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 چكيده
و اهميت ویژه در  هایي است كه داراي جایگاههدف از طرح مفهوم ژئوتوریسم، شناسایي لندفرم

هاي علمي، اكولوژیكي، فرهنگي، زیبایي و توصيف و درک تاریخ سطح زمين هستند و از ارزش

هاي روچا و كومانسكو براي در پژوهش حاضر از روش صورت توأمان برخوردارند.اقتصادي به

منظور به ارتباطشده است. درایناوزن استفادههاي حوضه آبریز قزلارزیابي پتانسيل ژئوسایت

فرد هاي برتر از روش روچا، با سه معيار نماینده بودن، نزدیكي و منحصربهانتخاب ژئوسایت

ژئوسایت برتر انتخاب و مورد  11شده هاي شناسایيشده است. از بين ژئوسایتبودن استفاده

 52/17هاي جن ماهنشان با ميانگين ارزیابي قرار گرفتند. بر اساس نتایج مطالعه دودكش

ها كمترین امتياز را در بين ژئوسایت 11/10هاي یخچالي بلقيس با بيشترین امتياز و سيرک

هاي هاي تكتونيكي یخچالي ارمغانخانه در رتبههاي قلعه بهستان و درهاند. لندفرمكسب كرده

دوم تا دهم قرار گرفتند. امتياز باالي دودكش جن را باید به دليل مسير بالنسبه مناسب وجود 

ها، زیست بكر و متنوع آن دانست در بين ارزشهاي ژئومورفولوژیكي زیبا و جذاب و محيطلندفرم

باشند كه بيشترین مقدار شناختي بيشتر متكي بر پارامترهاي طبيعي ميارزش علمي و زیبایي

آمده دستهاي دودكش جن و قلعه بهستان و دره دربند قاطرچي بهها براي ژئوسایتاین ارزش

 باشد.هاي جن و قلعه بهستان مي. بيشترین ارزش اقتصادي مربوط به ژئوسایت دودكشاست

ها و عملكرد فرسایش تفریقي هاي منطقه تنوع ساختاري سایتژئوسایت از نكات مهم در مطالعه

هاي جن و دایک رسوبي توان در دودكشها است كه اوج آن را ميدهي برخي از آندر شكل

 مشاهده كرد.
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 مقدمه

و مقبولیت جهانی پیداکرده است. طرح این  واردشده، پدیده نوپایی است که در دو دهه اخیر به ادبیات گردشگری 1ژئوتوریسم
(. ژئوتوریسم یک مفهوم به نسبت جدید 41:1394شده است )مختاری،شناسی و جغرافیا بیانمفهوم در قالب دو شخصیت زمین

هدف از  (.2013)تورنر، شده استعنوان یک فرم در حال رشد از گردشگری مطرحبه تازگیبهکه  در صنعت گردشگری است
هایی است که دارای جایگاه و اهمیت ویژه در توصیف و درک تاریخ سطح زمین هستند هوم ژئوتوریسم، شناسایی لندفرمطرح مف
 منظوربهتوأمان برخوردارند و  صورتبههای علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی ( که از ارزش169: 2007، 2)زوروس

در ژئوتوریسم  (. 159: 2007، 3گیرند )پریرا و همکارانبرداری قرار میبرداری گردشگری انسان مورد بهرهادراک و بهره
تنها متخصصان و شناسی دارند. این مخاطبان نههای زمینهای ژئومورفولوژیک غلبه بیشتری نسبت به سایر پدیدهپدیده

مندان به طبیعت هم هستند. امروزه بیشتر بازارهای لکه گردشگران عادی و عالقهشناسی، بکارشناسان ژئومورفولوژی و زمین
هایی با ماهیت گردشگری تحت تأثیر ژئوتوریسم قرارگرفته است. این موضوع متأثر از فراوانی گردشگرانی است که در پی جاذبه

های طبیعی ورکلی گردشگری مرتبط با پدیدهط( به1393باشند )فخاری و همکاران فرد میطبیعی هستند که کامالً منحصربه
منظور حفظ تنوع، غنای بیولوژیکی و طبیعی محیط، مدیریت این پیوند عمیقی با پایداری گردشگری در هر منطقه داشته و به

ان تواهداف اصلی این پژوهش را می (.640: 2012، 4نوع از گردشگری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است )توسار و همکاران
های ژئوتوریسم و در درجه دوم تعیین ها و ارزشدر درجه اول شناخت وضعیت موجود هر ژئومورفوسایت از منظر شاخص

تحقیقات . ای ارائه دادهای منطقهریزی متناسب با ویژگیتوان برای این منطقه برنامههای برتر بیان کرد، سپس میژئوسایت
های فعلی است و هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد؛ بنابراین بررسی پیشرفت ژئوتوریسم از حدود یک دهه پیش آغازشده

شود. بدون شک می دنیافرد برای درک چگونگی اصول علمی آن رشته ژئوتوریسم، منجر به ایجاد یک موقعیت منحصربه
علمی نیاز به آگاهی از گسترش  هایهای جغرافیایی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، چراکه درک صحیح از پیشرفتپژوهش

 و ملی (1 جدول) یالمللها در سطح بینبه برخی از این پژوهش ؛المللی داردهای نوین در میان جوامع تحقیقاتی ملی و بینایده
 است. شدهاشاره (2 جدول)

 الملليهاي مرتبط با ژئوتوریسم در سطح بينپژوهشاز اي نمونه :1جدول 

 سال موردمطالعه و نتایج حاصل از آنمنطقه  پژوهشگر ردیف

1 Hose 

سازی شرایط ژئوتوریسم منطقه آلمریا اسپانیا، به در تحلیل فراهم
سازی اندازهای شکننده اشاره و فراهممسئله مدیریت گردشگری در چشم

عنوان مفهوم گسترده در گردشگری، پایدار در مناطق ها را بهزیرساخت
 نمود ساحلی دریای مدیترانه معرفی

2012 

2 Newsome 

& et al 

به اهمیت گردشگری در ژئوپارک یوهیلو در تایوان و بیابان پیناکلز 
 انددر استرالیا و تأثیر آن بر ژئوتوریسم پرداخته

2012 

3 Turner 

های بومی و سنتی زنان استرالیایی به دلیل نقش اصلی در آموزش
رک ها و میراث کودکان، نقش بسیار مهمی در حفظ و تفسیر ژئوپا

های از ایده 21شناختی دارند و شبکه جهانی ژئوپارک ها در قرن زمین
 نمایدزنان بسیار حمایت می

2013 

4 Ulloa 

&Goicoechea 
 2013های زیرزمینی در کاستاریکا به بررسی پتانسیل ژئوتوریستی سایت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Geotourism 

2. Zouros 
3. Pereira et al. 
4. Tusaur et al. 
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پرداخته و نتیجه گرفتند که پنج سایت زیرزمینی کارستی باارزش وجود 

 برداری تجاری دارندکه از این تعداد تنها دو سایت ارزش بهره دارد

5 Henriques 

دهنده بخش نشان-ها به اهمیت حفاظت و مدیریت مناسب فسیل
و سایر اجزای  -شناختیمهمی از تنوع زمین و دارای ارزش میراث زمین
 شناسی تأکیددارندژئودایورسیتی سیاره زمین و میراث دیرینه

2014 

6 Rocha& 

Brilha 

های مرکز شناسی دماغه موندگرو در کوهستانارزیابی میراث زمین
های ژئوتوریسمی کشور پرتغال پرداخته و آن را مناسب برای ارزش

 تشخیص دادند.
2014 

7 B rilha 

ها ارائه داد که شامل روشی جدید برای ارزیابی کمی ژئومورفوسایت
باشد و وریستی و ریسک تخریب میارزیابی معیارهای علمی، آموزشی، ت

 اند.شدهها تشکیلهرکدام از معیارها هم از تعدادی شاخص
2015 

 مليهاي مرتبط با ژئوتوریسم در سطح اي از پژوهشنمونه :2جدول 
 سال منطقه موردمطالعه پژوهشگر ردیف

 مختاری 1
های ژئومورفیکی های اکوتوریستی مکانبه ارزیابی توانمندی

 آبریز آسیاب خرابه پرداخته استحوضه 
1389 

2 
شایان و 
 همکاران

های منطقه داراب را با قابلیت ژئومورفوتوریسمی لندفرم
 استفاده از روش پرالونگ بررسی کردند

1389 

3 
یمانی و 
 همکاران

ها در توسعه های ارزیابی ژئومورفوسایتبه مقایسه روش
 گردشگری استان هرمزگان پرداختند

1391 

4 
مانی و ی

 همکاران
با استفاده از مدل کومانسکو و رینالد توانایی 

 های شهرستان سردشت را موردسنجش قراردادندژئومورفوسایت
1391 

5 
شایان و 
 همکاران

های در پژوهشی به ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم
ژئومورفولوژی گنبدنمکی کرسیای دشت داراب پرداختند و نتیجه 

اجتماعی و اقتصادی این گنبد بیشتر از سایر گرفتند که ارزش 
 باشد.های آن میارزش

1392 

6 
مقصودی و 

 همکاران

های تخت سلیمان را به روش ای ژئومورفوسایتدر مقاله
فاسیالس و همکاران ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند که 

های تخت سلیمان، کوه بلقیس و زندان سلیمان در ژئومورفوسایت
های برتر قابلیت عنوان سایتو توسعه گردشگری به جهت بازاریابی

 انتخاب دارند

1393 

7 
اصغری 
سراسکانرود و 
 همکاران

ای با تأکید بر به ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه
چشمه نقده پرداختند. بر اساس نتایج این ژئوتوریسم در منطقه هفت

 تحقیق، توان ژئوتوریستی مناطق در حد متوسط است.
1394 

8 
بیات و 
 قاسمی

به بررسی مورفولوژی فضایی دیاپیر نمکی در تعامل با 
ژئوتوریسم داخلی و خارجی و نقش آن در توسعه پایدار منطقه فارس 

 پرداختند
1394 

9 
احمدی و 

 همکاران
به ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و باهدف 

 جهانی پرداختند -عنوان ژئوپارک ملیپیشنهاد منطقه به
1395 

 1397های کارستی شهرستان به شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایتمقصودی و  10
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 پلدختر در استان لرستان بر اساس مدل کوبالیکوا و کرجنر پرداختند. همکاران

 محدوده موردمطالعه

 765جاری است. سفیدرود به طول رود بزرگ و کوچک در آن  350ای است که بیش از حوضه آبریز بزرگ دریای خزر منطقه
شامل قزل شاهرود میکیلومتر که  ضه میشود از مهماوزن و  ضهترین رودهای این حو شد. حو اوزن ازجمله ی آبریز قزلبا

ضه شتن از بیجار از طریق زیرحو شمه گرفته و بعد از گذ سرچ ستان  شمه کرد ست که از ارتفاعات چهل چ های دریای خزر ا
شان، تنگ سفیدرود وارد دریاچه خزر میهای ماهن شاهرود، بانام  ستن به  شده و پس از پیو شتجین وارد طارم  شود. رجعین، ه

ستان ضه ا ستاناین حو شرقی، اردبیل، همدان و بخش کوچکی از ا ستان، زنجان، آذربایجان  های آذربایجان غربی و های کرد
ــمالی و  55درجه و  37دقیقه تا  55درجه و  34های جغرافیایی گیرد؛ که در عرضگیالن را در برمی درجه  46دقیقه عرض ش

 550اند. طول این رودخانه از ســرچشــمه تا خروجی حوضــه دقیقه طول شــرقی گســترده شــده 20درجه و  49دقیقه تا  27و 
ساحتی بالغ ست و مرتفع 49400بر کیلومتر و م سمت آن کیلومترمربع ا ست 3610ترین ق سمت و پ سطح 239ترین ق  متر از 

 (.1دریا است )شکل 

 
 : موقعيت جغرافيایي منطقه موردمطالعه1شكل 

سیرجان، ایران مرکزی، آذربایجان و -های سنندجاوزن در بین زونشناسی حوضه آبریز قزلبندی واحدهای زمینازنظر تقسیم
ــور ایران میالبرز قرار دارد. ازنظر تنوع زمین ــی در کش ــناس ــنگش از پرکامبرین تا کواترنری را هایی با قدمت مختلف توان س

شکیل سازندهای آذرین ت شمالی کوه بلقیس از  شمالی زنجان و ارتفاعات دامنه  شاهده نمود. ارتفاعات  شت م ست. د شده ا
شـــده اســـت. در های آبرفتی کم ارتفاع جدید و مرتفع قدیم تشـــکیلهای طارم از تراسافکنهزنجان، میانه، بیجار و مخروط

شمالی ط سنگارم، قلعهارتفاعات  سهند  سیر رودخانه قزلچای دامنه جنوب غربی  سازند های دگرگونی وجود دارند. در م اوزن 
های نازک، سازند سنگهای آهکی، سازند سرخ باالیی شامل مارن و ماسههای مارنی بامیان الیهسنگقم شامل مارن و ماسه

های توف های آندزیتی، کالستیمزندهای مختلف کرج شامل توفای و ساهای سبز و قهوهسرخ زیرین شامل تناوبی از مارن
ــنگهای آندزیتی به همراه آهکدار، گدازه ــامل آندزیت، بازالت، های آتشهای نازک الیه وجود دارد. همچنین س ــانی ش فش

ــتهریولیت، الیت و توف ــیدی به همراه نهش ــرخ گ  داهای اس ــامل طبقات س ر به همراه های مربوط به نئوژن و کواترنری ش
زنجان،  -های این منطقه گسل حلب، گسل سلطانیهترین گسلخورد. مهمای و رسوبات آبرفتی به چشم میکنگلومرای قاعده

سل منجیل )قزل سل قزلگ ست. درازای گ شیب آن به 65اوزن اوزن( ا ست و در کیلومتر و  شمال خاوری ا شمال و  سوی 
ستای آن سنگ سازند ائوسن کرج بر ررا سازند قرمز باالیی و آبرفتوی مارنهای  ست های کواترنری راندههای نئوژن  شده ا

 (.2)شکل 
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 روش پژوهش

صیفی، تحلیلی، میدانی، کتابخانهروش پژوهش در این مقاله به شریح بخشصورت تو صیف و ت های مختلف منطقه با ای و تو
شکال و فرم ست. ا صاویر گوگل ارث ا ستفاده از ت ستی و ژئومورفولوژیکی بین لندفرمهای تیپیک در ا های بارز از جنبه ژئوتوری

مشخص گردید و با استفاده  50000/1های توپوگرافی ها بر روی نقشهشناسایی و برای بررسی انتخاب شدند. موقعیت لندفرم
های الزم از بررسیها استخراج شد. پس شناسی هرکدام از لندفرممنطقه، لیتولوژی و وضعیت زمین 100000/1های از نقشه

های دارای پتانسیل گردشگری گردید. در با استفاده از مشاهده مستقیم و بازدیدهای میدانی اقدام به شناسایی اولیه ژئوسایت
( با سه معیار نمایان بودن، نزدیکی و نادر بودن استفاده 2014) 1های برتر از روش روچامنظور انتخاب ژئوسایتهمین راستا به

سیل آموزشی و ژئوتوریسمی درروش روچا مورد ارزیابی قرار میگردید. د شرایط مشاهده، و پتان گیرد. دسترسی، منابع مرتبط، 
مورد ارزیابی قرار  5تا  1( با مقیاسی از 2014)به نقل از روچا،  2محتوای آموزشی، شکنندگی و نماینده بودن بر اساس کار براگا

سی به هنگامی ستر سگرفت. قابلیت د سوب که ا شود یک فاکتور مهم مح سایت در نظر گرفته  شی یک ژئو تعداد بالقوه آموز
راحتی به دهد که اتوبوس دانشـــجویان بهشـــود که بهترین احتمال هنگامی رخ میگونه ارزیابی میشـــود. این معیار اینمی

 ژئوسایت برسد.

 
 شناسي محدوده موردمطالعهي زمين: نقشه2شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rocha 

2. Braga 
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های های فرهنگی )وجود ساختمان معدن و تاریخ استخراج( انگیزه خوبی برای توسعه فعالیتاسی و مؤلفهشنارتباط محتوای زمین

بندی این معیار مورداستفاده قرار شناسی و فرهنگی برای رتبههای زمینآورد. فاصله بین میراثای فراهم میرشتهآموزشی بین
باشد. رتبه باالتر به معنی شرایط نمایش استثنایی در حد کامل از گرفت. معیار شرایط، بیانگر کیفیت تجسم ژئوسایت می

شناسی است. معیار ارزیابی آموزشی ژئوسایت قابلیت ژئوسایت همراه با فرصت برای مشاهده همه اشکال و یا فرایندهای زمین
هایی با ره باالتر برای ژئوسایتکند. نمژئوسایت را برای نمایش کامل محتوای آموزشی به دانش آموزان و عموم مردم بیان می

نماید شناسی، امکان استفاده آموزشی برای تمام سطوح آموزشی و نیز برای عموم مردم را فراهم میمفاهیم آسان و واضح زمین
 (.3)جدول 

 

 (Rocha et al,2014هاي مورداستفاده براي ارزیابي پتانسيل استفاده آموزشي ): معيارها و وزن3جدول 

 امتیاز هاي مورداستفاده براي ارزیابي پتانسيل استفاده آموزشيو وزنمعيارها 

معيار دسترسي 
)1ac( 

 5 دسترسی مستقیم توسط شهرداری/ جاده ملی

 4 کیلومتر از هر مسیر برای خودروهای سواری 1کمتر از 

 3 کیلومتر برای خودروهای سواری 1بیشتر از 

 2 وسایل نقلیهکیلومتر از هر مسیر برای  1کمتر از 

 1 دسترسی مستقیم به یک جاده غیر آسفالت

 

معيار ارتباط با 

 )2Ar(دیگر منابع 

 5 متری 500ارتباط با دیگر اشکال تا فاصله 

 3 یمتر 1000ارتباط با دیگر اشکال تا فاصله 

 0 هی  ویژگی مرتبطی ندارد

معيار شرایط 

 )3Vie(مشاهده 

 5 مشاهده باشد(راحتی قابلکمال و به شرایط استثنایی مشاهده )در حد

 4 شرایط خوب برای مشاهده )در حد کمال اما با برخی مشکالت(

 3 مشاهده نباشد(شرایط متوسط برای نمایش )در حد کمال قابل

معيارهاي مربوط 

به محتوي آموزشي 
)4Edu( 

محتوی آموزش برای تمامی سطوح آموزشی و عموم مردم روشن و واضح 
 است.

5 

 4 محتوی آموزشی برای هر مقطع تحصیلی واضح است.

التحصیالن، تحصیالت تکمیلی واضح محتوی نمونه آموزشی برای فارغ
 است.

3 

معيارهاي 

 )5Fra(شكنندگي 

های انسانی تحت سختی توسط فعالیتهای ازنظر بعد دسامتری بهسایت
 گیرندتأثیر قرار می

5 

های طور متوسط توسط فعالیتتا متریک بهها ازنظر بعد دسامتریک سایت
 گیرندانسانی تحت تأثیر قرار می

3 

های انسانی تحت راحتی توسط هرگونه فعالیتها ازنظر بعد متریک بهسایت
 گیرندتأثیر قرار می

1 

 5 شناسی در ایرانبهترین نمونه از یک فرایند زمین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Accessibility 
2.Association with Other Resources 
3 .Viewing Condition 
4 .Educational Content 
5 .Fragility 
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معيار نمایندگي 
)1Rpr( 

 4 شناسی در منطقهفرایند زمینبهترین نمونه از یک 

 3 شناسیهای مختلف زمیننماینده زمینه

تواند به یک سری از وقایع با خسارت ناچیز های انسانی دارد که میشکنندگی ژئوسایت ارتباط نزدیکی با اثرات منفی فعالیت
 شده است که در آن ژئوسایتتعریفیا تخریب جزئی یا کلی منجر شود. شکنندگی در یک مبنای وسیع متریک تا دسامتریک 

کند. محاسبه های انسانی تحت تأثیر قرار گیرد و نمره باالتری را دریافت وسیله فعالیتتواند بهسختی میبا ابعاد دسامتری به
گیرد صورت می( 2014( و به دنبال آن روچا )2002وسیله براگا )شده به( بر پایه وزن نسبی ارائهPEU2استفاده آموزشی بالقوه )

 (.1)رابطه 

PEU=  رابطه )1(

شود که شامل: طبقه تقسیم می 3ژئوسایت نتایج کمی به  11برای  PEUدر اینجا برای رسیدن به یک دیدگاه کیفی بر اساس 
 باشد.( می60( و زیاد )بیشتر از 60-30(، متوسط )30کم )کمتر از 

شناختی مرتبط است های زیباییتانسیل ژئوتوریسمی یک ژئوسایت معموالً با جنبهپ: ارزیابي پتانسيل استفاده ژئوتوریسم

(. 2010، 3گیرد )نیوسام و داولینگکه یکی از این مناظر در باالترین رتبه سلسله مراتبی اشکال موردعالقه ژئوتوریسمی قرار می
بیفزاید که این به ژئوتوریسم  شناسیی زمینتواند به گردشگرتوجه یک درک جدیدی را میکه اهمیت علمی قابلدرصورتی

در  هاآنشود که چهار مورد از شود؛ بنابراین به ارزیابی پتانسیل استفاده ژئوتوریسمی در پنج معیار پرداخته میعلمی منجر می
جای شخصی است بهگیرند. معیار دسترسی که هدف کلی سفر با وسایل نقلیه ارزیابی پتانسیل آموزشی نیز مورداستفاده قرار می

باشد. ارزیابی معیار چشمگیر بودن در شده است، میوسایل نقلیه بزرگ که قبالً در ارزیابی پتانسیل آموزشی در نظر گرفته
های بازاریابی گردشگری، مسابقات و غیره است )روچا و همکاران، عنوان یک نماد در استراتژیاستفاده واقعی از یک ژئوسایت به

عنوان یک نماد به اوزن بهشناختی قزلهای زمینبرای به دست آوردن مقدار دقیق استفاده از میراث (.4جدول ( )111: 2014
هایی که دارای نماد گردشگری ملی بودند های مسافرتی و مراکز تبلیغاتی گردشگری پرداخته شد. سایتبررسی تبلیغات آژانس
 نمره باالتری گرفتند.

 (2014هاي مورداستفاده براي ارزیابي پتانسيل استفاده از ژئوتوریسم )روچا و همكاران، وزن: معيارها و 4جدول 
 امتیاز هاي مورداستفاده براي ارزیابي پتانسيل استفاده از ژئوتوریسممعيارها و وزن

 يمعيار دسترس

AC)) 

 5 دسترسی مستقیم توسط شهرداری/جاده ملی

 4 یا جاده آسفالت وسیله یک بزرگراهدسترسی مستقیم به

 3 وسیله یک بزرگراه یا جاده غیر آسفالتدسترسی مستقیم به

 2 کیلومتر فاصله با هر بزرگراه 1کمتر از 

 1 کیلومتر فاصله با هر بزرگراه 1بیشتر از 

معيار ارتباط با دیگر 

 (Ar)منابع 

 5 متری 500ارتباط با دیگر اشکال تا فاصله 

 3 متری 1000تا فاصله  ارتباط با دیگر اشکال

 1 هی  ویژگی مرتبطی ندارد

عيار محتوي 

 (Eduآموزشي )

محتوی آموزشی برای تمامی سطوح آموزشی و عموم مردم روشن و 
 واضح است

5 

 4 محتوی آموزشی برای هر مقطع تحصیلی واضح است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Representativeness 
2. Potential educational use 
3. Newsome and Dowling 
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التحصیالن تحصیالت تکمیلی واضح محتوی نمونه آموزشی برای فارغ
 است

3 

 

گیر بودن معیار چشم
(Spe) 

 3 مورداستفاده برای پیکرنگاری گردشگری ملی

 5 مورداستفاده برای پیکرنگاری گردشگری محلی

 1 شودبرای پیکرنگاری گردشگری استفاده نمی

(Fra)  معيار

 شكنندگي

های انسانی تحت تأثیر سختی توسط فعالیتهای بعد دسامتری بهسایت
 گیردقرار می

5 

های طور متوسط توسط فعالیتهای بعد دسامتریک تا متریک بهسایت
 گیردانسانی تحت تأثیر قرار می

3 

های طور متوسط توسط فعالیتهای بعد دسامتریک تا متریک بهسایت
 گیردانسانی تحت تأثیر قرار می

1 

 گیرد:( انجام می2بر اساس رابطه ) PUGمحاسبه 

PUG=  

های ژئوتوریسمی چشمگیر بودن دارای باالترین وزن نسبی است و دلیل آن این است که نقش مهمی را در ارتقای فعالیتمعیار، 
شود. همانند ترین وزن در نظر گرفته می( دارای پایین2014وسیله روچا، کند. از طرف دیگر محتوی آموزشی )بهایفا می
گیرد که بندی کیفی مجدداً صورت میورت گرفته، در اینجا نیز همان طبقهبندی که برای پتانسیل استفاده آموزشی صطبقه

 ( است.60( و باال )بیشتر از 60تا  30( متوسط )بین 30دارای تفاوتی از کم )کمتر از 

های منطقه های نهایی ژئومورفوسایت( در مرحله بعد ارزش2014های نهایی هر ژئوسایت با روش روچا )پس از تعیین ارزش
هایی های برگزیده با استفاده از مدل کومانسکو، پرسشنامهمنظور ارزیابی اهمیت گردشگری لندفرماسبه گردید. سپس بهمح

شناختی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی های زیباییطرح و توسط متخصصین و آشنایان به منطقه تکمیل گردید. ویژگی
( هستند که طی 2012شده درروش کومانسکو )مورداستفاده و اشارههای این عوامل، ازجمله ارزش زیرمعیارهایو 

ها محاسبه شد. گذاری و میانگین ارزشهای ژئومورفولوژیک موردمطالعه، ارزشهایی، برای هر یک از پدیدهپرسشنامه
های روش توانمندی موردمطالعه بر اساس امتیازات زیر صورت گرفته است. از زیرمعیارهایدهی به هر یک از معیارها و ارزش

ها برای گردشگری، عالوه بر جدید بودن مدل، تعداد بیشتر های مربوط به ارزیابی ژئوسایتکومانسکو نسبت به سایر مدل
های کدام از جنبههای همسوی دیگر که وزن هی باشد. برخالف روشدخیل برای هرکدام از معیارها مؤثر می زیرمعیارهای

بر دیگری در تعیین  هاآندیگری کم یا زیاد نیست، زیرا دلیل خاصی برای اهمیت کم یا زیاد یکی از عیار گردشگری، نسبت به 
ها نسبت به یکدیگر در هرکدام از معیارها قابلیت گردشگری مکان ژئومورفیکی وجود ندارد، در این مدل تفاوت ژئوسایت

 شود.ارهایی ارائه میشده و راهکباشد و موارد ناقص نیاز به تقویت شناساییمشخص می
حداکثر امتیازی که  (5شناختی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی( استوار است )جدول ارزش )علمی، زیبایی 5روش کومانسکو بر 

ها بر اساس چند آورده شده است. امتیاز هر یک از ارزش زیرمعیارتوانند کسب کنند در مقابل هر می زیرمعیارهاهر یک از 
های ژئوتوریسمی منطقه موردمطالعه، برای شناسایی آید. پس از شناسایی جاذبهگیری به دست میصورت میانگینو به زیرمعیار
اقدام به تهیه کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیک بر اساس روش کومانسکو  هاآنها برای هر یک از های این جاذبهویژگی

افراد متخصص ژئومورفولوژی محلی و ساکنین بومی منطقه توزیع شدند.  ها در بین دو گروهنامهگردید. در مرحله بعد پرسش
مورد از مردم محلی تکمیل گردید. بعد از تکمیل  10ها از دانشجویان دکتری و ارشد ژئومورفولوژی و نامهمورد پرسش 10تعداد 
آمده از این دستده و درنهایت نتایج بهگیری شها اندازهها برای هرکدام از ژئوسایتها، میانگین هر یک از ارزشنامهپرسش
 ها جهت تفسیر مورداستفاده قرار گرفت.کارت
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 روش كومانسكو گذاري درارزش زیرمعيارهايها و ارزش :5 جدول

 زیرمعیار ارزش

 علمی
(+ 3(+ درجه آگاهی علمی )2نقصی )(+ بی2(+ کمیابی )2(+ نمایندگی )3جذابیت جغرافیای دیرینه )

 20 =( 2(+ تنوع و گوناگونی )3(+ اهمیت اکولوژیکی )3کاربری با اهداف آموزشی )

 20=( 4ها )(+ تضاد رنگ4انداز )(+ قاب چشم4(+ تفاوت سطح )4(+ ساختار فضایی )4قابلیت مشاهده ) شناختیزیبایی

 فرهنگی
ها و (+ همایش2(+ پیکرنگاری )4های تاریخی )(+ ویژگی4های مذهبی )(+ ویژگی4ویژگی فرهنگی )

 20=( 4( + ارزش نمادین )2های فرهنگی )آشکارسازی

 اقتصادی
(+ تعداد 4ها و عوارض ژئومورفولوژیک مورداستفاده )(+ تعدد گونه4ها )(+ زیرساخت4دسترسی )

 20=( 4(+ درآمدزایی )4بازدیدکنندگان در هرسال )

 مدیریتی
(+ کاربری 4(+ شدت کاربری )3پذیری )(+ خطر آسیب3شده )های حفاظت(+ مکان4درجه حفاظت )

 20=( 3ریزی )های برنامه(+ ارتباط باسیاست3فرهنگی و اقتصادی )-های زیباییارزش

 مدیریتی + اقتصادی + فرهنگی+ زیباشناختی + علمی /100 =ارزش کلی

باشد. از بعد ها میانداز و تضاد رنگها، ازجمله چشمهای بصری لندفرمتر بر روی ویژگیشناختی، تأکید بیشدر بررسی زیبایی
های شناختی و از منظر فرهنگی، ویژگیهای جغرافیای دیرینه و بومها، عواملی هم چون کمیابی، ویژگیعلمی شناخت لندفرم

های بومیان مناطق، موردتوجه است. همچنین، قابلیتها و دیگر آثار وابسته به فرهنگ تاریخی و مذهبی و برگزاری همایش
های یادشده، ازجمله عوامل های اقتصادی و میزان محافظت، استفاده و کاربری از ارزشها، پتانسیلدسترسی، وجود زیرساخت
یانگین امتیاز های موردمطالعه از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی در این روش است. بدیهی است که مموردتوجه در بررسی لندفرم

های ژئوتوریسم های آن منطقه در جهت جذب گردشگر و فعالیتی باالتر بودن پتانسیلمنزلهها بهتر برای هر یک از لندفرمبیش
 باشد.ی پایدار مناطق میها و توسعهو درنتیجه، گامی در جهت ایجاد زیرساخت

هایی برای بررسی معرفی گردیده که از دیدگاه ته از ژئوسایتهای مختلف آن دساوزن از بین ژئوسایتدر بررسی منطقه قزل
 (.3شود )شکل پرداخته می هاآنبه شرح مختصر  (6)که در جدول اند ژئوتوریستی کمتر موردتوجه قرارگرفته

 

 اوزنهاي حوضه قزلمعرفي ژئوسایت :6 جدول

 اوزنهاي حوضه قزلمعرفي ژئوسایت

 ردیف
نام 

 ژئوسایت
 هاهاي كلي ژئوسایتشاخصهها و ویژگي

ش 1
دک
دو

ن
 ج
ی
ها

 

سنگی، های سخت ماسهکنگلومرایی، ترکیبی از رس، مارن با الیه-های رسوبیفرسایش در الیه
گذاری تفاوت شود. علت این نامعنوان دودکش جن از آن یاد میهای جالبی ایجاد کرده که بهلندفرم

ها است این سطوح برجسته به دلیل بامدودکش، در سقف پشتارتفاعی لندفرم نسبت به اطراف و شبیه 
رسند فرسایش دوام باال با توجه به وسعتی که دارند، به شکل ستون )دودکش( یا پهنه )قلعه( به نظر می

 ها دخیل بوده است.گیری این لندفرمتفریقی، آب هم در شکل

2 

ی
رچ
اط
د ق
ربن
د

 

شده است. طول دره از تالقی شده، دربند قاطرچی واقعحفاظتکیلومتری غرب شهر ماهنشان منطقه  5در 
کیلومتر است. دره در  18رودخانه سهند سفال با سهند علیا تا راه ارتباطی مشمپا به ماهنشان قریب به 

تر شده و غارهای ها، گستردهشناسی، براثر تمرکز عوامل فرسایش، بعضی از درزهدوران دوم و سوم زمین
 ایجادشده است. باریک و طویلی
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3 

ک
یر
س

ی
چال
یخ
ی 
ها

 

شده است که گل منعکسماهنشان و قره 50000/1های توپوگرافی های سیرکی متعددی در نقشهلندفرم
شکل با عمق کم و عرض زیاد براثر جریان  Uهای کند. درههای یخچالی کواترنری را تائید میفعالیت

نشینی یخچال، دارند. با عقبهای یخچالی ادامهوی زبانهها تا محل پیشراند. این درهیخچالی ایجادشده
ها نقش صورت سد در پیدایش دریاچهاند بههای پیشانی که خود بیشتر از رسوبات مارنی بودهمورن

 اند.داشته

4 

ی
 پر
چه
ریا
د

 

ن دریاچه پری زیباترین جاذبه طبیعی شهرستان ماهنشان و تقریباً تنها دریاچه طبیعی کل استان زنجا
 2/1انداز بسیار زیبا در میان یک دشت مرتفع و وسیع گسترده شده است. طول دریاچه است که با چشم

جنوبی است. شواهد ژئومورفولوژیکی -هکتار در جهت شمالی 6متر و وسعت آن  500کیلومتر و عرض آن 
اعد برای کننده، وجود سطوح مسازجمله شیب، فرم خطوط منحنی میزان، جنس رسوبات و غیره بیان

چای، آب تمرکز آب و تشکیل دریاچه در اطراف دریاچه پری بوده که با تغییر سطح اساسی رودخانه قلعه
 شده است.ها تخلیهآن

5 

ت
کلو
ه 
شب
ل 
کا
اش

 

سنگ، کنگلومرا و مارن گ  دار در مسیر زنجان به های جالبی از رسوبات مارن بامیان الیه ماسهلندفرم
ها رخنمون پیداکرده و به ر طاقدیسهای مارنی دوجود دارد. در این منطقه هستهبیجار، بعد از شهر حلب 

اوزن از های مرکزی قزلها در قسمتاند. این لندفرمگرفتهشکل کوهان شتر عمدتاً براثر فرایند آبی شکل
 شوندوفور یافت میرود بهاوزن در چاله زنجانبیجار تا حلب و در بخش شرقی قزل

ی 6
ها
ک 

دای
 

بی
سو
ر

 

سنگی است. براثر ای ماسهاوزن به شکل رسوبات مارنی با الیههای قزلای از ناهمواریبخش عمده
صورت سنگ بهشود و الیه ماسهسنگ تخریب میتر از ماسههای مارنی سریعفرسایش تفریقی الیه

عنوان فشانی، بهآتشماند که به دلیل شباهت زیاد به دایک های عمودی، با ارتفاع چندین متر باقی می
گیری این اوزن، نیز در شکلشود. تغییرات سطح اساس رودخانه قزلدایک کاذب یا رسوبی شناخته می

کیلومتری  16اند. بهترین مکان برای بازدید این عوارض روستاهای شکورچی در عوارض نقش داشته
ها و با نمایی لکی لکدورنمای آشیانهاوزن با موازات کناره شرقی رودخانه قزلجاده زنجان به تبریز به

 (4باشد )شکل بسیار جذاب می

7 

ره
د

ی 
یک
تون
تک
ی 
ها

– 

ی
چال
یخ

 

کیلومتر به ترتیب از کنار روستاهایی با  6چریان )ارمغانخانه( با طول بیش از های سارمساقلو و قرهدره
ها متر در سایر دره 50یش از متر در سارمساقلو و ب 200ها گاه بیش از گذرند که عمق آنهمین نام می

ها بیشتر از فرایندهای ژئومورفیک حاکم در منطقه بوده است. گیری آنرسد. نقش تکتونیک در شکلمی
ها ناشی از یخچال، آب و هرچند که تبعیت جریان آب و یخچال از گسل در طی کواترنری در فرم آن

 باشدتکتونیک می

8 

ان
ست
 به
عه
قل

 

اوزن ی قزلدژ، با قدمتی به دوران مادها در شهرستان ماهنشان در کنار رودخانهقلعه بهستان یا کهن 
ها و نقاطی به شکل مثلث و پلهها، راهها، داالنفرد با فضایی شامل اتاقشده است. این قلعه منحصربهواقع

ع غربی و شرقی های زیگزاگی در ضلسوز جهت روشنایی دژ، با پلهمدور روی دیوارها برای قرار گرفتن پیه
 کندخودنمایی می

9 

کی
دنم
گنب

 

کیلومتری  70ترین معدن استخراج نمک در دوره هخامنشیان و ساسانی در معدن نمکی چهرآباد مهم
شده است؛ و یکی از زیباترین نقاط شمال غرب زنجان و در محل تالقی رودخانه مهرآباد با چهرآباد واقع

ای مومیایی معروف به انسان نمکی برای بومیان کمتر دیدنی زنجان است تا پیش از کشف بقای
شود. کشف مردان شده در ایران محسوب میترین معدن نمک شناختهشده بود. این معدن قدیمیشناخته

های ایران باستان و موزه زنجان نگهداری اکنون در موزهانگیزی بود. این مردان همنمکی اتفاق شگفت
 شوندمی
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10 

ه 
یچ
 با
س
ن م

عد
م

اغ
ب

 

الیه ضلع غربی روستای، قلعه ارزه خوران، معدنی وجود دارد که بایچه باغ نام دارد؛ که در حدود در منتهی
صد سال پیش جهت استحصال مس در اختیار دولت روسیه قرار داشت. این معدن بیش از چهل تونل یک

ترین معدن معدن که تیپیکدر آنجا ادامه داشته است. این  1357قدیمی دارد. استخراج مس هم تا سال 
هایی فشانی لندفرمها و ایگنمبریت های آتششود. فرسایش برشدوره پلی متال در دنیا محسوب می

قندی و منشورهای ها به شکل دودکش جن، قلعه، اشکال کلهزیبایی را به ارمغان گذاشته، این لندفرم
عنوان ژئوسایت معدن مس بایچه باغ از آن هها در نزدیکی معدن ببازالتی هستند که به خاطر تمرکز آن

 شودیاد می

11 

ستا
کوا
ه 
شب

 

صورت هورست و گرابن بسیار زیاد امکان شکسته شدن قسمتی از زمین در برابر حرکات تکتونیکی به
های رسوبی شکسته و مرتفع شده در چنین شرایطی فاقد طاقدیس و ناودیس مشخص هستند. است. الیه

های همواری وجود دارد که هایی از شمال کردستان و همدان دشتاوزن در بخشدر شمال حوضه قزل
اند محل اتصال سنگی قرارگرفتههای ماسهها بامیان الیهصورت دگر شیب بر روی آهکرسوبات آهکی به

شود. متر، مشخص می 100تر با اختالف ارتفاعی در حدود های کاوشی شمالیچنین اشکالی با دشت
هایی در جنوب بیجار و قیدار، اشکال بسیار زیبا و شبیه کواستا ایجاد کرده تجزیه چنین دشتفرسایش و 

 (.5باشد )شکل ها در مسجدلر و اکنلو میکه بهترین مکان بازدید آن

 

 
 اوزنهاي حوضه آبریز قزلاي سایت: پراكندگي نقطه3شكل 
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 : دایک كاذب حوالي روستاي شكورچي4شكل 

 
 هاي توپوگرافيهاي ساختماني، مسجدلر و اكنلو، سمت راست در طبيعت و سمت چپ انعكاس در نقشهدشت: 5شكل 

 (Fتحليل واریانس )

این جدول نتیجه در نظر گرفته شود.  در جدول آزمون فیشر Fنتیجه سطح معناداری آزمون  باید ،برای اولین مرحله تفسیر
اوزن را نشان ها موردمطالعه در قزلهای ژئومورفوسایتداری تفاوت میانگین نمره ارزشمنظور سنجش معنیآزمون فیشر را به

ها، شده و برای هر یک از این مؤلفهگروهی و تغییرات بین گروهی تقسیمدهد. کل تغییرات به دو مؤلفه تغییرات درونمی
است که نشانگر تغییرات زیاد  934/17ه آزادی و میانگین مجذورات آمده است. تغییرات بین گروهی مجموع مجذورات، درج

ها و نداشتن باشد. این اختالف به دلیل وجود شرایط مناسب برای برخی ژئومورفوسایتها از میانگین کل میمیانگین گروه
تک گروهی میزان تغییرپذیری نمرات تکاشد. تغییرات درونبها میهای الزم برای برخی از دیگر از ژئومورفوسایتزیرساخت

 تغییراتاست که برعکس  890/197گروهی دهد. مقدار تغییرات درونپاسخگویان از اطراف میانگین گروه خودش را نشان می
ر درجه آزادی باشد میانگین مجذورات از تقسیم مجموع مجذورات هر منبع ببین گروهی میزان تغییرات داخل هر گروه کم می

دهد که آیا متغیرهای دهد یعنی نشان میدر تحلیل واریانس میزان برازش مدل را نشان می Fگردد. مقدار همان منبع حاصل می
در سطح خطای  Fداری مقدار خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند؟ تشخیص این موضوع با معنیمستقل قادرند به

مانده از تقسیم میانگین مجذورات رگرسیون بر میانگین مجذورات باقی Fپذیر است. مقدار امکان 05/0تر از تر یا بزرگکوچک
داری تفاوت میانگین متغیر موردبررسی در داری یا عدم معنیآید. برای تفسیر نتیجه تحلیل واریانس مبنی بر معنیبه دست می
باشد،  05/0تر از کوچک Fداری آزمون ل کنیم. زمانی که سطح معنیعم Fداری مقدار آزمون ها، باید بر اساس معنیبین گروه

کم شود. بدین معنی که دسترد می هاآنها تائید و در مقابل فرض یکسانی آماری در آن صورت فرض تفاوت میانگین گروه
است  05/0تر از بزرگ Fن داری آزموها ازنظر میانگین نمره موردنظر با بقیه فرق دارد. در اینجا سطح معنییکی از گروه

 .  (7)جدول شودتائید می هاآنها رد و فرض یکسانی آماری درنتیجه فرض تفاوت میانگین گروه
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 Fها بر اساس آزمون نتایج سطح معناداري ارزش لندفرم :7 جدول

 سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 821/0 434/0 595/3 5 934/17 بين گروهي

   290/8 24 890/197 گروهيدرون

    29 925/216 كل

 هاي خطاآزمون لون جهت برابري واریانس

های های ژئومورفوسایتی در بین ژئومورفوسایتهای خطای ارزشنتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس (8جدول )
است، بنابراین باید گفت  05/0تر از بزرگ Fداری آماری دهد. در این جدول ازآنجاکه سطح معنیموردمطالعه را نشان می
 مشاهده نشده است. هاآنبین  ها باهم دیگر برابر بوده و تفاوتیواریانس خطای گروه

 
 خطا نتایج آزمون لون جهت برابري واریانس :8 جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  تساوی آماری

712/0 5 23 621/0 

 پژوهش هايیافته

ایجاد یک پالن منظور کمک به اوزن بههای منطقه قزلهای ژئوسایتمقاله حاضر به شناسایی، ارزیابی و شناخت ویژگی
های واسطه وجود لندفرماوزن بهتوان فهمید این است که حوضه آبریز قزلمدیریتی در آینده تمرکز دارد. آنچه از مباحث باال می

ها نقش مهمی در بارز و تأثیرپذیری آن از فرایندهای مختلف قبل و بعد از کواترنری بسیار جذاب و دیدنی است. این سایت
شناسی و ژئومورفولوژی منطقه دارند از همین رو بررسی قابلیت گردشگری، منطقه جهت یتولوژی، زمینتبیین تحوالت ل

سنجی توسعه گردشگری انجام شناسایی و فراهم آوری چارچوب پایدار جهت توسعه فضایی ضروری است. در این زمینه امکان
شناختی است ن و اطراف آن دارای بیشترین اشکال زمینهای ماهنشاهای توسعه گردشگری شناسایی شوند. سایتشد تا قابلیت

عنوان بهترین مکان تواند بهفشانی، تکتونیکی و یخچال و غیره است که میهای مختلف رسوبی، آتشکه بیانگر شدت فعالیت
های مرتبط با نامهگرفته، پرسشمدل روچا و با استفاده از بازدیدهای میدانی انجام برای گردشگران معرفی شود. بر اساس

ها و همچنین درجه اهمیت و ارزش هرکدام از ژئوسایت هاآنگیری از های موردمطالعه، تکمیل و با میانگینهرکدام از لندفرم
های های منطقه دارای پتانسیل متوسط برای استفادههای چندگانه مشخص و محاسبه گردید. بر این اساس اکثر ژئوسایتارزش

باشند. این ، قلعه بهستان و دربند قاطرچی، دارای پتانسیل باال می(6شکل های دودکش جن )ژئوسایت آموزشی هستند. تنها
باالیی جهت آموزش علوم زمین  محیطی از پتانسیل نسبتاًهای زیستهای خاص خود و توانواسطه زیباییها بهلندفرم

  .(9)جدول  برخوردارند

 
 چاينشان و قلعههاي جن و قلعه در ماه: دودكش6شكل 
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 هانتایج حاصل از ارزیابي پتانسيل استفاده آموزشي ژئوسایت :9 جدول

 میانگین وزنی پتانسیل آموزشی ژئوسایت پتانسیل استفاده آموزشی نام ژئوسایت

 61 متوسط های جندودکش-1

 52 متوسط قلعه بهستان-2

 50 متوسط دربند قاطرچی-3

 43 متوسط گنبدهای نمکی چهرآباد-4

 39 متوسط دریاچه پری-5

 42 متوسط معدن مس بایچه باغ-6

 41 متوسط دایک های رسوبی شکورچی-7

 37 متوسط اشکال شبه کواستا مسجدلر-8

 40 متوسط اشکال شبه کلوت حلب-9

 38 متوسط های یخچالی بلقیسسیرک-10

 36 متوسط یخچالی ارمغان خانه-های تکتونیکیدره-11

شناختی مرتبط است منطقه موردمطالعه به دلیل تنوع و کثرت نقاط دیدنی های، زیباییژئوتوریسمی معموالً باوجود جنبهپتانسیل 
واسطه نزدیکی به مرکز سه توجه، از پتانسیل باالیی برای توسعه ژئوتوریسم برخوردار است. همچنین بههای جالبو لندفرم

طور باشد. از بین یازده ژئوسایت موردبررسی هفت ژئوسایت بهناسبی برخوردار میاستان از سطح تمهیدات حفاظتی بالنسبه م
های باالیی را به های جن پتانسیلباشند که تنها در این میان دودکشیکسان از پتانسیل متوسط و متوسط به باال برخوردار می

 .(10)جدول  اندخود اختصاص داده
 هاژئوسایت و آموزشي نتایج حاصل از ارزیابي پتانسيل، استفاده ژئوتوریسمي :10 جدول

 هامیانگین وزنی پتانسیل آموزشی ژئوسایت پتانسیل استفاده ژئوتوریسمی نام و شماره ژئوسایت

 69 متوسط های جندودکش-1

 66 متوسط قلعه بهستان-2

 62 متوسط دربند قاطرچی-3

 52 متوسط گنبدهای نمکی چهرآباد-4

 51 متوسط دریاچه پری-5

 49 متوسط معدن مس بایچه باغ-6

 47 متوسط دایک های رسوبی شکورچی-7

 48 متوسط اشکال شبه کواستا مسجدلر-8

 49 متوسط اشکال شبه کلوت حلب-9

 46 متوسط های یخچالی بلقیسسیرک-10

 48 متوسط یخچالی ارمغان خانه-های تکتونیکیدره-11

های ژئوتوریسمی گیری امتیاز معیارهای موردنظر، ارزشها با استفاده از روش کومانسکو و میانگیننامهپس از پر کردن پرسش
های بیشترین امتیاز و سیرک 52/17های جن با نمره بین دودکشهای موردمطالعه به دست آمد که دراینهر یک از لندفرم

شناختی دودکش جن و برخورداری از ن امتیازها را به خود اختصاص دادند. ارزش زیباییکمتری 11/10یخچالی بلقیس با امتیاز 
های یخچالی بلقیس شناختی و جغرافیای دیرینه بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده، ولی سیرکهای علمی، زمینویژگی

اند. قلعه بهستان به به خود اختصاص داده به دلیل محدودیت دسترسی و عدم وجود تسهیالت گردشگری کمترین امتیازها را
در رتبه دوم قرار  39/14های لندفرمی با امتیاز های رفاهی در نزدیکی شهر ماهنشان و جذابیتدلیل وجود برخی زیرساخت

شناختی و فرایندهای ژئومورفیکی و گنبدهای نمکی چهرآباد به های علمی زمینگرفت. دره دربند قاطرچی به دلیل شاخصه
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های یخچالی بلقیس اند. سیرکهای سوم و چهارم قرارگرفتههای فرهنگی و تاریخی در رتبهدلیل ساختار ساختمانی و ویژگی

شناختی و علمی در تبیین فرایندهای ژئومورفولوژیایی یخچالی هستند اما به دلیل فقدان مدیریت هرچند دارای ساختار زیبایی
یستی، کاهش جذب گردشگر و بالطبع ضعف اقتصادی باعث شده که این پدیده لندفرمی های تورکارآمد و عدم وجود زیرساخت

 (11را به خود اختصاص دهد )جدول  11/10امتیاز کمتری، همچون 
 هاي ژئوتوریستي منطقه موردمطالعه بر اساس روش كومانسكولندفرم ارزش یابيارز :11 جدول
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 25/10 2/12 25/9 15/10 11 12 8/1 51/13 79/14 29/15 41/16 علمی

شناختیزیبایی  11/16 53/5 32/15 2/15 13/2 12/10 25/9 12 20/13 18/14 15/10 

 45/12 29/10 75/10 11 10/10 13/10 1/8 4/8 86/13 29/2 12/17 فرهنگی

 18/12 4/6 14/11 10/13 15/13 10/14 2/2 18/11 2/14 73/4 49/16 اقتصادی

 14/8 3/11 16/7 25/11 12/11 11/12 8/0 3/11 18/11 2/3 5/13 مدیریتی

 11/10 79/10 14/10 60/11 21/10 75/11 92/1 91/11 87/13 39/4 52/17 میانگین

و  52/17ترین امتیازها )که باالترین و پاییننحویها متفاوت بوده بهآمده امتیاز ارزش علمی در لندفرمدستبر اساس نتایج به
در مرتبه  39/14باشد و قلعه بهستان با امتیاز های یخچالی بلقیس میهای جن و سیرک( به ترتیب مربوط به دودکش11/10

های های نرم و رس و مارن با الیههای کنگلومرایی که تناوبی از الیهواسطه فرسایش در الیهبههای جن دوم قرار دارد. دودکش
ها اگر مقدار فرسایش کاوشی در یک توجه ای شده در این لندفرمهای جالبسنگ دارد باعث پیدایش بوم ریختسخت ماسه

تری در سطح نمایان مرورزمان به شکل برجستهبه های کمتر فرسایش یافتهسطح توزیع نامتعادل داشته باشد برخی قسمت
ها براثر نفوذ عوامل اقلیمی و شوند و همچنین زمانی که درزهای عمودی در سطوح کم شیب ایجاد شوند، توسعه درزهمی

ر مقاومت نماید. در این میان قطعات به دلیل تفاوت دقطعه میصورت شطرنجی قطعهای را بهپیوسته همسطح به  هاآنگسترش 
شوند. های فرسایش یافته اطراف مسلط میصورت برجسته بر پهنهشوند و بهها )لیتولوژیکی( فرسایش کمتری متحمل میسازه

ای )قلعه( بر مناطق اطراف مسلط صورت ستونی )دودکش( یا پهنهاین سطوح برجسته به دلیل دوام باال با دو تا سه متر ارتفاع به
باشد که طی این فرایند رسوبات ریز از محل ها میگیری این لندفرمقی آب هم راه دیگری برای شکلشوند. فرسایش تفریمی
شده و رسوبات سخت به دلیل مقاومت باال به شکل دیواره در حد چند مترمربع و با ارتفاع مناسب حالت تعادل به خود خارج

های های جن، ستونشوند. دودکشعنوان ستون شناخته میورت بهشوند. در غیر این صعنوان قلعه در نظر گرفته میگرفته و به
هایی اند. حال ستونهای دیوار مانند را دادههای عمومی حاصل از فرسایش ناهمگن تشکیل ستونفرسایشی هستند که در درزه

منطقه ماهنشان گروهی  شوند. درمانده الیه سخت دارند دودکش جن نامیده میکه در رأس خود سنگی مقاوم یا در بخش باقی
شوند این ژئوسایت در های مختلف وجود دارند که عمدتاً در کنگلومراهای پلیوسن یافت میها و اندازهها با شکلاز این ستون

 گرفته است.کنگلومراها، مارن، مارن باروکش سخت، برش و توف شکل
 گيرينتيجه

فرد در نوع خود هستند و برخی ها، نمونه کامل و منحصربهشماری هستند. برخی از ژئوسایتهای بیها دارای ارزشژئوسایت
المللی و در سطح بین هاآنها و میزان اهمیت شوند. با توجه به تنوع ژئوسایتدیگر به شکل گسترده در طبیعت دیده می

های گردشگری به شود. مناطقی از جهان دارای جاذبهگرفته میدر پیش هاآناز های متفاوتی برای حفاظت ای روشمنطقه
باشند که استعداد و توانمندی باالیی برای ایجاد و بهبود ژئوتوریسم دارند. لحاظ طبیعی، فرهنگ، تمدن کهن و آثار باستانی می

اسایی شد و بر اساس روش روچا امتیازدهی گردید. اوزن شنارتباط در مرحله اول شناسایی یازده ژئوسایت در حوضه قزلدراین
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های مزبور با استفاده از روش کومانسکو ها از امتیاز متوسط برخوردار شدند. در ادامه ژئوسایتبا این روش تمام ژئوسایت

امتیاز و  بیشترین 52/17های جن ماهنشان با میانگین موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج مطالعه دودکش
-های رسوبیها کسب کردند. فرسایش در الیهکمترین امتیاز را در بین ژئوسایت 11/10های یخچالی بلقیس با سیرک

عنوان دودکش جن از های جالبی ایجاد کرده که بهسنگی، لندفرمهای سخت ماسهکنگلومرایی، ترکیبی از رس، مارن با الیه
ها است این بامفاوت ارتفاعی لندفرم نسبت به اطراف و شبیه دودکش، در سقف پشتگذاری تشود. علت این نامآن یاد می

رسند فرسایش سطوح برجسته به دلیل دوام باال با توجه به وسعتی که دارند، به شکل ستون )دودکش( یا پهنه )قلعه( به نظر می
یخچالی ارمغان -های تکتونیکی عه بهستان و درههای قلها دخیل بوده است. لندفرمگیری این لندفرمتفریقی، آب هم در شکل

های های جن را باید به دلیل مسیر بالنسبه مناسب، وجود لندفرمهای دوم تا دهم قرار گرفتند. امتیاز باالی دودکشخانه در رتبه
شناختی بیشتر متکی ها، ارزش علمی و زیباییزیست بکر و متنوع آن دانست در بین ارزشژئومورفولوژیکی زیبا، جذاب و محیط

های جن و قلعه بهستان و دره دربند ها برای ژئوسایت دودکشباشند که بیشترین مقدار این ارزشبر پارامترهای طبیعی می
باشد در ضمن با توجه های جن و قلعه بهستان میآمد. بیشترین ارزش اقتصادی مربوط به ژئوسایت دودکش دست قاطرچی به

های مدیریتی، شود که بیشترین ارزشباشد. مالحظه میتی جزئی از ارزش مدیریتی درروش کومانسکو میبه اینکه ارزش حفاظ
ها به لحاظ حفاظتی و مدیریتی ضعیف و وضعیت چندان مساعدی اختصاص به دودکش جن و قلعه بهستان دارد و سایر ژئوسایت

های موردبررسی تنها دودکش جن موردتوجه، قرارگرفته ژئوسایت العادهرغم غنای فوقدهد که علیندارد. نتایج مطالعه نشان می
اند. در برخی از موارد هم همانند معدن مس بایچه رغم توان باالی گردشگری از کانون توجه دورماندههای دیگر علیو ژئوسایت

یز معرفی نشدن مناسب این بست قرار گرفتن و نداشتن راه ارتباطی مناسب و نباغ به دلیل دوری از مرکز استان و در بن
ها به عمل نیامده است. در قالب مقایسه با نتایج کارهای صورت گرفته در زمینه ژئوتوریسم ها استفاده حداکثری از سایتژئوسایت

 هایهای ژئوتوریستی مناطق، ماهیتی ژئومورفولوژیکی داشته و به توانهای اجراشده برای ارزیابی توانتوان گفت اکثر روشمی
 شده است. طبیعی بهاداده
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 گردشگری )مطالعه ، ارزیابی ژئوکانزرویشن با تأکید بر زمین1393اهلل؛ کرم، امیر، فخاری، سعیده؛ قنواتی، عزت
-89صص ، 4، شماره 2های ژئومورفولوژی کمی، دوره موردی ژئوپارک پیشنهادی منطقه دماوند(. مجله پژوهش

77. 

  ،تبریز.انتشارات دانشگاه تبریز چاپ اول، ژئوتوریسم. ،1394مختاری، داود ، 

  های ژئومورفیکی حوضه آبریز آسیاب خرابه در های اکوتوریستی مکانارزیابی توانمندی ،1389مختاری، داوود
 .27-52، صص 18شماره ، 8دوره شمال غرب ایران با روش پرالونگ. مجله جغرافیا و توسعه. 

 شناسایی و ارزیابی  ،1397، مقصودی، مهران، یمانی، مجتبی، مقیمی، ابراهیم، رضوانی، محمدرضا، بهاروند، مهدی
های مورفوسایتئوهای کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر )نمونه موردی: ژژئومورفوسایت

صص ، 25شماره  7ژئومورفولوژی کمی سال  هایاستان لرستان( نشریه پژوهش –کارستی شهرستان پلدختر 
12-1 

  ،های ، ارزیابی کمی ژئومورفوسایت1393مقصودی، مهران؛ علیزاده، محمد؛ شریفی، انور؛ حسینی پور، سمیرا
های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیالس و همکاران با تأکید بر توسعه ژئوتوریسم، مجله پژوهش

 .22-37، صص 3 ، شماره3ه ژئومورفولوژی کمی، دور
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