپ دوم.
شهای شهری و
هزارجریبی ،جعفر ،ملک محمد نجفی(  ،) 1389اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری ،مطالعات و پژوه 
منطقهای ،سال دوم ،شماره هفتم ،صص . 53 - 70
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