
 

 

 

  swot  در توسعه پايدار روستايي بر اساس الگويو گردشگري  نقش توريسم

  )روستاهاي شهرستان پيرانشهر: مطالعه موردي (

---------------------------------------------------------------------  

  چكيده

محركه  شد كه مي تواند نيرويگردشگري روستايي مي بابه ويژه صنعت گردشگري  شناخت حاضر مقاله اصلي هدف    
محلي شده و با ايجاد  اصلي در زمينه بهبود و رشد اقتصادي روستا ها باشد و با ايجاد فرصتي راهبردي سبب تنوع اقتصاد

 ،درآمد, استانداردهاي زندگي , رفاه  سبب افزايش سطح, فرصت هاي شغلي مولد مبتني بر پتانسيلهاي موجود درروستا 
حفظ تعادل اكولوژيك , پيشگيري از مهاجرت هاي بي رويه  ,ده و ثبات و نگهداشت جمعيت درروستا امنيت درروستا ش
فرهنگي روستا از پيامدهاي مثبت اين صنعت سبز پايدار مي باشد و بر  حفظ بافت سنتي و ويژگيهاي, و منابع طبيعي 

اقتصادي و زيست محيطي , مشكالت اجتماعي  توان گفت كه يكي ازبهترين راههاي نجات روستا از مسائل و مي اين مبنا
 در كه راهبردهاي ترين ازمهم يكيو  است توريسمتوسعه و گسترش , عدالت اجتماعي و عدالت جغرافيايي  و رسيدن به

 از بهينه استفاده و زدايي محروميت جهت در وكارآمد نوين استراتژي عنوان به جهان كشورهاي از بسياري ، موجود وضع
 استتوريسم كنند، مي استفاده خود كشور  سطح جودمو منابع در اين نوشتار سعي بر آن شده است تا جاذبه هاي .

بررسي شود و تأثير توسعه گردشگري روستايي بر توسعه شهرستان پيرانشهر طبيعي وفرهنگي گردشگري روستاهاي 
با استفاده از روش پيمايش و مطالعات ميداني پايدار اين منطقه مورد بحث و توجه قرار بگيرد وبدين منظور نوشتار حاضر 

و تهديدها  SWOTمورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و در نهايت به ارائه راهبردهايي  فرصت ها, قوت , نقاط ضعف , 
  .در جهت توسعه پايدار منطقه مي پردازد را بر اساس الگوي

  SWOT الگوي, توسعه پايدار روستايي  م،توريس ,گردشگري روستايي ,  شهرستان پيرانشهر: واژگان كليدي

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  مقدمه

ياد  روستايي نواحي واجتماعي اقتصادي توسعه و بازسازي براي كارآمد كاتاليزوري عنوان به وتوريسم گردشگري از    
 و اي حاشيه روستايي نواحي اجتماعي و اقتصادي چالشهاي رفع براي اروپا سراسر در اخير سالهاي طي كه شده، به طوري
در عصر  .است گرفته قرار توجه كانون در گردشگري هستند، روبرو كشاورزي سنتي فعاليتهاي كاهش با كه يا روستاهايي

آيد  يمجهان به شمار  تجاري -ترين و مهمترين اركان اقتصادي حاضر گردشگري و اقتصادگردشگري يكي از اصلي
و )  387ص , 1387, و پازكي  يوردخاني(اقتصادي است  و يكي از پردرآمدترين بخشهاي) 66ص ,  1387, پازكي (

 ميان اين در, اصلي توسعه پايدار نام ميبرند ريزان و سياستگذاران توسعه از اين صنعت به عنوان ركن بسياري از برنامه

 زيست ژگيوي ، زيبا چشم انداز با ييالقي تاريخي، مناطق و طبيعي موقعيت و شرايط داشتن لحاظ روستاها پيرانشهر به

 توسعه براي را تواند زمينه مي مناسب باسرمايه گذاري همراه صحيح مديريت و ريزي برنامه با  ...و ارتفاعات محيطي،

 و توريسم صنعت توسعه  به اينكه بر عالوه شود درست خدادادي استفاده مواهب اين از اگر كه. كند فراهم اكوتوريسم
يكي از اجزاي مهم اين ).1386 فردا، يزد(داشت خواهد روستايي پايدار توسعه مهمي در نقش كند مي كمك اشتغال ايجاد

قديري معصوم و . (ترين اشكال گردشگري محسوب ميشود از مردمي گردشگري روستايي است كه امروزه يكي, صنعت
تفاوتهاهمراه با روستاها ازلحاظ اقليم، مورفولوژي و توپوگرافي با هم متفاوت هستند و اين )  13ص ,  1387, پازكي

سازساختارهاي اقتصادي،  ،ايدئولوژي، معيشت و نوع بهره برداري از محيط ساكنين آن زمينه فرهنگ، آاداب ورسوم
بافت . فرهنگي واجتماعي متعددي در آنها ميشود و مجموعه اين عوامل سبب ايجاد اشكال گوناگوني از روستاها ميگردد 

با روستاهاي ديگرمتفاوت بوده و با توجه ... دهنده مساكن، الگوهاي سكونت و شكيلمصالح ت, هر روستا از لحاظ معماري 
متفاوتي را بوجود ميĤورند در نتيجه همة  به موارد فوق الذكر، معيشت روستائيان، فرهنگ و سنت و آداب و رسوم شرايط



 

 

 

نها فارغ از مسايل آاشد و جذاب براي گردشگران ب اين عوامل دست به دست هم مي دهند تا محيط روستاها محيطي
 1389, قديري و همكاران (0گذران اوقات فراغت خود بپردازند  شهري از موهبتها و ويژگيهاي روستا بهره جسته و به

كيفيت مناظر طبيعي و حفظ , افزايش فضاها و چشم اندازهاي جغرافيايي  گردشگري روستايي مي تواند به)  10ص ,
ي از زمينه هاي مؤثر در توسعه روستايي است و از آنجا كه توسعه روستايي راه حلي فرهنگ روستايي كمك نمايد ويك

اقتصادي جوامع  –ميان بخشهاي مختلف زندگي اجتماعي  "كه عمدتا  موانع و نارسائيهايي است در جهت رفع
  ) 8ص , 1382, پازكي ( حكمفرماست

فراهم سازد و نقش مؤثري در احيا و نوسازي  و درآمد روستائيان بنابراين ميتواند فرصتها و امكاناتي را بويژه براي اشتغال
گردشگري روستايي به عنوان صنعتي كه بالقوه داراي پايداري است  بر اين مبناست كه امروزه 0نواحي روستايي ايفا كند 

  ).264: ص, 1384, محمدي . (قلمداد ميشود
  مباني نظري

به معناي گشتن و از ريشه ) tour(دشگري در زبان فارسي است و از كلمه توريسم معادل واژه جهانگردي وگر: توريسم -
گرفته شده است و به كليه فعاليت هاي يك ديدار كننده از زماني كه تصميم به سفر مي گيرد تا ) touronois(يوناني 

                                                                                          .خاتمه سفر، اطالق مي گردد
به ديدار كننده اي اطالق مي شود كه حداقل يك شب را در اقامتگاه هاي خصوصي يا عمومي كشور ميزبان : توريستـ 

  . بگذراند
                                                                                                                            گردشگري روستايي -

يك دهكده  در فرايندي از جهاني شدن به سوي...)طبيعت و ,عشاير,روستا,شهر(گردشگري در الگوهاي فضايي خود 
گردشگري پيش مي رود و به مانند بازار آزاد مشتركي مي ماند كه تمامي كشورها در خورتالش خود از آن سود مي 

ابزار براي توليد اشتغال و توسعه  روستايي مي تواند به عنوان يك گردشگري ) ,p131:Holjeva,2003(برند
براي آنهايي كه شغل اصلي مانند كشاورزي  و درآمد بيشتري)  Slee,1997,p181(  اقتصادي در سطح منطقه باشد

گسترش تجارت جديد و افزايش , توسعه زير ساختها  و سبب)  Sazbo,2005,p180(  فراهم كند, صنعتي دارند 
  .رآمد مي شودد



 

 

 

روستائيان داراي  گردشگري روستايي به علت رابطه مستقيم با طبيعت و از سوي ديگر ربطه با فرهنگ و ارزشهاي   
محيطي و نيزفرهنگي به جامعه روستايي گردد  اي است و در صورت عدم توجه ميتواند باعث لطمات زيست اهميت ويژه

گردشگري پايدار و نيز گردشگري پايدار روستايي  بيات توسعه پايدار،به همين دليل طي سالهاي اخير در چارچوب اد
گردشگري ) 51،ص  1385دربان آستانه، (,مورد توجه پژوهشگران، صاحبنظران ومتوليان امرگردشگري قرار گرفته است

دشگر فراهم كند و زندگي جامعه ميزبان را بهبود بخشد و تجربه اي ارزشمند را براي گر پايدار روستايي مي تواند كيفيت
)  Flagestad,2001,p:445( حفظ كند, كيفيت محيط زيست را كه جامعه ميزبان و مهمان به آن وابسته هستند 

برقرار  اي است كه ميان سه جزء سازنده محيط زيست گردشگري توسعه پايدار گردشگري در نظر داشتن رابطهسي اساس
  :اين سه جزء عبارتند از. است

  ).افراد بومي(و جامعه ميزبان ) مقصد(ن گردشي گردشگران، مكا 

است كه با  پس هدف در گردشگري پايدار روستايي خصوصا در منطقه مورد مطالعه اين)  119،ص  1380شارپلي، (
روستايي اعتدالي موزون و  دهنده گردشگري زيست در درازمدت بين اين سه جزء تشكيل حفظ منابع طبيعي و محيط

فرهنگي استان ، مسئوالن محلي و سازمان   د و اين امر ميسر نميشود مگر با همكاري سازمان ميراثمتوازن برقرار كن
مورد مطالعه پشتيباني از محيط زيست روستا، اقتصاد  زيست، زيرا هدف گردشگري پايدار روستايي در منطقه محيط

امع محلي روستائيان و بهرهبرداري درازمدت از ساختار و فرهنگ جو روستا، ايجاد اشتغال مولد و تنوع در روستا، پايداري
                                                                                                                       .فعاليت گردشگري در روستاهاست

گردشگرپذيري كاربرد  ر مفهوم آستانهمهم در زمينه گردشگري در سطح منطقه، ظرفيت تحمل است كه د يك شاخص
و راهكارهاي الزم بر  منطقه مشخص محيطي، ظرفيت اسمي براساس حسابداري و ارزيابي زيست در اين شاخص. دارد

اجتماعي،  –تحمل سود و زيان يا هزينه فايده اقتصادي  محيطي ميتواند ظرفيت حسابداري زيست. اين پايه ارائه ميگردد
 ) 59،ص1382عليزاده، (بسنجد ي و بهداشتي ناشي ازاستقرار فعاليتها در فضاي جغرافياييمحيط فرهنگي وزيست

مديريت گردشگري منطقه بايد با درنظر گرفتن سازگاري با محيط وجلوگيري از افت آن در چارچوب اين شاخصها، عامل 
    )112،ص  1385پاپلي يزدي و سقايي، . (اساسي دردستيابي به گردشگري پايدار باشد



 

 

 

                                                                                                            توسعه پايدار روستايي - 
ها وامور مديريت  لذا امروزه در بسياري ازبرنامه. زيست ميباشد از كاركردهاي فضاي روستايي در رابطه با محيطبسياري 

براي موفقيت توسعه پايدار روستايي عبارتند  شرط مهم پنج پيش. ه به توسعه پايدار روستايي الزامي استروستايي، توج
  :از

  نگرش فرايندي به آموزش؛ -  -
  اولويت دادن به مردم؛ -  -
  امنيت، قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها؛ -  -
  پايداري از طريق خوداتكايي؛ -  -
  ادها، تعهد و تداوم آن در مجريان؛به فعليت درآوردن استعد -  -

  )78ص ،1382مطيعي لنگرودي، . (بنابراين اجراي پروژههاي الزم براي رسيدن به توسعه پايدار، ضرورت دارد
 همساز سازي وفعاليت هاي زمينه طريق از را روستايي حيات جانبه همه ارتقائ كه است فرايندي روستايي توسعه پايدار

 روستايي  توسعه هدف مهمترين بنابراين .دهد مي قرار تاكيد مورد ) آن عام مفهوم به(محيطي  ايتنگناه و ها قابليت با

 – انساني روابط مداوم توسعه و بهبود بر خاص با تاكيد آينده فعلي و هاي نسل براي زندگي هاي عرصه كردن زيست قابل

 يا و توليد درآمد، كمي هاي افزايش در را تاييروس  توسعه توان نمي برداشتي پذيرش چنين صورت در .باشد مي محيطي
  ).19، ص1377 سعيدي،(نمود   خالصه خدماتي ازواحدهاي برخورداري

ارتقاء ببخشد  ريزيهاي روستايي زيست روستايي را در برنامه توسعه پايدار روستايي درصدد آن است كه اهميت محيط  
و ارتقاي كمي و كيفي  آن هدف توسعه پايدار روستايي بهبود و به پايداري محيط زيست روستا مي انديشد، عالوه بر

انجامد و سبب ايجاد  اين امر زيستي به توازن بين دو فضاي شهري وروستايي مي. سطح زندگي جامعه روستايي است
  .اعتماد به نفس در روستائيان از طريق ارتقاي كيفي نيروي انساني ميگردد

برطرف نمودن احتياجات انساني جامعه روستايي و بهبود كيفيت وسطح زندگي توسعه پايدار روستايي با هدف      
روستائيان يك قالب و چارچوب مناسب براي نگرش به نحوه بهرهبرداري از منابع و ايجادرابطه متعادل و متوازن بين 

رت ميگيرند و مديريت مشاركت مردم صو ها و طرحها با در توسعه پايدار روستايي، برنامه.انسان، اجتماع وطبيعت است
گيري از منابع موجود را به عهده دارند و  و بهره آنها به عهده روستائيان است، مديران طرحها، مسئوليت بسيج،تخصيص



 

 

 

مرتضوي، . (اي انجام دهند كه درنهايت اطمينان سرعت و كارآيي به اهداف سازمان دست يابند بايد اين كار را به گونه
يدارروستايي جزئي از توسعه پايدار كالن ملي به حساب ميĤيد و تأكيد اساسي آن بر ايجاد توسعه پا)  137،ص  1382

در جمعيت روستايي است كه سبب بهبود سطح استانداردهاي زندگي جامعه روستايي ميشود و به  اعتماد به نفس الزم
ايجاد  سازي اقتصاد روستايي، پويا گردد و با عدم تعادل درآمدها و امكانات اقتصاد بين شهر و روستا منجر مي كاهش
مكانهايي متناسب با رشد  هاي مشاركت روستائيان و ارتقاي كيفي نيروي انساني با آموزش و ترويج به روستاها به زمينه

  )48ص , 1387, پازكي . (و تعالي انسانها دربيايند

  شهرستان پيرانشهرموقعيت جغرافيايي 
معدني،هر شهر يك محدوده قانوني دارد كه به طور كلي حوزه عملكرد شهرداري  با توجه به تعاريف و قوانين كشوري و

نمايد و كنترل فعاليتهاي شهرسازي و عمراني از قبيل صدور پروانه ساختماني، تفكيك اراضي،  مربوطه را مشخص مي
نوني شهر در تعريفي كلي، محدوده قا. گيرد وصول عوارض نوسازي و مانند اينها به وسيله شهرداري در داخل آن انجام مي

اي است كه براساس نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي شهر براي آينده آن با توجه به امكانات مالي  محدوده
گردد كه  اي تعيين مي هاي عمراني، تأمين خدمات شهري و همچنين امكانات توسعه در آينده به گونه شهرداري و برنامه

  )81- 2،صص،1378سعيدنيا، (به تجديدنظر و تغيير در آن احتياجي نباشد  حداقل در پنج سال آينده
كيلومتر مربع در جنوب غربي  600اي حدود  شهر پيرانشهر مركز شهرستان پيرانشهر در استان آذربايجان غربي با پهنه

ول شرقي نسبت به ثانيه ط 30دقيقه و  8درجه و  45ثانيه عرض شمالي و   15دقيقه و  42درجه و  36اين استان در 
  ).7، ص،1362جعفري، . (النهار گرينويچ قرار دارد نصف

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  
  
  
  

  پيرانشهر شهرستان جغرافيايي موقعيت
ظاهراً بعدها عشاير چادرنشين در اين دشت خانه . شده است ناميده مي» جلگه الهيجان پيران«پيرانشهر در گذشته       

هاي پهلوي هم است از اين رو اين محل را  به معني خانه» خانه«ر گويش كردي د. اند كرده ساخته و در آنجا زندگي مي
ش تابع دهستان پيران شهرستان مهاباد بود به دليل قرار گرفتن در كنار مرز .هـ  1329خانه كه در . ناميدند» خانه«

ان پهلوي آبادي خانه از نظر نظامي اي برخوردار بوده است در اوايل دور ايران و عراق، از جايگاه نظامي و استراتژيك ويژه
تقويت شد و در آن پادگان، مرزباني و گمرك ايجاد گرديد و اندك اندك آباد شد و گسترش يافت و شكل شهر به خود 

. تغيير يافت –به دليل سكونت ايل پيران در اين منطقه  –اسم اين شهر از خانه به پيرانشهر  1349در سال . گرفت
  ).224، ص، 1378افشار سيستاني ، (

باشد و يك نوار كمربندي كه  مترمربع مي 4464818مساحت محدوده شهر طبق محاسبات طرح توسعه پيرانشهر حدود
ابتدا و انتهاي اين نوار . رسد آنرا احاطه كرده است از شمالغرب شهر شروع شده و با گذر از شرق شهر به جنوبغربي مي

  . باشد متر مي 11572ر به هم وصل شده است طول نوار مذكور حدود كمربندي به وسيله ارتفاعات غرب پيرانشه
پادگانهايي در پيرانشهر مانند پادگان جلديان پادگان ) به مرز نزديكي(به دليل موقعيت سوق الجيشي خاص منطقه 

 .پسوه احداث شده است پيرانشهر و پادگان بزرگ
مي شهر كه در دامنه كوه جاي دارد داراي ساختمانهايي از بافت قدي. شهر داراي دو بافت معماري قديم و جديداست  

  . گل و خشت استو بافت جديد شهر كه در دشت واقع است ساختمانهايي امروزي دارد
تقسيمات .اند بوده شوند در گذشته دو آبادي هاي قديمي شهر محسوب مي دو محله كهنه خانه وزرگتن كه امروزه از محله

  .است كشور آمده كل 1385در نتايج آمارگيري سرشماري سال بوده كه كشوري اين شهر،بنابرآنچه 
  شهرستان پيرانشهرروستاهاي توريستي 



 

 

 

    

  
  
  
  
  
  

  نماي از جاذبه طبيعي شهرستان پيرانشهر) 1(شكل شماره 
  

 هدامن در پيرانشهر.نمود اشاره وسرسبزآن زيبا بكر، طبيعت به توان مي پيرانشهر گردشگري هاي جاذبه ازمهمترين
 ، سرسبز جنگلهاي و مراتع ييالقهاو ، كشيده فلك به سر كوههاي وجود لذا و است شده واقع زاگرس سلسله جبال

 اكوتوريسم گردشگران اي بر بهشتي آنرا جذاب ديگر پديده دهها و طبيعي يخچالهاي ، پرآب هاي هاورودخانه چشمه
  : ميگردد اشاره مختصرآ آنها از به برخي كه . است ساخته

  
  
  
  
  
  
  
  

  نماي رودخانه زاب كوچك) 2(شكل شماره 
 كج جنوب سوي به سپس.گيرد مي سرچشمه ميدان گردنه از كه دريا سطح از ارتفاع متر 2140 دائمي و آب پر رودي با

 ، عريض هاي دره ودر شده پيچ پر گاه و مستقيم
 و سردشت رفته سوي به وخم سد درياچه به عراق كشور
 در كه رود اين. دوكان مي ريزد كلوي چم به مسير ابتداي



 

 

 

 مي امتداد چه هر.  نمود ماهيگيري و شنا توان مي آن مسير درطول و ومتنوعي است زيبا كنارههاي داراي است مشهور
 درنزديكي. شود مي جذابتر و تر پرآب پردانان و آباد بادين) رودخانه( جمله چم از ديگر رودخانه هاي ريختن با يابد

  . است آورده پديد زيبايي بسيار تفرجگاههاي و جنگلي شده آن هاي دامنه مرزسردشت
  

  

  
  
  

  نماي از بادين اباد و رودخانه آن   ) 3(شكل شماره                                        
 ريزد مي زاب رود به مسير انتهاي در و گردد مي كشاورزي استفاده براي ازآن و بوده آب پر و دائمي رودخانه اين   

 مي ديده آن كناره هاي در زيادي هاي خانواده تعطيل روزهاي و بوده زيبا و مناسب بسيار گردشگري براي آن مسير.
 آباد بادين ماهي پرورش تني 400 نام مجتمع به آال قزل ماهي پرورش استخرهاي براي رودخانه اين آب از بخشي . شوند

  .  كند مي تامين منطقه را فيمصر ماهي از زيادي بخش كه است منشعب شده
  

  

                                                                                                                                                
  
  
  

  نماي از رودخانه پردانان شهرستان پيرانشهر) 4(شكل شماره 
 اغلب آن هاي دامنه و باشد سردشت با پيرانشهر مرز نزديكي روستاي به همين نام و در در پرآب و زيبا رودخانه اين

 رود به تا و وتميز بوده سالم و گوارا بسيار رودخانه اين آب.  دارد قرار آن روي بر زيباي پردانان تفرجگاه و جنگلي بوده
 شده احداث آن روي بر بزرگي قزل آالي ماهي پرورش مجتمع.  شود نمي وارد روستايي بدان هيچ پساب ريزد مي زاب
  . است



 

 

 

   

  
  
  
  
  
  

  نماي از آبشار خرپاپ شهرستان پيرانشهر) 5(شكل شماره 
جاده  فاقد اينكه به جهت كه است واقع خرپاپ بنام اي دره كوهها دامنه طرف به پردانان رودخانه مسير عكس جهت در

،  بزرگ و زيبا بسيار ،آبشاري پرآب رودخانه. است مانده زيبا و ربك بسيار است مشكل آن به دسترسي و بوده رو ماشين
 مانند وحشي حيوانات وجود و آن اطراف سرسبز ييالقهاي و هاي مرتفع تپه و كوهها ، نخورده دست و انبوه جنگلهاي

 خرپاپ خرس محلي مجاورات در.  است خرپاپ دره انگيز شگفت هاي پديده از خرگوش وگرگ ، روباه ، ، گراز خرس
 و كرد فراموش نخواهد هيچگاه آنرا خاطره ببيند ماه ارديبهشت در يكبار گردشگري هر را خرپاپ.  دارد شهرتي ويژه

  . نمود خواهد توصيه ديدن آن به را همگان
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  نماي از رودخانه آوخوارده شهرستان پيرانشهر) 6(شكل شماره 



 

 

 

 است جاري آن در)ه آبخورد( آوخوارده رودخانه و است واقع نام همين به روستايي پشت در سرسبز و ييالقي اي دره
 به بهار اواسط ويژه به و گرما فصل در دامداران را ، چراگاهها سرسبز و خوب مراتع ، فراوان آب ، ومعتدل خنك هواي.

 مي بهره آن زيباييهاي از و روند مي باالتر ييالقهاي و كوهها به سوي دره مالرو راههاي از گردشگران.  كند مي خود جلب
  .پيرانشهر واقع شده است  جنوب كيلومتري 17 در )ه آبخورد( آوخوارده رودخانه. برند

  
 

 

 

 

 

  
  سرزمين سنگهاي افسانه اي خورنجنماي از) 7(شكل شماره 

در مجاور اين . كيلومتري شمالشرقي پيرانشهر و برسر راه پيرانشهر به مهاباد واقع گرديده است  20روستاي خورنج در 
روستا ، منطقه اي پوشيده از سنگهاي عظيم الجثه قرار دارد كه به طور شگفت انگيزي بر روي هم انباشته شده اند 

 .گويي دست معماري توانا اين سنگها را اين چنين با ظرافت تراش داده تا باغ وحشي سنگي درست كند.

  ويژگي هاي فرهنگي
: عبارتند از  اين ويژگي ها. ويژگي هاي فرهنگي آن است  شهرستان پيرانشهري يكي از مهمترين جاذبه هاي روستاها

  .و صنايع دستي زبان ، لباس ، موسيقي ، رقص، جشن ها و مراسم خاص

كردنشين اين زبان داراي لهجه هاي اصلي و زير لهجه  به علت وسعت زياد مناطق. كردي است  پيرانشهرردم م زبان -
كلمات اين زبان را غني و وزن و لفظ آهنگين كلمات عرصه شعر و  نوع لهجه از لحاظ حجمهائي مي باشد كه اين ت

  ادبيات و موسيقي كردي را متاثر و ثروتمند ساخته است



 

 

 

كم نظير  متنوع ترين و پوشيده ترين پوشش هايي است كه در سطح فرهنگ مردم دنيا, لباس كردي يكي از زيباترين  -
و زيبائي و تنوع كسب  س در چندين جشنواره مختلف بين المللي مقام اول را از لحاظ پوششبه طوري كه اين لبا. است 

  . نموده است 
حال در  آئينه اي تمام نما از زندگي گذشته اين مردم است كه به صورت زنده در زمان كردي با زيبايي خاص رقص -

بايد اذعان نمود كه  ود آمدن اين هنر توجه نماييماگر به ريشه يابي و علل به وج. وجود آنان در حركت و جريان است 
اين هنر ريشه در زندگي و كار روزانه مانند كشاورزي ، اعتقادات ديني ، مراسم و جشنهاي بزرگ ، بازي هاي محلي ، 

  . جنگ و دفاع و حاالت روحي و دروني افراد دارد كه به صورت امروزي درآمده است 

ترين مراسم در ميان مردم كه نمود عمومي و كلي دارد جشن نوروز و بزگداشت  ي از مهم جشن ها و مراسم خاص -
آغاز سال است كه به صورت خود جوش در اقصي نقاط استان همراه با مراسم رقصو برپائي آتش برگزارعيد فطر و .آيين

  عيد قربان نيز به عنوان اعياد مذهبي داراي اهميتي خاص هستند 

   SWOT هاي پيرانشهر با استفاده از مدل ي روستاتانسيل هاي گردشگرتحليل پ
   دروني عوامل

1-S   نقاط قوت  
  گردشگري روستايي كشور سرمايه گذاري و تبديل شدن به قطب مناسب و مستعد بودن منطقه جهت -
،پردانان  هاي الوين ،آبخورده ، بادين آبادوجود جاذبه هاي بي نظير طبيعي دراين مناطق همانند چشمه ها و رودخانه  -
 گياهي و حيات پوشش, جنگل ها وپاركهاي جنگلي , رودخانه ها , است ودره ها عشايركه منطقه كوچ  كوه قنديل...و

  ....سراب ها و, آبشارها, جانوري 
  ....موسيقي و, رقص,  محلي مانند غذا ها ـفرهنگ غني بومي  -
   جامعه عشايري منطقه -
  اشتغالزايي و درآمدزايي روستائيان ريسم روستايي به عنوان عاملي برايتو اعتقاد مسؤالن منطقه به گسترش -
2-W نقاط ضعف  
  بازاريابي نامناسب داخلي و خارجي -
  و ماهر عدم وجود توليدرها و افراد متخصص -
  .....و بهداشتي وحمل و نقلي, عدم ارائه امكانات و خدمات كافي ومناسب رفاهي  -
  مناسب براي گردشگران داخلي وخارجي تعدم وجود امكانات و تأسيسا -



 

 

 

  شهرستان عدم وجود هتل هاي مناسب در -
  عدم وجود كمپ هاي مناسب و مجهزدر مناطق گردشگري روستايي -
  گذاري عدم عالقه بخش خصوصي به سرمايه -

   بيروني عوامل
1 - S فرصت  
  در بخش گردشگري روستايي افزايش توجه دولت به سرمايه گذاري -
  توسط مسؤلين روستاهاي هدف گردشگري توجه به -
  به مناطق روستايي افزايش انگيزه بين مردم جهت مسافرت -
   جهت ارائه خدمات گوناگون وجود نهادها ي دولتي و غير دولتي -
  سرسبز از پيرانشهر تا سردشتقرار داشتن جنگل هاي  -
  امكان توسعه ورزش هاي زمستاني -
  دشگرانتعامل فرهنگي بين ساكنين و گر -
  ...از جمله خورنج ،گه ده و گردشگري  هاروستا -
2 - T تهديد  
  آب و خاك روستاها آلودگي زيست محيطي منابع -
  تخريب پوشش گياهي منطقه -
  از بين رفتن فرهنگ بومي -
  ازدياد تخلفات اجتماعي -
  روستاهادر  تغيير كاربري اراضي -
  خاك فرسايش -

   SWOTي روستايي در منطقه عوامل اصلي تأثير گذار بر گردشگر
  دروني

1 - S قوت  
  .....)جنگل و, سراب ها , چشمه ها( چشم اندازهاي بديع و منحصر به فرد منطقه -
   ...، دالوان و) قلعه پادشاه(قنديل ، قه التي شاه  وجود ارتفاعات -
  ...هاي نهالستان وسيب ومزارع  -



 

 

 

  ...زيبا و بكر بسياروجود روستاهاي  -
  عشايري با جاذبه هاي طبيعي منطقه عشايري وفرهنگ غني جامعه كوچرووجود جامعه  -
  پوشش گياهي و حيات جانوري  -
  آئين ها و رسوم محلي , بازي ها و آداب , رقص, موسيقي  -
  مسابقات اسب سواري  -
  غذاهاي محلي متنوع  -
2 - W ضعف  
  رفاهي  - نامناسب بودن تسهيالت اقامتي  -
  خدماتي و حمل و نقلي  –بهداشتي  نامناسب بودن تسهيالت -
  نامناسب بودن تأسيسات خدماتي  -
  عدم وجود نيروهاي متخصص  -
  عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري  -
  نامناسب بودن زير ساختها  -
  كل نگر و آينده نگر , عدم وجود برنامه ريزي همه جانبه  -

   بيروني 
1 - O فرصت  
  دش در مناطق روستايي افزايش انگيزه براي مسافرت و گر -
  ارائه خدمات و تسهيالت  -
  افزايش توجه دولت به سرمايه گذاري در زمينه گردشگري روستايي -
  و ماهر  آموزش نيروهاي متخصص -
  افزايش انگيزه براي بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري  -
  تدوين الگوها و روش ها و ابزار و برنامه هدايت و نظارت در استفاده از زمين -
 از شيوه ها و استراتژي هاي مديريت گردشگري پايدار روستايي استفاده -

2 - T تهديد  
  عدم همكاري مناسب نهادها و ارگانهاي دولتي جهت ارائه تسهيالت -
  روستاها رفتار نامناسب گردشگران در محيط زيست و محيط فرهنگي -



 

 

 

  آلودگي منابع آب و خاك  -
  افزايش تخلفات اجتماعي  -
  نگ سنتي و محلي از بين رفتن فره -
  ) فلور منطقه(از بين رفتن درختان و پوششهاي گياهي  -

   نتيجه گيري
 با دارا روستاها . توسعه است حال در كشورهاي ويژه به ها دولت و كشورها دغدغه هاي از يكي روستايي توسعه امروزه   

روستاها   توسعه كه هستند مواجه ...بيكاري و،  فقر مثل فراواني مشكالت و مسائل با ، كشاورزي پايه طبيعي منابع بودن
 مي روستايي محسوب توسعه عوامل مهمترين از توريسم . ممكن ساخته است غير حدي تا را روستاها در اشتغال ايجاد و

 مي به حساب ملي اقتصاد رشد تحرك براي ايي وسيله و داشته روستايي اقتصاد سازي در متنوع مهمي نقش كه .گردد

 رونق ، روستا توسعه و اشتغال تنوع ، درآمد افزايش ، شغلي هاي ايجادفرصت ، اشتغال شامل ايجاد تاثيرات اين. آيد

   .است ...و كشاورزي فروش محصوالت
جهان سوم در  ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستايي نسبت به توسعه شهري به اين علت نيست كه اكثريت جمعيت   

تراكم جمعيت با بهبود  حل نهايي مسئله بيكاري شهري و بلكه به اين علت است كه راهمناطق روستايي قرار دارند، 
و نيز ايجاد شرايط مناسب براي  محيط روستايي است ، با برقراري تعادل مناسب بين امكانات اقتصادي شهر و روستا

هب آن، كشورهاي در حال مشاركت وسيع مردم در تالشهايي كه براي توسعه ملي صورت ميگيرد ومتمتع شدن از موا
و در ) 188ص ,1389, قديري و همكاران (برخواهند داشت توسعه گام بزرگي در جهت تحقق معناي حقيقي توسعه

روستايي  هاي توسعه از توسعه روستايي تنها تعريفي است كه تمامي جنبه نهايت ميتوان گفت هنوز تعريف مهاتماگاندي
تايي را به سادگي تبديل روستاها به مكانهاي قابل زيست و متناسب با رشد و تعالي توسعه روس او. را در خود مستتر دارد

 ذي ربط درامرگردشگري روستايي الزم است مسوالن) 161،ص 1382مطيعي لنگرودي، (.ميكرد معرفي انساني
اسايي شن اقتصادي و فرهنگي روستاهاي مقصد گردشگري را, اجتماعي , ويژگي ها و خصوصيات طبيعي  شهرستان

آداب و رسوم و سنت ,الگوهاي معيشت ونمايند و براي بهره گيري از انواع مختلف گردشگري روستايي بويژه توريسم 
توانهاي كشاورزي و جاذبه هاي بالقوه گردشگري روستاها را ,و رو ساختي  امكانات زير ساختي, خاص هرروستا  هاي

, ناختي كه از وضعيت روستاها ي شهرستان به دست مي آورند گرفته و ش نموده و بر اساس مطالعات انجام مطالعه
  :اقدامات ذيل را انجام دهند

  ايجاد تسهيالت اقامتي و پذيرايي در روستاها؛  -
  فعاليت بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف گردشگري روستايي؛  -



 

 

 

  ي براي احترام متقابل بين گردشگران وروستائيان ايجاد قوانين ومقررات حقوقي و اخالقي در زمينه گردشگر -
  ايجاد تسهيالت حمل و نقلي مناسب  -
  ايجاد تسهيالت زير ساختي و رو ساختي  -
  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي افزايش اطالع رساني به گردشگران  -
  رهنگي و اجتماعي روستاهاف, اقتصادي , ارائه برنامه هايي براي حفاظت از محيط هاي طبيعي  -
  تقويت رسانه هاي ارتباط جمعي بويژه رسانه هاي مربوط به گردشگري روستايي -
  ايجاد گلخانه هاي مدرن و صنعتي و مكانيزه براي كشت محصوالت  -
 , پازكي.(ردشگريگتهيه وتدوين طرح جامع گردشگري و بازنگري طرح هاي هادي روستاها باتأكيد برتوسعه  -

  )366ص,1387
روستاهاي  در گردشگران وجذب افزايش منظور بهتوريسم وگردشگري  طريق از روستا اقتصادي توسعه به براي رسيدن

 :مي رسد به نظر منطقي ذيل راهكارهاي شهرستان پيرانشهر

 هاي درپرژه نظارت ريزي،اجراو برنامه در آنها مشاركت براي الزم فني و مالي هاي حمايت و كافي انگيزه روستائيان در -

  .شود برداشته گام روستاها توسعه جهت آن طريق از تا شود ايجاد توريسم
 زمينه مطالعه و مورد درناحيه توريسم باالخص گردشگري صنعت بناهاي زير و تاسيسات ساختها، زير توسعه و احياء -

 منطقه در گردشگري تاسيسات براي گذاريها سرمايه جذب جهت سازي

ي  جاذبه و فرهنگي مناظر و ،تاريخي طبيعي ميراث منظور به قانوني اقدامات و ها گيري صميمت و ضوابط تدوين -
 روستايي

 وطرح ،نمايشگاهها پژوهشي فعاليتهاي براي كشور كالن توسعه روستايي هاي برنامه تهيه در دولتي اعتبارات افزايش -

 روستايي مناطق ديگر و مطالعه مورد منطقه در توريسم توسعه هاي

 استراحت وآالچيق جهت مناسب فضاهاي وايجاد پاركهاي جنگلي بازسازي جادهاي روستايي و زيباسازي -

 مطالعه مورد ناحيه به گردشگران ورود جهت در خدمات و كاال قيمت كردن متعادل  -

 طبيعي منطقه هاي انداز چشم از رساني اطالع و تبليغات -

 منطقه كشاورزي محصوالت از نمايشگاه برپايي -

 ديگر افراد ساير يا منطقه ساكنان سوي از منطقه طبيعي اندازهاي چشم تخريب از جلوگيري -



 

 

 

 امكانات و استعدادها ، ،تنگناها ها توان كامل شناسايي منظور به از شهرستان پيرانشهر گردشگري جامع طرح تهيه -
 موانع سريع رفع براي شده ريزي برنامه و يعسر اقدام و نيازها بندي اولويت همچنين و خدماتي و فرهنگي – طبيعي

  .منطقه در گردشگري توسعه
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