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  هاي ژئوتوریستی دره شیرز در استان لرستان به عنوان ژئوپارك  قابلیت سنجی امکانات و جذابیت

  

   2سیامک شرفی      1داریوش یاراحمدي

  

  دانشگاه لرستان ،اقلیم شناسی دانشیار گروه جغرافیاي طبیعی -1

  دانشگاه لرستان ،ژئومورفولوژي استادیار گروه جغرافیاي طبیعی -2

  

  

    چکیده

ها، به عنوان پایتخت  باشد که به واسطه همین قابلیت می هاي ژئوتوریستی فروانی  ستان داراي قابلیتاستان لر

ها و  گاههاي بشر، آبشارها، دریاچه ژئوتوریسم کشور انتخاب شده است. وجود غارهاي باستانی به عنوان اولین زیست

ناطق مناسب احداث ژئوپارك در استان لرستان غیره، مناطقی مانند کوهدشت، پلدختر و اشترانکوه را به عنوان م

هاي کارستی استان لرستان است که داراي عوارض  معرفی نموده است. دره شیرز در غرب شهرستان کوهدشت از دره

هاي ژئوتوریستی و  باشد. وجود این جاذبه می ژئوتوریستی منحصر به فرد مانند دیگ جن، هودو و طاق طبیعی 

فرهنگی منطقه باعث شده است تا دره شیرز به عنوان یکی از مناطق مناسب جهت تبدیل شدن هاي تاریخی و  قابلیت

تحلیلی و  -به ژئوپارك از طرف سازمان جهانی یونسکو در نظر گرفته شود. نوع تحقیق کاربردي و روش آن توصیفی

اف مورد نظر استفاده شده جهت رسیدن به اهد SWOT، پرسشنامه و مدل GPSمیدانی و از ابزارهاي مختلفی مانند، 

هاي ژئوتوریستی فراوان دره شیرز و اشکال منحصر به فرد  دهد با وجود قابلیت می است. نتایج تحقیق نشان 

تواند به عنوان یک مکان مناسب جهت احداث ژئوپارك در نظر گرفته شود، زیرا دره داراي  ژئومورفیک، این دره نمی

سات زیربنایی در ورودي و داخل دره وجود ندارد؛ اما با در نظر گرفتن معیارهاي بوده و امکان احداث تأسی  عرض کمی

اي میرمالس، طبیعت بکر و  المللی جهت احداث ژئوپارك و وجود غار باستانی هومیان و نقوش صخره استاندارد بین

ك را در منطقه  توان مکان مناسبی جهت احدث ژئوپار می هاي اطراف دره،  اشکال خاص ژئومورفیک در محدوده

  تعیین نمود.

  

  ژئوتوریسم، ژئوپارك، دره شیرز، کوهدشت، استان لرستان. واژه هاي کلیدي:

   

                                                             
 :نویسنده رابط sharafi.s64@gmail.com 
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  مقدمه

 تلقی مهم زمین علوم دانشمندان براي اینکه بر عالوه شناختی زمین جذاب و زیبا فضاهاي و ها پدیده

 خود به را انسانها ها زمان و ها دوره تمام رد کنند، می مشخص را زمین کره تحوالت تاریخ از و رازهایی شوند می

 و شناسی ي زمینها رویداد به عالقه افزایش شاهد دهه اخیر ). در2004، ١اند(براندات و همکاران کرده جلب

 ). در2009، ٢باشیم(کارواویال و دوران می زمین هاي میراث از حفاظت ابزاري براي عنوان به ژئوتوریسم توسعۀ

 صنعت گردشگري توسعه در اي ویژه اهمیت و نقش بدیع و نو واژه به عنوان ئوتوریسمژ چند سال گذشته،

 ھای پدیدههاي اکوتوریسم است که به بررسی  ). ژئوتوریسم یکی از شاخه1392است (دیوساالر،  داشته کشورها

 كپار ترکیب مخفف ژئوپارك). 2002، ٣(کارتنرپردازد می منطقھ  در یک جغرافیایی و شناسی زمین

٤شناسی زمین
 شناسی زمین تاریخ تکامل و همتا بی شناسی زمین هاي پدیده که هایی سرزمین به و باشد می 

 يها ژئوپارك جهانی شبکه در ملی ژئوپاك 53 تاکنون ).2004حقی پور، شود( می گفته دارند، مشخص

 به و شناسایی بکه،ش یک بصورت چین در کشور ژئوپارك 18 تعداد این از که است رسیده ثبت به یونسکو

 به توجه با و رسیده ثبت به ایران و در خاورمیانه کل در قشم جزیره ژئوپارك تنها که آنجا از است. رسیده ثبت

 و طراحی ریزي، یابی، برنامه مکان باشد؛ می دارا ایران بزرگ سرزمین که فرهنگی و طبیعی خصوصیات

  رسد. می ضروري به نظر   جهانی تجارب به هتوج با نیز ایران کشور در اي شبکه چنین گیري شکل

 آن چنان که است نتوانسته تاکنون قابل توجه بسیار هاي پتانسیل از برخوداري علیرغم کشور ایران

توانمندي باالي کشور باشد.  داشته صنعت گردشگري و به ویژه ژئوتوریسم از را الزم بهره گیري شاید و باید

شناسی و  هاي طبیعی، زمین شده که مناطقی از ایران با توجه به ویژگیایران در زمینه ژئوتوریسم سبب 

هاي سبالن و سهند و غار کتله خور زنجان از نامزدهاي پیشنهادي  ژئومورفولوژي مانند کویر لوت، کوهستان

براي ثبت در فهرست جهانی یونسکو در حوزه ژئوتوریسم معرفی شوند(خبرگزاري مهر، به نقل از مسئول 

  ).1386شناسی کشور،  وتوریسم سازمان زمینبخش ژئ

اندازهاي ژئومورفولوژیکی منحصر به فرد و فراوانی و تنوع  در این میان، استان لرستان با چشم

به عنوان پایتخت  1393ها و اشکال کارستی، در سال  هاي ژئوتوریستی مانند آبشارها، غارها، دریاچه پدیده

انداز ژئومورفولوژیکی دره شیرز در شهرستان کوهدشت نمونه بارزي  مژئوتوریسم ایران معرفی شده است. چش

هاي  اندازها و جاذبه زایی در استان لرستان است. وجود چشم از تنوع و پیچیدگی فرآیندها و رخدادهاي شکل

ژئوتوریستی باعث شده است که دره شیرز به عنوان یک از مناطق مناسب جهت احداث ژئوپارك در استان 

شناسی کشور و سازمان جهانی یونسکو در نظر گرفته شود. با این وجود تاکنون  از طرف سازمان زمینلرستان 

هاي ژئوتوریستی دره شیرز و معرفی آنها انجام  نشده است. بنابراین در این  مطالعات جامعی در مورد قابلیت

معیارهاي مختلف در راستاي هاي ژئوتوریستی دره شیرز و ارزیابی  تحقیق هدف، شناسایی و معرفی قابلیت

  باشد.  می ثبت و تبدیل شدن دره شیرز به عنوان یک ژئوپارك 

مطالعات انجام شده در مورد ژئوتوریسم براي اولین بار در سطح ملی و در مقیاس بزرگ به وسیلۀ 

مه اتحادیه صنعت مسافرت و سفر جغرافیایی آمریکا صورت گرفته که در آن به پایداري محیط و توسعه ه
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ژئوتوریسم در ). 1385جانبه پرداخته شده و حتی به مسائل فرهنگی اهمیت داده شده است(ناظري، 

، در نخستین کنفرانس ملی تخصصی در شهر بلفاست به رسمیت 1990ي بریتانیاي کبیر در اواخر دهه

ردشگري بر این کشور شاهد بازگشایی مراکز گ 1980ي این در حالی است که در اواخر دهه .شناخته شد

  ).2006نیوسام و داولینگ، بوده است( 8شناسی همچون مرکز ملی سنگ در ویرکس وورثي زمینپایه

شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مهندس علیرضا  در ایران بر اساس پایگاه اینترنتی سازمان زمین

اي تحت  ا ارائه مقالهدر کنفرانسی در استرالیا ب 2003مجري طرح ژئوتوریسم کشور در سال  امري کاظمی 

). از 2003عنوان معرفی ژئوتوریسم ایران به معرفی این رشته جدید از توریسم پرداخته است(امري کاظمی، 

  توان به موارد زیر اشاره نمود. می مطالعات انجام شده در مورد ژئوتوریسم در مناطق مختلف جهان و ایران 

هاي زیرزمینی در کاستاریکا  ژئوتوریستی سایتهاي  ) به بررسی پتانسیل2013یوال و ژئوکوچا(

سایت زیرزمینی کارستی با ارزش وجود دارد که از این تعداد، تنها دو سایت  5پرداخته و نتیجه گرفتند که 

  برداري تجاري دارند.  ارزش بهره

ا را ها و ژئوتوریسم در پارك منطقه آبروزو در مرکز ایتالی ) ژئومورفوسایت2011میکادي و همکاران(

بعدي، به درك عناصر و فرآیندهاي  3هاي  مورد مطالعه قرار دادند. آنها با استفاده از ابزاري مانند بازسازي

  هاي جدید در این منطقه پرداختند. هاي شاخص، جهت تشخیص ژئومورفوسایت شناسی و لندفرم زمین

ورالعظیم انجام داده و هاي ژئوتوریستی تاالب ه ) تحقیقی در مورد قابلیت2012مشعل و همکاران(

می  ) جزیره قشم را به عنوان آکاد2013اند. یزدي( هاي این منطقه را از دیدگاه ژئوتوریسم معرفی نموده قابلیت

هاي ژئوتوریستی جزیره قشم  طبیعی توسعه ژئوتوریسم در ایران معرفی نموده است. در این تحقیق پتانسیل 

) 2013سم منطقه ارائه داده است. هم چنین یزدي و همکاران(هایی جهت توسعه ژئوتوری معرفی و راه حل

  اند.  هاي ژئوتوریستی معرفی نموده ایران را به عنوان مرکز پتانسیل

هاي ژئوتوریستی منطقه کاشمر در استان خراسان  )، قابلیت2012طاهرپور خلیل آباد و همکاران(

هاي آب گرم، پالیاي  ها، معادن، چشمه لرضوي را مطالعه نمودند. آنها عوارض ژئومورفیکی مانند گس

هاي طبیعی را  بیجستان، کویر لوت، دره آسیاب خوشاب، آبشار سار برج، غارهاي سیر و آهو بم و یخچال

  شناسایی و معرفی نمودند.

هاي  برداري از جاذبه ) ژئوتوریسم را به عنوان رویکردي نو در بهره1387بیاتی خطیبی و همکاران(

اند.  معرفی نموده و غار کرفتو در  استان کردستان را به عنوان مطالعه موردي بررسی نموده ژئومورفولوژیکی

ها براساس مدل  بندي جاذبه هاي ژئوتوریستی استان لرستان و رتبه ) به شناسایی پتانسیل1387بهارون(

AHP وپارك در ترین مکان جهت احداث ژئ پرداخته و نتیجه گرفته است که محدوده دریاچه گهر مناسب

  باشد. می استان لرستان 

) راهبردهاي ژئوتوریسم در استان فارس را مورد بررسی قرار داده و نتیجه 1387ثروتی و قاسمی(

شناسی، ژئومورفولوژي خاص زاگرس نظیر(تنگها،  گرفتند که استان فارس با داشتن میراث غنی زمین

ریزي بر پایه  فرهنگی، از مناطق مستعد براي برنامههاي تاریخی و  گنبدهاي نمکی، آبشارها و غیره) و جاذبه

 ژئوتوریسم است.

هاي پلدختر در استان لرستان را با استفاده  ) توانمندیهاي ژئوتوریستی تاالب1392روستایی و بهرامی(

 به نسبت طرح شده مکان زیبایی شناسی و علمی از روش پرالونگ مطالعه نموده و نتیجه گرفتند که ارزش
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 مکان این وري بهره عیار شدت و اقتصادي ارزش که حالی در نموده، کسب را دوم و اول هاي رتبه ارهامعی سایر

 منطقه، این ماندن ناشناخته نشانگر وضعیتی چنین است. وجود داده اختصاص خود به را ترین امتیاز پایین

 زمینۀ در آنها دانش سطح نبود ناکافی و ذیربط سازمانهاي ضعف مدیریتی ریزان، برنامه بین هماهنگی عدم

  استان مؤثر بوده است. توسعۀ آهنگ بودن کند در امر همین که است ژئوتوریسم

  

  معرفی منطقه مورد بررسی

و عرض  47˚  29́  50˝دره شیرز در غرب استان لرستان و شهرستان کوهدشت بین طول جغرافیایی 

کیلومتري شهر کوهدشت و در نقطه تالقی سه  50واقع شده است. این منطقه، در 33˚ 49 ́  28˝جغرافیایی 

استان کرمانشاه، ایالم و لرستان در کنار رود سیمره واقع شده است. دره شیرز در دهستان کوهدشت شمالی، 

متري از سطح دریا حدود قرار دارد. تنگه  1620اي به نام اوالدقباد در ارتفاع حدود  بخش زردالن و در منطقه

باشد هر  می هاي گرم و زمستانهاي سرد  وهدشت داراي اقلیم نیمه مرطوب با تابستانشیرز مانند شهرستان ک

چند که به واسطه شرایط دره، ممکن است یک میکروکلیما در محدوده مورد بررسی ایجاد شده باشد. راه 

اسی، شن رسد. از لحاظ زمین می اي است که از شهر کوهدشت به دره  دسترسی به منطقه، شامل راه آسفالته

شناسی قرار گرفته است.  دره شیرز در سازند تله زنگ و واحد آهک نریتیکی مربوط به دوران سوم زمین

  دهد. می ، موقعیت محدوده مورد مطالعه را نشان 2و  1هاي  شکل

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : موقعیت دره شیرز در استان لرستان1شکل 
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  روي تصاویر گوگل ارث : موقعیت تنگه شیرز بر2شکل 

  

  مواد و روشها

 5باشد. این تحقیق در  می اي  توسعه -تحلیلی و میدانی و نوع تحقیق کاربردي - روش تحقیق توصیفی

، نقشه 1:100000شناسی  مرحله انجام شده است. در مرحله اول، ابزار مورد نیاز تحقیق مانند نقشه زمین

متر محدوده مورد مطالعه تهیه و با استفاده  5با قدرت تفکیک  IRSاي  ، تصاویر ماهواره1:25000توپوگرافی 

مورد بررسی و پردازش قرار گرفتند. در این مرحله، محدوده دره تعیین و  ENVIو  Arc GISافزار  از نرم

هاي میدانی در  شناسی و توپوگرافی دره شیرز بررسی شد. در مرحله دوم مطالعات و پیمایش هاي زمین ویژگی

 GPSانجام شد. در این مرحله، با استفاده از  1393مرحله در تابستان  3طقه و در طول دره در سطح من

ها و نقاط ضعف قابل مشاهده  موقعیت و نام عوارض خاص ژئوتوریستی طول دره ثبت گردید. هم چنین قابلیت

و صاحب نظران  آشنا  نفر از اساتید 15منطقه شناسایی گردید. در مرحله سوم و پس از بازدیدهاي میدانی، 

پرسشنامه طراحی شده را تکمیل   SWOTبا وضعیت طبیعی و گردشگري دره شیرز  با استفاده از تکنیک 

نمودند. در مرحله چهارم با استفاده از ابزار ذکر شده در باال و مطالعات میدانی، نقشه ژئوتوریسم دره تهیه شد. 

ها،  ها، محدودیت به تحلیل قابلیت SWOTو با استفاده از مدل  در مرحله پنجم با استفاده از نتایج پرسشنامه

  هاي توسعه منطقه تعیین گردید. نقاط قوت و ضعف دره شیرز پرداخته شده و راهبردها و استراتژي

  

  نتایج و بحث

هاي ژئوتوریستی شاخص دره شیرز و  با توجه به مطالعات میدانی انجام شده، ابتدا به معرفی جاذبه

ا در قالب نقشه ژئوتوریسم دره شیرز پرداخته شده و سپس نقاط قوت و ضعف و ارائه راهبردها و تحلیل آنه

  هاي توسعه منطقه ارائه شده است. استراتژي

  

 دره شیرز
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  اشکال کارستی دره شیرز

هاي زیاد در این  ها، بارندگی مناسب و وجود درز و شکاف وجود سازندهاي آهکی و قابلیت انحالل آن

 از کارستی هاي منطقه پدیده این در. یل اشکال کارستی متعددي در منطقه شده استسازندها، باعث تشک

دارد که در این تحقیق به معرفی  وجود غارها نظیر بزرگتر میکروکارن تا عوارض نظیر مقیاس کوچک عوارض

  اشکال داراي قابلیت ژئوتوریستی در دو گروه بزرگ و کوچک مقیاس پرداخته شده است.

  

  مقیاساشکال بزرگ 

باشد  می : براساس مطالعات میدانی، تنگه شیرز یک کانیون ١و طویل آهکی  هاي عمیق یا دره  کانیونالف)

گیرد. طول کانیون  می که داراي شیب تند و نزدیک به عمود است و در حال حاضر فرسایش در کف صورت 

ها  متغیر است و ارتفاع دیواره متر در نقاط مختلف 50تا  30کیلومتر، عرض بستر کانیون بین  5/1بیش از 

  ).3هاي انتهایی است(شکل  ها در ابتداي دره بیشتر از قسمت باشد. ارتفاع دیواره می متر  100بیشتر از 

اي دیده  در محدوده مورد بررسی، نیز چند غار و پناهگاه صخره: ٢اي و پناهگاههاي صخره غارهاب) 

کی است. بعضی از این غارها در تماس با سطح زمین بوده و هاي آه شود که نتیجه عمل انحالل در سنگ می 

  ).4اند(شکل  برخی دیگر در امتداد الیه بندي سنگ آهک تشکیل شده

 هاي تقریباً متر با دیواره 300تا  30مناظر دیدنی و تماشایی با ارتفاعی حدود (مناره): هاي کارستی برجج) 

در  بدون پوشش هستند.  ها معموالً دیواره. دار هستند ي دندانهها هایی با شیب مالیم و یا ستیغ گنبد عمودي و

هاي کارستی  شوند. ارتفاع برخی از برج می هاي کارستی در طول دره با ارتفاعات مختلف دیده  دره شیرز نیز برج

  ).5باشد(شکل  می متر  50بیشتر از 

ه عرض آنها کمتر باشد، تافونی ها نسبت ب هاي آهکی چنانچه عمق حفره در سنگهاي کارستی:  د) تافونی

هاي آهکی در طول دره زیاد است و گسترش افقی  ها در سطح سنگ شوند. تعداد این حفره می کارستی نامیده 

هاي کندویی شکل کارستی) در مورد این  آنها بیشتر از عمق است. بنابراین اصطالح تافونی کارستی ( حفره

  ).6شوند(شکل  می ه شیرز این اشکال به فراوانی دیده شود و در طول در می اشکال به کار برده 

باشند. در  می این اشکال، ناشی از تفاوت درجه خلوص آهک در سطح سازند آهکی هـ)هودوي آهکی: 

  ).7شود(شکل  می هاي ابتدایی دره شیرز این شکل کارستی دیده  قسمت

   

                                                             
Canyon -1 

 and Rock shelters Cave-2 
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  غار کارستی) 4شکل                     ) کانیون شیرز3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي کارستی(مناره) ) برج5شکل 

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  ) هودوي آهکی7هاي کارستی                        شکل  ) تافونی6شکل 
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  اشکال کوچک مقیاس

هاي آهکی مسیر  هاي انحاللی بر روي سنگ ها به ویژه دولین در دره شیرز، انواعی از دولین: ١دولینالف) 

  ).8شوند(شکل  می هاي آهکی دیده  بر روي دیواره بستر رودخانه و

شود و ناشی از چرخش  می اي که در مسیر جریان آب و کف بستر ایجاد  هر گونه چاله: ٢ب) دیگ جن

شود. از  می هاي سیالبی و پرآبی دیگ جن گفته  در حالت مخصوصاً ،جریان آب همراه با قطعات رسوبی است

توان دیگ جن انحاللی یا دیگ جن  می نها نقش دارد آانحالل در تکامل  هاي آهکی عمل آنجا که در سازند

  ).9شوند(شکل  می هاي میانی دره شیرز دیده  ها، در یک نقطه در قسمت دیگ جن. کارستی به کار برد

هاي طبیعی در واقع باقیمانده سقف غارها هستند که در نواحی کارستی به چشم  طاق:  ٣طاق طبیعیج) 

هاي کارستی در نقاط مختلف جهان وجود دارند. در شهرستان  هاي جالبی از این پدیده نمونهخورند.  می 

در محدوده هاي کرتاسه طاقی طبیعی تشکیل شده که به سنگ سوراخ معروف است.  آباد در سنگ آهک خرم

طاق شود که در حال حاضر آب در آن جریان دارد. طول این  می مورد بررسی نیز یک طاق طبیعی دیده 

  ).10باشد(شکل  می متر  3تا  2متر و عرض آن حدود  40حدودا 

هاي آهکی فرسایش یافته به وسیله محلول شیمیایی در  ها از رسوبات سنگ استاالکتیت: ٤د) استاالکتیت

شوند. آبهائی که از سطح زمین و از طریق درزهاي موجود در سنگها  به داخل غارها راه  می داخل غار تشکیل 

بند، قطره قطره در حال رسوب دادن آهک بر جدارها و سقف غارها، پوششی از آهک ثانوي را به وجود یا می 

هاي سنگی هستند که از سقف به طرف زمین(کف غار) شکل  ها ستون آورند. در واقع استاالکتیت می 

دره شیرز، در طاق ها در  گیرند. ارتفاع آنها بر حسب شرایط مختلف در غارها متفاوت است. استاالکتیت می 

  ).11شوند(شکل  می طبیعی ذکر شده در سقف غار دیده 

 را کارستی هاي چشمه توان می تکتونیکی و شناسی زمین شرایط اساس برکارستی:  هاي هـ) چشمه

 5) بیش از 1989ویلیامز( و فورد تقسیم بندي اساس بر کارستی هاي چشمه انواع بین نمود. از بندي رده

  ).12(شکل شود می طول دره دیده  چشمه تماسی در 

هاي بستر  نقطه آبشارهاي کوچکی ناشی از تفاوت جنس سنگ 3در طول دره شیرز، در س) آبشارها: 

اي  باشد. در پایین این آبشار، حوضچه می متر  7رودخانه شکل گرفته است. ارتفاع بزرگترین آبشار، حدودا 

   ).13باشد(شکل  می متر  4متر و عرض آن  10ن حدودا متر، طول آ 1شکل گرفته است که عمق آن بیش از 

  ش) اشکال گل کلمی

گردند. در حالت اول،  می گذاري ثانویه ایجاد  در سطح سنگ آهک در نتیجه انحالل یا رسوب  اشکال گل کلمی

یا قارچی شکل  هاي گل کلمی  میکرو الپیه در نتیجه انحالل سطحی و در حالت دوم میکرو استاالکمیت

گذاري ثانویه به صورت میکرو  در نتیجه رسوب گیرند. در محدوده مورد بررسی، اشکال گل کلمی  می 

هاي میانی دره دیده  هاي قارچی شکل در داخل طاق طبیعی و در یک نقطه در قسمت استالکمیت

                                                        ).14شوند(شکل  می 

                                                             
Doline -1 
Karstic Pothole -2 
Natural Arc -3 

 Stalactite -
4
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  ) دیگ جن 9شکل                                                 ) دولین 8شکل 

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  ) استالکتیت11شکل                                             ) طاق طبیعی10شکل 
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  هاي کارستی ) چشمه12شکل 

  

  ) شکال گل کلمی14) آبشار                                  شکل 13شکل 

  

  نقشه ژئوتوریسم دره شیرز

 GPSهاي ژئومورفیک با استفاده از  ضهاي و ثبت عار هاي میدانی، بررسی تصاویر ماهواره پس از بررسی

عارضه ژئومورفیک  21در محدوده دره شیرز، نقشه ژئوتوریسم دره ترسیم گردید. در محدوده دره حدود 

  ). 15شناسایی و محدوده هر کدام از اشکال ترسیم گردید(شکل 
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  : نقشه ژئوتوریسم دره شیرز در شهرستان کوهدشت استان لرستان15شکل 

  

هاي آهکی با اشکال تافونی در بیشتر طول دره دیده  شود تیغه می در شکل باال مشاهده  همانطور که

نقطه قابل مشاهده هستند که در باال توضیح داده شد.  3شوند. آبشارها در طول مسیر رودخانه شیرز، در  می 

  شوند. می دیده هاي میانی دره تقریبا در یک محدوده  هاي کارستی، در قسمت ها، دیگ جن و چشمه دولین

  

  تحلیل وضع موجود و برنامه توسعه گردشگري

  ژئوتوریسمبرنامه توسعه 

 و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل و تجزیه وضعیت ژئوتوریسم دره شیرز، تر مناسب درك منظور به

ر د موجود يها نظام و ضعف، عوامل و قوت گرفته است. نقاط  صورت رویاروي ژئوتوریسم منطقه يها تهدید

هستند.  ژئوتوریسم مرتبط بازار در موجود روندهاي و عوامل به نیز ها تهدید و ها باشد. فرصت می سطح منطقه 

قلمرو  در ژئوتوریسم توسعه بر گذاري تاثیر براي دره شیرز مقصد توسط کنترل قابل عوامل دیگر عبارت به

  اند. شده آورده ها یدتهد و ها فرصت زمره در کنترل قابل غیر عوامل و ضعف و قوت نقاط

  

  تحلیل وضع موجود 

  :توسعه ژئوتوریسم دره شیرزثر بر ؤم داخلیعوامل ماتریس 

گیرند که در حال حاضر به هاي قابل کنترل منطقه قرار مینقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت

منطقه را شناسایی و آنها ریزي راهبردي این است که نقاط قوت و ضعف رسانند. برنامهمنطقه سود یا زیان می
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هاي داخلی هایی به اجرا درآید که نقاط قوت داخلی تقویت شود و ضعفرا ارزیابی کرد. باید کوشید راهبرد

  برطرف گردد و یا بهبود یابد.

هاي توسعه ژئوتوریسم شیرز و ارتقاء صنعت گردشگري  به منظور دستیابی به راهبردها و استراتژي

استفاده شده است. نتایج حاصله از طریق طراحی پرسشنامه و ارائه به  SWOTمنطقه از مدل تحلیل 

هاي این تحلیل،  کارشناسان آشنا با منطقه و حوزه تخصصی ژئوتوریسم بدست آمد که نتایج حاصل از یافته

  آمده است. 2و  1در جدول 

  

  بررسی نقاط قوت منطقه مورد مطالعه

  )S(نقاط قوت:  1جدول 

امتیاز  هدرج وزن قوت طنقا

 وزنی

 0,12 3 0,04 دارا بودن مناظر طبیعی و زیبا 

 0,09 3 0,03 وجود محیطی آرام و بدون سروصدا 

 0,12 3 0,04  در مجاورت منطقه شیرز وجود فضاي ویژه روستایی

 0,09 3 0,03 آب و هواي مطبوعدارا بودن 

 0,06 2 0,03 هاي مختلف جانوري برخورداري از تنوع زیستی قابل توجه در رده

 0,09 3 0,03  هاي متنوع درختی و گیاهی دارا بودن گونه

هاي ژئومورفولوژیک و عمدتا کارستی در داخل دره و  وجود جاذبه

 مناطق مجاور

0,07 5 0,35 

 0,30 5 0,06  هاي ژئوتوریستی شیرز تنوع جاذبه

 0,28 4 0,07 در دره شیرز  وجود رودخانه و منابع آبی دایمی

ختان مختلف و سایه گستري آنها که موجب ایجاد وجود در

  هاي متعدد استراحتگاه

 در داخل دره شده است 

0,04 3 0,12 

 0,15 3 0,05 سیمره قرارگیري در مجاورت رودخانه دائمی 

 0,24 4 0,06 هاي مرتفع در منطقه وجود کوه

 2,01 - 0,55  جمع

هاي ژئومورفولوژیک و عمدتاً کارستی  ود جاذبهبر اساس نتایج عوامل داخلی، مهمترین نطقه قوت، وج

هاي  باشد که پس از آن عواملی از قبیل تنوع جاذبه می  0,35در داخل دره و مناطق مجاور با امتیاز 

  قرار دارند. 0,28در دره شیرز با امتیاز  و وجود رودخانه و منابع آبی دایمی  0,30ژئوتوریستی شیرز با امتیاز 
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  ف منطقه مورد مطالعهبررسی نقاط ضع

  )W(ضعف : نقاط 2جدول 

امتیاز  درجه وزن نقاط ضعف

 وزنی

 0,09 3 0,03 عدم اعمال کنترل بر منطقهضعف مدیریتی و 

هاي  ناشناخته ماندن بسیاري از جاذبه و ضعف تبلیغات

 ژئوتوریستی شیرز

0,06 4 0,24 

 0,12 3 0,04 هاي دفع زباله در منطقه  عدم وجود سیستم

 0,12 3 0,04 ی در منطقه بود تسهیالت بهداشتی، درمانی و خدماتکم

 0,20 4 0,05 گردشگراناقامتی و پذیرایی مناسب براي  اماکننبود 

 0,12 3 0,04 عدم وجود آب شرب 

 0,30 5 0,06 اي مدون جهت توسعه ژئوتوریسم در منطقه فقدان برنامه

کمبود زمین کافی و هموار جهت ایجاد تأسیسات 

 گردشگري 

0,04 3 0,12 

ضعف شبکه دسترسی و آسفالته نبودن بخشی از مسیر 

 دسترسی به شیرز

0,03 2 0,06 

 0,06 2 0,02 عدم پوشش دهی تلفن همراه

 0,12 3 0,04  مشخص نبودن مسیرهاي دسترسی داخلی دره

 1,55 - 0,45 جمع 

  باشد. می  3,56ها  نی آنو امتیاز وز 1جمع کل وزن عوامل داخلی  SWOTطبق نتایج تحلیل 

 0,30اي مدون جهت توسعه ژئوتوریسم در منطقه با امتیاز  مهمترین نقطه ضعف منطقه، فقدان برنامه

در  0,24ژئوتوریستی شیرز با امتیاز هاي  ناشناخته ماندن بسیاري از جاذبه و ضعف تبلیغاتباشد که عامل  می 

  در رتبه سوم قرار دارد. 0,20گردشگران با امتیاز ب براي اقامتی و پذیرایی مناس اماکننبود رتبه دوم و 

  

  بررسی فرصتها در منطقه مورد مطالعه

  توسعه ژئوتوریسم شیرزثر بر ؤعوامل خارجی مماتریس 

شناسی، ها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، بوممقصود از فرصت

توانند  به میزان زیادي در آینده به منطقه منفعت یا زیان و... است که میمحیطی، سیاسی، رقابتی، کالبدي 

براي “ بیرونی”یا “ خارجی”رو از واژه ها و تهدیدها به میزان زیادي خارج از کنترل است، از اینبرسانند. فرصت

  کنند.آنها استفاده می

ها و  هت شناسایی فرصتهدف این مرحله کندوکاو آثار محیط خارجی در ناحیه مورد مطالعه ج

با آن مواجه است. بنابراین با توجه به  توسعه ژئوتوریسمدر ارتباط با  منطقه شیرزهایی است که  تهدید

  :آورده شده است 4و   3ول اها و تهدیدها در جد مطالعات انجام شده مجموعه فرصت
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  )Oها( فرصت: 3جدول 

امتیاز  درجه وزن نقاط فرصت

 وزنی

 0,09 3 0,03 استان ایالمزدیکی مرز قرار گرفتن در ن

 0,12 3 0,04 به توسعه حمایت از بخش خصوصی مسئولین مثبت  نگرش

و دیدگاه مثبت مسئولین نسبت به توسعه ژئوتوریسم در برنامه ریزي 

 استان

0,05 4 0,20 

 0,30 5 0,06 معرفی استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور

 0,25 5 0,05 گذار و جذب سرمایهجهت سرمایه گذاري یرز شمستعد بودن منطقه 

هاي ورزشی جهت توسعه گردشگري ورزشی در  وجود جاذبه

 منطقه(دامنه نوردي و صخره نوردي)

0,04 3 0,12 

 0,20 4 0,05 امکان اشتغالزایی و درآمدزایی در منطقه به واسطه توسعه ژئوتوریسم 

یرمالس در محدوده پیرامونی قرارگیري غارهاي باستانی هومیان و م

 شیرز

0,04 3 0,12 

هاي ژئوتوریستی جدید به دلیل  امکان گسترش و شکل گیري جاذبه

 ها و ساختار انحالل پذیر آن جنس الیه

0,06 4 0,24 

 0,35 5 0,07 المللی امکان ایجاد ژئوپارك و استانداردسازي آن مطابق با قوانین بین

هاي تاریخی و  ت و وجود جاذبهپیشینه تاریخی شهرستان کوهدش

 مذهبی

0,04 3 0,12 

 2,11 - 0,53  جمع

  

از نظر پرسش شوندگان، مهمترین فرصت، امکان ایجاد ژئوپارك و استانداردسازي آن مطابق با قوانین 

باشد. بعد از آن معرفی استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم  می  0,35المللی در شیرز با امتیاز  بین

قرار  0,25گذار با امتیاز  و جذب سرمایهگذاري  جهت سرمایهشیرز مستعد بودن منطقه و  0,30ور با امتیاز کش

  دارند.

  

  بررسی تهدیدها در منطقه مورد مطالعه -

  )Tها(تهدید: 4جدول 

امتیاز  درجه وزن تهدیدنقاط 

 وزنی

 0,20 4 0,05 ي محیطی به واسطه وجود بیش از حد گردشگر به شیرزها آلودگی

 0,12 3 0,04 گیاهان و درختان و قطع  آسیب رسانی

 0,35 5 0,07 هاي عظیم کارستی به واسطه فرسایش و پدیده انحالل امکان سقوط صخره

 0,24 4 0,06ها و مردم محلی به دلیل عدم رعایت  امکان ایجاد تعارض میان ژئوتوریست
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 و توجه به فرهنگ جامعه محلی

هاي زیست محیطی گردشگران در زمینه حفاظت  پایین بودن سطح آگاهی

 از محیط زیست 

0,04 3 0,12 

موجود  امکان گزیدگی گردشگران ورودي به منطقه توسط جانواران سمی 

 در شیرز از قبیل مارها

0,04 3 0,12 

هاي ژئوتوریستی مشابه در محدوده سیاسی استان ایالم و در  وجود سایت

 یبمجاورت شیرز به عنوان مقصد رق

0,06 4 0,24 

 0,15 3 0,05 امکان وقوع سیل و تهدید تأسیسات احداثی در منطقه

 0,24 4 0,06 هاي مکرر و کمبود منابع آبی وقوع خشکسالی

 1,78 - 0,47 جمع

  

  باشد. می  3,89ها  و امتیاز وزنی آن 1جمع کل وزن عوامل خارجی  SWOTطبق نتایج تحلیل 

هاي عظیم کارستی به واسطه فرسایش و پدیده انحالل با  قوط صخرهمهمترین تهدید منطقه، امکان س

ها و مردم محلی به دلیل عدم  باشد که پس از آن عوامل امکان ایجاد تعارض میان ژئوتوریست می  0,35امتیاز 

هاي ژئوتوریستی مشابه در محدوده سیاسی استان ایالم و  رعایت و توجه به فرهنگ جامعه محلی، وجود سایت

قرار  0,24هاي مکرر و کمبود منابع آبی با امتیاز  مجاورت شیرز به عنوان مقصد رقیب و وقوع خشکسالیدر 

  دارند.

  (استراتژي و طرح راهبردي)ژئوتوریسم ها و اهداف توسعه  سیاست -

هدف  -2هدف کالن  -1توان جاي داد:  می اهداف برنامه توسعه گردشگري شیرز را در دو قالب کلی 

هاي ژئوتوریستی آن ذکر  توان توسعه گردشگري منطقه شیرز بر مبناي توانمندي می ف کالن را جزئی.  هد

  شود: می نمود. لیکن اهداف جزئی آن شامل موارد ذیل 

 هاي ژئوتوریسم شیرزگیري بیشتر از منافع اقتصادي حاصل از فعالیتافزایش و بهره  

 یرزهاي گردشگري در مناطق روستایی مجاور ش توسعه فرصت  

 توسعه اکوتوریسم پایدار در منطقه  

  ها هاي فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادي شهرستان در جذب ژئوتوریست گیري از قابلیت بهره  

 هاي فرهنگی منطقه تعیین و معرفی توانمندي  

  هاي گردشگري منطقه شیرز زیرساخت بهبود و ارتفاء کیفی و کمی 

 المللی احداث ژئوپارك مطابق با استانداردهاي بین 
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  تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک آورده شده است. 5با توجه به موارد ذکر شده، در جدول 

  

  )SFASتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (: 5جدول 

از یامت درجه وزن  عوامل استراتژیک  

 یوزن

کوتاه 

  مدت

میان 

  مدت

بلند 

  مدت

S1 هاي ژئومورفولوژیک و عمدتا کارستی  وجود جاذبه

 داخل دره و مناطق مجاور در

0,09 5  0,45        

S2  0,45 5 0,09 هاي ژئوتوریستی شیرز تنوع جاذبه    

S3   0,28 4 0,07 در دره شیرز وجود رودخانه و منابع آبی دائمی    

S4 0,24  4  0,06  هاي مرتفع در منطقه وجود کوه    

W1  اي مدون جهت توسعه ژئوتوریسم در  فقدان برنامه

 طقهمن

0,08 4 0,32    

W2  ناشناخته ماندن بسیاري از  و ضعف تبلیغات

 ژئوتوریستی شیرزهاي  جاذبه

0,06 4 0,24    

W3   اقامتی و پذیرایی مناسب براي  اماکننبود

 گردشگران

0,05 3 0,15    

O1   امکان ایجاد ژئوپارك و استانداردسازي آن مطابق

 المللی با قوانین بین

0,08 4 0,32    

O2   معرفی استان لرستان به عنوان پایتخت

 ژئوتوریسم کشور

0,08 4 0,32    

O3   و گذاري  جهت سرمایهشیرز مستعد بودن منطقه

 گذار جذب سرمایه

0,07 3 0,21    

T1  هاي عظیم کارستی به واسطه  امکان سقوط صخره

 فرسایش و پدیده انحالل

0,07 3 0,21    

T2  ژئوتوریستی مشابه در محدوده هاي  وجود سایت

سیاسی استان ایالم و در مجاورت شیرز به عنوان 

 مقصد رقیب

0,07 3 0,21    

T3  0,21 3 0,07 هاي مکرر و کمبود منابع آبی وقوع خشکسالی    

T4 ها و مردم  امکان ایجاد تعارض میان ژئوتوریست

محلی به دلیل عدم رعایت و توجه به فرهنگ 

  جامعه محلی

0,06  3  0,18    

        3,79  -  1    جمع 

  

  توسعه ژئوتوریسم شیرز: تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

داخل هریک از عوامل رقابتی بر یکدیگر به تدوین راهبردهاي مختلف رقابتی/ ت ،6در جدول 

  آورده شده است.) WT) و باالخره راهبردهاي تدافعی(WO) بازنگري(ST) تنوع(SOتهاجمی(
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  )WT) و تدافعی(WOبازنگري( ،)STتنوع(، )SOراهبردهاي مختلف رقابتی/ تهاجمی(: 6جدول 

  SWOTتحلیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :(O)ها  فرصت

  استان ایالمقرار گرفتن در نزدیکی مرز  .1

به توسعه مسئولین مثبت  نگرش .2

  حمایت از بخش خصوصی

و دیدگاه مثبت مسئولین برنامه ریزي  .3

  ستاننسبت به توسعه ژئوتوریسم در ا

معرفی استان لرستان به عنوان پایتخت  .4

  ژئوتوریسم کشور

جهت شیرز مستعد بودن منطقه  .5

  گذار و جذب سرمایهسرمایه گذاري 

هاي ورزشی جهت توسعه  وجود جاذبه .6

  گردشگري ورزشی در منطقه

امکان اشتغالزایی و درآمدزایی در  .7

منطقه به واسطه توسعه ژئوتوریسم در 

  منطقه

استانی هومیان و هاي ب قرارگیري غار .8

  میرمالس در محدوده پیرامونی شیرز

امکان گسترش و شکل گیري  .9

هاي ژئوتوریستی جدید به دلیل  جاذبه

  ها و ساختار انحالل پذیر آن جنس الیه

امکان ایجاد ژئوپارك و  .10

استانداردسازي آن مطابق با قوانین 

  المللی بین

پیشینه تاریخی شهرستان کوهدشت  .11

  یخی و مذهبیهاي تار و وجود جاذبه

  

  (T)تهدیدها 

ي محیطی به واسطه وجود ها آلودگی .1

  بیش از حد گردشگر به شیرز

  گیاهان و درختانو قطع  آسیب رسانی .2

هاي عظیم کارستی  امکان سقوط صخره .3

  به واسطه فرسایش و پدیده انحالل

ها  امکان ایجاد تعارض میان ژئوتوریست .4

و مردم محلی به دلیل عدم رعایت و 

  نگ جامعه محلیتوجه به فره

هاي زیست  پایین بودن سطح آگاهی .5

محیطی گردشگران در زمینه حفاظت 

  از محیط زیست

امکان گزیدگی گردشگران ورودي به  .6

موجود در  منطقه توسط جانواران سمی 

  شیرز از قبیل مارها

هاي ژئوتوریستی مشابه در  وجود سایت .7

محدوده سیاسی استان ایالم و در 

  مقصد رقیبمجاورت شیرز به عنوان 

امکان وقوع سیل و تهدید تأسیسات  .8

  احداثی در منطقه

هاي مکرر و کمبود  وقوع خشکسالی .9

  منابع آبی

 

  (S)ها  قوت

  دارا بودن مناظر طبیعی و زیبا .1

  وجود محیطی آرام و بدون سروصدا .2

در  وجود فضاي ویژه روستایی .3

  مجاورت منطقه شیرز

  آب و هواي مطبوعدارا بودن  .4

زیستی قابل  برخورداري از تنوع .5

  هاي مختلف جانوري توجه در رده

هاي متنوع درختی و  دارا بودن گونه .6

  گیاهی

هاي ژئومورفولوژیک و  وجود جاذبه .7

عمدتا کارستی در داخل دره و مناطق 

  (SO) هاي رقابتی/ تهاجمی استراتژي

هاي تاریخی و  استفاده از ظرفیت -

باستانی کوهدشت جهت معرفی به 

 شیرزهاي ورودي به منطقه  ژئوتوریست

معرفی منطقه شیرز به عنوان یکی از  -

 هاي مهم کشور ژئوسایت

برنامه ریزي و تأمین اعتبار الزم جهت  -

معرفی دره شیرز و مناطق پیرامونی به 

 عنوان محدوده مساعد احداث ژئوپارك

گذار متخصص و آشنا با  جذب سرمایه -

مسائل ژئوتوریستی به منطقه جهت 

گذاري در توسعه  مشارکت و سرمایه

  :(ST)هاي تنوع  استراتژبی

فرهنگ سازي و آموزش همگانی به  -

منظور حفاظت از منابع و 

 طبیعی منطقه اندازهاي چشم

مشارکت مردم محلی و استفاده از  -

هاي روستاهاي مجاور شیرز  جاذبه

جهت ایجاد تعامل مثبت میان مردم 

 ها محلی و ژئوتوریست

هاي گیاهی و جانوري  شناسایی گونه -

 منطقه و معرفی به عنوان جاذبه مکمل 

جلوگیري از برداشت غیر مجاز آب دره  -

 با توجه به وقوع خشکسالی و کمبود

 بیرونی

درون

 ي
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  مجاور

  هاي ژئوتوریستی شیرز تنوع جاذبه .8

وجود رودخانه و منابع آبی دائمی  .9

  در دره شیرز 

وجود درختان مختلف و سایه  .10

آنها که موجب ایجاد گستري 

هاي متعدد در داخل دره  استراحتگاه

  شده است

. قرارگیري در مجاورت رودخانه 11

  سیمره دائمی 

 هاي مرتفع در منطقه . وجود کوه12

 گردشگري منطقه

هاي  ها و حمایت استفاده از ظرفیت -

شناسی با توجه به معرفی  سازمان زمین

استان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم 

 کشور

هاي اشتغال و درآمدزایی  ایجاد فرصت -

 براي مردم محلی

 آب منطقه

هاي ژئوتوریستی شیرز  شناسایی جاذبه -

هاي شاخص و متمایز  و تعیین جاذبه

 کننده آن

هاي ورزشی  استفاده از پتانسیل جاذبه -

ها و  منطقه از قبیل منابع صخره

  هاي بلند  رودخانه سیمره و کوه

تعیین نقاط با خطر باال جهت جلوگیري  -

از آسیب رسانی به گردشگران ورودي 

  به منطقه

  :)w(نقاط ضعف

عدم اعمال ضعف مدیریتی و  .1

  کنترل بر منطقه

ناشناخته ماندن  و ضعف تبلیغات .2

ژئوتوریستی هاي  بسیاري از جاذبه

  شیرز

هاي دفع زباله  عدم وجود سیستم .3

  در منطقه

کمبود تسهیالت بهداشتی، درمانی  .4

  ی در منطقهو خدمات

اقامتی و پذیرایی  اماکننبود  .5

  گردشگرانمناسب براي 

  وجود آب شربعدم  .6

اي مدون جهت  فقدان برنامه .7

  توسعه ژئوتوریسم در منطقه

کمبود زمین کافی و هموار جهت  .8

  ایجاد تأسیسات گردشگري

ضعف شبکه دسترسی و آسفالته  .9

نبودن بخشی از مسیر دسترسی به 

  شیرز

  عدم پوشش دهی تلفن همراه .10

. مشخص نبودن مسیرهاي 11

  دسترسی داخلی دره

  (WO) هاي بازنگري استراتژي

تهیه سایت اینترنتی جهت معرفی  -

منطقه و ایجاد پایگاه اطالع رسانی 

 منطقه شیرز

هاي  جلب حمایت  مالی و معنوي ارگان -

 داخل استانی در کارگروه گردشگري 

ایجاد ژئوپارك با مشارکت و جلب  -

 سرمایه بخش خصوصی

  احداث مراکز پذیرایی و اقامتی  -

طراحی فضاهاي اقامتی و پذیرایی و  -

ایر تأسیسات گردشگري مطابق با س

 توپوگرافی منطقه

تعیین مسیرهاي دسترسی پیاده داخل  -

 منطقه و جانمایی تابلوهاي راهنما 

توسعه و بهسازي مسیر دسترسی  -

 آسفالته تا ورودي دره شیرز

  

  :(WT)هاي تدافعی  استراتژي

هاي الزم به منظور  تأمین زیرساخت -

 جلوگیري از آلودگی منطقه

هاي  وگ، بروشور، کلیپتهیه کاتال -

هاي  تبلیغاتی و .. جهت معرفی جاذبه

 ژئوتوریستی متنوع شیرز

تبلیغات و عقد تفاهم نامه با مراکز  -

هاي  و دانشگاهی جهت ورود گروه علمی 

 آموزشی و دانشگاهی به منطقه

ایجاد پایگاه امداد رسانی در ورودي  -

منطقه جهت ارائه خدمات بهداشتی و 

 پزشکی

هاي اولیه از قبیل آب  اختتأمین زیرس  -

 آشامیدنی و راه دسترسی مناسب

هاي نشیمن  ایجاد استراحتگاه و محل -

در مسیر داخلی دره و   می با مصالح بو

 در سایه سار درختان منطقه

جانمایی مناسب تأسیسات گردشگري و  -

ایجاد موانع طبیعی به منظور جلوگیري 

هاي  هاي حاصل از سیالب از تخریب

 فصلی

رنامه توسعه و اطلس ژئوتوریسم تهیه ب -

هاي زمانی کوتاه مدت،   شیرز در دوره

 میان مدت و بلند مدت

جهت  می تدوین مقررات و قوانین عمو -

هاي ژئوتوریستی و  حفاظت از جاذبه

 محیط زیست منطقه
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  ): SOراهبردهاي رقابتی/ تهاجمی(

  استوار است که عبارتند از:هاي بیرونی  در این راهبردها تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت

 هاي ورودي به منطقه شیرز هاي تاریخی و باستانی کوهدشت جهت معرفی به ژئوتوریست استفاده از ظرفیت -

 هاي مهم کشور معرفی منطقه شیرز به عنوان یکی از ژئوسایت -

مساعد احداث برنامه ریزي و تأمین اعتبار الزم جهت معرفی دره شیرز و مناطق پیرامونی به عنوان محدوده  -

 ژئوپارك

گذاري در  گذار متخصص و آشنا با مسائل ژئوتوریستی به منطقه جهت مشارکت و سرمایه جذب سرمایه -

 توسعه گردشگري منطقه

شناسی با توجه به معرفی استان به عنوان پایتخت  هاي سازمان زمین ها و حمایت استفاده از ظرفیت -

 ژئوتوریسم کشور

  درآمدزایی براي مردم محلی هاي اشتغال و ایجاد فرصت -

  

  ): STراهبردهاي تنوع( -

  در تنوع بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدهاي بیرونی متمرکز بوده و شامل موارد زیر است:

 اندازهاي طبیعی منطقه فرهنگ سازي و آموزش همگانی به منظور حفاظت از منابع و چشم -

اي مجاور شیرز جهت ایجاد تعامل مثبت میان مردم هاي روستاه مشارکت مردم محلی و استفاده از جاذبه -

 ها محلی و ژئوتوریست

 هاي گیاهی و جانوري منطقه و معرفی به عنوان جاذبه مکمل  شناسایی گونه -

 جلوگیري از برداشت غیر مجاز آب دره با توجه به وقوع خشکسالی و کمبود آب منطقه -

 اي شاخص و متمایز کننده آنه هاي ژئوتوریستی شیرز و تعیین جاذبه شناسایی جاذبه -

  هاي بلند  ها،  رودخانه سیمره و کوه هاي ورزشی منطقه از قبیل صخره استفاده از پتانسیل جاذبه -

 تعیین نقاط با خطر باال جهت جلوگیري از آسیب رسانی به گردشگران ورودي به منطقه -

  

  ): WOبردهاي بازنگري(هرا -

هاي بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف فرا روي  گیري از فرصت رهکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهأضمن ت

  این ناحیه توریستی بوده و در برگیرنده موارد زیر است:

 تهیه سایت اینترنتی جهت معرفی منطقه و ایجاد پایگاه اطالع رسانی منطقه شیرز -

 هاي داخل استانی در کارگروه گردشگري  جلب حمایت مالی و معنوي ارگان -

 رك با مشارکت و جلب سرمایه بخش خصوصیایجاد ژئوپا -

  احداث مراکز پذیرایی و اقامتی  -

 طراحی فضاهاي اقامتی و پذیرایی و سایر تأسیسات گردشگري مطابق با توپوگرافی منطقه -

 تعیین مسیرهاي دسترسی پیاده داخل منطقه و جانمایی تابلوهاي راهنما  -

 شیرز توسعه و بهسازي مسیر دسترسی آسفالته تا ورودي دره -
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  ): WTراهبردهاي تدافعی(-

  این راهبردها بر رفع آسیب پذیري صنعت گردشگري تأکید دارند که عباتند از: 

 هاي الزم به منظور جلوگیري از آلودگی منطقه تأمین زیرساخت -

 هاي ژئوتوریستی متنوع شیرز هاي تبلیغاتی و .. جهت معرفی جاذبه تهیه کاتالوگ، بروشور، کلیپ -

 هاي آموزشی و دانشگاهی به منطقه و دانشگاهی جهت ورود گروه د تفاهم نامه با مراکز علمی تبلیغات و عق -

 ایجاد پایگاه امداد رسانی در ورودي منطقه جهت ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی -

 هاي اولیه از قبیل آب آشامیدنی و راه دسترسی مناسب تأمین زیرساخت  -

 در مسیر داخلی دره و در سایه سار درختان منطقه می  مصالح بوهاي نشیمن با  ایجاد استراحتگاه و محل -

هاي حاصل از  جانمایی مناسب تأسیسات گردشگري و ایجاد موانع طبیعی به منظور جلوگیري از تخریب -

 هاي فصلی سیالب

 هاي زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت تهیه برنامه توسعه و اطلس ژئوتوریسم شیرز در دوره -

 هاي ژئوتوریستی و محیط زیست منطقه جهت حفاظت از جاذبه می  مقررات و قوانین عمو تدوین -

  

  نتیجه گیري

تواند  می اي میرمالس، پوشش گیاهی و جانوري بکر  دره شیرز، غار باستانی هومیان، نقوش صخره   

در این میان، دره اندازهاي منحصر به فرد معرفی نماید.  منطقه کوهدشت را به عنوان یک ژئوپارك با چشم

باشد. این دره کارستی، به دلیل  می هاي فراوان و اشکال ژئوتوریستی کمیاب  شیرز از جمله مناطق با قابلیت

هاي کارستی داراي اشکال منحصر به فرد ژئوتوریستی مانند دیگ جن، هودوي آهکی،  عمل انحالل در سنگ

د. وجود رودخانه شیرز در طول دره و رودخانه سیمره در باش می هاي کارستی، تافونی و ...  استالگتیت، مناره

هاي دره را در جذب  اي هومیان و میرمالس در مسیر دره شیرز قابلیت ورودي دره، وجود غارها و نقوش صخره

توان با مکان یابی مناسب و در نظر گرفتن  می گرد دو چندان نموده است. به طوري که  توریسم طبیعت

احداث ژئوپارك، در این منطقه پیشنهاد احداث ژئوپارك را داد. اما دره شیرز به دلیل  معیارهاي الزم براي

تواند به عنوان یک ژئوپارك  نداشتن فضاي باز جهت توسعه تأسیسات زیربنایی و طول و عرض کم دره نمی

  مستقل ایفاي نقش نماید.

عوامل داخلی و  SWOTبررسی و تحلیل نتایج پرسشنامه و جمع بندي امتیازات حاصل از مدل 

هاي ژئومورفولوژیک و  وجود جاذبهدهد که  می خارجی تأثیرگذار بر توسعه گردشگري منطقه شیرز نشان 

وجود رودخانه و منابع آبی  هاي ژئوتوریستی و  تنوع جاذبه عمدتاً کارستی در داخل دره و مناطق مجاور، 

هاي  ناشناخته ماندن بسیاري از جاذبه و یغاتتبل از مهمترین نقاط قوت و کمبودهایی از قبیل  دائمی

اقامتی و پذیرایی مناسب براي  اماکننبود ژئوتوریستی شیرز، فقدان برنامه مدون جهت توسعه ژئوتوریسم و 

گردشگران به عنوان مهمترین نقاط ضعف شیرز بیشترین امتیازات را کسب نموده اند.  مهمترین عوامل 

هاي پیش روي منطقه شامل امکان ایجاد ژئوپارك و استانداردسازي آن  بیرونی تأثیرگذار در بخش فرصت

مستعد بودن منطقه  المللی، معرفی استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور و مطابق با قوانین بین

شوند. همچنین مهمترین تهدیداتی پیش روي منطقه  می گذار  و جذب سرمایهگذاري  جهت سرمایهشیرز 

هاي عظیم کارستی بواسطه فرسایش و پدیده انحالل، امکان ایجاد تعارض میان  وط صخرهامکان سق
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هاي مکرر  ها و مردم محلی به دلیل عدم رعایت و توجه به فرهنگ جامعه محلی و وقوع خشکسالی ژئوتوریست

اصله از مدل و کمبود منابع آبی هستند که بایستی تهمیداتی براي رفع این تهدیدها اندیشیده شود. نتایج ح

SWOT  هاي زیرساختی، تبلیغات، توجه به محیط زیست منطقه،  در زمینه نشان دهنده راهبردهاي مهمی

باشد که  می مشارکت مردم محلی در فرایند توسعه ژئوتوریسم، ایجاد ژئوپارك، تدوي مقررات عبور و مرور و ... 

  ر قرار گیرند.در صورت آغاز فرایند توسعه ژئوریسم منطقه بایستی مورد نظ
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