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 چكيده
است كه داراي انواع مختلفي است. یكي از مناطقي كه پتانسيل  ژئوتوریسم یكي از اركان كردشگري

باالیي در زمينه توسعه ژئوتوریسم و صنعت گردشگري دارد، مناطق كارستيک است. شهرستان 

كامياران یكي از مناطقي است كه در سازندهاي كارستيک قرار گرفته است و همين عامل سبب شده 

ارستيک باشد. بر این اساس، هدف از تحقيق حاضر ارزیابي تا این شهرستان داراي انواع مناظر ك

هاي ژئوتوریسمي شهرستان كامياران است. این تحقيق بر هاي كارستيک در توانمندينقش لندفرم

شناسي هاي زمينهاي تحقيق شامل نقشهباشد. دادههاي توصيفي و تحليلي ميمبناي روش

متر و همچنين اطالعات  30دل رقومي ارتفاعي ، م1:250000هاي توپوگرافي ، نقشه1:100000

و  ArcGISترین ابزارهاي تحقيق باشد. مهماي و اطالعات حاصله از بازدیدهاي ميداني ميكتابخانه

باشد. این تحقيق از دو مرحله انجام شده است كه در مرحله اول با استفاده از روش گوگل ارث مي

ها پرداخته شده و در مرحله دوم نيز با استفاده از ژئوسایت كوباليكوا و بومي به شناسایي و ارزیابي

مناطق كارستيک توسعه یافته شناسایي شده است. نتایج حاصله از  ANPمدل تلفيقي منطق فازي و 

-ها بيانگر این است كه مناطق غربي و جنوب غربي شهرستان كامياران داراي بيشارزیابي ژئوسایت

هاي این مناطق از جمله دره پالنگان داراي باالترین امتياز و ژئوسایت ها هستندترین تعداد ژئوسایت

هستند. همچنين بر اساس نتایج بدست آمده، بخش زیادي از شهرستان كامياران، خصوصا مناطق 

غرب و جنوب غربي این شهرستان را مناطق كارستيک توسعه یافته دربرگرفته است. با توجه به 

ل توان توریستي باالي شهرستان كامياران، وجود منابع كارستيک توسعه موارد مذكور، یكي از دالی

 یافته است.
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 مقدمه
 ستیزطیفقط محبخشد و این نه مكان را حفظ کرده و یا بهبود مییك  جغرافیایی هویت که توریسمی یعنی ژئوتوریسم؛

 گیردمی را در بر تر اهالی محلیتر رفاه بیششناسی مكان و از همه مهمو زیبایی فرهنگ میراث شود، بلكهمی شامل را
است.  یاییمكان جغراففرهنگی  و طبیعی نیروهای و روندها دربرگیرنده (. در واقع ژئوتوریسم2: 2008 ، 1)پریرا و دایس

توریستی  های(. مكان14: 2011، 2)بریلهااست  یسمژئوتور یجادو اساس ا یهپا ی،هنگفر یراثو م یاییتنوع جغراف
 تأثیرگذار عوامل از درك انسان بنابراین که شوندمی تعریف فرایندهای ژئومورفولوژیك و اشكال صورتبه ژئومورفولوژیك،

 و تاریخی - فرهنگی علمی، ی،شناختییبایز دارای ارزش ها،مكان این اجتماعی و تاریخی شناسی، ژئومورفولوژیك،زمین
. امر حفاظت 1طورکلی ژئوتوریست دو رکن اساسی دارد: (. به۶8: 1390، دیگرانهستند )مختاری و  اقتصادی-یا اجتماعی
( 135: 1391های علمی )نكویی صدر،های گردشگری و ارزش. توسعه ارکان صنعت گردشگری مبتنی بر ارزش2و پایداری 
 های منطقه شناسایی و معرفی شوند.این موارد باید ژئوسایتو قبل از 

یكی از مناطقی که پتانسیل باالیی در زمینه توسعه ژئوتوریسم و صنعت گردشگری دارد، مناطق کارستیك است )صالحی، 
مناطق  ای از ایندرصد از سطح کشور را در برگرفته است که بخش عمده 11(. در ایران مناطق کارستیك حدود 2: 139۷

(. در این میان، شهرستان کامیاران در استان کردستان یكی از مناطقی است 2: 13۷۷در نوار زاگرس قرار دارد )افراسیابان، 
که در سازندهای کارستیك قرار گرفته است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود پارامترهای مناسب از جمله میزان 

ها و ... سبب شده تا اغلب مناطق کارستیك این منطقه به صورت توسعه یافته بارش، خلوص آهك، وجود درز و شكاف
های ها، رودها و چشمهباشد و همین عامل سبب شده تا در این شهرستان شاهد انواع مناظر کارستیك از جمله غارها، دولین

اندازهای منطقه نقش دارند. تنوع چشمها هستند که در تر انواع الپیهفراوان و آبشارها باشیم و همچنین در مقیاس کوچك
های اخیر بسیار مورد توجه تنوع چشم اندازهای کارستیك در منطقه سبب شده است، تا این شهرستان در طی سال

های اخیر بوده است گردشگران قرار گیرد، بنابراین کارستیك بودن منطقه به عنوان عامل اصلی جذب گردشگر در طی سال
ولی در مورد ژئومورفولوژیكی عوامل کارستیك به عنوان عامل اصلی توسعه گردشگری منطقه بوده است،  اما با وجود اینكه

، تحقیقات جامعی صورت نگرفته است، بنابراین در این تحقیق به تحلیل عوامل موثر در هاگردشگری و آسیب پذیری آن
ك در توسعه ژئوتوریسم شهرستان کامیاران پرداخته های کارستیهای کارستیك و همچنین تاثیر نقش لندفرمتوسعه لندفرم

 شده است.
 3دیگران و یسیچووجتوان به ها میدر مورد موضوع مورد مطالعه تحقیقات مختلفی صورت گرفته است که از جمله آن

 یندر ا .تری داشتیشتوجه ب یگردشگر یهاپرداختند که به ارزش جم یابیروش ارز یدر صربستان به طراح (2011)
 یاصل یهاارزش و در کل، از نگاه یکوهستان از نظر ارزش علم ینا هاییتکه ژئومورفوسا یدندرس یجهنت ینپژوهش به ا

ها و توسعه ارزشین ا یرو تریشب یدقرار ندارند و با یخوب یتدر وضع یکارکرد یهاارزشمند بوده و به لحاظ ارزش یاربس
 دادند. در قرار مورد مطالعه را 5پونواره شده حفاظت ناحیه ( ژئومورفوسایت2012) 4کامنسكو و دیگران کرد. یتفعال یدارپا

ارزیابی ژئومورفوسایت معرفی گردید؛ برای  مدیریتی، و اقتصادی فرهنگی، ی،شناختییبایزعلمی،  شاخص پنج تحقیق این
مناطق مستعد توسعه ( 2013و همكاران ) ۶کمار شده است. یازبندیامت ،هاشاخص از کدام هر برای معیار سپس با تعریف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درصد از  40نتایج تحقیق بیانگر این است که  اند.را مورد ارزیابی قرار داده 1خوههای کارستیك در حوضه رودخانه آبخوان

ابی ( با استفاده از روش کوبالیكو به ارزی201۶) 2منطقه دارای ظرفیت باالی منابع آب کارستیك است.کوبالیكوا و کیرچنر
 انددادهژئوسایت را مورد ارزیابی قرار  ۶در این تحقیق  های شرق کشور جمهور چك پرداختند. ژئوسایت و ژئورموفوسایت

( 201۷و دیگران ) 3اند. بوزکرائوییرا مورد ارزیابی قرار داده هاآنهای و نقاط ضعف ها، توانمندیو در پایان ضمن ارزیابی آن
سایت  81به منظور اهداف توسعه ژئوتوریسم پرداختند. در این تحقیق ابتدا  4اولیبویهای دره یتبه ارزیابی ژئومورفولوسا

های مستعد توسعه ژئوتوریسم انتخاب سایت به عنوان ژئومورفوسایت 24ها در نهایت انتخاب شده است که بعد از پایش آن
 باشند.های جریانی و یخچالی میناهمواریهای یخچالی و های کارستیك ناهمواریشده است که شامل ناهمواری

جنوبی در کشور جمهوری چك پرداختند. در این  ۶( به ارزیابی منابع ژئوتوریسم محلی در منطقه موراویای2019) 5کوبالیكوا
مورد ارزیابی قرار گرفته شده است و با استفاده از  SWOTتحقیق پتانسیل ژئوتوریسمی منطقه موراویا با استفاده از مدل 

های پارك ( به پتانسیل سنجی ژئوسایت2019) ۷این مدل نقاط ضعف و قوت منطقه ارزیابی شده است. بلوبانی و یوریسی
مله های موجود در این پارك ملی از جدر آلبانی پرداختند. در این تحقیق پس از شناسایی ژئوسایت 8ملی مالی توموریت

ها پرداخته شده است و شناسی آناندازها، به بررسی وضعیت ژئومورفولوژی و زمینها، غارها و سایر چشمآبشارها، چشمه
اند و در نهایت به های این پارك معرفی شدهترین ژئوسایتهای غار کاپینوا و غار تومور به عنوان مهمدر نهایت ژئوسایت

 ها پرداخته شده است.ی ژئوسایتبررسی راهكارهای مدیریتی و حفاظت
زایی در منطقه نمك آبرود شهرستان چالوس پرداختند. بندی قابلیت کارستی( به پهنه1394در ایران نیز مددی و همتی )

های بالقوه ژئوتوریسم در منطقه کارستیك هورامان با استفاده از روش رینارد ( به ارزیابی پتانسیل1394جعفری و همكاران )
امتیار، دارای باالترین امتیاز است و  91/0های شاهو با نتایج تحقیق بیانگر این است که از نظر علمی ناهمواری ند.پرداخت

( به 1394سلمانی و دیگران ) امتیاز دارای باالترین امتیاز است. 80/0های مكمل نیز ژئوسایت اورامان با از نظر ارزش
رخنمون»های ژئومورفوسایتاستفادخ از روش جم پرداختند. در این پژوهش،  های شهرستان طبس باارزیابی ژئومورفوسایت

های ها برای کاربریعنوان بهترین ژئومورفوسایت، به«های شتریافكنهمخروط»و « سرزمین سیاه»، «های درنجال
ستیك را مورد مطالعه های کار( ارزیابی و مدیریت جامع ژئومورفوسایت1395شایان و دیگران ) .ژئوتوریستی تعیین شدند

 چرخه ها و وضعیت حفاظت در اولیهاند. نتایج تحقیق بیانگر این است که غار چال نخجیر از نظر زیرساختقرار داده

های جوامع محلی پرداخته ( به مطالعه نقش ژئوتوریسم در حفاظت و ساماندهی توانمندی139۶قرار دارد. مختاری ) مدیریتی
وری، نفع اقتصادی، افزایی، بهرههای ذاتی ژئوتوریسم همانند محیط محوری، همبیانگر این که ویژگیاست. نتایج تحقیق 

( 1398برداری همراه با توسعه پایدار داللت دارند. بابلی موخر و رامشت )مشارکت و ... همگی بر حفاظت محوری آن و بهره
به منظور دستیابی به توسعۀ با استفاده از روش رینارد بهبهان  های ژئوتوریستی منطقۀ تشان شهرستانارزیابی توانمندیبه 

 گردشگری عیار ۶2/0 امتیاز کسب زار( باتشان )کلگه تاریخی محدوده داده است که نشان هاارزیابی پرداختند. نتایج پایدار

 جذب پتانسیل ترینبیش یتاریخ ویژه جایگاه و باستانی آثار از دلیل برخورداری به و وریبهره ارزش میانگین 4۶/0 و

 ایجاد در ژئومورفولوژیك نقش فرایندهای ( به بررسی1398گردشگر را در منطقه دارد. مختاری و دیگران ) و توریسم
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 یقتحق ینا یجنتا یرا پرداختند.قالرنگ با استفاده از روش پری و بانكول شده مانشت، حفاظت های منطقۀژئومورفوسایت

، از نظر وضعیت ژئومورفولوژیكی ارغوان ۀدر یتژئومورفوسا( و مدیریتی، TVی )ارتبه یتموقع دهد که ازنظرنشان می
 ، ژئومورفوسایت ابداالن دارای باالترین امتیاز هستند. RKبندیقالرنگ  و از نظر رتبه و مانشت هایدامنه

 

ها پرداخته توسعه گردشگری و ارزیابی آن های مستعددر راستای تحقیقات پیشین، در این پژوهش نیز به شناسایی ژئوسایت
شده است، اما در این پژوهش بر خالف بسیاری از تحقیقات پیشین، نقش مناطق کارستیك توسعه یاقته در توسعه ژئوتوریسم 

با توجه به تحقیقات پیشین و اثرگذاری مستقیم توسعه ژئوتوریسم در وضعیت اقتصادی و اجتماعی  نیز تحلیل شده است.
های ژئوتوریسمی منطقه بسیار حائز اهمیت است منطقه و نقش مهم ژئوتوریسم در توسعه پایدار مناطق، توجه به توانمندی

های از تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی ژئوسایتبر این اساس، هدف که در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است. 
ها در توسعه ژئوتوریسمی شهرستان کامیاران و سپس شناسایی و ارزیابی مناطق کارستیك توسعه یافته و ارزیابی نقش آن

 شهرستان کامیاران است.

 

 منطقه مورد مطالعه
نظر تقسیمات سیاسی در غرب کشور و در استان کردستان قرار دارد. این شهرستان از سمت شمال شهرستان کامیاران از  

به شهرستان سنندج، از شمال شرق به دهگالن، از شرق به سنقر، از جنوب به کرمانشاه، از جنوب غرب به جوانرود، از غرب 
انداز عمده این شهرستان را واحد ئومورفولوژی چشماز نظر ژ(. 1شود )شكل به پاوه و از شمال غرب به سروآباد محدود می

کوهستان در برگرفته است به طوری که نیمه شمالی و غربی این شهرستان را واحد کوهستان و همچنین مناطق جنوبی 
های سطحی و شود. این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در مناطق کارستیك، دارای منابع آبشهرستان را دشت شامل می

ها اندازهای زیادی است. بخش زیادی از این شهرستان از نظر تقسیمات حوضهزیرزمینی قابل توجه و همچنین تنوع چشم
لذا با توجه به اینكه ممكن است هایی از جنوب شهرستان نیز در زیرحوضه رازآور قرار دارد، در سیروان قرار دارد، بخش

ها در خارج از مرزهای استان باشند، در زهای شهرستان تداخل داشته و بخشی از آنهای منطقه با مربرخی از ژئوسایت
مرز ژئوسایت مقدم بر مرزهای سیاسی خواهد یود. از نظر آب و هوایی نیز با توجه به قرارگیری در مسیر چنین صورتی 

 (.139۷)مقصودی و همكاران، بادهای غربی داری بارش قابل توجهی است 

 



 5 ...هاي ژئوتوریسميهاي كارستيک در توانمنديارزیابي نقش لندفرم

 

 
 ه موقعيت منطقه مورد مطالعه: نقش1شكل 

 هامواد و روش
، 1:100000شناسی های زمینهای تحقیق شامل نقشهباشد. دادههای توصیفی و تحلیلی میاین تحقیق بر مبنای روش

ای و اطالعات حاصله از متر و همچنین اطالعات کتابخانه 30، مدل رقومی ارتفاعی 1:250000های توپوگرافی نقشه
این  نیز به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شده است. SPSSو  ArcGISباشد. در این تحقیق از میدانی میبازدیدهای 

ها پرداخته شده و در مرحله دوم نیز تحقیق از دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول به شناسایی و ارزیابی ژئوسایت
 مناطق کارستیك توسعه یافته شناسایی شده است. 

های مستعد منطقه ای و بازدیدهای میدانی، ژئوسایتدر این مرحله ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهاول: مرحله 

های های مستعد گردشگری ابتدا مطالعات کلی در مورد ژئوسایتشناسایی شده است. در واقع به منظور شناسایی ژئوسایت
-از بازدیدهای میدانی و مصاحبه با افراد آگاه به موضوع، ژئوسایت شهرستان کامیاران صورت گرفته است و سپس با استفاده

ها، بر مبنای اطالعات بدست آمده از ها شناسایی شده است. پس از شناسایی ژئوسایتهای مستعد منطقه و موقعیت آن
روش کوبالیكوا و روش با استفاده از  بازدیدهای میدانی و همچنین نظرات کارشناسان )افراد آگاه به موضوع ژئوتوریسم( و

ها پرداخته شده است. در ادامه به تشریح معیارهای مورد های مختلف تهیه شده، به ارزیابی آنبومی که بر مبنای روش
 ها پرداخته شده است.استفاده در این روش

سایر ارزشروش کوبالیكوا بر ارزشروش كوباليكوا:  صادی، حفاظتی و  شی، اقت ها تاکید دارد. های علمی و ذاتی، آموز

های  آموزشی امتیاز و همچنین مجموع امتیاز ارزش 3های های علمی و ذاتی، حفاظتی و سایر ارزشمجموع امتیاز ارزش
، نحوه امتیازدهی به معیارهای مورد اســتفاده در روش کوبالیكوا نشــان داده شــده 1امتیاز اســت. در جدول  2و اقتصــادی 

های توپوگرافی، تصاویر گرفته ها، از اطالعات مربوط به نقشهظور امتیازدهی به ژئوسایتاست. الزم به ذکر است که به من
شگری )اطالعات آماری مربوط  سازمان میراث فرهنگی و گرد ست آمده از  شده از بازدیدهای میدانی، اطالعات آماری بد

شگران(، اطالعات کتابخانه ستفاده های اطالعاتی )موقعیت راهای، الیهبه تعداد گرد سان ا شنا های ارتباطی( و نظرات کار
 شده است.
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 (Kubalikova, 2013)باشد(  1تا  0تواند بين معيارهاي مورد استفاده در روش كوباليكوا )ارزش هر شاخص مي: 1جدول 

هاشاخص باالترین امتياز  ارزش 

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

های علمی ارزش
 و ذاتی

2 
ها، قابل فهم بودن آن برای عموم مردم و امكان توضـــیح فرایندهای بودن پدیده واضـــح .1

 مربوطه
 اطالعاتی، تورهای گردشگری( هایهای، پانل. امكانات آموزش )وب سایت2

 آموزشی

2 
 ها، مراکز اطالعاتی(ها، مغازهها، رستورانهای توریستی )اقامتگاهو کیفیت سرویس فاصله .1
 های حمل و نقل عمومی، پارکینگ(. امكانات دسترسی )سرویس2

 اقتصادی

3 
 حفاظت(های پیشنهادی و انوع دیگر های حفاظتی )حمایت قانونی، طرحتیفعال .1
 و تهدیدات برای سایت )طبیعی و انسانی( خطرات .2
 فعلی سایت )میزان تخریب، اقدامات مدیریتی برای حفاظت از سایت( تیوضع .3

 حفاظتی

3 
 های فرهنگی )تاریخی، مذهبی و ...(. ارزش1
 های زیست محیطیارزش .2
 اندازه و ...(های ظاهری )زیبایی، رخساره، چشمارزش .3

هاارزشسایر   

های منطقه ارزیابی شده در این پژوهش عالوه بر مدل کوبالیكوا، با استفاده از یك مدل دیگر، ژئوسایتروش بومي: 

های مورد مطالعه و همچنین های منطقه، با توجه به وضعیت ژئوسایتجانبه ژئوسایتاست. در واقع به منظور بررسی همه
های مورد ها تهیه شده و با استفاده از آن، ژئوسایتهای مختلف، یك مدل بومی برای ارزیابی ژئوسایتالگوبرداری از مدل

های منطقه بر اساس ارزش شاخص بودن، زیبایی، علمی، فرهنگی، مطالعه ارزیابی شده است. در این مدل، ژئوسایت
ها به ذکر است که نحوه امتیازدهی به ژئوسایت(. الزم 2آموزشی، موقعیت، دسترسی و خدمات ارزیابی خواهد شد )جدول 

 مانند روش کوبالیكوا بوده است.
 

 معيارهاي مورد نظر در روش بومي: 2جدول 

 امتياز شاخص ارزش

 شاخص بودن

 5 المللیشاخص بودن در سطح بین

 4 شاخص بودن در سطح کشور

 3 شاخص بودن در سطح منطقه

 2 شاخص بودن در سطح استان

 1 شاخص بودن در سطح شهرستان

 زیبایی

 5 انداز متنوعدارای میدان دید وسیع و چشم

 4 دارای تعدد نقاط دیدنی و میدان دید متوسط

 3 انداز متنوع و میدان دید کمدارای چشم

 2 انداز و میدان دید متوسطدارای یك چشم

 1 میدان دید کمدارای یك چشم انداز و 

 علمی
 5 شناسی کل منطقهبیانگر تاریخ زمین

 4 شناسی منطقه در یك دوره خاصبیانگر تاریخ زمین
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 3 کمیاب بودن

 2 دارای ارزش اکولوژیكی

 0 نداشتن ارزش علمی

 فرهنگی

 5 دارای ارزش تاریخی و فرهنگی

 4 بیانگر آداب و رسوم و فرهنگ خاص منطقه

 3 تاریخی دارای ارزش

 2 دارای ارزش مذهبی

 0 نداشتن ارزش تاریخی

 آموزشی

 5 واضح بودن پدیده و قابل فهم بودن برای عموم

 4 های آموزشی برای عموم مردمقابلیت ارائه برنامه

 3 های آموزشی برای دانشجویانقابلیت ارائه برنامه

 2 قابل فهم بودن برای کارشناسان

 0 پدیدهواضح نبودن 

 موقعیت

 5 کیلومتری از شهر کامیاران 5تر از در فاصله کم

 4 کیلومتری از شهر کامیاران 10تا  5در فاصله 

 3 کیلومتری از شهر کامیاران 20تا  10در فاصله 

 2 کیلومتری از شهر کامیاران 30تا  20در فاصله 

 1 کیلومتری از شهر کامیاران 30در فاصله بیش از 

 دسترسی

 5 قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه آسفالته و نزدیكی به نقاط شهری

 4 قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه آسفالته و نزدیكی به نقاط روستایی

 3 قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه خاکی و نزدیكی به نقاط جمعیتی

 2 از طریق راه خاکی ولی دور از نقاط جمعیتی قابلیت دسترسی به ژئوسایت

 1 های مخصوص یا پیادهقابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق ماشین

 خدمات

 5 دارای امكانات رفاهی از قبیل هتل و رستوران

 4 دارای امكانات رفاهی از قبیل مسافرخانه

 3 نزدیكی به نقاط شهری

 2 نزدیكی به نقاط روستایی

 0 بودن از نقاط جمعیتی و امكانات رفاهیدور 

 

پارامتر شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع،  9در این مرحله، به منظور شناسایی مناطق کارستیك توسعه یافته از مرحله دوم: 

 لیتولوژی و کاربری اراضی استفاده شده است. انتخابفاصله از رودخانه، بارش، دما، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، 
ای، وضعیت طبیعی منطقه و همچنین نظرات کارشناسان بوده است. پارامترها بر مبنای تحقیقات پیشین، مطالعات کتابخانه

متر استفاده  5/12در این تحقیق به منظور تهیه الیه فاصله از رودخانه، ارتفاع، شیب و جهت شیب از مدل رقومی ارتفاعی 
کامیاران استفاده شده است. به  1:100000شناسی و خطوط گسل، از نقشه زمینشده است. به منظور تهیه الیه لیتولوژی 

منظور تهیه الیه دما و بارش از اطالعات سازمان هواشناسی استان کردستان استفاده شده و همچنین به منظور تهیه الیه 
بندی اتی، به منظور انجام پهنههای اطالعکاربری اراضی، از تصویر ماهواره لندست استفاده شده است. پس از تهیه الیه
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ها، با استفاده از سازی آناطالعاتی و فازی هایسازی شده است. پس از تهیه الیههای تهیه شده فازینهایی، ابتدا الیه

دهی های اطالعاتی وزن داده شده است. پس از وزن(، به الیهANPای )نظرات کارشناسان مربوطه و مدل تحلیل شبكه
های اطالعاتی با استفاده از عملگر ها اعمال شده است و در نهایت الیهاطالعاتی، وزن بدست آمده بر روی الیه هایبه الیه

 گامای فازی با هم ترکیب شده و در به این صورت نقشه نهایی مناطق کارستیك توسعه یافته تهیه شده است.

 

 هایافته

در این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت ژئوتوریسمی منطقه، ابتدا  هاي منطقه مورد مطالعه:شناسایي ژئوسایت

(. 3های مستعد منطقه شناسایی شده است )جدول ای، مصاحبه و بازدیدهای میدانی، ژئوسایتبر مبنای مطالعات کتابخانه
 ده شده است. ها نشان دانیز نقشه موقعیت ژئوسایت 3نمایی از هر ژئوسایت نشان داده شده و در شكل  2در شكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هاي منطقه مورد مطالعه: ژئوسایت3جدول 

موقعيت 

در 

 تصاویر

 موقعيت ژئوسایت
 موقعيت

 در تصاویر
 موقعيت ژئوسایت

 دهستان ژاورود قله پیرخدر 12 دهستان گاورود سرتنگی 1

 دهستان  ژاورود سدزیویه 13 دهستان ژاورود قله دژن 2

 دهستان  ژاورود دره تخت زنگی 14 دهستان  ژاورود دره پالنگان 3

 دهستان شاهو دره ویان 15 دهستان  ژاورود رودخانه تنگیور 4

 دهستان شاهو سراب ماراب 1۶ دهستان عواالن دره دوالب 5

 دهستان شاهو دشت امیرآباد 1۷ دهستان عواالن و گاورود ارتفاعات آواالن ۶

 دهستان سورسور گردنه مروارید 18 دهستان ژاورود چم گوره ۷

 دهستان سورسور سد گاوشان 19 دهستان  ژاورود چشمه گلیان 8

 دهستان سورسور دشت خامسان 20 دهستان ژاورود دره داوان 9

 دهستان امیرآباد دشت موچش 21 دهستان  ژاورود دره تیلكو 10

 دهستان امیرآباد دشت گرگر 22 دهستان  ژاورود ارتفاعات شاهو 11
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 هاي شهرستان كامياراننمایي از ژئوسایت: 2شكل 

 

 
 هاي منطقه مورد مطالعه: نقشه موقعيت ژئوسایت3شكل 
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 هاارزیابي ژئوسایت
-پس از مشخص کردن معیارهای مورد نظر در روش کوبالیكوا، بر مبنای اطالعات بدست آمده از طریق مطالعات کتابخانه 

(. بر اساس نتایج بدست آمده، 4، مصاحبه و بازدیدهای میدانی، ارزش و امتیاز هر ژئوسایت مشخص شده است )جدول ای
های اولیه گردشگری، وجود منطقه، دره پالنگان به دلیل تنوع لندفرمی، وضعیت دسترسی و زیرساختهای در بین ژئوسایت

امتیاز، دارای باالترین امتیاز است و بعد  25/10انداز، با مجموع های فرهنگی و زیست محیطی و همچنین تنوع چشمارزش
-ها سد گاوشان به دلیل تنوع چشم انداز، نادر بودن در سطح منطقه، وضعیت دسترسی و ارزش زیستاز آن نیز ژئوسایت

محیطی با زش زیستانداز، ارزش علمی و آموزشی و ارامتیاز و همچنین رودخانه تنگیور به دلیل تنوع چشم 10محیطی با 
 امتیاز، دارای باالترین امتیاز هستند.  ۷5/8
 

 كوباليكواها بر اساس مدل گذاري ژئوسایت: ارزش4جدول 

موقعيت 

در 

 نقشه

 ژئوسایت

ارزش علمي 

و ذاتي 

رین ت)باال

 (3 ازيامت

ارزش 

آموزشي 

)باالترین 

 (2 ازيامت

ارزش 

 ياقتصاد

باالترین )

 (2 ازيامت

ارزش 

 حفاظتي

)باالترین 

 (3 ازيامت

سایر 

ها ارزش

)باالترین 

 (3 ازيامت

مجموع 

 امتياز

 ۷5/۷ 5/2 2 ۷5/0 1 5/1 سرتنگی 1

 ۷ 2 2 5/0 1 5/1 قله دژن 2

 25/10 ۷5/2 2 5/1 5/1 5/2 دره پالنگان 3

 ۷5/8 25/2 2 25/1 25/1 2 رودخانه تنگیور 4

 5/۷ 25/2 2 ۷5/0 1 5/1 دره دوالب 5

 ۷ ۷5/1 2 5/0 25/1 5/1 آواالنارتفاعات  ۶

 5/۶ ۷5/1 5/1 ۷5/0 1 5/1 چم گوره ۷

 5/۶ ۷5/1 5/1 ۷5/0 1 5/1 چشمه گلیان 8

 ۷5/۶ 5/1 2 ۷5/0 1 5/1 دره داوان 9

 ۷5/۶ 5/1 2 ۷5/0 1 5/1 دره تیلكو 10

 25/8 5/2 25/2 5/0 25/1 2 ارتفاعات شاهو 11

 5/۷ 2 25/2 5/0 25/1 5/1 قله پیرخدر 12

 5/8 2 2 5/1 5/1 5/1 سدزیویه 13

 8 2 2 25/1 25/1 5/1 دره تخت زنگی 14

 25/8 2 2 25/1 25/1 2 دره ویان 15

 25/۷ 2 5/1 25/1 1 5/1 سراب ماراب 1۶

 5/۷ 2 5/1 5/1 1 5/1 دشت امیرآباد 1۷

 5/8 2 ۷5/1 5/1 25/1 2 گردنه مروارید 18
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 10 25/2 5/2 5/1 5/1 25/2 سد گاوشان 19

 ۷5/۷ 2 ۷5/1 5/1 1 5/1 دشت خامسان 20

 ۷5/۷ 2 ۷5/1 5/1 1 5/1 دشت موچش 21

 5/۷ 2 ۷5/1 25/1 1 5/1 دشت گرگر 22

 

 ها با استفاده روش بوميارزیابي ژئوسایت
، ایپس از مشخص کردن معیارهای مورد نظر در روش بومی، بر مبنای اطالعات بدست آمده از طریق مطالعات کتابخانه 

(. بر اساس نتایج بدست آمده، 5ارزش و امتیاز هر ژئوسایت مشخص شده است )جدول مصاحبه و بازدیدهای میدانی، 
 28های علمی، آموزشی، فرهنگی، شاخص بودن و خاص بودن با مجموع ژئوسایت دره پالنگان به دلیل دارا بودن ارزش

دخانه تنگیور و دشت امیرآباد )به دلیل موقعیت، تنوع چشم انداز، امتیاز، دارای باالترین امتیاز است و بعد از آن نیز رو
 امتیاز، دارای باالترین امتیاز هستند. 25و  2۶دسترسی و ارزش علمی( به ترتیب با 

 ها با استفاده از روش بوميگذاري ژئوسایتارزش: 5جدول 

موقعيت 

در 

 نقشه

 ژئوسایت
ص 

اخ
ش

ن
ود

ب
ي 

بای
زی

 

ي
لم

ع
ي 

نگ
ره

ف
ي 

ش
وز

آم
ت 

عي
وق

م
ي 

س
تر

س
د

 

ي
مات

خد
 

مجموع 

 امتياز

 23 2 4 1 4 4 3 3 2 سرتنگی 1

 1۶ 2 3 1 5 0 2 2 1 قله دژن 2

 28 4 4 1 4 5 4 3 3 دره پالنگان 3

 2۶ 4 4 1 4 4 4 3 2 رودخانه تنگیور 4

 23 2 4 1 4 4 3 3 2 دره دوالب 5

 13 0 1 1 5 0 2 2 2 ارتفاعات آواالن ۶

 19 2 3 1 5 3 2 2 1 چم گوره ۷

 19 2 3 1 5 3 2 2 1 چشمه گلیان 8

 21 2 3 1 4 3 4 3 1 دره داوان 9

 21 2 3 1 4 3 4 3 1 دره تیلكو 10

 22 0 1 1 4 3 4 5 4 ارتفاعات شاهو 11

 19 2 2 2 5 0 3 4 1 قله پیرخدر 12

 19 2 4 2 5 0 2 2 2 سدزیویه 13

 20 2 4 2 4 3 2 2 1 دره تخت زنگی 14

 23 2 4 3 4 3 3 3 1 دره ویان 15

 22 2 4 3 5 3 2 2 1 سراب ماراب 1۶

 25 5 5 5 5 0 2 2 1 دشت امیرآباد 1۷

 24 2 4 3 4 3 3 3 2 گردنه مروارید 18
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 22 2 4 3 5 0 2 4 2 سد گاوشان 19

 20 2 4 1 5 3 2 2 1 دشت خامسان 20

 24 5 5 1 5 3 2 2 1 دشت موچش 21

 20 2 4 1 5 3 2 2 1 دشت گرگر 22

 

 هاارزیابي امتياز نهایي ژئوسایت
ها با هم متفاوت هستند، بنابراین امتیازات بدست آمده از با توجه به اینكه معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر در این روش 

بندی نتایج بدست آمده، ابتدا درصد امتیازی که ها نیز تا حدودی متفاوت خواهد بود. در این بخش به منظور جمعاین روش
ها به عنوان امتیاز نهایی های کوبالیكوا و بومی کسب کرده است، محاسبه شده و سپس میانگین آنهر ژئوسایت در روش

آن ژئوسایت در نظر گرفته شده است. پس از مشخص کردن درصد امتیاز هر ژئوسایت، رتبه هر ژئوسایت نیز مشخص 
درصد، دارای باالترین  4/۷4ئوسایت دره پالنگان با میانگین (. بر اساس نتایج بدست آمده، ژ4و شكل  ۶شده است )جدول 

های شود. بعد از این ژئوسایت نیز ژئوسایتترین ژئوسایت شهرستان کامیاران محسوب میامتیاز است، بنابراین با ارزش
امتیاز، دارای باالترین  4/۶1و  ۷/۶2، ۶۶، 2/۶۶رودخانه تنگیور، سدگاوشان، گردنه مروارید و دره ویان به ترتیب با میانگین 

 امتیاز هستند.
 
 
 
 

 هاي كوباليكوا و بوميها بر اساس نتایج بدست آمده از روش: رتبه بندي ژئوسایت6جدول 

موقعیت 
 در نقشه

 ژئوسایت

 روش بومی روش کوبالیكوا
میانگین 

 درصد

رتبه 
 نهایی

 امتیاز
 درصد

 امتیاز 
 امتیاز

درصد 
 امتیاز

 9 ۶/58 5/5۷ 23 ۶/59 ۷5/۷ سرتنگی 1

 21 9/4۶ 40 1۶ 8/53 ۷ قله دژن 2

 1 4/۷4 ۷0 28 8/۷8 25/10 دره پالنگان 3

 2 2/۶۶ ۶5 2۶ 3/۶۷ ۷5/8 رودخانه تنگیور 4

 10 ۶/5۷ 5/5۷ 23 ۷/5۷ 5/۷ دره دوالب 5

 22 2/43 5/32 13 8/53 ۷ ارتفاعات آواالن ۶

 19 8/48 5/4۷ 19 50 5/۶ چم گوره ۷

 19 8/48 5/4۷ 19 50 5/۶ گلیانچشمه  8

 1۷ 2/52 5/52 21 9/51 ۷5/۶ دره داوان 9

 1۷ 2/52 5/52 21 9/51 ۷5/۶ دره تیلكو 10

 8 2/59 55 22 5/۶3 25/8 ارتفاعات شاهو 11

 1۶ ۶/52 5/4۷ 19 ۷/5۷ 5/۷ قله پیرخدر 12

 11 4/5۶ 5/4۷ 19 4/۶5 5/8 سدزیویه 13
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 12 8/55 50 20 5/۶1 8 دره تخت زنگی 14

 5 4/۶1 5/5۷ 23 4/۶5 25/8 دره ویان 15

 13 4/55 55 22 8/55 25/۷ سراب ماراب 1۶

 ۶ 1/۶0 5/۶2 25 ۷/5۷ 5/۷ دشت امیرآباد 1۷

 4 ۷/۶2 ۶0 24 4/۶5 5/8 گردنه مروارید 18

 3 ۶۶ 55 22 9/۷۶ 10 سد گاوشان 19

 14 8/54 50 20 ۶/59 ۷5/۷ دشت خامسان 20

 ۷ 8/59 ۶0 24 ۶/59 ۷5/۷ دشت موچش 21

 15 8/53 50 20 ۷/5۷ 5/۷ دشت گرگر 22

 
 

 
 ها بر اساس ميانگين درصدگذاري ژئوسایتنقشه ارزش: 4شكل 

 

 شناسایي مناطق كارستيک توسعه یافته-
توسعه یافته است. به منظور دستیابی به این هدف از مدل تلفیقی  یكی از اهداف تحقیق حاضر، شناسایی مناطق کارستیك 

شناسی )لیتولوژی و فاصله و همچنین پارامترهای ژئومورفولوژی )شیب، جهت شیب و ارتفاع(، زمین ANPمنطق فازی و 
الزم به ذکر است که از گسل(، هیدرواقلیمی )دما، بارش و فاصله از رودخانه( و انسانی )کاربری اراضی( استفاده شده است. 

انتخاب پارامترهای مذکور بر اساس شرایط منطقه و همچنین مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است )یمانی و همكاران، 



 1400 زمستان، 3 هشمار سال دهم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 14

 
های اطالعاتی، به منظور انجام پهنه بندی (. پس از تهیه الیه139۷؛ صفاری و همكاران، 1394؛ مددی و همكاران، 1392

سازی هر الیه بر مبنایی پتانسیل توسعه فرایندهای کارستیك سازی شده است. فازیفازی های تهیه شدهنهایی، الیه
و به مناطق  1های آهكی ارزش نزدیك به صورت گرفته است. بر این اساس، برای الیه لیتولوژی، به مناطق دارای سنگ

ز گسل، به مناطق نزدیك به خطوط های بازالتی، ارزش نزدیك به صفر داده شده است. برای الیه فاصله ادارای سنگ
و به مناطق دورتر ارزش نزدیك به صفر داده شده است. برای الیه شیب، به مناطق با شیب  1گسلی ارزش نزدیك به 

تر ارزش نزدیك به صفر داده شده است. برای الیه جهت شیب، به و به مناطق با شیب بیش 1تر ارزش نزدیك به کم
و به مناطق با جهت شیب جنوبی ارزش نزدیك به صفر داده شده  1ی ارزش نزدیك به مناطق دارای جهت شیب شمال

و به مناطق با ارتفاع کم ارزش نزدیك به صفر داده  1است. برای الیه ارتفاع، به مناطق دارای ارتفاع زیاد ارزش نزدیك به 
و به مناطق نزدیك به رودخانه ارزش  1ك به شده است. برای الیه فاصله از رودخانه، به مناطق دور از رودخانه ارزش نزدی

و به مناطق با بارش  1تر ارزش نزدیك به نزدیك به صفر داده شده است. برای الیه بارش، به مناطق دارای بارش بیش
و به  1تر، ارزش نزدیك به تر ارزش نزدیك به صفر داده شده است. برای الیه دما، به مناطق با میانگین دمای کمکم

تر، ارزش نزدیك به صفر داده شده است. همچنین برای کاربری اراضی نیز به مناطق دارای با میانگین دمای بیش مناطق
تر، ارزش نزدیك به صفر داده شده است )شكل گیاهی کمو به مناطق با پوشش 1گیاهی متراکم، ارزش نزدیك به پوشش

5.) 
 

 
( فاصله از 7( فاصله از رودخانه 6( دما 5( بارش 4( ارتفاع 3( شيب 2( جهت شيب 1 هاي اطالعاتينقشه فازي شده الیه: 5شكل 

 ( كاربري اراضي9( ليتولوژي 8گسل 

( استفاده شده و وزن ANPای )ها از روش تحلیل شبكهدهی به آنهای اطالعاتی، به منظور وزنسازی الیهپس از فازی
های های اطالعاتی، وزن بدست آمده بر روی الیهدهی به الیهوزن(. پس از ۷هر پارامتر محاسبه شده است )جدول 
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های اطالعاتی با استفاده از عملگر گامای فازی با هم ترکیب شده و نقشه نهایی اطالعاتی اعمال شده و در نهایت الیه

تان کامیاران های غربی شهرس(. بر اساس نقشه تهیه شده، بخش۶مناطق کارستیك توسعه یافته تهیه شده است )شكل 
 های شاهو، پتانسیل باالیی جهت توسعه فرایندهای کارستیك دارد.منطبق بر دامنه

 
 ANPهاي اطالعاتي بر اساس مدل : وزن الیه7جدول 

 شيب پارامتر
جهت 

 شيب
 ليتولوژي ارتفاع

فاصله از 

 گسل

فاصله از 

 رودخانه
 دما بارش

كاربري 

 اراضي

 ۷9/0 91/0 158/0 101/0 121/0 188/0 095/0 0۶9/0 098/0 وزن

 

 
 نقشه مناطق مستعد توسعه كارست در منطقه مورد مطالعه: 6شكل 

 

 بحث
توسعه  نتایج حاصله از تحقیق بیانگر این است که بخش زیادی از مناطق غربی شهرستان کامیاران را مناطق کارستیك

یافته دربرگرفته است که همین مسئله سبب شده تا این شهرستان پتانسیل ژئوتوریسمی باالیی داشته باشد. در واقع، تحت 
های زیادی از این شهرستان را منابع کارستیك در برگرفته شناسی و ژئومورفولوژی، بخشتاثیر شرایط هیدرواقلیمی، زمین

از جمله مناطقی است که به دلیل برخورداری از منابع کارستیك توسعه یافته، پتانسیل است. بنابراین، شهرستان کامیاران 
 ژئوتوریسمی باالیی دارد.
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منابع کارستیك شهرستان کامیاران سبب شده است تا این شهرستان همانند بسیاری از نقاط از جمله منطقه اورامان 

های (، به دلیل داشتن ژئوسایت1398)مختاری،  نگمانشت، بانكول و قالر ۀحفاظت شد ۀمنطق( و 139۷)صالحی، 
کارستیك، پتانسیل ژئوتوریسمی باالیی داشته باشد. بنابراین، تحت تاثیر فرایندهای کارستیك، شهرستان کامیاران دارای 

ز اندازهای متنوع حاصل اها و همچنین چشمهای کارستیك، رودخانهها، درهاشكال متنوع ژئوتوریسمی از جمله چشمه
(. در ۶ها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه یافتگی مناطق کارستیك دارد )شكل انحالل است که پراکندگی این ژئوسایت

های شهرستان کامیاران، در مناطق کارستیك توسعه یافته واقع شده است. مناطق کارستیك واقع، بخش زیادی از ژئوسایت
پذیری ناشی از آلودگی و تخریب قرار دارند باالیی که دارند، در معرض آسیب توسعه یافته در کنار پتانسیل ژئوتوریسمی

( و 1392آبخوان کارستی مانشت )عباسی و محمدی، بنابراین مناطق کارستیك توسعه یافته در شهرستان کامیاران همانند 
د، بنابراین الزم است تا در پذیری و آلودگی هستن(، در معرض آسیبپ1393های کارستی گلین )سیف و همكاران، آبخوان
 های مختلف جهت اهداف توسعه ژئوتوریسم در منطقه، به این منطقه توجه شود.برنامه

با توجه به موارد مذکور، کارستیك بودن شهرستان کامیاران سبب شده تا این شهرستان پتانسیل باالیی جهت اهداف توسعه 
پذیری باالیی هستند، بنابراین توسعه کارستیك دارای توان آسیب ژئوتوریسم داشته باشد و با توجه به اینكه مناطق

ژئوتوریسم در شهرستان کامیاران باید متناسب با شرایط محیطی این شهرستان صورت گیرد تا منابع کارستیك منطقه به 
 دور از آلودگی و تخریب باشند.

 
 

 گيرينتيجه
تر تا در این مورد تحقیقات مختلفی صورت گیرد. در بیش اهمیت موضوع ژئوتوریسم و اثرات مثبت آن سبب شده است

های پرداخته شده است، اما در این پژوهش عالوه بر شناسایی و ارزیابی تحقیقات پیشین، به شناسایی و ارزیابی ژئوسایت
پژوهش به ها، نقش مناطق کارستیك توسعه یافته در اهداف توسعه ژئوتوریسم نیز ارزیابی شده است. در این ژئوسایت

ها از مدل کوبالیكوا و مدل بومی استفاده شده است که ترکیب نتایج حاصله از دو مدل بیانگر این منظور ارزیابی ژئوسایت
ترین ژئوسایت شهرستان درصد، دارای باالترین امتیاز است، بنابراین با ارزش 4/۷4ژئوسایت دره پالنگان با میانگین است که 

های رودخانه تنگیور، سدگاوشان، گردنه مروارید و دره ویان به بعد از این ژئوسایت نیز ژئوسایت شود.کامیاران محسوب می
ها امتیاز، دارای باالترین امتیاز هستند. مجموع نتایج حاصله از ارزیابی ژئوسایت 4/۶1و  ۷/۶2، ۶۶، 2/۶۶ترتیب با میانگین 

-ها هستند و ژئوسایتترین تعداد ژئوسایتامیاران دارای بیشبیانگر این است که مناطق غربی و جنوب غربی شهرستان ک

انداز، کمیابی، داشتن ارزش علمی، اقتصادی، آموزشی و اکولوژیكی، دارای های این مناطق به دلیل زیبایی، تنوع چشم
ه است. بر اساس ها، به شناسایی مناطق کارستیك توسعه یافته پرداخته شدپس از ارزیابی ژئوسایت باالترین ارزش هستند.

نتایج بدست آمده، بخش زیادی از شهرستان کامیاران، خصوصا مناطق غرب و جنوب غربی این شهرستان را مناطق 
های متعدد و متنوعی از جمله دره کارستیك کارستیك توسعه یافته دربرگرفته است که همین مسئله سبب ایجاد ژئوسایت

تیلكو، دره تخت زنگی و دره دوالب شده است که دارای پتانسیل ژئوتویسمی  پالنگان، رودخانه تنگیور، دره داوان، دره
های متنوع، سبب ایجاد باالیی هستند. وجود منابع کارستیك توسعه یافته در شهرستان کامیاران، عالوه بر ایجاد ژئوسایت

نداز منطقه خصوصا در فصول امنابع آب سطحی و زیرزمینی زیادی شده است که همین مسئله سبب تاثیر مستقیم در چشم
گرم سال شده است. با توجه به موارد مذکور، یكی از دالیل توان توریستی باالی شهرستان کامیاران، وجود منابع کارستیك 

 توسعه یافته است.
 

 منابع
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 یشهما ینمجموع مقاالت دوم ،¬یرانمنابع آب کارست در ا یقاتمطالعات و تحق یتاهم .13۷۷ .،ا یابان،افراس 
 کرمانشاه   ی،کارست یآب در سازندها یجهان

 تشان شهرستان بهبهان بر اساس  ۀمنطق توریستیژئو هاییتوانمند یابیارز .1398 .ح.،رامشت، م ح.، موخر،یبابل
-۷0، صص 43، شماره 12سال  یعی،طب یایفصلنامه جغراف یدار،پا ۀبه توسع یابیروش پرالونگ به منظور دست

53 

 در منطقه اورامان  یسمبالقوه ژئوتور هایپتانسیل یابیارز .1394 .،خ ی،رضائ ژ.، نژاد،رستم ف.،، منفرد غ.، ی،جعفر
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