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چکیده
در دهه اخیر ،گردشگری زمین شناختی به عنوان مقولهای جديد ،مورد توجه خاص برنامهريزان ،سیاستگذاران و
محققان قرار گرفته است .مناطق جغرافیايی ايران با داشتن جاذبههای طبیعی غنی ،ظرفیت و توان بالقوه بااليی در توسعه اين
رشته از گردشگری دارند .غارهای کارستی ايران نیز با توجه به نحوه تشکیل و وجود اشکال متنوع ،می توانند نقش بسزايی
در درآمدزايی ،رشد و توسعه منطقه ای داشته باشند .مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قابلیتهای غار کتلهخور جهت
کمك به فرايند توسعه شهرستان خدابنده و استان زنجان تدوين شده است .روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق،
کاربردی است .در اين راستا ،با استفاده از مطالعات میدانی ،کتابخانهای و سپس نظرخواهی از  19محقق ،کارشناس و
مسئوالن امر که آشنايی کامل از غار ،ويژگیها و مشکالت آن داشتند؛ نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد با استفاده
تکنیك  SWOTتعیین گرديد .نتايج تحقیق بیانگر آن است که با توجه به موقعیت و شرايط غارکتله خور ،اتخاذ راهبرد
توسعهای ضروری است .بعالوه لزوم سرمايه گذاری دولت و بخش خصوصی ،ارتقای کیفی شبکه های ارتباطی ،آموزش،
استفاده از نیروهای متخصص و افزايش آگاهی گردشگران از ديگر اقداماتی است که در جهت بهرگیری از ظرفیتهای غار
بايستی صورت گیرد.

واژگان کلیدي :گردشگری زمینشناختی ،توسعه ،زنجان ،کتلهخور ،تکنیك . SWOT

 . 3عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان ahmadi.manijeh@gmail.com
 .2عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
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مقدمه

پديدهها و فضاهای زيبا و جذاب زمین شناختی عالوه بر اينکه برای دانشمندان
علوم زمین مهم تلقی میشوند و رازهايی از تاريخ تحوالت کره زمین را مشخص می-
کنند ،در تمام دوره ها و زمانها انسانها را به خود جلب کردهاند (براندت و همکاران،
 .)2992ارتباط انسان با محیط طبیعی و بهرهبرداری از منابع و قابلیتهای آن سابقهای به
قدمت پیدايش وی بر روی کره زمین دارد و در طول زمان شکلهای متفاوتی را به خود
گرفته است .ديدار و تماشای مناظر بکر و طبیعی از عاليق اصلی انسان جستجوگر قرن
 23است .با توسعه روزافزون صنعت گردشگری در جهان ،مفاهیم جديدی در اين حوزه
وارد شده که زمین گردشگری 3يکی از آنهاست .اين شاخه جديد ،به معرفی پديدههای
علوم زمین به گردشگران با حفظ هويت مکانی آنها می پردازد (سرايی و همکاران،
 .)3131ژئوتوريسم بخشی از صنعت در حال رشد جهانی است که توسط افرادی که
به دنبال فهم عمیقی از محیطشان هستند ،حمايت میشود (ترنر و همکاران.)2992 ،
ويژگیهای اصلی ژئوتوريسم در ارتباط با طبیعت ،انگیزههای آموزشی ،تشويقی و
ارتباط با موضوع پايداری است (بالمی .)3001 ،ايران براساس رتبه بندی يونسکو ،به
لحاظ تنوع زيستی و جاذب های طبیعی در رتبه پنجم جهان و از نظر جاذبه های
گردشگری جزو ده کشور برتر دنیا است؛ اما هم اکنون از بازار جهانی گردشگری
بیبهره است .بر اساس پیش بینیهای انجام شده تا سال 2929میالدی تعداد
گردشگرانی که به ايران می آيند بايد حدود  29میلیون نفر باشد (صبوری .)3131 ،با
توجه به اينکه میراث زمینشناختی در سرتاسر کشور ايران گسترده شدهاند ،می بايست
توسط انواع راهکارهای حفاظتی ،مديريتی و برنامهريزی از طريق ايجاد ژئوپارک و
ژئوسايت مورد حفاظت قرار گیرند (درهشوری و کسرائیان3003 ،؛ زياری و همکاران،
 .)3131مناطق جغرافیايی ايران با دارا بودن مکانها ،آثار و پديده های زمین شناسی،
جغرافیايی ،ژئومورفولوژيکی و زيستی بسیار متنوع و زيبا در صورت مکانيابی
صحیح ،ايجاد امکانات رفاهی ،تربیت نیروی انسانی متخصص و راهنمای تور ،می-
1- Geotourism
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توانند به دنیا معرفی و مورد استفاده قرار بگیرند (ابراهیمی فینی .)3131 ،بايستی توجه
داشت که اگر اين منابع به نحوی مناسب برنامهريزی و مديريت شود به عنوان محرکی
برای فرايند توسعه همهجانبه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی میتواند مطرح گردد
(شريفزاده و مرادنژاد .)3133 ،در اين راستا ،توسعه ژئوتوريسم پايدار بايد بر پايه
گردشگری مبتنی بر مشارکت مردم بومی ،شکل گیرد تا منافع اجتماعات محلی و
ساکنان آن نیز به حداکثر برسد و باعث بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی گردد
(قاسمی .)3131 ،در مجموع می توان ادعا نمود که قابلیت و پتانسیلهای موجود در
خصوص جذب گردشگر داخلی و خارجی کشورمان در حد بااليی است که با انجام
برنامهريزی منسجم ،اتخاذ تدابیر ويژه و فراهم نمودن تمهیدات الزم میتوان از اين
جاذبهها و مواهب طبیعی در جهت توسعه گردشگری ،کمال بهره را برد (اسدی و
همکاران .)3131 ،مقاله حاضر با هدف نحوه بهرهگیری از جاذبهها و پديدههای
ژئوتوريستی غار کتلهخور در جهت توسعه شهرستان خدابنده و استان زنجان تدوين
شده است .پرسش اصلی پژوهش حاضر اين است که به منظور بهرهگیری از قابلیت و
ظرفیتهای باالی غار کتله خور ،برای بهرهبرداری از آن چه اقدامات و استراتژيهايی را
برای کمك به توسعه شهرستان خدابنده بايستی اتخاذ نمود؟ در حال حاضر ،غار کتله
خور در جذب زمینگردشگران موفقیت چندانی نداشته و بیشترين تعداد بازديدکنندگان
خانوادگی يا دسته جمعی از غار مربوط به تعطیالت نوروزی است و در ديگر ايام سال،
اکثر بازديدکنندگان دانشجويان و دانشآموزان هستند.
با توجه به موضوع مورد بررسی در اين مقاله که عالوه بر پديدههای زمینشناسی و
ژئومورفولوژی به ويژگیهای جغرافیايی منطقه نیز میپردازد ،با مفهوم گردشگری
زمینشناسی ارائه شده توسط ناشنال جئوگرافیك (استِو ،کوک ،درِو )2992 ،انطباق
بیشتری دارد.
مواد و روشها
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در اين تحقیق ابتدا به منظور آشنايی بیشتر با غار کتله خور ،مطالعات کتابخانهای و
توصیفی در ارتباط با آن انجام گرفت تا ضمن بررسیهای مقدماتی و اولیه ،ويژگیها و
تاريخچه آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد و روند کار در عملیات میدانی تسهیل گردد.
عملیات میدانی نیز به صورت مشاهده از غار و مصاحبه با کارشناسان غار در محل،
مسئوالن و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ساير مسئوالن ذيربط
استان برای دستیابی به اهداف پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی–
تحلیلی و میدانی (مشاهده و مصاحبه)) به بررسی جاذبهها ،امکانات ،خدمات و وضعیت
گردشگری منطقه مورد مطالعه پرداخته شد .در مرحله بعد برای تجزيه و تحلیل
اطالعات کسب شده و ارائه راهبردهای الزم جهت توسعه گردشگری زمین شناختی ،از
روش تحلیل  3 SWOTاستفاده شده است (جدول .)3با استفاده از اين روش طی
بررسیهای میدانی و مطالعات انجام گرفته روی محیط بیرونی و درونی منطقه ،فهرستی از
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد شناسايی شد و سپس از طريق نظرخواهی از  19نفر
از اساتید محقق در زمینه گردشگری و ژئوتوريسم ،کارشناسان مطلع سازمان میراث
فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری و مسئوالن امر ،وزن دهی و امتیازدهی به گزينههای
موجود در جداول پرسشنامهها توسط آنان انجام گرفت و سپس مراحل محاسبه و تحلیل
هر کدام از گزينهها با روش فوق انجام شد و در نهايت جهت کاهش نقاط ضعف و
تهديد و ارتقای سطح قوت و فرصت در ارتباط با توسعه ژئوتوريسم در منطقه مورد
مطالعه تالش گرديد تا راهبردهای مناسبی ارائه شود.
بحث و بررسی

غار کتله خور به عنوان يکی از مهمترين جاذبههای ژئوتوريستی ايران ،در موقعیت
جغرافیايی  23درجه و  3دقیقه طول شرقی و  13درجه و  39دقیقه عرض شمالی در
جنوب شهر کوچك گرماب شهرستان خدابنده و در 329کیلومتری جنوب استان زنجان
1 - SWOT= Strengths Weakness Opportunities Threats
سوات،يكي از تكنيكهاي مورد استفاده در برنامهريزي راهبردي است که با استخراج و بررسي نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهديد در زمينه مسائل
مختلف ،در نهايت منجر به اتخاذ راهبردي مشخص و منطقي ميگردد.
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در شمال غرب ايران قرار گرفته است .اين غار از طريق جاده زنجان -سلطانیه  -خدابنده
و همچنین جاده اصلی زنجان -بیجار قابل دسترسی است (جمالی .)3133 ،کتله خور،
طوالنیترين غار ايران ( 32329متر طول) و دومین غار مهم توريستی ايران ( 3239متر
مسیر قابل بازديد برای عموم) میباشد (ارشدی و لومانس )2992 ،و در زون تکتونیکی
ايران مرکزی قرار دارد (رئیسی و لومانس )2991 ،اين غار در آهكهای دوره
الیگومیوسن تشکیل شده است (امریکاظمی و مهرپويا .)2992 ،غارنهشته های کلسیتی
متعددی مانند استاالگتیت ،استاالگمیت ،ستون ،روانسنگ ،پرده ،پوسته و گلهای
آراگونیتی در بخشهايی از غار که آب از باال نشت می کند به وفور يافت می شود
(رضايی و نخعی .)3131 ،غار کتله خور از نوع شبکه متصل مارپیچی میباشد.
گذرگاههای غار در يك الگوی متصل مارپیچی در  1طبقه تشکیل شده است
(محمودی سیوند .)3110 ،اين غار در بهار  3113هجری شمسی توسط يك هیات کوه
نوردی ،شناسايی و کشف شد (فتحی اصل .)3031311 ،اگرچه منطقه وسیعی از اين غار
که  29کیلومتر طول دارد مورد شناسايی قرار گرفته ،اما هنوز تمامی اين غار به طور
کامل کشف نشده است (امریکاظمی و مهرپويا( )2992 ،شکل 3و.)2

شکل  13مقطع شماتیك غار کتله خور (منبع 1رضايی و نخعی)3131،
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شکل  12غار کارستی کتله خور -3 1ورودی غار -2 .يکی از تاالرهای ديدنی در طبقه دوم -1 .بخش
گردشگری غار -2 .ستونهای کارستی -3 .تاالر پذيرايی غار  -2پديده روانسنگ.
ردیف

جدول  12رتبه و وزن نرمال نقاط قوت غار کتلهخور
نقاط قوت

يکی از زيباترين غارهای آهکی جهان
3
دومین غار گردشگری ايران
2
طوالنیترين غار ايران با غارنهشتههای متنوع مانند قنديلهای
1
گل کلمی ،قلمی ،استاالگتیت.
قرارگیری در محور گردشگری فرهنگيی ،تياريخی و هنيری
2
زنجان – سلطانیه -خدابنده -گرماب بيه عنيوان عاميل بيالقوه
برای توسعه گردشگری
مجاورت با مراکز جمعیتی و شهری بزرگ از جمله زنجان و
3
همدان
داشيتن محيیط آرام و مطليوب بيرای شهرنشيینان جهيت
2
استراحت و تمدد اعصاب و تفريح
امکان بازديد گردشگران حدود نه ماه از سال
1
وجود سد خاکی کتلهخور در مجاورت غار
3
دارا بودن طرح جامع منطقه نمونه گردشگری
0
برخورداری از زيرساختهای الزم برای سيرمايهگيذاری ماننيد
39
راه ،برق ،مخابرات.
مجموع ()IFE

رتبه وضع
موجود
()0-4
1
1
1

9/922
9/920
9/920

1

9/932

9/322

1

9/922

9/313

2

9/913

9/922

1
2
2
2

9/922
9/912
9/923
9/923

9/313
9/912
9/932
9/932

وزن
نرمال

عوامل درونی (داخلی) مؤثر بر گردشگري زمین شناختی کتلهخور

حاصل ضرب
وزن نرمال در
رتبه
9/332
9/291
9/291

3/112
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هدف اين مرحله سنجش محیط داخلی (درونی) غار کتلهخور جهت شناسايی
نقاط ضعف و قوت ،يعنی جنبههايی است که در راه دستيابی به اهداف برنامهريزی و
اجرای تکلیفهای آن ،زمینههای بازدارنده يا مساعد دارد .از اينرو ،قابلیتها و منابع
مورد بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و ضعف تقسیمبندی گرديد و به هر
کدام از موارد رتبه و وزن نرمال در وضع موجود اختصاص يافت (جدول 2و.)1
ردیف

جدول  11رتبه و وزن نرمال نقاط ضعف غار کتلهخور

3

نقاط ضعف

رتبه وضع
موجود
()0-4

وزن
نرمال

حاصلضرب
وزن نرمال در
رتبه

کمبود حفاظ و موانع برای برخی از پدييدههيای ارزشيمند درون
غار به منظور جلوگیری از دسترسی مستقیم گردشگران

1

9/923

9/331

1

9/923

9/331

1

9/919

9/239

2

9/913

9/91

2

9/913

9/91

2

9/913

9/91

2

9/923

9/932

2

9/920

9/933

2

9/913

9/91

2

9/902

9/112

عدم نصب تجهیزات صوتی تصويری چند زبانی از قبیل مانیتور و
2
تلويزيييون در سييالن انتظييار غييار بييه منظييور اطييالعرسييانی و دادن
هشدارهای الزم به گردشگران
ضيعف و کمبيود نیروهيای راهنمييا ،متخصيص و مياهر بيه منظييور
1
راهنمايی در غار (در حال حاضر فقط  3نفر راهنما)
امکييان سيير خييوردن و لغزنييدگی کييف غييار در مسييیر تشييکیل
2
استاالگمیتها
پايین بودن استحکام توريهای اطراف پديدهها و سهولت تخرييب
3
آنها در طی بازديد
پايین بودن میزان استحکام نردههای ايجياد شيده بيه منظيور عبيور
2
گردشگران از اين مسیرها و امکان آسیبديدگی آنها
کمبود تابلوهای راهنما و عالئم هشدار دهنده چند زبانيه در درون
1
غار و امکان گمشدن در داالنها متعدد غار
امکان فرونشینی کف غار در شيرايط بارنيدگی شيديد و رطوبيت
3
زياد
ارائييه برخييی اطالعييات نيياقص و اشييتباه در زمینييه زمييینشناسييی و
0
ژئومورفولوژی به گردشگران توسط راهنمايان غار
ضعف امکانات خدماتی –رفاهی(ماننيد سيرويسهيای بهداشيتی،
39
هتل ،رستوران،پارکینگ)
مجموع ()IFE

3/192

عوامل بیرونی(خارجی) مؤثر بر گردشگري زمین شناختی غار کتله خور

هدف اين مرحله کند و کاو آثار محیط بیرونی در ناحیه مطالعه شده جهت شناسايی
فرصتها و تهديدهايی است که ناحیه کتلهخور در ارتباط با گسترش گردشگری با آن
مواجه است .بنابراين بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت محیط پیرامون
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ناحیه ،مجموعه فرصتها و تهديدهای موجود و مؤثر بر اين ناحیه مورد بررسی قرار
گرفت و به هر کدام از موارد رتبه و وزن نرمال اختصاص يافت (جدول 2و جدول .)3
ردیف

جدول  12رتبه و وزن نرمال عوامل بیرونی (فرصتها) کتلهخور

3
2
1
2
3
2
1
3
0
39

فرصت
شهرت جهانی غار کتله خور
نزديکی به پايتخت کشور(تهران)
نزديکی به جاذبههای گردشگری در استانهای همجيوار ماننيد غيار
علیصدر در همدان بهجهت امکان مبادله و انتقال گردشگران
افزايش توجه دولت بيه سيرمايهگيذاری و برناميه رييزی در بخيش
گردشگری
افزايش انگیزه برای بیشتر مسافرت و تفريح مردم شهرهای بيزرگ
و حومه
قرارگیری غار در استان زنجان به عنيوان گلوگياه ارتبياطی مرکيز،
شمال و شمالغرب ايران ،همجواری با  1استان و امکيان دسترسيی
چندجانبه به غار
وجود نیروهای متخصص و کارشناسان باتجربه در استان
نزديکييی بييه اميياکن دارای هويييت ملييی و جهييانی از جملييه گنبييد
سلطانیه ،برای شکلگیری خدمات و تورهای گردشگری.
استقرار راهدارخانيه هيا در مسيیر شيهر گرمياب تيا غيار بيه منظيور
جلوگیری از مسدود شدن غار براثرعوامل طبیعی (مانند بارش برف
شديد)
امکان بهرهگیری از تسهیالت بانکی جهت سيرمايهگيذاری بخيش
خصوصی در اطراف غار و منطقه
مجموع ()EFE

رتبه وضع
موجود
()0-4
2
2

9/921
9/921

1

9/910

9/211

2

9/921

9/902

2

9/921

9/902

2

9/913

9/91

2

9/923

9/932

1

9/913

9/231

2

9/913

9/91

2

9/921

9/902

وزن
نرمال

حاصلضرب
وزن نرمال در
رتبه
2×9/921=9/902
9/902

3/322

ردیف

جدول  13رتبه و وزن نرمال عوامل بیرونی (تهديدها) کتلهخور
تهدید

کیفیت نامناسب شبکه هيای ارتبياطی و دسترسيی بيه غيار در محيور سيلطانیه – قیيدار-
3
گرماب و به خصوص از  29کیلومتر مانده به غار
کمتوجهی و تخريب درون غار به خصوص قنديلها توسط گردشگران
2
از بین رفتن فرهنگ سنتی -محلی مردم بومی منطقه (آداب و رسوم،پوشاک)...
1
تخريب محیط زيست و زمینهای کشاورزی و روستايی اطراف
2
کمتوجهی گردشگران در استفاده صحیح و بهینه از امکانات خدماتی و رفاهی
3
افزايش و امکان وقوع جرم و تخلفات اجتماعی-فرهنگی با ورود گردشگران
2
ضعف تخصیص اعتبارات گوناگون
1
عدم تمايل بخش خصوصی برای سرمايهگذاری
3
عدم توجه و حمايت مسئوالن به منابع اشتغال و درآمد در غار به منظور توسعه روستايی
0
ضعف اطالع رسانی با هدف معرفی هرچه بیشتر جاذبههای غار و پیرامون آن
39
مجموع ()EFE

رتبه وضع
موجود
()0-4

وزن
نرمال

حاصلضرب
وزن نرمال
در رتبه

2

9/923

9/90

2
2
2
2
2
1
1
1
1

9/910
9/923
9/912
9/923
9/912
9/912
9/923
9/930
9/923

9/913
9/932
9/923
9/90
9/923
9/223
9/292
9/311
9/292
3/221
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پس از شناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد و اختصاص رتبه و وزن به هر
کدام از عوامل درونی و بیرونی ،ارزيابی محیط داخلی و خارجی و تشکیل ماتريس
 SWOTانجام گرفت (جدول.)2
جدول  1 2وضعیت امتیاز عوامل داخلی و خارجی موثر بر غار کتله خور
عوامل داخلی

عوامل خارجی
فرصتها

تهدیدها

نقاط قوت

نقاط ضعف

1/143

1/332

1/223

1/203

∑O + T = 3/404

∑ S + W = 3/326

با توجه به اينکه  ∑ S + W > ∑ T+ Oاست ،لذا راهبردهای پیشنهادی در اين
مرحله ،تهاجمی (توسعه ای) است .مرحله بعدی در تکنیك سوات ،تعیین استراتژیهای
حاصل از تجزيه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی با توجه به رتبه و وزن نرمال آنها است
تا استراتژیهای مناسب هر يك از بخشهای  ST ،WO ،SO ،WTرا پیشنهاد نمايیم.
به طورکلی اين استراتژیها بیانگر موارد زير هستند1
گروه اول :استراتژيهاي :)Maxi-Max( SO

اين استراتژیها به منظور حداکثر استفاده از قوتهای موجود برای بیشترين استفاده
از فرصتهای محیطی طراحی میشوند .به عبارت ديگر ،راهبردهای خاص رقابتی بوده
و از نقاط قوت جهت بهره برداری بهتر از فرصتها استفاده میشود (جدول .)1
گروه دوم :استراتژيهاي :)Maxi-Min( ST

اين راهبردها به منظور حداکثر استفاده از قوتهای موجود برای حداقل نمودن اثرات
تهديدهای محیط بیرونی طراحی میشوند .به عبارت ديگر اين استراتژیها تهديدها را با
استفاده از نقاط قوت ،بی خطر میکند (جدول .)1
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جدول  11استراتژیهای چهارگانه  WO ،ST ،SOو  WTو مقايسه آنها
W
S

TO
فرصت O
 -3نزديکی بيه جاذبيههيای گردشيگری در
استانهای همجوار
 -2نزديکی به امياکن دارای هوييت مليی و
جهانی از جمله گنبد سلطانیه ،بيرای شيکل-
گیری خدمات و تورهای گردشگری.
 -1شهرت غار کتله خور
 -2نزديکی به پايتخت کشور (تهران)
 -3افزايش توجه دولت به سرمايهگيذاری و
برنامه ريزی در بخش گردشگری

تهدیدT
 -3ضعف تخصیص اعتبارات
 -2عييدم تمايييل بخييش خصوصييی بييرای
سرمايهگذاری
 -1ضعف اطالع رسانی در سطح منطقيه ای
و ملی به منظور جذب گردشگر
 -2عدم توجه و حمايت مسئوالن بيه منيابع
اشتغال و درآميد در غيار بيه منظيور توسيعه
روستايی
 -3کیفیت نامناسب شيبکه هيای ارتبياطی و
دسترسی به غار
 -2کمتوجهی گردشگران در استفاده بهینيه
از امکانات خدماتی و رفاهی

نقاط قوتS
يکييی از غارهييای بييزرگ خشييکی –
-1
آبی در جهان
طوالنیترين غار ايران و دوميین غيار
-2
مهم توريستی کشور
زيباترين غار آهکيی اييران بيه لحياظ
-3
تنوع در قنديل
قرارگیيييری در محيييور گردشيييگری
-4
فرهنگی ،تاريخی و هنری زنجيان – سيلطانیه-
خدابنده  -گرماب
مجاورت با مراکز جمعیتی و مراکز
-5
شهری از جمله زنجان و همدان
راهبردهایS-O
 -3برنامه رييزی و سيرمايه گيذاری دوليت بيا
توجه به شهرت غار
 -2ارائه تسهیالت بانکی و اعتباری بيه بخيش
خصوصييی جهييت سييرمايه گييذاری در غييار و
اطراف آن
 -1توسعه و جذب گردشگر با افزايش سرمايه
گذاری در بخش تبلیغات و معرفی غار
 -2بهييره گیييری از موقعیييت جغرافیييايی غييار،
دسترسيييی و نزديکيييی آن بيييه جاذبيييه هيييای
گردشگری مناطق مجاور
 -3بهييره گیييری از پتانسييیل هييای جمعیتييی در
اسيييتانهای مجييياور بيييويژه تهيييران در توسيييعه
گردشگری
 -2برنامييه رييييزی دولييت و ترغیيييب بخيييش
خصوصی بيه منظيور توسيعه توريسيم غيار در
سطح منطقه ای ،ملی و فراملی
راهبردهايO-W
 -3حفيييظ پدييييده هيييای ژئومورفوليييوژيکی
ارزشيمند و منحصير بيه فيرد غيار بيا توجيه بيه
سرمايه گذاری دولت در بخش گردشگری
 -2آموزش و استفاده از نیروهای متخصص و
کارشناسان مجيرب بيه منظيور انتقيال صيحیح
اطالعييات و ارائييه خييدمات و راهنمييايی بييه
گردشگران.
 -1سرمايه گذاری بخش خصوصی به منظيور
ارتقای وضعیت امکانات خدماتی-رفاهی
 -2بهييره گیييری از سييرمايه گييذاری و برنامييه
ريييزی دولييت در جهييت افييزايش ايمنييی و
سالمت گردشگران

نقاط ضعفw
ضعف امکانات خدماتی –رفاهی
-1
ضعف و کمبود نیروهای راهنميا ،متخصيص بيه
-2
منظور انجام خدمات و راهنمايی در غار
کمبود حفاظ و موانع بيرای برخيی از غارنهشيته
-3
های بسیار ارزشمند ژئومورفولوژيکی
عييدم نصييب تجهیييزات اطييالع رسييانی از قبیييل
-4
مانیتور و تلويزيون در سالن انتظار غار به منظور اطيالع-
رسانی
کمبود تابلوهای راهنما و عالئيم هشيدار دهنيده
-5
در درون غار برای گردشگران
راهبردهایS-T
 -1ارتقای کیفی شبکه هيای ارتبياطی متصيل بيه غيار بيا
توجييه بييه قييرار گیييری آن در محييور گردشييگری
زنجان -سلطانیه-خدابنده-گرماب
 -2افزايش اطالع رسانی با هدف معرفی جاذبه های غيار
و پیرامون آن در سطح منطقه و کشور
 -3افزايش آگاهی گردشگران به منظور استفاده صيحیح
از امکانات خدماتی-رفاهی و عدم تخريب محیط
 -4حفظ فرهنگ سنتی و محلی مردم بومی منطقه
 -5تخصیص اعتبار به منظور سرمايه گيذاری در صينعت
گردشگری با هدف افزايش اشيتغال روسيتايیان در
جهت توسعه پايدار روستايی
 -6تشويق بخش خصوصی به سرمايه گذاری با توجه بيه
امکانات زيرساختی موجود در منطقه

راهبردهايT-W
 -3جلوگیری از تخريب غارنهشته هيای منحصير بيه فيرد
درون غار از طريق اطالع رسانی به گردشگران
 -2اسيتحکام بخشييی بيه حفاظهييای اطيراف پديييده هييای
ارزشمند درون غار
 -1افزايش تخصیص اعتبارات به منظيور افيزايش ايمنيی
گردشگران

گروه سوم :استراتژيهاي :)Mini-Max( WO

اين استراتژیها به منظور حداقل نمودن ضعفهای داخل برای بیشترين استفاده از
فرصتهای محیطی طراحی میشوند .به عبارت ديگر در اين استراتژیها ،از فرصتها،
جهت کمرنگ نمودن نقاط ضعف استفاده میشود (جدول .)1
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گروه چهارم :استراتژيهاي :)Mini-Min( WT

اين استراتژیها به منظور حداقل نمودن ضعفهای داخل برای حداقل نمودن اثرات
تهديدهای محیط بیرونی طراحی میشوند .به عبارت ديگر اين استراتژیها ،استراتژی
های بقاپذيری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از
تهديدها استفاده میشود (جدول .)1
پس از تکمیل ماتريس  ،SWOTاز آنجا که به جهت تالقی عوامل محیطی داخلی
و خارجی صرفاً  2نوع راهبردی  WO ،ST ،SOو  WTبه دست آمد ،در حالی که
ممکن است از تالقی آنها نیز راهبرد ديگری به دست آيد .لذا مجدداً کلیه استراتژیهای
 2گانه و ارتباط آنها با همديگر ،بر اساس اولويت و انجام فرايندهای آماری مورد
بررسی و دقت نظر قرار گرفت تا در نهايت از دل آنها استراتژیهای ترکیبی حاصل
شده و ماتريس بهبود يافته  SWOTبه دست آيد که به شرح جدول زير است.
جدول  13ماتريس بهبود يافته SWOT
راهبردهاي ترکیبیSWOT
 -3لزوم سرمايهگذاری و برنامهريزی جهت توسعه گردشگری در غار کتله خور
 -2بهره گیری از موقعیت جغرافیايی غار به دلیل همجواری با  1استان و دسترسيی آن بيه مراکيز مهيم
جمعیتی کشور
 -1ارتقای کیفی شبکههای ارتباطی متصيل کننيده غيار بيه سياير جاذبيههيای گردشيگری (ماننيد غيار
علیصدر ،گنبد سلطانیه).
 -2آموزش و استفاده از نیروهای متخصص به منظور راهنمايی گردشگران در درون غار
 -3افزايش آگاهی گردشگران در حفظ پديدههای ژئومورفوليوژيکی ارزشيمند درون غيار و اسيتفاده
صحیح از امکانات خدماتی-رفاهی
نتیجهگیري و پیشنهادات:

پديدهها و فضاهای جذاب و زيبای محیط طبیعی با چشماندازهای بديع ،همواره
مورد توجه و عالقه انسان بوده است که میراث ژئولوژيکی و ژئومورفولوژيکی نیز از
اين مقوله مستثنی نیستند .بهرهبرداری صحیح از اين منابع نیازمند برنامهريزی و سیاست-
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گذاریهای مناسب است .غار کتلهخور به عنوان يکی از پديدههای جذاب
ژئوتوريستی ،علیرغم برخورداری از توانها و قابلیتهای بسیار باال ،جايگاه مناسبی را به
لحاظ پذيرش گردشگر در میان ساير جاذبههای کشور ندارد .در اين زمینه عوامل متعدد
بیرونی و درونی دخیل هستند .يافتههای بدست آمده در مقاله حاضر بیانگر اين است که
بهرهگیری از ظرفیتها و قابلیتهای غار نیازمند اتخاذ استراتژی تهاجمی (توسعهای)
است .همچنین ارزيابی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد غار کتلهخور بیانگر اين
است که در برنامهريزی استراتژيك و تصمیمگیری بهینه به منظور بهرهگیری از قابلیت-
های ممتاز غار ،ضروری است موضوعات زير مورد توجه قرار گیرد1


سرمايهگذاری بخش دولتی و خصوصی؛



بهرهگیری از موقعیت استقرار غار؛



تقويت دسترسیها و کیفیت آنها؛



آموزش نیروهای متخصص و



ارتقای آگاهی گردشگران.
تحقق عوامل مذکور نیازمند راهکارهای اثربخش و عملیاتی است که در اين راستا

موارد زير پیشنهاد میگردد1
 -3اختصاص بودجه های عمرانی ،خدماتی ،اجرای پروژههای مختلف و ايجاد
اشتغال برای ساکنان روستايی منطقه مانند فروش صنايع دستی ،اجرای مراسم محلی و
ارائه غذاهای محلی به گردشگران و کاهش مشکالت روستايیان منطقه؛
 -2ارائه برنامه اجرايی برای مديريت بهتر غار کتله خور؛
 -1جلب مشارکت افراد بومی و آموزش ساکنان جهت درک اهمیت پديدههای
زمین شناسی و ژئومورفولوژيکی؛
 -2تبلیغات همهجانبه و موثر در خصوص جاذبه های گردشگری شهرستان خدابنده
جهت جذب گردشگر؛
 -3بهبود راههای ارتباطی و ارائه امکانات زيربنايی و خدمات رفاهی؛
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 -2برنامهريزی و اقدامات مؤثر توسط مسئولین ذيربط در مورد حفاظت از غارنهشته-
ها.
منابع:
 -3ابراهیمی فینی ،ف ،)3131 ( .بررسی مناطق مستعد گردشيگری طبیعيی و ژئوتوريسيم کاشيان بيا
استفاده از  ، GISاولین همايش ژئوتوريسم ايران ،سازمان زمینشناسيی و اکتشيافات معيدنی کشيور،
تهران ،آبان ،3131صص .333-323
 -2اسدی و همکاران( ،) 3131نقش گنبد ها و غار های نمکی در ايجاد ژئوپارک و توسعه ژئوتوريسم
در ايران ،مجموعه مقاالت ژئوپارک قشم ،سازمان منطقه آزاد قشم ،صص.23-13
-1جمالی ،ا ،)3133( .غارکتله خور گرماب ،فصلنامه فرهنگ زنجان ،شماره  3و ،0زمستان و بهيار-33
 ،3139صص .219-223
 -2رضايی ،م .و نخعی ،م ،)3131( .نحوه تشکیل غار کارسيتی کتليه خيور در اسيتان زنجيان ،فصيلنامه
زمین شناسی ايران ،سال دوم ،شماره  ،2صص. 33-30
 -3زياری و همکاران ( ،)3131جايگاه ژئوپارک قشم و تأثیرات آن بر اقتصياد گردشيگری در جزييره
قشم ،مجموعه مقاالت ژئوپارک قشم ،سازمان منطقه آزاد قشم ،صص.12-39
 -2سرايی و همکاران ( ،)3131بررسی پتانسیل های ژئوتوريستی ژئوپارک قشم با تأکید بر جنگل حرا
و غار نمکدان ،مجموعه مقاالت ژئوپارک قشم ،سازمان منطقه آزاد قشم ،صفحات . 23-29
 -1شريفزاده ،ا .و مرادنژاد ،ه ،)3133( .توسعه پاييدار و گردشيگری روسيتايی ،ماهناميه اجتمياعی –
اقتصادی جهاد ،خرداد و تیر ،شماره ،233،239ص. 23-21
 -3صبوری ،ط ،)3131( .ژئوتوريسم نگرشی نو به سوی توسعه منيابع و ميديريت محيیط در اييران،
اولین همايش ژئوتوريسم ايران ،سازمان زمینشناسی و اکتشيافات معيدنی کشيور ،تهيران ،آبيان،3131
صص . 33-02
 -0فتحی اصل ،م ،)3131(.شناسيايی جاذبيههيای تياريخی و طبیعيی اسيتان زنجيان ،زنجيان ،انتشيارات
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان زنجان 239.صفحه.
 -39قاسمی ،ا ،)3131( .ژئوتوريسم شهرستان فیروز آباد (اسيتان فيارس) ،اوليین هميايش ژئوتوريسيم
ايران ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،آبان ،3131صص 31-22
 -33محمييودی سييیوند ،س ،)3110( .زمييین شناسييی و هیييدروژئولوژی غارکتلييه خييور ،تهييران ،مرکييز
تحقیقات کارست کشور.
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