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ABSTRACT 

Introduction: Mountains and mountain systems become one of the tourism destinations having with 

diverse of features topographic and geographical, biological, climate, cultural and social features with 

high oxygen content, suitable temperature, favorable relative humidity and sophisticated landscapes. 

Objectives: The purpose of the research, investigating and identifying of the mountain tourism potential 

of the city of Kermanshah. 

Methodology: The research method is descriptive-analytic. Data analysis was performed using the 

SWOT model.  

Geographical Context: Paraw is a mountain range extending from the northwest to the northeast of 

Kermanshah, with an approximate length of 80 Km and an approximate area of about 980 Km and is part 

of the Zagros mountain range in western Iran. 

Result and Discussion: The results showed that the average score for the total internal factors (strength) 

is 3.1 and the final weight is 1.15, the mean of total internal factors (weakness) is 1.37 and the final 

weight is 0.634. This indicates the high impact of the strong points in the development of the mountain 

tourism potential of the city of kermanshah. The average of the total external factors (opportunity) is 1.46 

and the final weight is 0.54. The average of the total external factors (threat) is 1.34 and the final weight 

is 0.824. 

Conclusion: Paraw has great strengths and opportunities that can be influenced by strategies that 

influence the mountain environment in order to strengthen its growth potential.  
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    چکیده
اکسایژن های متنوع توپوگرافیک و جغرافیایی، زیستی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی باا های کوهستانی با داشتن ویژگیها و سیستمکوه مقدمه:

 اندازهای بدیع به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده است.باالی محیط، زهکشی دمایی مناسب، رطوبت نسبی مطلوب و چشم

 های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است.هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی پتانسیل :هدف

 انجام شده است. SWOTتحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از مدل  –روش تحقیق توصیفی  :یشناسروش

 تقریبای وساتت و کیلاومتر 80 تقریبای طول با کرمانشاه، شهر شرق شمال تا غرب شمال از یافته امتداد کوهی پَرآو رشتهقلمرو جغرافیایی: 

 .باشدمی ایران غرب در زاگرس کوه رشته از بخشی و کیلومترمربع 980 حدود

ای مجموع عوامال است، میانگین رتبه 15/1و وزن نهایی آن  3/1ای برای مجموع عوامل داخلی )قوت( نشان داد میانگین رتبه هایافته: هاافتهی

 شاهر کوهساتان گردشاگری هایباشد. این بیانگر باال بودن تأثیر نقاا  قاوت در توساته پتانسایلمی 634/0و وزن نهایی  37/1داخلی)ضتف( 

مجموع عوامال خاارجی  ایرتبه است. میانگین 54/0و وزن نهایی  46/1( برابر با ای مجموع عوامل خارجی )فرصترتبه کرمانشاه است. میانگین

 باشد.می 824/0و وزن نهایی  34/1)تهدید( 

وهساتان در جهات تقویات و رشاد تاوان باا راهبردهاای تاأثیر گاذار بار محایط کهای خاوبی دارد کاه میها و فرصتپرآو قوت :یریگجهینت

 های آن کوشید.پتانسیل

 

ژه  کرمانشاه شهر ،SWOTپرآو،  کوهستان، یگردشگر ،پتانسیل ها:کلیدوا
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 مقدمه
گردشگری فعالیتی وابسته به محیط زیست است؛ به بیان دیگر یکی از عناصر اساسی تجربه گردشگری، محیط زیست است. 

تر نسبت به های جذاب و خاص هستند. گردشگران در استفاده از گردشگری انعطاف پذیرتر، حساسگردشگران به دنبال محیط زیست

دارتری هستند که برای محیط های معنیها به جستجوی تجربهاند، آنلیت پذیرتر شدهمحیط زیست، ماجراجوتر و همچنین مسئو

 جاذبه وجود بدون (. گردشگری51:1395)شارپلی،  زیست کمتر مضر بوده و یا نقش مثبتی در محیط زیست و جوامع مقصد دارد

 فرهنگی و طبیعی ذاتی، هایویژگی عمدتاً و هستند وعمتن بسیار گردشگری هایفعالیت و هاجاذبه. ندارد توسعه امکان معتبر، اساسی

های های کوهستانی با داشتن ویژگیها و سیستمکوه (.25:1391 داغستانی،) کنندمی منعکس را ناحیه یک مجزای و فرد به منحصر

شی دمایی مناسب، رطوبت متنوع توپوگرافیک و جغرافیایی، زیستی و اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی به سبب اکسیژن باالی محیط، زهک

کار، ارجمندی و )آخوندی، دانه اندازهای بدیع به یکی از مقاصد انواع گردشگری تبدیل شده استنسبی مطلوب و همینطور چشم

 (.1394فمی، شعبانعلی

قی و آسیای اروپای شر -3اروپای غربی؛  -2منطقه آلپ؛  -1شوند: دسته تقسیم می 6مناطق مهم توریسم کوهستانی در جهان به 

های آفریقا. امروزه در منطقه کشورهای آلپی، کشورهای فالت تبت و اطراف رشته کوه -6آسیا و اقیانوسیه و  -5آمریکا؛  -4مرکزی؛ 

با  1هیمالیا و برخی کشورهای قرار گرفته در منطقه آمریکا و اروپا به دلیل دارا بودن موقعیت مناسب کوهستانی، گردشگری کوهستان

ای مواجه گشته و این مناطق در نوع فعالیت گردشگری و سابقههای کوهستانی با رونق بیهای امکان پذیر در محیطالیتوسعت فع

(. گردشگری کوهستان یکی دیگر از انواع بسیار گسترده و متنوع گردشگری 1392 راد،)آمار و صفاری جهانگردی با یکدیگر متفاوتند

گیرد و شود. گردشگری در بستر محیط جغرافیایی صورت میست محیطی محسوب میاست و جاذبه طبیعی و ویژگی خاص زی

متشکل از محیط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی است. گردشگری در مناطق کوهستانی اثرات متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

 (.1392 راد،)آمار و صفاری گذاردزیست محیطی بر جای می

درصد از مساحت کشور در مناطق کوهستانی واقع شده و متوسط ارتفاع از سطح  51های باالی توریسم در ایران، با وجود ظرفیت 

توان بیان کرد هیچ ای که به جرأت میهای وسیع توریسم تنها زمینهباشد. در بین زمینهمتری می 1200دریاهای آزاد در 

 20کوهستانی در توریسم جهانی سهم  سفر به مناطق گذاری جدی برای آن نشده، گردشگری کوهستان است؛ در حالی کهسرمایه

اندازهایی هستند که های مناطق کوهستانی بسیاری در ایران وجود دارد و مهمترین چشم(. جاذبه1392نژاد،  )محمد درصدی را دارد

(. 1396ی و قربانی، )ایلدرم های دماوند، سهند، سبالن و ... استها کوهستانکنند، از جمله آنها را به خود جذب میهمه ساله توریست

تواند برای های بسیار خود میای کوچک است که با دیدنیایران با طبیعت زیبا و اقلیم متنوع و ساختارهای ژئومورفولوژیکی، قاره

 (. 1396 )محمدخان، ویسی و ریاهی، محققان، مردم عادی و گردشگران جالب توجه باشد

های فراوان در دامنه رشته کوه زاگرس قرار غرب کشور با طبیعت زیبا و جاذبه های گردشگری درکرمانشاه به عنوان یکی از قطب

زاده، رحیمی و احمدی، )ابراهیم گرفته و از توپوگرافی متنوعی برای انواع گردشگری به ویژه گردشگری کوهستان برخوردار است

گردشگران و توسعه اقتصادی و محلی استان و (. وجود کوهستان در نزدیکی شهر کرمانشاه فرصت بی نظیری است برای جذب 1390

های تحلیلی است و هدف از آن بررسی و شناسایی پتانسیل –آید. روش تحقیق حاضر توصیفی یک مقصد توریستی به حساب می

 باشد:گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است. بنابراین مدنظر تحقیق سؤاالت ذیل می

 باشند؟های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه چه میسیلراهبردهای مؤثر بر حفظ و تقویت پتان 

 کدام جاذبه گردشگری کوهستان از پتانسیل باالیی برای جذب گردشگر برخوردار است؟ 

های بیستون، طاق بستان، شاهو، داالهو و کوه سفید به ترتیب ( نتایج نشان داد که کوه1393) زاده و همکارانرحیم

های استان دهند و تقریبًا همه کوهستانجهت جذب طبیعت گردان به خود اختصاص میهای اول تا پنجم را اولویت

( نتیجه تحقیق نشان داد، با 1392) راددارا است. آمار و صفاریهای توریستی را پتانسیل الزم برای توسعه انواع فعالیت
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ار باال است و منطقه به لحاظ توسعه ها نیز بسیتوجه به وجود نقاط قوت و فرصت منطقه املش، میزان تهدیدها و ضعف

ریزی درست و منطقی در سطح پذیری برخوردار است، توزیع و تخصیص مجدد منابع و برنامهگردشگری از سطح آسیب

 منطقه امری الزامی است. 

داخلی  تهای گردشگری و نقاط قوبرتری امتیازهای مربوط به فرصت( نتایج تحقیق نشان داد که، 1392) جعفری

تنوع چشم اندازهای طبیعی و بکر در سطح منطقه، حاکی از وجود شرایط بسیار  ،های اکوتوریستی ممتازجاذبه لثم

های اکوتوریستی و توسعه گردشگری ماجراجویانه، ورزشی، مطلوب برای برگزاری تورهای طبیعت گردی، انواع فعالیت

ها، امکانات الزم، تبلیغات مؤثر، فقدان زیرساخت ؛ ودرمانی، علمی، تابستانی و زمستانی در منطقه بش قارداش است

های ای به عنوان سرمایهههای مناسب و کمی توجه به مناطق گردشگری کوهستانی و درعدم سرمایه گذاری

 .اکوتوریستی کشور در سطح کالن، از موانع توسعه اکوتوریسم پایدار در این منطقه هستند

های قله دماوند دهد که در اولویت بندی جاذبهدر مدل تاپسیس نشان می های پژوهش( یافته1392) محمد نژاد

های گرم معدنی رتبه دوم را به خود اختصاص داده استفاده تفریحی از طبیعت بکر منطقه رتبه اول و استفاده از آب

منطقه مورد  های گردشگری درها به لحاظ ارزش( نتایج نشان داد که ژئوسایت1396) است. محمدخان و همکاران

تواند های طبیعی و فرهنگی کوهستان شاهو، این منطقه میمطالعه وضعیت مطلوبی ندارد و عالوه بر سایر ارزش

دهد نتایج بررسی نشان می Bahmanpour et al (2012)انداز مناسبی را برای توسعه پایدار ژئوتوریسم  فراهم کند. چشم

های کوه ابر مهمترین عوامل به ترتیب طبیعی در توسعه گردشگری جنگلکه از نظر استفاده کنندگان، فاکتورهای 

های طبیعی شامل هیجان بیشتر، حرکت ها و حیات وحش است. جاذبههای کوهستانی، جنگلها، جنگلشامل کوه

دهد مینشان  Tsiaras (2015)فیزیکی و ماجراجویی توسط استفاده کنندگان بیشتر امتیاز داده شده است. نتایج تحقیق

که جدا از مزایای بدیهی اقتصادی، استراحتگاه اسکی تأثیر منفی بر محیط زیست و جامعه دارد و اسکی را با توجه به 

 توان به عنوان پایدار توصیف کرد. روح سه رکن پایداری نمی

فرج شامل کلیه از دیرباز تفرج و گردش به طور مستقیم به صورت یکی از نیازها و تمایالت انسان مطرح بوده و ت

گیرد. از هایی است که عموماً در خارج از محیط بسته و محدود که به فضا و منابع نیازمند است، انجام میفعالیت

تواند کیفیت تفرج و گردش را افزایش دهد، منابع طبیعی و کمتر تغییر یافته است که هنوز ترین منابعی که میمناسب

ها، ها، جنگلها، دریاچه(. کوه1390)میکاییلی تبریزی و مهرمند، فوظ مانده استشان محهای زیباشناختی طبیعیجنبه

های شهری و پناه بردن آورند برای دور شدن انسان از محیطها و سایر نواحی طبیعی همواره فرصتی را فراهم میبیابان

لذت بخش و متفاوت برای به مکانی غیر معمول، یک تجربه  به دامان طبیعت و این حرکت از یک مکان معمول

(. در چند دهه گذشته نوع جدیدی از گردشگری به وقوع پیوسته که توجه 1397 ،و همکاران )مطهری گردشگران است

بیشتری به طبیعت دارد. این نوع از گردشگری احترام بیشتری نسبت به حفظ منابع طبیعی و به افزایش آگاهی در 

وهستانی کمک کرده است. پویایی اکوتوریسم نیز بر اقتصادهای کوهستانی اثر گذاشته مورد ارزش عظیم مناطق ک

 (.Andonovski, 2014) ای از ساختارهای ریز مانند تعطیالت مزرعه شده استاست، به ویژه برای ایجاد مجموعه

ها برای توسعه کنند. در جهان در حال توسعه کوهاکثر جمعیت جهان در حال توسعه در مناطق شهری زندگی می

زیادی دارند و به عنوان مقصد گردشگری جذاب هستند. برای کوهنوردان، کوهنوردی یک ورزش  گردشگری اهمیت

ماجراجویی طوالنی است که بر فعالیت بدنی، چالش و ریسک پذیری مبتنی است. برای مثال در نپال تقریباً مقصد یک 

ت. در هیمالیای نپال گردشگری یک محرک بزرگ اقتصادی و یکی از المللی کوهستان اسچهارم بازدید گردشگران بین

توسعه گردشگری  (. Beedie and Hudson, 2003 & Nepal, 2011) منابع اصلی معیشت جوامع کوهستانی است

 های سنتیکوهستان به عنوان یک راه جهت تقویت و افزایش درآمد ساکنان مناطق کوهستانی است زیرا شیوه

رش دام و جنگلداری( به اندازه کافی سودآور نبودند. برای مثال توسعه اسکی یک عامل کلیدی در )کشاورزی، پرو

توسعه گردشگری کوهستان در اروپا بود. توسعه گردشگری عالوه بر تأثیرات مثبت، اثرات منفی به ویژه تغییرات در 
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ها برای کل بشر مفیدند؛ کوهTsiaras, 2015). ) محیط زیست و ناسازگاری جامعه و کاهش فرهنگی را به دنبال دارد

درصد از  10گذارد. تخمین زده شده که حدود های کوهستان بر نیمی از مردم جهان اثر میزیرا وضعیت اکوسیستم

  (.1392)محمد نژاد،  اندجمعیت جهان به منابع کوهی وابسته

 

 گردشگری کوهستان
متری که بیشتر سطح آن با شیب تند که معموالً با  300های حداقل کوهستان شکل زمین برآمده با برجستگی

های زمین شود. پدیدههای زیستی از پایین تا نوک قله همراه باشد گفته میتغییرات مشخصی از آب و هوا و پدیده

)میکاییلی تبریزی  گذاردهای کوهستانی تأثیر میاند که بر روی خصوصیات ساختار و کارکرد محیطشناسی از مواردی

ای عالوه بر چهرۀ زیبا و آب و هوای مطبوع، زمینه ساز بسیاری از ها در هر منطقه(. وجود کوه1390مهرمند، و

های آن منطقه است. مناطق کوهستانی به دلیل دارا بودن هوای پاک، های گردشگری متناسب با ویژگیفعالیت

برداری تواند از لحاظ گردشگر پذیری مورد بهرهی میهای ورزشهای طبیعی بکر و قابلیت انجام بسیاری از فعالیتجاذبه

 (.1393زاده، لطفی و مرادی، )رحیم قرار گیرند

های ماجراجویانه های طبیعی و ورزشی در کوهستان، کوهنوردی است که ورزشی مهیج و جزء ورزشاز جاذبه

های اجتماعی و لذت کشف و گیزهشود، که فرد به دنبال تأمین سالمت، شادابی، ارتباط با طبیعت، انمحسوب می

ای است (. گردشگری کوهستان اغلب پذیرای کوهنوردان حرفه117:1390زاده و همکاران، )ابراهیم ماجراجویی است

در این بین در مناطق  (.1394)آخوندی و همکاران، شوندهای مرتفع عازم کوهستان میکه برای صعود به قله

های طبیعی در کوهستان های ورزشی خاص و اوقات فراغت، خطرات و چالشیتکوهستانی منحصر به فرد برای فعال

 (.Andonovski, 2014) کندوجود دارد که برخی از گردشگران جسور را جذب می
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ناحیه باشد. تواند فرصت مناسبی به منظور توسعۀ اقتصادی و محلی آن وجود کوهستان در نزدیکی یک شهر می

های تفریحی همراه با افزایش جاذبه رو به رشد نواحی کوهستانی به عنوان مقصدی توریستی منجر به توسعه در زمینه

وری گردشگری، تفریحی و های خاص، بهرهها و تسهیالت رفاهی شده است. کوهستان محلی برای فرصتزیر ساخت

درصد از گردشگری جهان، متعلق به نواحی کوهستانی است.  20تا  15های تحقیقاتی است. به طوری که فعالیت

زا و هم درآمدزا است، هر چند که در اغلب موارد به دلیل شکننده بودن اکوسیستم گردشگری در کوهستان هم اشتغال

های انسانی حساس بوده و سازش پذیری کمتری دارند. در هر حال گسترش کوهستانی این مناطق نسبت به دخالت

ای (. در هر ناحیه1397)مطهری و همکاران، تواند اثرات سوئی بر این مناطق داشته باشدری در این مناطق میگردشگ

انجامد. توسعه گردشگری به ریزی و مدیریت به توسعه میهای منطقه با برنامهها و پتانسیلآگاهی از شرایط، قابلیت

ریزی و ارائه راهکار به عنوان یک راهبرد و با در نظر گرفتن هطور عام و گردشگری کوهستان به طور خاص توأم با برنام

گیرد، که به رعایت توسعه مطلوب گردشگری، مشارکت مردم محلی و حفظ درآمد ناشی از توسعه در منطقه انجام می

 (.1392راد، )آمار و صفاری شودتوسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منجر می

های باالیی در جهت خاصه شهر کرمانشاه از لحاظ گردشگری کوهستان دارای پتانسیل به طور کلی استان کرمانشاه و

های سرسبز و منابع عظیم کارستی که موجب ها و دامنهجذب گردشگر با قرارگیری در دامنۀ رشته کوه زاگرس، دشت

ای خروشان، مراتع و ههای بکر شده و نیز حیات جانوری و گیاهی متنوع، رودخانهبه وجود آمدن غارها و چشمه

ها است پتانسیل ( و کوهستان پرآو یکی از آن1393زاده و همکاران، )رحیم های آن استپتانسیلهای بلوط از جنگل

 کند.که گردشگران، کوهنوردان و صخره نوردان بسیاری را به سوی خود جذب می
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
دقیقۀ عرض شمالی از  19درجه و  34ر دارد. شهر کرمانشاه با موقعیت شهر کرمانشاه در میانۀ ضلع غربی ایران قرا

النهار گرینویچ در شرق استان و تقریباً در مرکز استان کرمانشاه قرار دقیقۀ طول شرقی از نصف 7درجه و  47استوا و 

 1083833 ،1395( و جمعیت شهرستان کرمانشاه طبق سرشماری 1394)پوراحمد، بهدوست و فروهودی  گرفته است

شود، که در گویش کردی به این نام خوانده می 1این شهر دارای رشته کوه پرآو (.1395)درگاه ملی آمار،  نفر بوده است

-روند و میانهای پایباشد. رشته کوه پرآو جزء )رشته کوه بزرگ زاگرس( در دهستان)پر آب( می در فارسی به معنی

واقع شده و جهت امتداد آن شمال غربی به جنوب شرقی است. رشته کوه  دربند از بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه

پرآو از سمت شمال غربی به رشته کوه شاهو متصل است و از سمت جنوب شرقی رودخانه گاماسیاب آن را از رشته 

 کوه هرشت از بخشی و کیلومترمربع 980 حدود تقریبی وسعت و کیلومتر 80 تقریبی طول با کند.کوه هرسین جدا می

 14ʹ 47⁰ شمالی 31″ 23ʹ 34⁰  مختصات و دریا سطح از متر 3405ارتفاع با پرآو قله .باشدمی ایران غرب در زاگرس

 به جهان برجسته بسیار قله 1515 از یکی و( کرمانشاه استان قله بلندترین) و  کوهستان این قله بلندترین  شرقی ″13

( و همچنین 1)شکل  موقعیت کوه پرآو در نقشه. است شده واقع کرمانشاه شهر شرقی شمال در که رودمی شمار

  دهد.ارتفاعات و قلل رشته کوه پرآو را نشان می (1)جدول

 
هکرمانشا شهر در پرآو کوه موقعیت .1 شکل  

 

 

                                                           
1 . Paraw 
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 1 جدول

 کرمانشاه پرآو کوه رشته یهاقله 

 رشته کوه پرآو

 ارتفاع از سطح دریا قله

 متر 3300 شیخ علیخانی

 متر 3000 ر کبودکم

 متر 2800 چاله زرد

 متر 2800 بیستون

 متر 2700 طاق بستان

 متر 2600 بلوچ

 1389منبع: خبرگزاری ایسنا، 

    

از میان این ارتفاعات، قلۀ بیستون و طاق بستان به واسطه وجود کتیبه و آثار تاریخی از معروفیت و اهمیت خاصی 

هایی است که از نواحی اطراف فوران شته کوه نیز یک منبع بزرگ به صورت چشمهبرخوردار است. منابع آبی این ر

ها چشمه سراب طاق بستان، چشمه بیستون که دارای پنج سنگ آب است و نیز چشمه سراب دارد؛ مهمترین آن

ها متخصصین (. غار پرآو جاذبه دیگری از کوهستان پرآو است و تن1389)خبرگزاری ایسنا،  توان اشاره کردکنشت می

توانند از آن بازدید کنند. این غار در میان کوه طاق بستان و کوه بیستون و این امر یعنی غارنوردان داخلی و خارجی می

حلقه  26باشد. تعداد متر می 752متر و عمق آن  1454ای به نام میدان پرآو وجود دارد. طول آن در جنوب منطقه

را در بین  221باشد و رتبه متر می 42با عمق  16ها چاه شماره ترین آنچاه در این غار وجود دارد که عمیق

(. این غار در بین کوهنوردان، غارنوردان و 1395)مشرق نیوز،  ترین غارهای جهان به خود اختصاص داده استعمیق

غار عمودی جهان ترین (. غار پرآو بزرگ1394)دنیای اقتصاد،  است« اورست غارهای دنیا»گردان معروف به طبیعت

 ترین غارها است.اند و یکی از خطرناکاست و به همین دلیل این لقب را به آن داده

 

 شناسیروش

ها و اطالعات از منابع اسنادی و میدانی )پرسشنامه( تحلیلی است. در جمع آوری داده -روش این تحقیق توصیفی 

زیاد تا خیلی کم( در اختیار کارشناس و کوهنوردان با  استفاده شده است و پرسشنامه در قالب طیف لیکرت از )خیلی

دسته فهرستی از نقاط  4استفاده شده که در  SWOTها از مدل تجربه شهر قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده

های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه مربوط به شناسایی پتانسیل (T)و تهدیدهای (O)، فرصت(W)، ضعف(S)قوت

ابزاری است برای شناخت تهدیدها و SWOT و سپس به ارائه راهبردهای متناسب با آن پرداخته شد. تهیه گردید 

های داخلی به منظور سنجش وضعیت و تدوین ها و قوتهای موجود در محیط خارج و بازشناسی ضعففرصت

 (.90:1389)موحد و کهزادی،  راهبردهای مناسب جهت هدایت و کنترل آن سیستم است

فهرستی از نقاط قوت و ضعف)عوامل داخلی(، فرصت و تهدید)عوامل خارجی( مربوط به  (2ول شماره )جددر 

 های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه نشان داده شده است.پتانسیل
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 2جدول 

 های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاهدر بررسی پتانسیل SWOTفهرست ابعاد چهارگانه 
 Weaknesses هاضعف Strengths هاقوت

S1:های کوهستان برتنوع فعالیت گردشگری هایتأثیر پتانسیل

 اقتصادی

S2: های متعدد منطقه جهت وجود شرایط اقلیمی و کوه

ریزی گردشگری کوهستان و استفاده از منابع گذاری و برنامهسرمایه

 طبیعی و انسانی

S3: های پرآو بر جذب گردشگران کوهستانوجود چشمه 

S4: های غربی و شرقی، دریاچه، بستان)پارک موعه طاقوجود مج

 پارک کوهستان و امامزاده( برجذب گردشگران کوهستان

S5: به  وجود قلل متعدد و مرتفع پرآو بر توسعه گردشگری کوهستان

 ویژه)کوهنوردی(

S6: وجود غارهای موجود کوهستان برای جذب غارنوردان 

S7:  و چشم انداز زیبا برای نزدیکی کوهستان به شهر با محیط آرام

 جذب گردشگر و تفرجگاه شهروندان

S8: های گیاهی بومی و جنگل کوهستان بر وجود حیات وحش، گونه

 گردجذب گردشگران طیبعت

S9 :وجود جانپناه در کوهستان بر توسعه گردشگری کوهستان 

S10 :های کوهستان جهت صخره نوردی و ها و دیوارهصخره وجود

 دیواره نوردی

S11: برداری از آن جهت تأمین آبها و امکان بهرهوجود چشمه 

S12:  وجود قلل مرتفع و ارتفاعات پربرف جهت انجام صعودهای

 زمستانی

S13: امداد کوهستان و نقش آن در توسعه گردشگری کوهستان 

W1: گذاری بخش دولتی و خصوصی در زمینه استفاده ضعف سرمایه

 های کوهستانبهینه از پتانسیل

W2 : عدم وجود نیروهای متخصص و با تجربه با عنوان)راهنمای

 کوهستان و گردشگر( در منطقه

W3: عدم دسترسی به نیروهای محلی)راه بلد( در کوهستان 

W4:  عدم تبلیغات و اطالع رسانی صحیح در معرفی

 گردشگری  منطقه)کوهستان( به عنوان یکی از مناطق دارای پتانسیل

W5:  و فرسایش منابع خاک منطقهتوپوگرافی خشن 

W6:  عدم توجه گردشگران کوهستان به بهداشت و حفاظت از

 کوهستان

W7: های زیستی و عدم استقرار محیط بانی بر حفاظت مؤثر از ارزش

 حیات وحش کوهستان

 

 Threats  تهدیدها Opportunities هافرصت

O1:  نقش تجربیات کوهنوردان و جوامع محلی در حفظ و رشد

 های کوهستانتانسیلپ

O2: های گردشگری کوهستان برکاهش پتانسیل برداری ازبهره

 بیکاری ساکنان منطقه

O3: مانند )دوچرخه سواری  کوهستانهای مرتبط با توسعه ورزش

 کوهستان، دو کوهستان، پاراگالیدر، چتربازی و...(

O4: گذاری در بخش امکان مشارکت بخش خصوصی به سرمایه

 رزشیگردشگری و

O5:  وجود اقلیم با شرایط آب و هوایی مناسب جهت برگزاری اردوها

 و مسابقات مختلف ورزشی و تفریحی

T1: های گردشگری کوهستان و عدم شناخت کافی در مورد پتانسیل

 بر اقتصاد منطقه آن تأثیر

T2: ها باال بودن هزینه خدمات رسانی به گردشگران مانند رستوران

 در منطقه

T3: ام جمعیت با رشد گردشگری کوهستان به ویژه در ازدح

 تعطیالت

T4: ، جنگل و محیط کوهستان آلودگی و تخریب منابع آب، خاک 

T5: برداری زیاد های گیاهی نادر بومی بر اثر بهرهنابودی گونه 

T6: وجود شکارهای کوهی در ارتفاعات کوهستان و نابودی حیوانات 

T7: مسدود شدن آنها به هنگام  خطرناک بودن مسیرهای اصلی و

 سرما و یخبندان و عدم وجود امنیت کافی

T8: رویه دام توسط جوامع محلی و آسیب به پوشش چرای بی

 گیاهی کوهستان

T9:  عدم ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به پتانسیل گردشگری

 ورزشی کوهستان
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 ثحبها و یافته

 5)داخلی(، همینطور  ضعف 7)داخلی( در برابر  قوت 13نیز مطرح شد  2از مجموع موارد تهیه شده که در جدول 

های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه )خارجی( از عوامل مؤثر در بررسی پتانسیل تهدید 9)خارجی( در برابر  فرصت

های گردشگری و با اهمیت در پتانسیل ل قوت و فرصت به عنوان مزیتبودند که مورد شناسایی قرار گرفتند. عوام

ها و تهدیدها به عنوان محدودیت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. این مجموع از کوهستان شهر هستند و ضعف

معیار سنجش و بندی در پرسشنامه در اختیار کارشناس و کوهنوردان قرار گرفت. عوامل به منظور وزن دهی و اولویت

شود به قلل )قوت( مربوط می ها باالترین اولویت در عوامل داخلیدرجه بندی از خیلی زیاد تا خیلی کم بود. طبق یافته

و مجموعه تاریخی طاق  126/0متعدد و مرتفع پرآو بر توسعه گردشگری کوهستان به خصوص کوهنوردی با وزن نهایی 

و اولویت سوم تأثیر  117/0و امامزاده مجاور به نام امامزاده ابراهیم با وزن نهایی  های آن، دریاچهبستان به همراه پارک

ای مجموع باشد. میانگین رتبهمی 105/0های اقتصادی با وزن نهایی های گردشگری کوهستان بر تنوع فعالیتپتانسیل

نطقه و فرسایش منابع خاک و عدم ها شامل توپوگرافی مها اولویتاست. در ضعف 15/1و وزن نهایی  3/1نقاط قوت 

و عدم توجه گردشگران  128/0های زیستی و حیات وحش با وزن نهایی یکسان بانی بر حفاظت از ارزشاستقرار محیط

های دولتی و خصوصی در زمینه و ضعف سرمایه گذاری بخش 108/0به بهداشت و حفاظت از کوهستان با وزن نهایی 

های صحیح در معرفی منطقه با وزن ی کوهستان و همینطور عدم تبلیغات و اطالع رسانیهااستفاده بهینه از پتانسیل

باشد. در عوامل می 634/0و وزن نهایی مجموع  37/1ای مجموع هم باشد. میانگین رتبهمی 09/0نهایی یکسان 

شگری کوهستان بر کاهش های گردبرداری از پتانسیلشود به بهرهها مربوط میخارجی یعنی فرصت باالترین اولویت

و اقلیم و شرایط آب و هوایی مناسب جهت برگزاری اردوها و مسابقات مختلف ورزشی و  136/0بیکاری با وزن نهایی 

های مرتبط کوهستان مانند دوچرخه سواری، دو کوهستان و چتربازی و و توسعه ورزش 112/0تفریحی با وزن نهایی 

است. در تهدیدها  54/0و وزن نهایی  46/1ای این موارد . مجموع میانگین رتبهاست 104/0پاراگالیدر با وزن نهایی 

های گیاهی نادر و نابودی گونه 117/0هم، آلودگی و تخریب منابع آب، خاک، جنگل و محیط کوهستان با وزن نهایی 

طرناک بودن مسیرهای و خ 112/0بومی و وجود شکارهای کوهی در ارتفاعات و نابودی حیوانات با وزن نهایی یکسان 

های گردشگری اصلی و مسدود شدن به هنگام یخبندان و عدم امنیت کافی همراه با عدم شناخت کافی درباره پتانسیل

مورد سوم تهدیدها بودند و مجموع میانگین  096/0کوهستان و تأثیرات آن بر اقتصاد منطقه با وزن نهایی یکسان 

و همینطور محاسبات وزن نهایی و  SWOTتجزیه و تحلیل  3جدول . سبه شدمحا 824/0و وزن نهایی  34/1ای رتبه

دهد. ضرایب تعیین شده برای هر یک از های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه را نشان میبندی پتانسیلاولویت

 است. 09/0تا  01/0ها از ها و اولویتموارد  با توجه به اهمیت
 

 3جدول 

 بندی وزن نهایی و اولویت، محاسبه SWOTتجزیه و تحلیل 

 ها )عوامل داخلی(قوت
میانگین 

 ایرتبه
 ضریب

وزن 

 نهایی
 اولویت

S1: 3 105/0 07/0 5/1 های اقتصادیکوهستان برتنوع فعالیت گردشگری هایتأثیر پتانسیل 

S2 :ریزی گذاری و برنامههای متعدد منطقه جهت سرمایهوجود شرایط اقلیمی و کوه

 دشگری کوهستان و استفاده از منابع طبیعی و انسانیگر
3/1 08/0 104/0 4 

S3 :11 06/0 05/0 2/1 های پرآو بر جذب گردشگران کوهستانوجود چشمه 

S4 :های غربی و شرقی، دریاچه، پارک کوهستان و امامزاده( بستان)پارک وجود مجموعه طاق

 برجذب گردشگران کوهستان
3/1 09/0 117/0 2 

S5: 1 126/0 09/0 4/1 به ویژه)کوهنوردی( وجود قلل متعدد و مرتفع پرآو بر توسعه گردشگری کوهستان 
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S6: 7 085/0 05/0 7/1 وجود غارهای موجود کوهستان برای جذب غارنوردان 

S7: انداز زیبا برای جذب گردشگر و تفرجگاه نزدیکی کوهستان به شهر با محیط آرام و چشم

 شهروندان
1/1 08/0 088/0 6 

S8: های گیاهی بومی و جنگل کوهستان بر جذب گردشگران وجود حیات وحش، گونه

 گردطیبعت
7/1 06/0 102/0 5 

S9: 11 06/0 06/0 1 وجود جانپناه در کوهستان بر توسعه گردشگری کوهستان 

S10: 8 084/0 07/0 2/1 های کوهستان جهت صخره نوردی و دیواره نوردیها و دیوارهصخره وجود 

S11: 9 066/0 06/0 1/1 برداری از آن جهت تأمین آبها و امکان بهرهوجود چشمه 

S12: 10 065/0 05/0 3/1 وجود قلل مرتفع و ارتفاعات پربرف جهت انجام صعودهای زمستانی 

S13: 6 088/0 08/0 1/1 امداد کوهستان و نقش آن در توسعه گردشگری کوهستان 

 * 15/1 * 3/1 هاجمع قوت

 ها)عوامل داخلی(ضعف
میانگین 

 ایرتبه
 ضریب

وزن 

 نهایی
 اولویت

W1: های گذاری بخش دولتی و خصوصی در زمینه استفاده بهینه از پتانسیلضعف سرمایه

 کوهستان
5/1 06/0 09/0 3 

W2:  عدم وجود نیروهای متخصص و با تجربه با عنوان)راهنمای کوهستان و گردشگر( در

 منطقه
2/1 05/0 06/0 4 

W3: 5 03/0 03/0 1 عدم دسترسی به نیروهای محلی)راه بلد( در کوهستان 

W4:  عدم تبلیغات و اطالع رسانی صحیح در معرفی منطقه)کوهستان( به عنوان یکی از

 گردشگری  مناطق دارای پتانسیل
5/1 06/0 09/0 3 

W5: 1 128/0 08/0 6/1 و فرسایش منابع خاک توپوگرافی خشن منطقه 

W6: 2 108/0 09/0 2/1 عدم توجه گردشگران کوهستان به بهداشت و حفاظت از کوهستان 

W7: 1 128/0 08/0 6/1 های زیستی و حیات وحش کوهستانعدم استقرار محیط بانی بر حفاظت مؤثر از ارزش 

 * 634/0 * 37/1 هاجمع ضعف

 ها)عوامل خارجی(فرصت
میانگین 

 ایرتبه
 ضریب

وزن 

 نهایی
 ویتاول

O1: 4 098/0 07/0 4/1 های کوهستاننقش تجربیات کوهنوردان و جوامع محلی در حفظ و رشد پتانسیل 

O2: 1 136/0 08/0 7/1 های گردشگری کوهستان برکاهش بیکاری ساکنان منطقهپتانسیل برداری ازبهره 

O3: وهستان، مانند)دوچرخه سواری کوهستان، دو ک کوهستانهای مرتبط با توسعه ورزش

 پاراگالیدر، چتربازی و...(
3/1 08/0 104/0 3 

O4: 5 09/0 06/0 5/1 گذاری در بخش گردشگری ورزشیامکان مشارکت بخش خصوصی به سرمایه 

O5:  وجود اقلیم با شرایط آب و هوایی مناسب جهت برگزاری اردوها و مسابقات مختلف

 ورزشی و تفریحی
4/1 08/0 112/0 2 

 * 54/0 * 46/1 هاجمع فرصت

 تهدیدها)عوامل خارجی(
میانگین 

 ایرتبه
 ضریب

وزن 

 نهایی
 اولویت

T1: بر اقتصاد  آن های گردشگری کوهستان و تأثیرعدم شناخت کافی در مورد پتانسیل

 منطقه
2/1 08/0 096/0 3 

T2: 5 084/0 07/0 2/1 ها در منطقهباال بودن هزینه خدمات رسانی به گردشگران مانند رستوران 

T3: 6 072/0 06/0 2/1 ازدحام جمعیت با رشد گردشگری کوهستان به ویژه در تعطیالت 

T4: ، 1 117/0 09/0 3/1 جنگل و محیط کوهستان آلودگی و تخریب منابع آب، خاک 

T5: 2 112/0 07/0 6/1 برداری زیاد های گیاهی نادر بومی بر اثر بهرهنابودی گونه 

T6:  2 112/0 08/0 4/1 در ارتفاعات کوهستان و نابودی حیواناتوجود شکارهای کوهی 
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T7:  خطرناک بودن مسیرهای اصلی و مسدود شدن آنها به هنگام سرما و یخبندان و عدم

 وجود امنیت کافی
2/1 08/0 096/0 3 

T8: 4 09/0 06/0 5/1 رویه دام توسط جوامع محلی و آسیب به پوشش گیاهی کوهستانچرای بی 

T9:  7 045/0 03/0 5/1 ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به پتانسیل گردشگری ورزشی کوهستانعدم 

 * 824/0 * 34/1 جمع تهدیدها

 

  SWOTتدوین راهبردهای چهارگانه 
  راهبرد تهاجمیSO 

 ها است.ها و استفاده بهینه از فرصتتأکید راهبرد تهاجمی بر حفظ قوت

تأکید بر توسعه گردشگری کوهستان به جهت وجود قلل متعدد و مرتفع کوهستان پرآو به ویژه  توجه و -1

های غربی و شرقی، )پارک کوهنوردی که طرفداران بسیاری دارد. همچنین مجموعۀ طاقبستان از جمله

 ها؛یرساختریزی و بهبود زدر جهت جذب گردشگران کوهستان با برنامهدریاچه، پارک کوهستان و امامزاده( 

های متنوع های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه در جهت ایجاد فعالیتگیری از پتانسیلشناسایی و بهره -2

 اقتصادی و ایجاد انگیزه اشتغال و کاهش بیکاری ساکنان منطقه؛

)آب و هوای مطبوع کوهستان( به منظور برگزاری اردوها و مسابقات مختلف  استفاده از شرایط جوی مناسب -3

 های توریستی؛های مرتبط و فعالیتورزشی نظیر کوهنوردی، دوچرخه سواری و سایر ورزش

های مرتبط های توسعه و تقویت ورزشهای مسئول نسبت به فراهم آوردن زمینهتوجه هر چه بیشتر سازمان -4

 )دوچرخه سواری کوهستان، دو کوهستان، پاراگالیدر، چتربازی و...(. مانندبا کوهستان 

 تنوع بخشی  راهبردST 

 ها و همچنین پرهیز از تهدیدها است.تأکید راهبرد تنوع بخشی بر حفظ و استفاده از قوت

های تدوین قوانین و برنامه جهت جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن منابع و همچنین دادن آموزش -1

 الزم و تشویق گردشگران در جهت رعایت مسائل زیست محیطی؛

های گیاهی نادر و حیات وحش کوهستان های مسئول )منابع طبیعی( بر حفاظت مؤثر از گونهنظارت سازمان -2

بانی در محیط کوهستان، آموزش فرهنگی و ایجاد حس مسئولیت با تدوین قوانین و مقررات یا استقرار محیط

گیاهی بعضٌا های برداری بی رویه گونهگردشگران نسبت به حفظ محیط زیست کوهستان و جلوگیری از بهره

 نادر و شکار کوهی؛

سازی و های مختلف گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه و مناسبریزی دقیق جهت شناسایی پتانسیلبرنامه -3

 قابل دسترس کردن آنها برای گردشگران؛

کار به هنگام سرما و  بررسی وضعیت ایمنی مسیرهای اصلی و نصب تابلوهای هشدار دهنده و ارائه راه -4

های مردم های اصلی با کمک بخش خصوصی، سازمانجهت رفع خطر احتمالی و مسدود شدن راهیخبندان 

 ها.نهاد و جوامع محلی و برقرای امنیت از طریق این سازمان

  راهبرد بازنگریWO 

 ها است.ها و حذف ضعفنگاه راهبرد بازنگری بر استفاده بهینه از فرصت

و مرور از مسیرهای تعیین شده به منظور جلوگیری از تخریب ساماندهی مسیرها و ترغیب مردم به عبور  -1

 های مربوطه و استفاده از اقلیم کوهستان؛پوشش گیاهی و فرسایش منابع خاک و فعالیت

های زیستی و حیات وحش کوهستان با استقرار محیط های مسئول بر حفاظت مؤثر از ارزشنظارت سازمان -2

 ز تجربیات مردم محلی و نیز کوهنوردان با تجربه؛گیری ابانی در محیط کوهستان و بهره
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های الزم و تشویق گردشگران کوهستان در جهت رعایت مسائل زیست محیطی و همچنین دادن آموزش -3

 آموزش به گردشگران در جهت حفظ محیط با ارائه بروشورها در این ارتباط؛

های گردشگری در کوهستان ا معرفی قابلیترسانی صحیح در رابطه ببازنگری در نحوه اجرای تبلیغات و اطالع -4

های مرتبط به گردشگران، به ویژه گردشگران خارج استان و جذب هرچه بیشتر آنان از طریق نصب و ورزش

 ای؛بنرهای تیلیغاتی، بروشورها و تبلیغات شفاهی و رسانه

های گردشگری ابلیتگذاری و استفاده بهینه از قتشویق بخش دولتی و خصوصی برای مشارکت در سرمایه -5

کوهستان از طریق ایجاد تسهیالت و خدمات گردشگری برای جذب گردشگر به منطقه و پاسخ به نیازهای 

 آنان و کمک به کاهش بیکاری ساکنان منطقه.

  راهبرد تدافعیWT 

 ها تأکید دارد.ها و تهدیدراهبرد تدافعی بر حذف ضعف

گذاری و های گردشگری کوهستان برای توسعه سرمایهسیلرسانی و گسترش تبلیغات در معرفی پتاناطالع -1

 توسعه گردشگری شهر؛

های مناسب محیطی و گذاری و حمایت مالی در ایجاد و زیرساختتشویق بخش دولتی و خصوصی به سرمایه -2

 کالبدی در راستای افزایش امکانات و خدمات موردنیاز برای جذب گردشگر به منطقه؛

تشویق گردشگران کوهستان در جهت رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشت های الزم و دادن آموزش -3

 کوهستان و آگاهی آنان در مورد عبور از مسیرهای اصلی و بی خطر؛

)منابع آب،  افزایش آگاهی گردشگران و مردم محلی نسبت به ارزش و اهمیت حفاظت از محیط کوهستان -4

وحش کوهستان( از محیط زیست های گیاهی و حیاته)نابودی گون ییبرداری غیرعقالخاک، جنگل( و بهره

 منطقه موردنظر.

 

 گیرینتیجه

گردشگری کوهستان یکی از انواع متعدد و گسترده توریسم است و در عین حال جذاب که با محیط زیست سر و کار 

فرهنگی و اجتماعی و ها و سیستم کوهستان با داشتن ویژگی متنوع جغرافیایی، توپوگرافی، زیستی، اقلیمی، دارد. کوه

تواند اثرات متفاوت انداز بکر به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده و میبه سبب اکسیژن باالی محیط و چشم

های بسیار گردشگری، طبیعت شهرستان کرمانشاه دارای جاذبهگذارد. اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نیز بر جای 

انداز زیبایی تشکیل پرآو جزء رشته کوه زاگرس است و از قلل متعدد و چشمهای متعددی است. کوهستان زیبا و کوه

شده است و همواره میعادگاه کوهنوردان و گردشگران بسیاری از داخل و خارج از استان است. نتایج تحقیق نشان داد 

ردی با وزن نهایی شود به )قلل متعدد و مرتفع پرآو به خصوص جهت کوهنو)قوت( مربوط می ها در نقاطکه اولویت

های گردشگری کوهستان بر تنوع و تأثیر پتانسیل 117/0و مجموعه تاریخی، تفریحی طاق بستان با وزن نهایی  126/0

مورد جاذبه کوهستان از پتانسیل باالیی برای جذب  3باشد و در واقع این می 105/0های اقتصادی با وزن نهایی فعالیت

بانی بر حفاظت از ها توپوگرافی منطقه و فرسایش منابع خاک و عدم استقرار محیطگردشگر برخوردار است(. در ضعف

و عدم توجه گردشگران به بهداشت و حفاظت از  128/0های زیستی و حیات وحش با وزن نهایی یکسان ارزش

ه از های دولتی و خصوصی در زمینه استفاده بهینو ضعف سرمایه گذاری بخش 108/0کوهستان با وزن نهایی 

های صحیح در معرفی منطقه با وزن نهایی یکسان های کوهستان و همینطور عدم تبلیغات و اطالع رسانیپتانسیل

های برداری از پتانسیلشود به بهرهها مربوط میباشد. در عوامل خارجی یعنی فرصت باالترین اولویتمی 09/0

اقلیم و شرایط آب و هوایی مناسب جهت برگزاری اردوها  و 136/0گردشگری کوهستان بر کاهش بیکاری با وزن نهایی 

های مرتبط کوهستان مانند دوچرخه سواری، دو و توسعه ورزش 112/0و مسابقات ورزشی و تفریحی با وزن نهایی 
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است. اولویت در تهدیدها، آلودگی و تخریب منابع آب، خاک،  104/0کوهستان و چتربازی و پاراگالیدر با وزن نهایی 

های گیاهی نادر بومی و وجود شکارهای کوهی در و نابودی گونه 117/0ل و محیط کوهستان با وزن نهایی جنگ

و خطرناک بودن مسیرهای اصلی و مسدود شدن به هنگام  112/0ارتفاعات و نابودی حیوانات با وزن نهایی یکسان 

های گردشگری کوهستان و تأثیرات آن بر یخبندان و عدم امنیت کافی همراه با عدم شناخت کافی درباره پتانسیل

به ترتیب اول تا سوم تهدیدها بودند. بنابراین کوهستان پرآو قابلیت و  096/0اقتصاد منطقه با وزن نهایی یکسان 

ها و پتانسیل باالیی در جهت گردشگری کوهستان و جذب کوهنوردان و گردشگران بسیاری را داراست. پرآو قوت

)راهبرد تهاجمی( بر محیط کوهستان در جهت تقویت و  تواند با راهبردهای تأثیر گذاررد که میهای خوبی را دافرصت

)راهبرد تدافعی( و محیطی آرام برای اوقات  ها و تهدیدهای آن کاستهای آن کوشید و در مقابل از ضعفرشد پتانسیل

طلبد که در سئولین مربوطه را میفراغت گردشگران و شهروندان به وجود آورد که این همراهی گردشگران و م

ها و تدابیر اساسی جهت رشد ریزیهای کوهستان پرآو به منظور گردشگری بکوشند و نیز با برنامهشناسایی پتانسیل

های مرتبط با کوهستان و تخصیص اعتبارات الزم به این بخش توسعه گردشگری کوهستان شهر مانند بهبود زیر ساخت

ای خاص و فرصتی برای جذب گردشگران از داخل و خارج استان و همچنین جهت قت جاذبهاز گردشگری که در حقی

 توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری شهروندان است حمایت و تالش کنند.
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