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بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه       .اسـت  ژئومورفولـوژیکی  و شناسیزمین هايجاذبه داراي که شودمی گفته توریسمی به ژئوتوریسم
هـاي دیوانـدره و سـقز و    هـاي شهرسـتان  سعی بر آن شده اسـت تـا ژئوسـایت    این پژوهشمناطق دارند در  ۀها در توسعژئوسایت

ژئوسـایت در منطقـه مـورد     16م در این منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد. براي این منظور همچنین مناطق مستعد توسعه ژئوتوریس
با توجه به معیارها و زیرمعیارهایی کـه هـر کـدام از     ا و کامنسکوسپس با استفاده از دو روش کوبالیکو است و مطالعه انتخاب شده

انـدار دارد بـه   هاي زیبـایی و چشـم  بیشتري بر ویژگی دیتأکسکو ها پرداخته شده است. روش کامنها دارند به ارزیابی آناین روش
انداز و زیبایی وضعیت مناسب دارند در این روش رتبه بهتري نسبت هایی مانند دشت سارال که از نظر چشمژئوسایت همین دلیل

هسـتند در روش کوبـالیکوا   به روش کوبالیکوا دارند. همچنین مناطقی که از نظر وضعیت علمی و آموزشی داري وضعیت بهتـري  
بندي مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم تهیه شده است. براي این منظور پهنه ۀها، نقشامتیاز باالتري دارند. پس از ارزیابی ژئوسایت

 حاصـل از  اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج     ANPفازي و منطق بندي از مدل تلفیقی منظور انجام پهنه پارامتر استفاده شده و به 8از 
هاي صورت گرفته حاصل از دو مدل بیانگر این است که در منطقـه  بندي مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم و همچنین ارزیابیپهنه

تـرین منـاطق جهـت    هاي کوه خان مناسبمورد مطالعه غار کرفتو، دریاچه سد شهید کاظمی، دشت سارال، رودخانه سقز و دامنه
اند از نظر معیارهایی که در هاي ارزیابی بدست آوردهمناطق در کنار امتیاز باالیی که در روشاهداف مورد نظر هستند. در واقع این 

  بندي نیز مد نظر بوده است در مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم قرار دارند.پهنه
  

  ، کامنسکوکوایکوبال دیواندره، سقز،ژئوسایت، : کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
 نقـش  خود ۀمداران توسعه هايویژگی با گردشگري

نمایـد  مـی  ایفـا  جهـان  کشـورهاي  اقتصـاد  در مهمـی 
 عنـوان  به گردشگري ازو  )2008 فریدونی،(موناواري و 

شـود  مـی  یاد جوامع در توسعه عوامل ترینمهم از یکی
 در حال مهم، امر این درك با کشورها ).1395(حسام، 

 منظـور   بـه  مناسـب  تجهیـزات  و امکانات نمودن فراهم
 را اخیر پا ۀباشند. گردشگري در دهمی دشگرگر جذب
 جدیدتري و جدي بسیار هايعرصه وارد و گذاشته فراتر

هـاي  از توانـایی  منـدي بهـره  و يریکـارگ   بـه  همچـون 
                                                   

 h.ganjaeian@ut.ac.ir  نویسنده مسئول:*

ــدم،    ــت (زندمقــ ــده اســ ــم شــ ). 1388ژئوتوریســ
ها از مفاهیم جدیدي هستند که با تأکید ژئوموفوسایت

دشــگري اي ویــژه وارد ادبیــات گرهــبــر تعیــین مکــان
). خصوصیات، قدمت تاریخی 2009، 2اند (للنیکس شده

شناسی هر منطقه ناشـی از حـوادث و   و تاریخچه زمین
، 3انـد (وارتیتـی  فرایندهایی است کـه آن را شـکل داده  

) به همین دلیل هدف از طرح چنین مفـاهیمی،  2008
یی است که داري جایگاه و اهمیـت  ها لندفرمشناسایی 

تـاریخ سـطح زمـین هسـتند      ویژه در توصـیف و درك 

                                                   
2. Ielenicz 
3. Wartiti 
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هــاي اي از ویژگـی ) لـذا بـر مجموعــه  2007، 1(زوروس
باسـتانی تأکیـد دارد   شناسی و زمـین  جغرافیایی، زمین

ــی ــین از ارزشهمچ) 2009، 2(هگـ ــی، نـ ــاي علمـ هـ
ــه   ــادي ب ــی و اقتص ــوژیکی، فرهنگ ــوأم   اکول ــورت ت ص

برداري گردشـگري  منظور ادراك و بهره برخوردارند و به
یـرا و  گیرنـد (پـري  بـرداري قـرار مـی   هـره انسان مورد ب

) بــه همــین دلیــل ایــن آثــار بــراي 2007، 3همکــاران
دانان بـه لحـاظ ارزش   متخصصان ژئوتوریسم و جغرافی

، 4باشـد (کامنسـکو و نـدلی   علمی و زیبـایی مـؤثر مـی   
). با توجه بـه مـوارد مـذکور در تحقیـق حاضـر      2011

ــدي  ــا توانمن ــاي ژئوتوریســتی ســعی شــده اســت ت ه
هاي دیواندره و سقز مورد ارزیابی قرار گیـرد  ستانشهر

و سپس نواحی مستعد توسـعه ایـن صـنعت مشـخص     
بـا هـدف آشـنایی هرچـه بیشـتر      پـژوهش   ایـن  شود.

هاي این ژئوسایت و همچنین بررسـی مسـائل و   قابلیت
مشــکالت ژئوتوریســتی منطقــه بــه منظــور توجــه در  

ه باشد کـ هاي مربوط صنعت گردشگري میریزيبرنامه
ــی ــاطق داراي  م ــر روي من ــر اقتصــادي ب ــد از نظ توانن

براي این منظور  ژئوسایت تاثیر به سزایی داشته باشند.
بندي اسـتفاده شـده اسـت.    هاي ارزیابی و پهنهاز روش

هاي ارزیابی شامل دو روش کامنسکو و کوبـالیکوا  روش
 ي شامل مدل منطق فـازي و بند پهنههاي است و روش

ANP .است    
به نقش و اهمیـت ژئوتوریسـم در توسـعه     با توجه

هاي اخیر مطالعات زیـادي در ایـن   گردشگري، در سال
زمینه در ایران و جهان صورت گرفتـه اسـت: از جملـه    

 5هادزیـک و همکـاران   توان بهخارجی می هايپژوهش
مــدل  یــک از اســتفاده ) اشــاره کــرد کــه بــا2010(

ایـن   . دراندکرده تعیین را هاژئوپارك ارزش دینامیکی،
ژئوتوریسـتی   هـاي جاذبـه  در مطرح معیارهاي پژوهش
انـد.  داده قـرار  ارزیابی مورد سپس گشته، تعیین مناطق

ــاران  ــز و همکـ ــز پیـ ــایت2011( 6دونیـ  ) ژئومورفوسـ
کردنـد.   مطالعـه  اسـپانیا  کاناري جزایر در آتشفشانی را

                                                   
1. Zouros 
2. Heggi 
3. Pereira et al. 
4. Comanescu and Nedelea 
5. Hadzic et al. 
6. Doniz-Paez 

 گردشـگري  توسـعه  براي این مکان که دادند نشان آنان
 کاربردي و افزوده، مدیریتی فرهنگی، علمی، هايشارز

ــاران .دارد ــایت2012( 7کامنســکو و همک  ) ژئومورفوس
 در .دادند قرار مورد مطالعه را پونورا شده حفاظت ناحیه
 ی،شـناخت  ییبـا یزعلمـی،   شـاخص  پـنج  پـژوهش  ایـن 

ــادي فرهنگـــی، ــدیریتی، و اقتصـ ــراي  مـ ــابی بـ ارزیـ
 معیـار  سپس بـا تعریـف  شده و ژئومورفوسایت معرفی 

ایـن   ه است.شد يازبندیامت ،ها شاخص از کدام هر براي
ــین ــراي محقق ــابی، ب ــرات از ارزی ــان نظ و  متخصص

ــا ســـتیتور ــتفاده هـ ارزش  نهایـــت، در و کـــرده اسـ
 .انـد کـرده  ارزیـابی  امتیازهـا،  جمع با را ژئومورفوسایت

هاي کوه در را ) ژئوتوریسم2015( 8بوجدسو و همکاران
 کمبـود  و تقاضـا  یـزان م و ارزیـابی  مجارسـتان  پیلـیس 
کردند. کوبالیکوا  بیان را محوطه ژئوتوریسم این امکانات

) بـا اسـتفاده از روش کوبـالیکوا بـه     2016( 9و کیرچنر
هـاي شـرق کشــور   ارزیـابی ژئوسـایت و ژئوموفوســایت  

ژئوسـایت را   6 پـژوهش جمهور چک پرداختند. در این 
ی و در پایـان ضـمن ارزیـاب    انـد  دادهمورد ارزیابی قـرار  

را مــورد  هــا آنهــاي و نقــاط ضــعف هــا، توانمنــدي آن
مختلفـی   هايپژوهشاند. در ایران نیز ارزیابی قرار داده

هایی از کشور صورت گفته است که از جملـه  در بخش
) اشاره کـرد  1392توان به شایان و همکاران (ها میآن

تونـل   تا چالوس-کرج هايژئومورفوسایت که توانمندي
مطالعـه   مـورد  کامنسـکو  روش از سـتفاده ا با را کندوان

بررسـی   کـه  داد نشـان  پـژوهش  ایـن  دادند. نتایج قرار
یـک   عنـوان  بـه  تواندمی ژئومورفوسایت هايتوانمندي

توسـعه   جهـت  محیطـی  مدیریت و ریزيبرنامه در سند
باشد. اصغري سراسکانرود و همکاران  گردشگري پایدار

 ضـحاك  نطقهم ژئوتوریستی قابلیت ) به ارزیابی1393(
ــک   شهرســتان ــدل هادزی ــا اســتفاده از م هشــترود ب

 ارزش شـاخص  نظـر  از کـه  داد نشـان  پرداختند. نتایج
میـراث   بـا  همـراه  شناسـی زمـین  هـاي ویژگـی  علمـی، 

 و متخصصـان  بـین  در را امتیـاز  بیشـترین  فرهنگـی 
آورده است. مقصـودي و همکـاران    دسته ب هاتوریست

هـاي  مورفوسـایت ) توانمندهاي ژئوتوریستی ژئو1393(
                                                   
7. Comanescu 
8. Bojdoso et al. 
9. Kubalikova & Kirchner 
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شهرستان مهاباد را مورد ارزیـابی قـرار دادنـد. در ایـن     
ژئوسایت مـورد   6با استفاده از روش کامنسکو  پژوهش

بیانگر  پژوهشارزیایی قرار گرفته شده است. نتایج این 
هاي غار سهوالن نسـبت  این است که در بین ژئوسایت

انی ها داراي امتیاز باالتري است. سـلم به سایر ژئوسایت
هــاي ) بــه ارزیــابی ژئومورفوســایت1394و همکــاران (

شهرستان طـبس پرداختنـد. درایـن پـژوهش از روش     
GAM  ــده و ــتفاده ش ــتان  50اس ــایت در شهرس ژئوس

طبس شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته شده اسـت.  
هـاي درنجـال، سـرزمین    هاي رخنمـون ژئومورفوسایت
ن بهتـرین  هـاي شـتري، بـه عنـوا    افکنهسیاه و مخروط
هاي ژئوتوریستی تعیـین  ها براي کاربريژئومورفوسایت

هـا را بـه عنـوان یـک کــاالي     تـوان آن نـد و مـی  اهشـد 
فرد و همکـاران  اسالم اقتصادي به گردشگران ارائه کرد.

هـاي ژئومورفوتوریسـمی   ) به ارزیابی توانمنـدي 1394(
هاي منطقه پنج دانگ ساري پرداختند. در ایـن  لندفرم

ز روش پرالونگ استفاده شـده اسـت و نتـایج    ا پژوهش
هاي منطقه بیـانگر ایـن اسـت    حاصل از ارزیابی لندفرم

چشمه باداب سورت و منطقه چورت به ترتیـب بـا   که 
ــاالترین ارزش  44/0و  7/0میــــانگین ارزش  داراي بــ

ــتند. ــاران (  هس ــالحی و همک ــابی  1395ص ــه ارزی ) ب
الس هاي گردشگري با روش فاسیلوس و نیکوژئوسایت

ــاري    ــتان س ــه شهرس ــش چهاردانگ ــتاهاي بخ در روس
 هـا نشـان داد کـه بخـش    آن پـژوهش پرداختند. نتایج 

 در عمرانـی  هاييگذارسرمایه و شناسایی به چهاردانگه
ریزي جامع براي حفظ برنامه گردشگري و پایدار توسعه

 هاي نیاز دارد.  و نگهداري ژئوسایت
  

  مبانی نظري
 توریسم و زمین)(ژئو  هايژهوا ترکیب از ژئوتوریسم

 گفتـه  توریسـمی  بـه  آمـده اسـت و   پدید  )يگردشگر(
 و شناســیزمــین هــايجاذبــه داراي کــه شــود مــی

 بوده اسـت و هویـت جغرافیـایی یـک     ژئومورفولوژیکی
 و فرهنگـی  میـراث  شـامل  کـه  کنـد مـی  حفظ را مکان

باشـد (رنجبـر،   مکـان جغرافیـایی نیـز مـی     زیباشناسی
ین ژئوتوریسم یعنی توریسمی که هویـت  ). بنابرا1388

ــود    ــا بهب ــرده و ی ــظ ک ــان را حف ــک مک ــایی ی جغرافی

شـود  مـی  تنها شامل محیط زیسـت بخشد و این نه  می
مکـان و از همـه    یشناس ییبایزبلکه میراث فرهنگی و 

گیـرد  تر رفـاه بیشـتر اهـالی محلـی را در بـر مـی      مهم
هـا  لاز مددر تحقیق حاضر  ).2008، 1یرا و دایس (پري

در زیر بـه تشـریح    هایی استفاده شده است کهو روش
  پرداخته شده است: هاآن

ــکو: ــال   روش کامنس ــکو در س ــن روش را کامنس ای
هاي زیبایی مطرح کرده است و بیشتر بر ویژگی 2011

دارد. از ایــن روش بـراي ارزیــابی   دیـ تأک انــداز چشـم و 
  هاي استفاده شده است.ژئوسایت

 2013روش را کوبالیکوا در سال این  روش کوبالیکوا:
هـاي علمـی و   مطرح کـرده اسـت و بیشـتر بـر جنبـه     

از ایــن روش بــراي ارزیــابی    دارد. دیــتأکآموزشــی 
  هاي استفاده شده است.ژئوسایت

در منطق کالسیک درجه عضویت  مدل منطق فازي:
براي همه اجـزا در گـروه یـک قـرار دارد و تمـام اجـزا       

دیگـر در   عبـارت  بـه  دارزش مشابهی بـراي سیسـتم دار  
منطق بولین، عضـویت یـک عنصـر در یـک مجموعـه      

صورت صفر (عدم عضـویت) و یـک (عضـویت) بیـان      به
شود؛ اما در منطق فازي، قطعیت موجود در منطـق   می

بولین وجود ندارد و میزان عضویت یک عنصـر در یـک   
مجموعه، با مقداري در بازه یـک (عضـویت کامـل) تـا     

  شود. تعریف می صفر (عدم عضویت کامل)
) شـکل  ANP( ياتحلیـل شـبکه   فراینـد : ANP مدل

) اسـت. در  AHP( یمراتبـ کامل شده تحلیـل سلسـله   
ــژوهش ــدل  پ ــه   ANPحاضــر از م ــراي وزن دهــی ب ب

منـاطق مسـتعد    يبنـد  پهنـه معیارهاي مورد نظر براي 
  توسعه ژئوتوریسم استفاده شده است.

  
 ها روشمواد و 
 تجزیـه  براي و باشد یم کاربردي نوع از پژوهش این

ی و تحلیل  -توصیفی روش از ها داده و اطالعات تحلیل و 
 بدسـت  نتـایج  اساس بر و است شده استفاده افزارينرم

 ژئوتوریسم معیارهاي و ها ارزش ارزیابی حاصل که آمده
 بـراي  .گرفتـه اسـت   صـورت  نهـایی  تحلیـل  باشـد،  می

 و بازدیـدها  و پیمایشـی  روش از اطالعـات  گـردآوري 
                                                   
1. Pereira & Dias 
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 و اي کتابخانـه  مطالعـات  همچنـین  و میـدانی  مطالعات
 اطالعــات ترکیــب اســت. شــده اســتفاده اســنادي
 کلــی ارزش کننــده نیــیتع میــدانی، و اي کتابخانــه

در این پـژوهش از دو   .بود خواهد منطقههاي سایتژئو
استفاده شده است. استفاده  کوبالیکوا و کامنسکوروش 

در رفته است کـه  از این دو روش به این دلیل صورت گ
دارد  دیـ تأکهاي علمی روش کوبالیکوا بیشتر بر ویژگی
ــره   ــا به ــکو ب ــد روش   و در روش کامنس ــري از چن گی

بیشـتر بـر    گیـرد و ها مورد ارزیـابی قـرار مـی   ژئوسایت
. هــاي مــدیریتی، زیبــایی و ... تأکیددارنــد   شــاخص

توانـــد اســـتفاده از دو روش مـــذکور مـــیهمچنـــین 
 را هـا قـوت  و هـا ضـعف  و وشر دو نتـایج  هـاي  تفـاوت 

  ارزیـابی  روش کننـده  تعـین  بسـا  چه و نماید مشخص
در تحقیـق   .باشد منطقه ژئوتوریسم براي آینده مناسب

هـا، منـاطق مسـتعد    حاضر عالوه بر ارزشیابی ژئوسایت
بنـدي  توسعه ژئوتوریسم در محدوده مورد مطالعه پهنه
و  ANPشده است که براي این کار از دو مدل فـازي و  

اطالعاتی (قابلیت دید، ارتفاع، شـیب، فاصـله از    الیه 8

راه ارتباطی، فاصله از شهر، فاصله از ژئوسایت، فاصله از 
استفاده شـده  هاي فرهنگی) رودخانه و فاصله از سایت

هــاي اطالعــاتی بــر اســاس نظــر انتخــاب الیــهاســت. 
روش کــار متخصصـان مربوطـه صــورت گرفتـه اسـت.     

بتـدا بـا اسـتفاده از مـدل فـازي،      اسـت کـه ا   يا گونه به
اند و سازي و قابل مقایسه شدههاي اطالعاتی فازي الیه

ه ها بوزن هر کدام از الیه ANPسپس با استفاده مدل 
دست آمده است، سپس وزن بدست آمده در هر کـدام  

هـاي  هاي اطالعاتی ضرب شده و با تلفیـق الیـه  از الیه
ل شـده اسـت.   نقشه نهایی حاص Arc gisاطالعاتی در 

بندي در پایان با استفاده از نتیجه نهایی حاصل از پهنه
ــ ــایج بـ ــابی ه و همچنـــین نتـ دســـت آمـــده از ارزیـ

ــایت ــدل    ژئوس ــتفاده از دو م ــا اس ــاي ب ــالیکوا و ه کوب
ــایت  ــکو ژئوس ــت توســعه    کامنس ــتعد جه ــاي مس ه

 1در شـکل  انـد.  هاي ژئوتوریسمی انتخاب شده فعالیت
ه شده است و در ادامـه  نشان داد پژوهشمراحل انجام 

  تشریح شده است: کوبالیکوا و کامنسکوروش 

  

  
  پژوهش: مراحل انجام 1شکل 
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روش مــورد  اولــینروش کوبــالیکوا  روش کوبــالیکوا:
تحقیق حاضر اسـت. ایـن روش بیشـتر بـر      راستفاده د

دارد. ایـن روش در   دیـ تأکمعیارهاي علمی و آموزشـی  

ده است. معیارهـا و  توسط کوبالیکوا ارائه ش 2013سال 
  نشان داده شده است. 1گروه در جدول  يها ارزش

  
  )2013باشد) (کوبالیکوا،  1تا  0بین  تواند یم: معیارهاي مورد استفاده در روش کوبالیکوا (ارزش هر شاخص 1 جدول

هاشاخص باالترین امتیاز  ارزش 

3 
  اياي و ناحیهالمللی، ملی، منطقه. نادر بودن در سطح بین1
  . میزان آگاهی از سایت (مقاالت و ...)2
 لندفرمی در مقیاس محلی و ملی تنوع .3

هاي علمی ارزش
 و ذاتی

  ها، قابل فهم بودن آن براي عموم مردم و امکان توضیح فرایندهاي مربوطههبودن پدید واضح .1 2
 هاي اطالعاتی، تورهاي گردشگري)هاي، پانل. امکانات آموزش (وب سایت2

یآموزش  

  ها، مراکز اطالعاتی)ها، مغازهها، رستورانهاي توریستی (اقامتگاهو کیفیت سرویس فاصله .1 2
 هاي حمل و نقل عمومی، پارکینگ). امکانات دسترسی (سرویس2

 اقتصادي

3 
  دیگر حفاظت) انواعهاي پیشنهادي و هاي حفاظتی (حمایت قانونی، طرحتیفعال .1
  ایت (طبیعی و انسانی)و تهدیدات براي س خطرات .2
 فعلی سایت (میزان تخریب، اقدامات مدیریتی براي حفاظت از سایت) تیوضع .3

 حفاظتی

3 
  هاي فرهنگی (تاریخی، مذهبی و ...). ارزش1
  یطیمح ستیزهاي ارزش .2
 و ...) انداز چشمهاي ظاهري (زیبایی، رخساره، ارزش .3

هاسایر ارزش  

  
گیري از چنـد  با بهره روش کامنسکو روش کامنسکو:

ــده اســت.  ــه ش ــن روش از روش روش ارائ ــاي در ای ه
، 5و گیوســتی 4کــوراتزا ،3، پرالونــگ2یــرا، پــري1رینــارد

ــچی ــندرو 6بروس ــک8، زوروس7و س ــرانو 9، اراتی  10و س
ــر معیارهــاي   اســتفاده شــده اســت. روش کامنســکو ب

هـاي  هـاي فرهنگـی، ارزش  و اسـتفاده، ارزش  یمدیریت
هاي اقتصادي هاي علمی و ارزشزشزیبایی ظاهري، ار

هـا بـر   ارزیابی ژئومورفوسـایت  2تأکید دارد. در جدول 
  نشان داده شده است. حسب هدف و ضوابط

  
  محدوده مورد مطالعه

  اي  ــهرستانـامل شهــورد مطالعه شــمحدوده م

                                                   
1. Reynard 
2. Pereira. 
3. Pralong 
4. Coratza 
5. Giusti 
6. Bruschi 
7. Cendrero 
8. Zouros 
9. Erhatic 
10. Serrano 

دیواندره و سقز اسـت کـه شـمال اسـتان کردسـتان را      
مال بــه شـوند. ایــن محـدوده از ســمت شـ   شـامل مــی 

هاي تکاب، شـاهین دژ و بوکـان (آذربایجـان    شهرستان
غربی)، از سمت غرب به بیجار، از سمت شرق به بانه و 
از سمت جنوب به مریوان، سنندج و دهگـالن منتهـی   

). این منطقه از نظر ژئومورفولـوژي از  2شود (شکل می
سمت جنوب به کوهسـتان چهـل چشـمه و از سـمت     

ز جمله دشت اوباتو منتهی هاي مرتفع اشمال به دشت
ي در عـرض جغرافیـایی   ریـ قرارگشود و با توجه به می

هـاي سـرد و   باال و همچنین ارتفاع زیاد داري زمسـتان 
  معتدل است. باًیتقرهاي تابستان
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  )2011ها (کامنسکو، و نمرات پیشنهادي براي ارزیابی ژئومورفوسایت : ضرایب2 جدول
 20 -استفاده  و مدیریت

  امتیاز
 20 - اقتصادي ارزش

  امتیاز
 20 -ارزش فرهنگی

  امتیاز
ارزش زیبایی ظاهري 

  امتیاز 20 –
 20 - ارزش علمی
  امتیاز

  درجه حفاظت
  امتیاز 4 

  قابلیت دسترسی
  امتیاز 4 

  هاي فرهنگیویژگی
  امتیاز 4 

  قابلیت دیدن
  امتیاز 4 

  جغرافیاي دیرینه
  امتیاز 3

 هاي محافظت شدهسایت
  امتیاز 3

  زیرساخت
  امتیاز 4 

  هاي تاریخیویژگی
  امتیاز 4 

  ساختار فضایی
  امتیاز 4 

  معرف بودن
  امتیاز 2 

هاي پذیري، ریسکآسیب
  امتیاز 3 طبیعی

تعداد بازدیدکننده ساالنه 
  امتیاز 4

 4 هاي مذهبیویژگی
  امتیاز

  کنتراست رنگ
  امتیاز 4 

  نادر بودن
  امتیاز 2 

  شدت استفاده
  امتیاز 4 

و اشکال  تعددي از انواع
  امتیاز 4 استفاده

شمایل  /هاي ادبی ویژگی
  امتیاز 2 گرافیکی

  اختالف سطح
  امتیاز 4 

  یکپارچگی
  امتیاز 2 

هاي استفاده از ارزش
زیبایی ظاهري، فرهنگی و 

  امتیاز 3 ياقتصاد

  هاي اقتصاديپتانسیل
  امتیاز 4

مظاهر  /ها جشنواره
  امتیاز 2فرهنگی 

  

  اندازبندي چشمقالب
  امتیاز 4

 یعلممیزان شناخت 
  امتیاز 3

هاي رابطه با سیاست
  ارزش نمادین  -  امتیاز 3 ریزيبرنامه

استفاده در مقاصد   -  امتیاز 4
  امتیاز 3 آموزشی

 3 ارزش اکولوژیک  -  -  -  -
  امتیاز

  امتیاز 2 تنوع  -  -  -  -
  

  
  : موقعیت منطقه مورد مطالعه2 شکل

  

  اصلیبحث 
هـاي  ژئوموفوسـایت  نطقـه: هاي ممعرفی ژئوسایت

برداري با رویکرد گردشگري کردستان شرقی براي بهره
هـا اسـت. ایـن    پایدار نیازمند شناسایی خصوصـیات آن 

هــا بــه دلیــل عوامــل مختلفــی کــه در ژئومورفوســایت
  ی  ـراوانــوع فـد داراي تنـان ا نقش داشتهــه تشکیل آن

  
اهدات هستند. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از مش

) و 3و شــکل  3انــد (جــدول میــدانی شناســایی شــده
هاي  هاي هوایی، نقشه ، عکسGPSسپس با استفاده از 

ها مشخص توپوگرافی و تصاویر گوگل ارث موقعیت آن
  ).4شده است (شکل 
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  هاي مورد مطالعه: معرفی ژئوسایت3جدول 
  موقعیت و توضیحات  ژئوسایت ردیف

  دره قره تاش  1
در شهرستان دیواندره قرار دارد که روستاي قره دره را به روستاهاي کس نزان و کانی  دره قره تاش

یول کشتی  کند. این دره داراي قدمت چندین هزار ساله است که از وسط آن رودخانهچاي متصل می
  کند.عبور می

  یواندره قرار دارد.کیلومتري غرب د 7یازاخ بر روي رودخانه قزل اوزن در سدریاچه سد   دریاچه سیازاخ  2

  دریاچه شهید کاظمی  3

به  و رود قرار دارددریاچه سد شهید کاظمی در جنوب شهرستان سقز که بر روي رودخانه زرینه
شود. در واقع وسعت زیاد دریاچه به هاي گردشگري این شهرستان محسوب میعنوان یکی از جاذبه

ر زمینه جذب گردشگر پتانسیل باالیی همراه طبیعت کوهستانی و سرسبز منطقه سبب شده تا د
  داشته باشد.

گردي (اکوتوریستی) استان کردستان است که در غرب دیواندره قرار دارد. سارال یکی از مناطق بوم  دشت سارال  4
  نواز سارال در فصل بهار پذیراي جمعیت فراوانی از مردم شهرهاي مختلف است.دشت زیبا و چشم

هاي طبیعی شهرستان سقز انه به دلیل عبور از میان شهر سقز به عنوان یکی از جاذبهاین رودخ  رودخانه سقز  5
  ه شهري سقر پارك کوثر قرار دارد.شود. در کنار این رودخانه در محدودمحسوب می

  غار تاتار در نزدیکی روستاي گل قباغ در شرق شهرستان دیواندره قرار دارد.  غار تاتار  6

  غار سمندر  7
باشد، واقع شده  االتر از روستاي باش قشالق که از توابع بخش کرفتو شهرستان دیواندره میاین غار ب

شود و داراي اشکال زیبایی  است. دهانه ورودي غار تنگ است و پس از ورود داالن بزرگی دیده می
  است.

 54ار دارد. طول غار کیلومتري شرق شهر سقز قر 40غار سورآوا در بخش زیویه، روستاي باشماق و   غار سورآوا  8
  باشد. باشد و داخل آن دریاچه کوچکی وجود دارد که براي عبور از آن نیاز به قایق بادي می متر می

غاري طبیعی و با دو دهانه بزرگ بر دامنه کوه قاضی روبروي روستاي قالوجه قرار گرفته و به گفته   غار قاضی  9
  شود.کیلومتري آن منتهی می 2ستا در ن به غاري در داخل باغ روآمردم روستا انتهاي 

  غار کرفتو  10
ترین غار کرفتو در شمال شهرستان دیواندره و در روستایی به همین نام قرار دارد. این غار از مهم

اي کرفتو محصول مشترك آب و طبیعت شود. غار طبقههاي گردشگري استان محسوب میجاذبه
  است.

  غار و قلعه زیویه  11
متر پایین تر از تپه باستانی زیویه قرار دارد. این غار همانند تپه زیویه تحت  100ر حدود غار زیویه د

نظارت و کنترل سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است. این غار داراي تشکیالت آهکی است که 
  شامل آبشار سنگ، استاالگتیت، استاالگمیت و چند ستون آهکی است.

  نیز در کوه هه وازو در نزدیکی روستاي تبریز خاتون در غرب شهر دیواندره قرار دارد.غار هه وازو   غار هه وازو  12

متري روستاي قالوجه قرار دارد. غار قالوجه همانند غار  500این غار در بخش کرفتو و در حدود   قالوجه غار  13
ي آن به علت ریزش مسدود شده است.کرفتو آهکی است و بسیاري از مسیرها  

کیلومتري غرب سقز و در دهستان صاحب و جنوب شهر صاحب قرار دارد.  20کوه حاجی اتابک در   کوه حاجی اتابک  14
  .اي بوده و مورد توجه صخره نوردان استاین کوه به صورت دیواره

  کوه خان  15
هاي شمالی کوه خان یکی از مناطق توریسم ورزشی استان کردستان، پیست اسکی سقز در دامنه

 15و تا بانه  35این پیست در جنوب غربی شهرستان سقز قرار دارد. فاصله این پیست تا سقز است. 
  کیلومتر است.

کوهستان چهل   16
  چشمه

 3170مریوان قرار دارد. چهل چشمه  هاي دیواندره، سقز وکوهستان چهل چشمه در بین شهرستان
  است. هاي مهم استانهاي از از تفرجگاهمتر ارتفاع دارد و دامنه
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  هاي منطقه مورد مطالعهژئوسایت : چند نمونه از3شکل 

  )1395استان کردستان، گردشگري (سازمان میراث فرهنگی و  
  

  
 هاي منطقه مورد مطالعه: نقشه ژئوسایت4شکل 
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کوبـالیکوا و  هـاي   هاي به روشارزیابی ژئوسایت
هاي منطقـه هـر   پس از شناسایی ژئوسایت :کامنسکو
هاي مذکور مورد  ها با استفاده از روشوسایتکدام از ژئ

  اند. ارزیابی قرار گرفته شده
هـا ابتـدا بـا    براي ارزیـابی ژئوسـایت   روش کوبالیکوا:

ــایت  ــالیکوا ژئوس ــتفاده از روش کوب ــابی  اس ــاي ارزی ه
با استفاده معیارهـاي مـورد نظـر    روش این در اند.  شده

رار ارزیـابی قـ  مطالعه مـورد  هاي منطقه مورد ژئوسایت
 4ها در جدول ند و نتیجه حاصل از ارزیابیاهگرفته شد

 25/12با  غارکرفتونشان داده شده است که مطابق آن 
دریاچـه  امتیاز داري باالترین ارزش اسـت و بعـد از آن   

امتیاز ارزش بیشتري نسـبت بـه    75/9با  شهیدکاظمی
  ها دارد.سایر ژئوسایت

  
  استفاده از روش کوبالیکوا هاي بدست آمده با: مجموع ارزش4جدول 

  ژئوسایت  ردیف

علمی و ارزش 
 ذاتی

(باالترین 
  )3 ازیامت

ارزش 
آموزشی 
(باالترین 

  )2 ازیامت

 ياقتصادارزش 
 ازیامتباالترین (

2(  

ارزش 
  حفاظتی

(باالترین 
  )3 ازیامت

ها  ارزش سایر
 ازیامت(باالترین 

3(  

مجموع 
  امتیاز

  25/12  75/2  5/2  2  2  3  غار کرفتو  1
  75/9  5/2  25/2  5/1  25/1  25/2  دریاچه شهید کاظمی  2
  5/9  5/2  75/1  5/1  5/1  25/2  دشت سارال  3
  5/9  2  25/2  5/1  75/1  2  کوه خان  4
  5/8  25/2  5/1  75/1  25/1  75/1  رودخانه سقز  5
  5/8  5/2  75/1  /.75  25/1  25/2  کوهستان چهل چشمه  6
  25/8  25/2  5/1  25/1  25/1  2  غار و قلعه زیویه  7
  25/8  25/2  2  25/1  1  75/1  دریاچه سیازاخ  8
  7  2  5/1  1  1  5/1  غار سورآوا  9
  75/6  2  5/1  1  1  25/1  کوه حاجی اتابک  10
  5/6  2  5/1  1  /.75  25/1  غار هه وازو  11
  25/6  2  5/1  /.75  /.75  25/1  غار سمندر  12
  6  2  25/1  /.75  /.75  25/1  غار تاتار  13
  6  2  25/1  /.75  /.75  25/1  دره قره تاش  14
  5/5  75/1  25/1  /.75  /.75  1  غار قاضی  15
  5/5  75/1  25/1  /.75  /.75  1  غار قالوجه  16

  
در روش کامنسکو نیز همانند روش  روش کامنسکو: 

هـا  ژئوسـایت کوبالیکوا با استفاده معیارهاي مورد نظـر  
اسـاس  اند و امتیاز نهایی هر ژئوسـایت بـر   ارزیابی شده

 بر اسـاس هرکـدام از معیارهـا    جمع امتیازاتی است که
آست. نتایج حاصل از روش کامنسـکو در   آوردهبدست 

غـار   5نشان داده شده است. مطـابق جـدول    5جدول 
 71و دشـت سـارال بـا    امتیـاز   5/84کرفتو با مجمـوع  

ــاالترین امتیــاز در بــین ژئوســایت هــاي امتیــاز داري ب
  هستند.
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  فاده از روش کامنسکوهاي بدست آمده با است : مجموع ارزش5جدول 

ارزش   ژئوسایت  ردیف
  زیبایی

ارزش 
  فرهنگی

ارزش 
  اقتصادي

مدیریت و 
  استفاده

ارزش 
  علمی

مجموع 
  امتیاز

  5/84  17  5/15  17  18  17  غار کرفتو  1
  71  16  11  12  15  17  دشت سارال  2
  67  13  14  12  13  15  دریاچه شهید کاظمی  3
  67  13  13  13  15  13  کوه خان  4
  63  15  12  10  10  16  هل چشمهکوهستان چ  5
  5/61  15  10  5/9  15  12  غار و قلعه زیویه  6
  60  11  12  13  11  13  رودخانه سقز  7
  57  14  9  7  14  13  کوه حاجی اتابک  8
  56  11  13  10  9  13  دریاچه سیازاخ  9
  48  11  7  5  13  12  دره قره تاش  10
  5/40  10  6  5/5  9  10  غار سورآوا  11
  5/37  9  5/5  6  8  9  غار سمندر  12
  5/37  9  5/5  6  8  9  غار هه وازو  13
  36  9  5  5  8  9  غار تاتار  14
  5/34  9  5  5/5  7  8  غار قاضی  15
  34  9  5  6  7  7  غار قالوجه  16

  
  هاارزیابی روش

نتایج حاصل از ارزیابی به هر دو روش کوبـالیکوا و  
کامنسکو بیانگر ارزش باالي غار کرفتو، دشت سـارال و  

اظمی جهـت اهـداف ژئوتوریسـتی    دریاچه سد شهیدک
است. مقایسه نتایج هر دو روش بیانگر ایـن اسـت کـه    

دو روش داري باالترین امتیـاز اسـت.    غار کرفتو در هر
هــاي علمــی و روش کوبــالیکوا بیشــتر بــر جنبــهروش 

 دیـ تأکهاي ظاهري و زیبایی کامنسکو بیشتر بر ویژگی
به دارد، به همین دشت سارال در روش کامنسکو در رت

انداز و  دوم قرار دارد و در واقع مناطقی که از نظر چشم
تـري دارنـد در روش کامنسـکو    زیبایی وضعیت مناسب

رتبه باالتري نسبت به روش کوبالیکوا دارند و منـاطقی  
از نظر وضعیت علمی و آموزشی داري وضعیت بهتـري  

نتیجـه   هستند در روش کوبالیکوا امتیاز باالتري دارنـد. 
نشان داده شده  6هر دو روش در جدول نهایی حاصل 

است. نتایج حاصـل از ایـن جـدول بـر حسـب درصـد       
امتیازي است کـه هـر ژئوسـایت از مجمـوع امتیـازات      
ممکــن در هــر روش کســب کــرده اســت. در مجمــوع 

ها با اسـتفاده از دو روش ضـمن   گذاري ژئوسایتارزش
اینکه داري اختالفاتی هستند بیـان کننـده ایـن مـورد     

هاي منطقه توجه بسـیار  که نسبت به ژئوسایتهستند 
هـاي منطقـه تنهـا    کمی شده است و در بین ژئوسایت

خـوبی قـرار دارد و سـایر     نسـبتاً غار کرفتـو در سـطح   
هاي از نظـر معیارهـاي حفـاظتی، دسترسـی،     ژئوسایت

سازي و... در وضعیت مناسبی قرار ها، آگاهیزیرساخت
الـرغم پتانسـیل   یندارند و همین امر باعث شده تـا علـ  

باالیی که دارند گردشگران کمتري جـذب کننـد و در   
  نهایت امتیاز قابل توجهی نداشته باشند.

بـا   بندي مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسـم پهنه
هـدف اصـلی از   : ANP استفاده تلفیق مدل فازي و

بندي مناطق مستعد براي  تحقیق حاضر ارزیابی و پهنه
ورد مطالعه اسـت. بـراي   توسعه ژئوتوریسم در منطقه م

عامـل   8 و ANPاین منظور از دو مدل منطق فـازي و  
) که انتخـاب ایـن عوامـل    7استفاده شده است (جدول 

ــه  ــر اســاس نظــر کارشناســان برنام ــزي شــهري و  ب ری
ژئومورفولــوژي صــورت گرفتــه اســت. عوامــل مــذکور  
عبارتند از: قابلیـت دیـد، ارتفـاع، شـیب، فاصـله از راه      

له از شهر، فاصـله از ژئوسـایت، فاصـله از    ارتباطی، فاص
هـاي فرهنگـی. بـراي معیـار     رودخانه و فاصله از سایت

هاي فرهنگی سعی بر آن شده است تا مربوط به سایت
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هایی انتخاب شوند که مـورد توجـه گردشـگران    سایت
ــر ایــن اســاس  قــرار مــی ــد ب فرهنگــی  ســایت 7گیرن

لی، قلعه (غارکرفتو، روستاهاي تاریخی وزیر و پنجه سف
هاي باستانی روستاي زاغه علیا تاش و آغاجري، تپهقره

 7دیواندره و  و محوطه باستانی بایزدآباد) در شهرستان

سایت فرهنگی (قلعه زیویه، مسجد تاریخی ترجان، تپه 
قپالنتو، تپـه آرداش، تپـه طـال، محوطـه باسـتانی پیـر       
یونس و محوطه باغ بزرگ ملقرنی) در شهرستان سـقز  

اسـت (سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان       شده  بانتخا
  ).1395کردستان، 

  
  هاي منطقه: میانگین درصد ارزش ژئوسایت6جدول 

  مبانگبن درصد  رتبه  کامنسکو  رتبه  کوبالیکوا  ژئوسایت  ردیف
  9/89  1  5/84  1  2/94  غار کرفتو  1
  1/72  2  71  3  1/73  دشت سارال  2
  71  3  67  2  75  دریاچه شهید کاظمی  3
  1/70  3  67  3  1/73  خان کوه  4
  2/64  5  63  5  4/65  کوهستان چهل چشمه  5
  7/62  7  60  5  4/65  رودخانه سقز  6
  5/62  6  5/61  7  5/63  غار و قلعه زیویه  7
  8/59  9  56  7  5/63  دریاچه سیازاخ  8
  45/54  8  57  10  9/51  کوه حاجی اتابک  9
  2/47  11  5/40  9  8/53  غار سورآوا  10
  1/47  10  48  13  2/46  دره قره تاش  11
  8/43  12  5/37  11  50  غار هه وازو  12
  8/42  12  5/37  12  1/48  غار سمندر  13
  1/41  14  36  13  2/46  غار تاتار  14
  4/38  15  5/34  15  3/42  غار قاضی  15
  2/38  16  34  15  3/42  غار قالوجه  16

  
  توریسمبندي مناطق مناسب جهت اهداف توسعه ژئودر پهنه مؤثر: پارامترهاي 7جدول 

  میزان تناسب  واحد  معیار
  نامناسب  کم  متوسط  مناسب

  بدون دید  دور  متوسط  نزدیک  دامنه مقادیر  قابلیت دید
  > 2500  2500-2000  2000-1800  1800- 1376  متر  ارتفاع
  > 35  25-35  5-25  0- 5  درجه  شیب

  > 6  4-6  2- 4  0- 2  کیلومتر  فاصله از ژئوسایت
  > 30  15-30  15- 5  0- 5  لومترکی  فرهنگی يها سراچهفاصله از 

  > 15  10-15  5-10  0- 5  کیلومتر  دسترسی به رودخانه فصلی و دائمی
  > 30  15-30  5-15  0- 5  کیلومتر  فاصله از نقاط شهري
  > 30  15-30  5-15  0- 5  کیلومتر  فاصله از راه ارتباطی

  
منظور تعیین مناطق  با توجه به پارامترهایی که به 

شـده   هریسم در نظـر گرفتـ  مناسب جهت توسعه ژئوتو
است مناطق مستعد براي این منظور با استفاده از مدل 

مشخص شده است. روش کار به  ANPتلفیقی فازي و 

مورد نظر،  متغیرهاي و هااي است که ابتدا شاخص گونه 
 )5شده (شـکل   سازيفازي زیر فازي، تابع از استفاده با

از وزن هـر کــدام   ANPو سـپس بــا اسـتفاده از مــدل   
). در نهایـت در  8ها محاسبه شـده اسـت (جـدول     الیه
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هـا اعمـال   وزن بدست آمده بـر روي الیـه   GISمحیط 
شده و مناطق مسـتعد توسـعه ژئوسـایت در محـدوده     

  ).6مورد مطالعه مشخص شده است (شکل 

  

  
  سازي معیارهاي مورد نظر: فازي5شکل 

 
  : وزن نهایی معیارهاي مورد نظر8جدول 
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  بندي مناطق مستعد توسعه ژئوسایتپهنه :6شکل 

 
 گیرينتیجهو  يبند جمع

هـا در  با توجه به اهمیـت و ارزشـی کـه ژئوسـایت    
ایـن پـژوهش سـعی    توسعه پایدار هر منطقه دارند، در 

هـاي دیوانـدره و   هاي شهرسـتان تا ژئوسایت شده است
سقز معرفی و مورد ارزیابی قرار گیرند. براي این منظور 

کامنسکو و کوبالیکوا استفاده شده که نتایج  روشاز دو 
هایی کـه  هاي حاصل از دو مدل با وجود تفاوتبررسی

 کامنسـکو داشتند خیلی بهم نزدیک هسـتند. در روش  
 انـدار زیبـایی و چشـم  هـاي  تاکید بیشتري بـر ویژگـی  

هایی مانند دشت سارال ژئوسایت داشت به همین دلیل
ضعیت مناسب دارند در و انداز و زیباییکه از نظر چشم

؛ این روش رتبه بهتري نسبت به روش کوبالیکوا دارنـد 
مده از هـر  آاما ارزیابی نهایی حاصل از امتیازات بدست 

دو روش بیانگر این است کـه غـار کرفتـو بـا میـانگین      
درصد از مجمـوع امتیـازات ممکـن داري     9/89درصد 

 1/72رین ارزش است و بعد از آن دشت سارال بـا  تباال
درصـد در   71درصد و دریاچه سد شـهید کـاظمی بـا    

هـاي  امـا در کنـار ارزیـابی   ؛ هاي بعدي قـرار دارنـد  رده
صورت گرفته، بـا اسـتفاده از دو مـدل منطـق فـازي و      

ANP  وضــعیت منطقــه مــورد مطالعــه جهــت توســعه
هــاي آن مــورد ارزیــابی قــرار ژئوتوریسـم و زیرســاخت 

بنـدي  هصـورت پهنـ   گرفت که نتایج حاصـل از آن بـه  
بنـدي منـاطق   حاصـل از پهنـه   نشان داده شـد. نتـایج  

هـاي  مسـتعد توسـعه ژئوتوریسـم و همچنـین ارزیـابی     
صورت گرفته حاصل از دو مدل بیانگر این است که در 
منطقه مورد مطالعه غـار کرفتـو، دریاچـه سـد شـهید      

هـاي کـوه   کاظمی، دشت سارال، رودخانه سقز و دامنه
اهـداف مـورد نظـر    تـرین منـاطق جهـت    خان مناسب

هستند. در واقع این مناطق در کنار امتیاز بـاالیی کـه   
اند از نظر معیارهایی هاي ارزیابی بدست آوردهدر روش

بندي نیز مـد نظـر بـوده اسـت در منـاطق      که در پهنه
ا توجـه بـه   بـ مستعد توسـعه ژئوتوریسـم قـرار دارنـد.     

تـوان  ها مد نظر بوده است مـی معیارهایی در این روش
، در کنار پتانسیل باالیی که دارند هاژئوسایتکه ت گف

هـاي   داراي ضعفاز نظر معیارهاي مدیریتی و حفاظتی 
هـاي متنـوع   در واقـع بـا وجـود جاذبـه     زیادي هستند.
اندازهاي بکر و وضعیت اقلیمـی مناسـب   طبیعی، چشم

توریسم توجـه  ژئوکمتر به صنعت  ،هادر این شهرستان
هـاي  شده تـا ژئوسـایت   شده است که همین امر سبب

ـ   خصـوص  ه این شهرستان اغلب به صورت ناشـناخته ب
براي افراد غیر بومی باشد. بر این اساس ضروري اسـت  
که اقدامات الزم جهـت توسـعه ایـن صـنعت مهـم در      

  منطقه مورد مطالعه صورت گیرد.
  

  پیشنهادات
  ا ـریزي جهت توسعه صنعت ژئوتوریسم منطقه ببرنامه-
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  هایی که داردتوجه به پتانسیل
ریزي جهت انجام اقدامات حفاظتی براي حفـظ  برنامه-

  هاژئوسایت
  هاآشنا کردن هرچه بیشتر مردم با ژئوسایت-
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