
  
  3، شماره1، دوره1397و روابط انساني، زمستان جغرافيا 

  غار قوري قلعه) (مطالعه مورديقابليت اكوتوريسمي وژئوتوريسمي ژئوپارك در توسعه پايدار گردشگري  

  مريم سليمي 

  كارشناس ارشد جغرافيا برنامه ريزي شهري دانشگاه پيام نور

  16/10/1397تاريخ پذيرش:                                                                           10/10/1397تاريخ دريافت:

 چكيده  

 

در سراسر جهان به وجود  يمل يمناطق حفاظت شده ،پارك ها جاديوا ستيز طي،ژئو پارك ،باعث  حفاظت مح امروزه

، تحت عنوان ژئوپارك نام گرفتند  محدوده مطالعاتي قوري قلعه در استان كرمانشاه ، و شهرستان  يمنطقه ا يآمده. اقتصاد

قابل توجه  اريبس يها تيبه  شمار مي رود  وبادارا بودن قابل انهياورمخ يپاوه قرار گرفته است.  از بزرگترين غارهاي آب

 يگردشگر يژئوپارك برا نيا يها تيشود .از قابل ليتبد يمهم گردشگر ياز كانون ها يكيآن را دارد كه به  يي،توانا

جذب گردشگران  ازس نهي،زميگردان داخل عتيتواند عالوه بر طب ياست، كه م سميو در كنار آن ژئوتور سمي،اكوتور

منظور نوشتار حاضر  را ،وبدين شود يبررس يستيژئوتور يبرآن شده كه جاذبه  يپژوهش  سع نيشود.در ا يخارج

  يدر جهت توسعه گردشگر ييبه ارائه راهبردها تيو در نها دهديقرار م ليو تحل هيمورد تجز SWOTجدول براساس 

 يها افتهيSWOTكليدواژه:جاذبه هاي طبيعي ،توسعه پايدار ،قوري قلعه،الگوي پردازد يتوسعه منطقه م تيودر نها

تواند منجر  يدارد م داريدر توسعه پا شهيكه ر داريپا سميآن است كه توسعه ژئوتور انگريب يدانيو م يمطالعات كتابخانه ا

  شود. يو ارتقاء منابع گردشگر يجوامع محل يزندگ تيفيرفاه و بهبود ك ييو درآمدزا طيبه اهداف حفاظت از مح

 SWOTكليدواژه:جاذبه هاي طبيعي ،توسعه پايدار ،قوري قلعه،الگوي 
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  مقدمه

 است بوده مرسوم و مختلف معمول نحل و ملل در اجتماعي اي مقوله عنوان به نيز قديم ي ازمنه در گردشگري چه اگر

 مي مطرح اجتماعي ضرورتي و ناگزير فعاليت يك عنوان ،به اقتصادي ديدگاه از بيشتر ما عصر در كه نمود اذعان بايد اما

 هاي محور از يكي عنوان به سياستگذاران و ريزان برنامه و گردد مي منظور آن براي ملي درآمد در مهم سهمي و شود

 اين شدن رونق پر اخير ي چنددهه در كه نمود كتمان توان نمي راهم نكته اين.كنند مي نگاه بدان ملي آمد در پراهميت

 بگذارد اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ديگر هاي بخش بر ميتواند بشري هاي فعاليت از مجموعه اين كه تحركي و فعاليت

  است.  بوده نگاهي چنين اصلي موتور

 Agrotourism ، ArchaeologicalTourism ، Ecotourism ، Geotourism چون هايي واژه شدن مصطلح

 ، سياسي توريسم ، اقتصادي ،توريسم ورزشي ،توريسم مذهبي توريسم ، فرهنگي ،توريسم سالمتي و ،توريسم استراحت

 اين در تواند مي كه است هايي فعاليت انجام افق و حوزه ي ازگسترده همه...و تعطيالت توريسم ، انداز چشم توريسم

حس  به معطوف 5 محيطي فرهنگي توريسم از شكلي ژئوتوريسم ، ميان اين ) در 48:1372نژاد قره( گيرد انجام زمينه

  . است بخشيده اعتبار بدان طبيعي مواريت در تحقيق از ناشي تجربيات كه است ماجراجويي

 خاطر به بايد اما است شده دنيامحسوب اول كشور ده ي زمره در تاريخي و فرهنگي هاي كانون وجود نظر از ايران اگرچه

 ژئوتوريسم و از اكوتوريسم توان نمي كه نحوي به است فراواني جاذبه هاي داراي نيز آن زميني سر هاي ويژگي كه داشت

  سادگي گذشت به نيز آن

 هاي كوهستان و ها دشت)دماوند( متري 5681به  نزديك ارتفاع اختالف ، يا در ساحل كيلومتر چهارصد و هزار دو حدود

 هاي غار طبيعي، اسكي هاي پيست ، هوايي و آب هاي وتفاوت هاي هفتگانه اقليم ، متعدد و متنوع هاي شكارگاه ، آن

  )233-1363:241كردواني( معدني ي هزارچشمه 12 از بيش ، ها خليج و  خورها ، متعدد

 پهناور و شهرنشيني باگسترش بروز روز كه دارند وجود مناطقي در ژئولوژيكي ميراث اين از زيادي تعداد اينكه به توجه با

 سيستم نوعي رو اين از نمايد مي ايجاد آنها سيماي ساختارو در عميق تغييراتي انساني اقتصادي فعاليتهاي و شهرها شدن

 Geopark ژئوپارك كه شده پيشنهاد 1999 سال در يونسكو سوي از ارزشمند ميراث اين حفظ جهت مديريتي و حمايتي

  . دارد نام 11

شود ؛از  يم شتريب عتيانسان با بازگشت و باز شناخت طب ازيكند ن يم شرفتيپ دهيچيهرچه تمدن به سمت مصنوعات پ

 گاهي،از جا ياتيمهم وح يكرديبه عنوان رو سمياز آن بنام ژئوتور يو شاخه ا يگرد عتيطب ژهي،به و يرو گردشگر نيا
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زنده  ريغ يعيطب يها دهيشناخت و لذت بردن از پد شامل سميبرخوردار است .ژئوتور زانينزد برنامه ر يا ژهيو

  ).1388، يصدر ياست(نكوئ

 لي:فس نيو اشكال موجود در زم يعيطب ي،چشم اندازها ي،مربوط به ژئومورفولوژ نيزم شونديبا پ سميژئوتور" نيهمچن

 ييعارضه ها نيبه چن يبه وجود آورنده و در حال شكل ده يندهايها است و همراه با آن ،بردرك فرآ يها ،سنگها و كان

 عتيخاص به طب يشناس نيژه،زميو يلندفرم ها يدارا يها اناز مك ديشامل بازد نيهمچن سميدارد .ژئوتور ديتاك

  ).Dowling&Newsome,2006است(

شده است  جاديا نيكه در زم ديشد يها يو دگرگون راتيي،تغها نديتوان به فرآ يم نيسرگذشت زمتنها براساس شواهد 

قرار دارند.آنچه  دياز گذشته در معرض تهد شيشكننده هستند و امروزه آنها ب يريبه طور چشم گ راثيم نيبرد.اما ا ي،پ

 يشناس ني)مانند اشكال زميتيورسي(ژئودا نيزم .حفاظت از اشكالشندنداشته با يمكان بازساز گريد ديرفته،شا نياز ب

(رودخانه ها يكيدرولوژي(چشم اندازها،لندفرم ها)،اشكال هيكيها)،اشكال ژئومورفولوژ لي،فس ي(سنگ بستر،مواد معدن

 نيدر ا رييتغ زانيو م يعيطب يها و حفاظت از ارزش ها ستمي(خاك)،مجموعه ها،س يها )و اشكال خاك شناس اچهي،در

 نيحفاظت زم.(Sharples,2002,Andrasanu,2009) شده اند فيتعر شنيبه عنوان ژئوكانسرو ندهاياشكال و فرآ

 تيو ترب ،آموزشيعلم قاتيتحق ينمونه ها برا ياشكال ،نواح تيريجهت حفاظت و مد نيهمچن يشناخت

  .(ProGeo,2011).است

 يكشور با داشتن جاذبه ها ،توفانها ميعظ راثياز م يبه عنوان جزئ زيآنها ن يداخل طيغار ها و مح يبايز يها لندفرم

شناسان و غارشناسان و  نيها و زم ستيدرولوژيها و ه ستيژئومورفولوژ قاتيهمواره در تحق يكيژئومورفولوژ يطيمح

 دهيپد يذات يارزشها ييدارند.اما شناسا يا ژهيو تياهم ندهيآ يزيو برنامه ر طيمح يدر طراح نيزم يكاربر زانيبرنامه ر

به منظور حفاظت از  هايزيدرباره آنها در برنامه ر حيصح يقلعه و فرهنگ ساز يغارها مانند غار قور يسميژئوتور يها

 يدر غار قور بيخرهستند ،هرگونه ت نياز سرگذشت زم ييجز زيآنها مورد غفلت قرار گرفته است .از آنجا كه غارها ن

تكامل نسل اجداد بشر  ريبردن شواهد س نياز ب يو حت نيزم يخياز شاهدان گذشته تار يشاهد بردن نيمانند از ب زيقلعه ن

  است.
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  )1تصوير گوگل ارث غار قوري قلعه  (

  

  )2غار قوري قلعه (
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  )3قار قوري قلعه (

 پژوهش فااهد

است كه در اين پژوهش غار قوري قلعه  گردشگري هاي جاذبه و معرفي امكانات بررسي پژوهش اين فااهد مهمترين

ضمن معرفي جاذبه گردشگري ،شناخت (كالن،مياني ،خرد)،جمعيت گردشگران به ارزيابي وضعيت امكانات و محدوديت 

گردشگري با روش جدول سوات پرداخته شده ودر پايان راه كارهايي براي ارتقاءو گسترش گردشگري منطقه مورد مطالعه 

  ارائه مي شود

  

  

  

  

  

  اهداف كالن-1جدول



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                            

 

287 
 

 كالن امكانات محدوديت

  عدم وجود تبليغات مناسب  �

  عدم وجود اينترنت پر سرعت عدم �

عدم رسيدگي به جاده هاي بين شهري و  �

  شهري 

  عدم وجود امكانات جهت رفاه توريستي  �

  عدم وجود مترجم هاي مناسب  �

  عدم وجود سازمان هاي تبليغاتي  �

  عدم وجود بنرهاي مناسب  �

عدم وجود سازمان هاي براي راهنماي  �

  توريست

استفاده از امكانات بومي (طبيعت  عدم �

  زيبا)

عدم كنترل و نگهداري آثار و جاذبه هاي  �

  طبيعي 

عدم استفاده از گياهان بومي درپارك و  �

  مناطق توريستي 

  عدم نگهداري مناسب گياهان فضاي سبز  �

  عدم وجود نور پردازي مناسب   �

  عدم وجود مبلمان شهري مناسب  �

  وجود آثار باستاني و مناطق پر جاذبه �

  طبيعي زيباي مناظر و معتدل هواي و آب �

  اولين منطقه هاي غار نشينيكي از  �

  ارتفاعات منظم و دره هاي كامال موازي �

  پرآب هاي سراب و ها چشمه �

  منطقه مرزي  �

  صنايع دستي كثير  �

  سابقه ي تاريخي زياد  �

  جاذبه هاي طبيعي �

  بارنگي به موقع و فراوان �

  مرتع و جنگل هاي طبيعي �

  پوشش گياهي بومي �

  پارك جنگلي متعدد �

  غارهاي متعدد �

  

  

  

 

  

  

  

  

 استان

  كرمانشاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان

  كرمانشاه
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 عدم وجود نصب تابلوهاي هشداردهنده �

  در سطح مناطق خطرناك

  عدم وجود آب آشاميدني مناسب  �

عدم وجود تابلوهاي معرفي جاذبه هاي  �

  گردشگري

عدم وجود پاركينگ مناسب در مناطق  �

  جاذب توريست 

وجود پيچ هاي جاده اي و گردنه ي  �

 خطرناك

  

  ميانياهداف -2جدول

 مياني امكانات تيمحدود

 

 عدم وجود اينترنت پر سرعت �

 عدم نگهداري ميراث فرهنگي �

 عدم وجود سازمان هاي تبليغاتي �

 عدم بهره وري آب رودخانه ها �

 عدم وجود خيابان هاي شهري استاندارد �

 در معرض زمين لرزه �

 عدم وجود پاركينگ مناسب  �

 رودخانه هاي پرآب  �

 طبيعت زيبا و خدادادي �

 وجود جاذبه هاي آثارباستاني  �

 تابستان هاي خنك در ارتفاعات  �

 بارانزمستان هاي سرد و پربرف و  �

 صنايع دستي كثير  �

 خوش آب وهوا �

 غارهاي متعدد �

  

  

  

  

  

 پاوه بخش
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سازمان هاي راهنماي عدم وجود  �

 توريست به طور دائم

 عدم وجود امكانات خدماتي و بهداشتي �

 تخريب بافت شهري  �

عدم وجود تابلوهاي معرفي جاذبه هاي  �

  گردشگري

  

  

 

  

 سراب هاي متعدد �

 جاذبه هاي گردشگري �

برخوداري مردم بومي از روحيه ي  �

 مهمان نوازي

برخوداري از موقعيت مناسب در نظام  �

 گردشگري استان

برخورداري از ريشه قوي و غني  �

 تاريخي-فرهنگي

 بافت پلكاني �

 چشم انداز هاي طبيعي �

 منطقه مرزي �

  

 عدم وجود اينترنت پر سرعت  �

 عدم وجود سازمان هاي تبليغاتي �

 عدم وجود پاركينگ مناسب  �

 عدم وجود ويالهاي اقامتي �

  عدم وجود امكانات خدماتي و بهداشتي �

 واقع شدن در دامنه كوه شاهو �

 بارش ساليانه زياد �

 آثار باستاني و جاذبه هاي توريستي  �

 آب و هواي معتدل كوهستاني  �

 غار هاي متعدد �

  وجود چشمه ها و سراب هاي متعدد  �

بخش 

  روانسر
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 عدم وجود اينترنت پر سرعت  �

عدم وجود تابلوهاي معرفي جاذبه  �

 هاي گردشگري 

عدك وجود ايستگاه هاي توريستي  �

 دائمي 

عدم وجود رسيدگي به جاده هاي  �

 شهري و بين شهري 

عدم وجود امكانات خدماتي و  �

  بهداشت

 بازارچه مرزي �

 جاذبه هاي گردشگري  �

 منطقه خوش آب و هوا  �

 وجود چشمه هاي پر آب �

 بارش ساليانه زياد �

 وجود غار متعدد �

 صنايع دستي  �

  

  

  

 بخش

  جوانرود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اهداف خرد-3جدول
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 محدوديت

  

 امكانات

 

 خرد

 عدم وجود آب آشاميدني مناسب  �

 عدم دسترسي كامل به درون غار  �

وجود نورپردازي مصنوعي و فقدان نور  �

 طبيعي

 بهداشتي–وجود امكانات خدماتي  عدم �

 محدوديت هاي زير ساختاري �

 محدوديت هاي تأمين منابع آب و برق �

 عدم كنترل و نگهداري فضاي سبز �

 دوري از مراكز وكانون هاي گردشگر �

 وجود نوسانات شديد فصلي  �

 نبود ايستگاه  تبليغاتي و دائمي �

 محدوديت استراتژيك فقدان مديريتي  �

زيست  محدوديت و حساسيت هاي �

 محيطي

استفاده نادرست و شيوه هاي بهره  �

 برداري غلط از غار

 محدوديت در شيوه ي نورپردازي  �

استفاده ي نادرست بازديدكنندگان از غار  �

 (صدمات فيزيكي به زيبايي غار)

 بزرگترين غار آبي قاره آسيا �

 ميليون سال 60قدمت حدود  �

 وجود دو ايستگاه هواشناسي  �

 خالص ترين آب هاي روي زمين  �

 كشف اشياء باستاني  �

 متري غار2700آبشار در عمق 4وجود  �

 كيلومتر 13طول تقريبي غار  �

 وجود استاالگميت ها واستاالكتيت  �

 وجود چتر هاي بي نظير واژگون  �

 وجود خفاش هاي بسيار نادر  �

 وجود مار و مارمولك هاي رنگي  �

 تنوع رنگ و شكل قنديل  �

 ل غار وجود آب در داخ �

وجود تضاد ها و كنتراست هاي طبيعي در  �

 مسير غار 

وجود قنديل هايي كه موسيقي غريبي  �

 طنين انداز مي كنند

در اطراف كوه هاي صخره اي ودرختان   �

 بلوط 

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غار قوري 

  قلعه
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عدم برگزاري جشنواره ها و همايش  �

 هاي معرفي منطقه 

 عدم راه اندازي پايگاه اينترنتي  �

اطالع رساني در عدم توزيع بسته هاي  �

 بازار هاي هدف 

عدم هماهنگي با آژانس ها و دفاتر  �

 خدمات مسافرتي و تور هاي مختلف 

كف و كيف نامناسب سرويس هاي  �

 بهداشتي 

كمبود فضا پاركينگ عمومي در ايام پر  �

 تردد

نبود ساز و كاري مناسب براي اطالع  �

 رساني و فعاليت هاي تبليغي 

 نبود سيستم حمل و نقل مناسب  �

 نبود المان هاي مناسب  �

 نبود اتو سينما و تبليغات محيطي  �

 نبود آب نما هاي مناسب سايت �

 نبود سنگ فرش مناسب سايت  �

 نبود مبلمان شهري مناسب سايت  �

 نبود ويالي اقامتي در پيرامون سايت �

ضعيف بودن روابط فيزيكي و  �

 سيركوالسيون در سايت 

 اقليمي مناسب موقعيت از برخورداري �

 فرهنگي و طبيعي فضاي از برخورداري �

   نخورده دست و بكر

 بديع و زيبا اندازهاي چشم از برخورداري �

 همچون دارند، بصري ويژه ارزش كه

 گياهي پوشش و جنگل و طبيعت كوهها،

 بافت ، ها رودخانه فرم بفرد، منحصر تقريبا

 همجوار سكونتگاههاي پلكاني و روستايي

   محدوده، با

 مناسب و قوي ذهني تصوير از برخورداري �

 فعاليتهاي عرصه در خوشنامي و

   هدف بازارهاي  و گردشگري

 مهمان روحيه از بومي مردم برخورداري �

 نوازي

 نظام در مناسب موقعيت از برخورداري �

 محور در شدن واقع و استان گردشگري

 – اورامان -كرمانشاه گردشگري كانون

 مريوان

 سنتي هاي جاذبه و فعاليتها بودن زنده �

 صنايع مردم، زيست الگوي همچون منطقه

 مي مصرف و توليد نوعي به كه دستي

 ساير و غذايي الگوي و موسيقي شود،

  .روزانه هاي فعاليت
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عدم نصب بيل بورد تبليغي و اطالع  �

 رساني 

عدم نصب پالكارد ،پوستر و تابلو هاي  �

 راهنما

عدم تهيه ي و پخش فيلم هاي تبليغاتي  �

 به زمان بين ملي و بين المللي 

 عدم احداث كافه باغ �

عدم احداث فروشگاهي براي عرضه  �

 محصوالت و توليدات بومي 

عدم وجود مركزي براي پشتيباني و راه  �

 اندازي تور هاي تخصصي زمستان

 يطي آلودگي زيست مح �

برهم خوردن نظم اكوسيستم منطقه دراثر  �

 ساخت و سازها

اثرات منفي بر فرهنگ بومي و محلي  �

 منطقه

ساخت و ساز هاي نامناسب با محيط  �

 طبيعي 

عدم بازگشت سود گردشگري به مردم  �

 محلي 

عدم انطباق برنامه هاي بيروني با برنامه  �

 هاي محلي

 ضعف مديريتي و عدم ثبات  در مديريت  �

 منحصر اندازهاي چشم از برخورداري �

 پاين هاي محدوده در باغي و زراعتي بفرد

  مجموعه دست

 پذيري مشاركت روحيه از برخورداري  �

 غني اجتماعي سرمايه و مردم باالي

 فرهنگي غني و قوي ريشه از برخورداري �

 تاريخي –

 بين – ملي گردشگري كانون با همجواري �

 از برخورداري نتيجه در و كرمانشاه المللي

   بازديد روزانه هاي گشت دريافت امكان

 براي مناسب و ويژه فرهنگي فضاي وجود �

   غريبه و گردشگر پذيرش

 اشتغال زايي وايجاد در آمد �

استفاده از توان مردم بومي در جهت  �

 مديريت گردشگري 

ايجاد انگيزه براي گسترش اكوتوريسم  �

 منطقه 

 تنوع زيستي و گياهان و جانوري �

 منابع آبي فراوان  �

 ويژگي هاي فرهنگي �

  

  

غار قوري 

  قلعه
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اماكن اقامتي متناسب براي قشر كمبود  �

 مختلف گردشگران

نامناسب بودن تأسيسات و تجهيزات  �

 تفريحي موجود

 عدم استفاده از توان هاي  منطقه در ايجاد �

 اشتغال 

كمبود عالئم راهنمايي در مناطق مختلف  �

 براي اطالع رساني به اكوتوريسم ها 

استفاده بيش از اندازه و بدون برنامه از  �

 طبيعيتوان هاي 

عدم توجه به جاذبه هاي اكوتوريستي  �

 منطقه در جهت شكوفايي اقتصادي 

عدم آگاهي صحيح مردم و مسئوالن  �

 نسبت به جاذبه هاي اكوتوريستي 

فقدان فرهنگ سازي مناسب براي جذب  �

 گردشگران  

  

  

  

  

  

غار قوري 

  قلعه

  

  

 

  تحليل يافته ها 

قه طبا داشتن ويژگي هاي منحصر به فرد در دنيا بي نظير است. اين غار با قرارگيري در غرب ايران و در من غار قوري قلعه

 SWOTاي كامال طبيعي و بكر مي تواند يك كانون جاذب گردشگر محسوب شود. براساس نتايج حاصل از جدول 

منطقه و تبديل نقاط ضعق به قوت و همچنين  راهكارهاي زير را جهت ارتقا كيفيت گردشگري يا همان ژئوتوريسم در اين

  كاهش تهديدها ارائه شده است:
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  سطح كالن:

 استفاده آثار باستاني و مناطق پر جاذبه جهت جذب توريست �

 استفاده از آب و هواي منطقه در جهت پيش برد جذابيت هاي منطقه �

 ارائه بروشور هايي در جهت اطالع رساني براي جذب توريست �

 ي مناسب در مغازه ها جهت جذب توريست در مناطق مرزي تشويق به نما �

 برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دستي براي جذب توريست و افزايش در آمد  �

 تشويق به تشكيل سازمان هاي تبليغاتي دائمي �

 راه اندازي اينترنت پر سرعت در سطح استان �

 توريستيتشويق به تشكيل گروه هاي مترجم زبان بين المللي  در سطح مناطق  �

 افزايش بنر ها و تابلو هاي مناسب در سطح استان براي آگاهي بيشتر توريست �

 رسيدگي بيشتر دولت نسبت به بودجه اين استان �

 نظارت بيشتر مسئولين به مناطق توريستي  استان �

 افزايش نصب تابلوهاي هشدار دهنده در سطح جاده هاي بين شهري توريستي  �

 احداث تصفيه خانه �

 همگاني به جمع آوري زباله در مناطق توريستي استانآموزش  �

 آموزش همگاني در جهت افزايش ماندگاري بيشتر آثار باستاني و جاذبه هاي طبيعي  �

 تشويق  به تأسيس پاركينگ در سطح مناطق توريستي استان �

 نظارت بيشتر بهداشت به مكان هاي خدماتي عمومي مانند:رستوران،.... �

  سطح مياني:

  وه:پا
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 تشويق همگاني در جهت حفظ طبيعت خدادادي �

 نظارت بيشتر مسئولين به فضا سبز منطقه �

 نظارت بيشتر ميراث فرهنگي نسبت به اين منطقه  �

 نصب تابلوها و بنرهاي مناسب گردشگري در جاي مناسب  �

 نظارت بيشتر مسئولين نسبت به خيابان هاي شهري و بين شهري  �

 ريستي دائم تشويق به تشكيل سازمان هاي تو �

 افزايش آگاهي مردم در جهت حفظ و نگه داري مناطق جاذب با برگزاري كالس هاي آموزشي �

 نظارت مسئولين در جلوگيري از تخريب بافت شهري پلكاني منطقه �

تأسيس كارخانه ي سانديس سازي جهت تلف نشدن انگور هاي مرغوب و فراوان منطقه و ميوه هايي از قبيل  �

 انار،سيب و...

 مريوان-توجه بيشتر به محور ديدني و جذاب پاوه �

پاك سازي منطقه ي مرزي از ميدان هاي مين گذاري شده كه هنوز مردم در حال جنگ هستند تا بدون ترس  �

 كوهنوردان و گردشگران را به سياحت بپردازند.

 راه اندازي اينترنت پرسرعت �

 احداث تصفيه خانه �

 برگزاري جشنواره ها و همايش ها  �

  روانسر:

 نظارت مسئولين به حفظ و نگه داري آثار باستاني و جاذبه هاي توريستي  �

 تشويق به تشكيل ويالهاي اقامتي �

 تأسيس پاركينگ �

 نصب تابلوها وبنرهايي جهت جذب توريست �
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 تشويق به تشكيل ايستگاه هاي توريستي دائمي �

 برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دستي  �

 وريست ارائه تبليغات هايي جهت جذب ت �

  جوانرود:

 ارائه اينترنت پر سرعت �

 نصب تابلوها و بنرها مناسب جهت جذب توريست �

 احداث تصفيه خانه �

 تشويق به ايستگاه هاي توريستي دائمي �

 برگزاري نمايشگاه هاي سنتي صنايع دستي �

 نظارت بيشتر مسئولين به جاده هاي بين شهري و شهري  �

  خرد

  غار قوري قلعه:

 شناسان مجرب براي راهنمايي گردشگر در درون غار استفاده از زمين �

 استفاده از نور پردازي هاي طبيعي براي جلوگيري از تخريب زود رس غار از طريق جلبك سازي �

 نظارت بهداشت در مكان هايي مانند:رستوران ها،.... �

 نصب بنر ها و تابلوهايي براي آشنايي توريست در جاي مناسب  �

 ه غار را نشان مي دهدنصب تابلوهايي كه تاريخچ �

 استفاده ازآب درون غار براي بيماري هاي خاص �

تأسيس موزه چه اي در اين منطقه ، آثار باستاني كشف شده در اين غار را در معرض نمايش به بازديد كنندگان  �

 قرارداده شود.

 ايجاد سازمان هاي تبليغاتي بين المللي و دائم براي جذب توريست در چهار فصل �
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 زي در زمينه داخلي غار براي جلوگيري از تخريب زود رس غارفرهنگ سا �

 نظارت بيشتر ميراث فرهنگي به اين منطقه كه جزءنادر ترين غار هاي آسيا است. �

 توسعه بخشيدن به رستوران هاي محوطه غار و احداث رستوران هاي ديگر با غذاهاي ايراني و خارجي  �

 احياي صنايع دستي و كمك دولت به صنعتگران �

 تشويق سرمايه گذاران خصوصي  �

تشويق به تأسيس خدماتي مانند:غذا خوري ،بانك ها و عابر بانك ،ايستگاه هاي اينترنت، بنگاه هاي اقتصادي،فروشگاه  �

 ها ،پست ها،ايستگاه هاي قوي مخابرات

 نند.استخدامي افراد مجرب در اين زمينه مانند زمين شناسان كه به حفظ ونگه داري ژئوسايت  كمك مي ك �

 گسترش و ارتقاي دانش عموم در رابطه با علوم زمين و محيط زيست �

 آشنايي با رسم ها ، سنت ها، باورها، عادت ها،لباس ها،غذاهاي محلي براي گردشگران جالب است. �

 نظرخواهي از بازديد كنندگان در قالب وبالگ هايي در زمينه پيش برد منطقه �

مانند:دوچرخه سواري كوهستان ،صخره نوردي،غار نوردي ،چتر بازي افزايش بازي ها و ورزش هاي مهيج  �

 ،پاراگاليدر،پرواز با بالن ،كايتنيك سواري،كايت سواري ،هواپيما هاي تفريحي،سنگ نوردي و...

 نظارت بيشتر مسئولين در زمينه بودجه مورد نياز منطقه (غار قوري قلعه) �

 افزايش مبلمان هم ساز با طبيعت �

 آموزش همگاني به جمع آوري زباله  �

 گسترش اماكن اقامتي متناسب براي قشر مختلف گردشگران  �

 استفاده از توان هاي طبيعي منطقه در ايجاد اشتغال براي جوانان �

 افزايش عالئم راهنمايي در مناطق مختلف براي اطالع رساني اكوتوريسم ها  �

 بدون برنامه از توان طبيعي  نظارت كامل افراد مجرب در استفاده بيش اندازه و �

 توجه بيشتر به جاذبه هاي اكوتوريسمي منطقه در جهت شكوفايي اقتصادي  �
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 صحيح مردم و مسئوالن نسبت به جاذبه هاي اكوتوريستي  آگاهي افزايش �

 افزايش فرهنگ سازي مناسب براي جذب گردشگران  �

 تشويق به انطباق برنامه هاي بيروني با برنامه هاي محلي  �

 يس سازمان هايي براي پشتيباني و راه اندازي تور هاي تخصصي زمستانهتأس �

 نظارت بيشتر دولت در زمينه بازگشت سود گردشگري به مردم محلي �

 استفاده از توان هاي مردم بومي در جهت مديريت گردشگري و اشتغال زايي و ايجاد در آمد  �

 ختلف هماهنگي با آژانس ه و دفاتر خدمات مسافرتي و تور هاي م �

 توزيع بسته هاي اطالع رساني �

 ميليون ساله60آموزش سطح آگاهي مردم در وارد شدن به غاري با قدمت  �

 بازديد آسايش تامين و جذب در محلي هاي كنسرت اجراي حتي و جلسات نمايش، جهت مناسب نورپردازي اجراي �

 .داشت خواهد مهمي بسيار نقش كننده

) آنجاست طبيعي هاي سنگ در فرورفتگي طبيعي فرم از برگرفته كه( غار عنوان تحت اي بوفه استقرار و جانمايي �

 داد. خواهد سرويس بازديدكنندگان به آن، ساختار زيبايي بر عالوه كه است مسير اين در جذبه پر عناصر از يكي

 باالترين مسير اين كه آنجايي از( اند گرفته قرار غار اصلي ورودي مسير در كه زشت ظاهر با متفرقه هاي دكه حذف با �

 گردد مي تبديل مسير طول در نشيمن هاي مكان به فضاها  اين ،)دهد مي اختصاص خود به مجموعه در را تردد

 پاركينگ نزديكي است، برخوردار غربي و شرقي فرعي ورودي دو و اصلي ورودي يك از مجموعه اينكه به توجه با �

 بين زياد فاصله نيز و بازديدكنندگان استراحت فضاي ازدحام و شلوغي و تردد از جلوگيري جهت ها ورودي به

 .است اهميت حائز بسيار ها، ورودي

داشته باشد  monumentalحجم و فرم ساختمان هاي  طراحي شده براي اين منظور مي تواند حالت خاص  و يا  �

(براي تبديل شدن آن به يك نشانه و عنصر شاخص معماري در منطقه). همانطور كه در توضيحات آمده است ساخت 

به صورت پلكاني ديده شده كه خود عالوه بر كاستن ميزان خاك برداري و خاك ريزي و كاهش هزينه ها، در فراهم 

 ا ايفاء مي نمايد.نمودن چشم انداز براي تمامي واحد ها نقش بسزايي ر
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استفاده از گونه هاي هميشه سبز كه با اقليم سرد منطقه نيز سازگاري دارند مي توانند تنوع و حيات سبز را در طول  �

 فصول سال ايجاد نمايد و عالوه بر آن موجب جلوگيري از فرسايش خاك گردند. 

  

  نتيجه گيري:

 طول در .شد شناخته رسميت به آلمان زمين علوم علمي انجمن در اي رشته عنوان به ژئوتوريسم ، 1991 دهه از اواخر

 جاندار ،متوجه عالقه ،بيشترين امروزه. است داشته چشمگيري افزايش طبيعي نواحي گردشگري به ،توجه اخير دهه دو

 قبيل از( طبيعت جان بي اشكال به كمتري ،متوجه مقايسه مقام ودر است بوده  )جانوري و گياهي هاي مجموعه( طبيعت

 مناطق وايجاد زيست محيط حفاظت فرهنگ شدن همگاني از بعد .است شده) شناختي زمين هاي فرآيند- و ساختارها

 قديمي و فرهنگي ، طبيعي هاي سايت بين المللي سطح ودر آمده به وجود جهان سراسر در ملي هاي ،پارك شده حفاظت

 توسط ها ژئوپارك بحث آن از پس .است گرديده ثبت و معرفي بفرد شناسي منحصر زمين هاي پديده وجود خاطر به

 توسعه و جهت رشد است شناسي زمين بفرد منحصر هاي پديده داراي كه مكانهائي مبحث اين در و مطرح گرديد يونسكو

 ، چين هاي كشور در ژئوپارك هاي اين شبكه از تعدادي امروزه  گرفتند نام ژئوپارك عنوان تحت ، اي منطقه اقتصادي

 باعث بزودي رسد مي نظر به و شده ايجاد اسپانيا و شمالي ،ايرلند انگلستان ، يونان ، اتريش ، ايتاليا ، فرانسه ، آلمان

 صنعتي انقالب كه كند ايفامي را نقشي گردشگري امروزه)  2006نيوسام  و داولينگ ژئوتوريسم گردد( جهاني پيشرفت

) محدوده مطالعاتي قوري قلعه در استان كرمانشاه ، و شهرستان 1374نكوئي صدر در زمينه تحول اجتماعي ايفا نمود( 

پاوه قرار گرفته است. غار قوري قلعه كه يكي از بزرگترين غارهاي كشور و يك اثر طبيعي ملي به شمار مي رودبا دارا 

م گردشگري تبديل شود .از قابليت بودن قابليت هاي بسيار قابل توجه ،توانايي آن را دارد كه به يكي از كانون هاي مه

هاي اين ژئوپارك براي گردشگري ،اكوتوريسم و در كنار آن ژئوتوريسم است كه مي تواند عالوه بر طبيعت گردان 

داخلي،زمينه ساز جذب گردشگران خارجي شود.ژئوپارك ميراث به جاي مانده طبيعي و بشري در كره خاكي است.در 

هن و پيچيدگي هاي زمين شناختي بيشتري برخوردار باشد ,پتانسيل مناسبي رادر توسعه ميان هر كشوري كه از تاريخ ك

ترين غار قوري قال يا قوري قلعه، بزرگو با توجه به تحليل به دست ).KPMG.2002اين صنعت به همراه خواهد داشت (

كيلومتري شهر روانسر،  25ارد. اين غار در ميليون سال است؛ كه در استان كرمانشاه قرار د 65 ،غار آبي خاورميانه با پيشينه

با مديريت  استپاوه و در همسايگي روستايي به همين نام جاي گرفته -در دامنه كوه شاهو و مشرف بر جاده روانسر 

 برنامه ريزي در اين ززمينه مي توان به عنوان قطب گردشگري و درامد اشتغال زايي از اين مكان استفاده شود . 

:منابع  
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