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  چكيده
-بندي ژئومورفوسـايت در اين پژوهش، با يك نگرش مديريتي و سيستمي به شناسايي، بررسي و اولويت

 يريكـارگ  بـه روش كار بر مبناي مطالعات تئوريك، ميداني و . است شده پرداختههاي شهرستان سردشت 
و نيـز   Entropyو  Sawهاي موردي روش صورت بهو  )MADAM(چند شاخصهگيري هاي تصميممدل

) گزينه(براي نيل به هدف، پنج ژئوسايت. بوده است وتحليل تجزيه باهدف GPSابزارهاي تحقيقي نقشه و 
شامل جذابيت بصري سايت، دسترسي و ميزان برخورداري،  تأثيرگذارشناسايي و با چهار معيار و شاخص 

هـاي گردشـگري بـر اسـاس  آنتروپـي و نيـز آنتروپـي        عداد جاذبهو ت ها زيرساختآمادگي براي توسعه 
ـ نتيجه، خروجي حاصل از  عنوان به. مورد ارزيابي قرار گرفتند شده تعديل هـا در هـر دو   شـاخص  يوزن ده

در مرحله بعد با نتـايج موجـود و بـر اسـاس     . روش يكسان حاصل گرديد كه دال بر دقت مطالعاتي است
سـايت چشـمه   (A2،)آبشـار شـلماش  (A1ها به ترتيب شـامل  مورفوسايتبندي ژئو، اولويتSawروش 
واكـاوي  . برآورد گرديدند) سايت دشت وزنه(A3و ) سايت رودخانه زاب(A5، )سايت بيوران(A4،)گراوان
هـاي طبيعـي   شـود، بيـانگر نقـش اصـلي شـاخص     نتيجه اصلي پژوهش محسوب مي نوعي بهكه  مسئله

هاي گردشگري در پيرامون هر و نيز تعدد جاذبه) بودن فرد صربهمنح( همچون جذابيت بصري موردبررسي
هـا و دسترسـي   هاي مديريتي و انساني همچون فضا و آمادگي ژئوسايتژئوسايت همراه با نقش شاخص

توان بـه ژئوسـايت دشـت    مي مسئلهاين  تأييددر . هاي برتر استتركيبي در انتخاب ژئوسايت صورت به
ها اشاره كرد كه معيار عدم دسترسي مناسـب و عـدم ميـزان    با ديگر ژئوسايتاي مقايسه صورت بهوزنه 

نتيجه  عنوان بهتوان پس مي. رديقرار گبرخورداري از امكانات حداقلي باعث شده است كه در اولويت آخر 
سـنجي و شناسـايي   تلفيقي در توان صورت بهدر اين پژوهش  موردمطالعههاي نهايي اشاره كرد كه روش

ايجاد ژئوتوريسم موفق پايدار و نيز توسـعه   باهدفها مديريت ژئومورفوسايت نهايتاًضعف و قوت و نقاط 
نمونـه در مـورد مـديريت     عنـوان  بـه . هسـتند  مـؤثر توانمنـد ولـي محـروم بسـيار      ويژه بهپايدار مناطق 

كـه  هاي ژئومورفوتوريسمي متعـددي وجـود دارد   ژئومورفوتوريسم سردشت مشخص گرديد كه پتانسيل
هاي مـديريتي همچـون   با توجه به مرزي بودن و وجود توريسم بازار، در صورت باال بردن شاخص ويژه به

ها، يك تحـول در جريـان   ارتباطي و دسترسي و نيز ايجاد فضا در سطح ژئوسايت هاي راهتوسعه و بهبود 
  .گرددژئومورفوتوريسم و پايداري محيطي  و نيز توسعه پايدار منطقه ايجاد مي

  بندي، آنتروپي، سردشتگردشگري، ژئومورفوسايت، اولويت :واژگان كليدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويسنده مسئول:                                                                           E-mail: M.salari@uok.ac.ir 

           



 167 ...هاژئومورفوسايت)بنديو اولويت شناسايي(مديريت

 
  مقدمه

هاي متعددي نواحي با مسائل و چالش ها و استانهنوز توسعه برخي  ،در شرايطي كه قرن بيستم به پايان رسيده است
اند مسائلي همچون فقر، نبوده و نتوانسته آميز موفقيتحي راهبردهاي گذشته در زمينه توسعه نوا چراكهمواجه است 

ز رشد و اين راهبردها در توزيع منافع حاصل ا. كنند تأمينرا  زيست محيطاشتغال، بهداشت، امنيت غذايي و پايداري 
يكي از . اندنواحي روستايي شده خصوص به د مشكالت متعددي براي برخي نواحيسبب ايجاتوسعه نيز موفق نبوده و 

، توسعه و گسترش توريسم در نواحي محروم و داراي قرارگرفته موردتوجهدر اغلب كشورهاي جهان  اخيراًكه  راهبردهايي
، گردشگري با توجه به خصلت ارتباط دراين). 36:1383قادري،( باشدهاي الزم براي گسترش گردشگري ميپتانسيل

يعني يك جريان مداومِ سرمايه و انسان كند، مي دشگر از مركز به پيرامون حركتبدين مفهوم كه پول و گرساختارشكني،
يزدي و پاپلي(اند درآمدهامواج سريع  صورت به كه آنهاي جديد شكنيساختار ويژه بهو  از مركز به پيرامون وجود دارد

  . است مؤثردر حوزه گردشگري بسيار  براي فضاهاي توانمند و داراي جاذبه) 71: 1385سقايي، 
توان آن را از مي كه طوري بهآمده است، قالب يك سيستم جهاني دريك صنعت فراگير و پويا در  عنوان بهامروزه توريسم 

جهان  دهنده شكلنيروهاي  ترين مهمزمان حال توريسم بدون شك يكي از در . ين صنايع جهان قلمداد كردترموفق
نمونه  عنوان به. تواند ناشي از كاركردهاي متعدد و متفاوت آن باشدنقش مي ينكه ا) 1،2000:214كوهن و كندي(ماست

يك نيروي اجتماعي مهم در تعيين وضعيت جوامع محلي و مقاصد گردشگري نقش اساسي را  عنوان بهتوريسم امروزه 
كسب درآمدهاي  :ازجملهآن  غيرمستقيمتوان به اثرات مثبت مستقيم و از داليل توسعه شتابان فرايند گردشگري مي. دارد

مناطق و  و امنيتفرهنگي و ثبات  -سرشار ارزي، افزايش درآمد سرانه، ايجاد اشتغال و همچنين توسعه روابط علمي
  . توسعه پايدار اشاره كرد نهايتاً

هاي متفاوت هاي مختلفي با اهداف و انگيزهاست و به بخش واردشدهگردشگري  در حوزهبنابراين امروزه مفاهيم جديدي 
ترين يكي از رايج عنوان بهگردشگري، ژئوتوريسم است كه  در مباحثها ترين اين مفاهيم و حوزهاز جديد. شودقسيم ميت

تخصصي اكوتوريسم است  هاي رشتهاز  يكيژئوتوريسم. است شده مطرح هاي جهانكشور در سطحهاي گردشگري گونه
 اندازهاي و چشم زيست محيط حفظ. پردازدبه گردشگران با حفظ هويت مكاني مي شناسي زمين هاي پديدهكه به معرفي 

: 1385،پور رحيم(  .است توريسم ژئو اصلى از اهداف زمين چهره زدن برهم در انسان از دخالت خوددارى وتغيير  عدم آن،
گرفتن بيشتر رسمي در واكنش به نياز براي در بر صورت بهدر قبل،  شده مطرحمباحث مرتبط  باوجوديسم مفهوم ژئوتور). 1

با نگرش اوليه مطالعات در ايران نيز ). 2009:257، 2تراويس و هگي(مطرح شد 2002موضوع از اكوتوريسم، در سال 
  .شد آغاز) 1383(توسط امري كاظمي اطلس ژئوتوريسم قشم تأليفبا  ويژه بههاي اخير و در سالژئوتوريسم 

هاي علمي در ارتباط مشترك با حوزه علوم زمين و ژئومورفوتوريسم،يكي از گرايشتر، تخصصي موردي و صورت به
، 3رينارد و همكاران(ي ژئومورفولوژيك است هاي ويژهها يا مكانگردشگري است كه اساس آن شناخت ژئومورفوسايت

علمي، اكولوژيكي، فرهنگي، زيبايي و هاي ها، از مفاهيم جديدي هستند كه از ارزشژئومورفوسايت). 148، 2007
گيري در شكل توجهي قابلهاي توانمنديها بنابراين ژئومورفوسايت). 159، 2007، 4پريرا و همكاران(اقتصادي برخوردارند 

هدف نهايي نيز در مباحث ژئوتوريسم، توريسم موفق پايدار است كه ضمن كسب درآمد براي .گردشگري پايدار هستند
مقاصد گردشگري شوند  محيطي زيستدر پايداري  ها آنمردم و نقش  يساز آگاهن، از همين طريق منجر به جوامع ميزبا
در سطح دنيا نيز تعريف از توريسم پايدار ). 140: 1394ساالري و همكاران،(خود توسعه پايدار را محقق سازند كه به دنبال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Cohen & Kennedy 
2 - Travis &Heggie 
3 - Reynard& et al 
4 - Pereira & et al  
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آمد همراه با رفع فقر از جوامع محلي و مقصد و موفق بنا به نظر متخصصان و كارشناسان مبتني بر كسب در

ها و نيز توسعه پايدار سايتژئو محيطي زيستآن پايداري  تبع بهكه ) 1385:1پور،رحيم(است) هاژئومورفوسايت(گردشگري
  . گرددجوامع عملي مي
ضرورت اساسي براي  عنوان به )هاژئوسايت(هاي محيطيگري داراي جاذبهكه منابع و مقاصد گردش هرچندبا اين اوصاف، 
و صنعتي  يافته توسعهدر سطح كشورهاي  ويژه به اما تجربه، رودن گردشگري و توسعه آن به شمار ميگسترش جريا

است كه صرف داشتن جاذبه در گسترش جريان گردشگري و توسعه پايدار منتج از آن مهم نيست، بلكه يكي از  بيانگر آن
تماتيك و استفاده بهينه از داشتن نگرش سيستمي و مديريت سيس درواقعريزي پايدار و ئل مهم، مديريت و برنامهمسا

  .ها استجاذبه
موقعيت قرارگيري ايران همراه با گستردگي آن در طول و عرض جغرافيايي و نيز تغييرات چشمگير ارتفاعي و امتداد 

ناسي، سرزميني با تنوع فرايندهاي دروني و شتحوالت آن در طول تاريخ زمين ويژه بههاي موجود و خاص كوهستان
شناسي و زيستي موجود تنوع زمين درواقع.هاي گوناگون جغرافيايي استآن پيدايش محيط برآيندبيروني ايجاد كرده كه 

 و توسعه جذب جهت بسترسازي برايكه آن را در رديف ده كشور نخست جهان قرار داده است، شرايط بسيار مناسبي 
يكي از راهكارها . قرارگيرند مورداستفاده و مداوم منطقي و صحيح طرق به بايد داردكه توريسممورفوژئو و توريسم صنعت

سردشت نيز يكي از اين  شهرستان. نيز توجه به فضاهاي توانمند محلي در سطح كشور با نگاه مديريتي در اين حوزه است
هاي پتانسيل ازلحاظسيرجان و نيز زاگرس،  -سنندجبه دليل موقعيت قرارگيري بينابيني در زون  مناطق است كه

هاي ديناميك دروني و ژئوتوريسمي منتج از فرايند هاي قابليتبه لحاظ تنوع  بين يندراژئوتوريسمي بسيار غني است و 
طح اين در س. خواند) ژئوتوريسمي(هاي طبيعيتوان آن را موزه جاذبهبيروني در طول زمان در سطح بااليي قرار دارد و مي

شناسايي و (دارند كه در صورت مديريتوجود متفاوت  يمنشأهابا شكل و هاي طبيعي ها و لندفرمشهرستان انواع جاذبه
پتانسيلي براي  عنوان بهبا توجه به مرزي بودن و نيز وجود توريسم بازار، در يك ارتباط متقابل،  ويژه به، )بندياولويت

هاي گردشگري در سطح محيطي و توسعه زيرساختاي براي پايداري زيستدرآمدزايي منطقه هستند و به دنبال آن زمينه
  .  گرددمي پذير امكانو تعريف عملياتي ژئوسايت و نيز توسعه پايدار  شده فراهممحدوده مطالعاتي 

كلي  صورت بههاي مختلف هم ها و روشريسم، مطالعاتي با نگرشجديد بودن نسبي بحث ژئوتو باوجودبا اين اوصاف و 
به بحث ) 1384(زمرديان. شده است قرارگرفتههاي سيستماتيك كمتر مدنظر است ولي نگرش شده انجامو نيز موردي 

يك  در)  1388(در ادامه نوجوان و همكاران. اي پرداختژئومورفوتوريسم در سواحل خزر با يك ديد بررسي و مقايسه
  . قراردادندهاي آن را مورد واكاوي هاي يزد و جاذبهپژوهش ژئوتوپ

منجر  درنهايتو مطالعات ميداني كه  شناسي زمينبا استفاده از نقشه توپوگرافي نقشه ) 1390(زاده و همكارانحسين
هت تمركز مطالعات هاي طبيعي جها و پديدهبه تهيه نقشه ژئوتوريسم شهرستان دزفول شده و به معرفي كليه جاذبه

كه مبتني بر شناسايي نقاط قوت  swotريزي راهبردي از يك مدل برنامه)  1390(غازي و قديري. ژئوتوريسمي پرداختند
ها و تهديدها از محيط خارجي است بهره گرفتند و راهكارهاي مديريت ژئوتوريسم در و ضعف از محيط داخلي و فرصت

  .پارك ملي كوير را ارائه كردند
هاي پارك ملي كوير پرداختند كه در اين تحقيق بر اساس روش به ارزيابي ژئومورفوسايت) 1391(صودي و همكارانمق

. ژئوسايت برتر انتخاب كردند عنوان بهاي را هاي واريزهشيب درنهايتقرار داده و  موردبررسيژئومورفوسايت را  10پريرا، 
بندي ارزيابي و اولويت گانه سههاي هاي گردشگري كوير مرنجاب با روش، به ارزيابي قابليت)1392(فخري و همكاران 

 عنوان بهها اي و برخانهاي درياچهپادگانه بين دراينشامل پريرا، پرالونگ و رينارد همراه با مطالعات ميداني پرداختند و 
  . ها معرفي شدندبرترين جاذبه
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توان به هاي با ديدگاه كلي ميپژوهش كه بهزيادي صورت گرفته  هايپژوهش نيز در ارتباط با اين بحث در سطح جهان

در مورد اكوتوريسم و آثار اقتصادي آن، كاالفورا ) 2000(2در ارتباط با ارزيابي موردي توريسم ، واندر) 1999(1راس و وال
، نيوسام )2006(5نيوسامها، داولينگ و در مورد اثرات انساني روي ژئومورفوسايت) 2004(4و هودسون) 2002(3و همكاران
با توجه به اهميت موضوع و سيستمي بودن . اشاره كرد... ژئوتوريسم و  يها مؤلفهها و در مورد جنبه)2012(و داولينگ

ها مطالعات زيادي ها و مدلتوسعه روش ويژه بهموردي نيز در ارتباط با زواياي مختلف و  صورت بهتوريسم، ئوژ مسئله
هاي ژئومورفولوژيكي روشي را ارائه براي برآورد توان توريستي و استفاده از سايت) 2005(6ونگ پرال.است گرفته انجام

تركيبي عيار گردشگري  صورت بهاي از پارامترهاي كمي و كيفي چهارگانه گذاري، مجموعهكردند كه در آن مبناي ارزش
ها، به ارائه يك مدل ارزيابي در قالب ارزش ژئومورفوسايتدر ارتباط با بررسي ) 2007(رينارد و همكاران. كنندرا تعيين مي

 تأييدو پارامترها پرداخته و با توجه به كارايي آن در قالب يك مدل مورد  ها زيرمجموعهبا تنوعي از  افزوده ارزشعلمي و 
دي بر اساس نوع بنجنوبي به ارائه يك روش خوشهسيتون كرهدر بررسي غار هوان) 2008(7كيم و همكاران. قرار گرفت

ها تعيين كاربري غالب ژئومورفوسايت تر چهارگانهبندي بررسي گردشگران پرداخته و با توجه به پارامتر انساني يك طبقه
در ارتباط با پارك ملي پيرنه فرانسه يك مدل ارزيابي با نگاه مديريتي تهيه تا ) 2011( 8فيليت و سورپ. .ارائه دادند

در پژوهش خود در ارتباط با توسعه ) 2014( 9هورتاد و همكاران.  ي در آن منطقه شودراهنماي اقدامات گردشگر
شناسي آن، در غار كريستال در غرب استراليا با در نظر گرفتن بازديدكنندگان به اين نتيجه رسيدند كه ژئوتوريسم و گونه

بحث تحليل شبكه را در ) 2014(10انفارساني و همكار. باشدتوسعه ژئوتوريسم منوط به توسعه توريسم فرهنگي مي
هاي جهاني و مقاصد ژئوتوريسم مطرح كردند و در اين راستا به ارزيابي رابطه بين شبكه ژئوپارك عنوان بهها ژئوپارك

  . اروپا پرداخته و نتايج بيانگر تمركز روي تبادل دانش در حوزه ژئوتوريسم و پايداري آن است
هاي مختلف و نيز استفاده از العات در حوزه ژئوتوريسم و ژئومورفوتوريسم با نگاهمط سوي بهها بيانگر حركت بررسي

 صورت بهگيري چند معياره و باشد ولي با اين اوصاف جايگاه مطالعات با نگرش تصميمهاي متعدد ميها و روشمدل
گيري در بين بندي و تصميمقابليت باال در حوزه مديريتي و اولويت باوجود، Sawو  Entropyخاص مطالعات با روش 

نمونه  عنوان بهدر حوزه داخلي بسيار محدود و كمرنگ است و  ژئوتوريسم ويژه بههاي مربوط به ژئومورفولوژي و پژوهش
مقيمي و  توسط لغزش ينزمبندي تنها مواردي محدود و البته در ارتباط با مسائل محيطي ديگر همچون پهنه

با مدل آنتروپي وجود ) 1390(سايش در حوزه آبخيز مربوط به پژوهش مقيمي و همكاران و نيز تعادل فر) 1391(همكاران
موردي در  صورت بهها در حوزه دانش ژئومورفولوژي و با اين اوصاف با نگرش جديد سعي در بسط اين مدل و روش. دارد

بر . موردي و عملياتي در ارتباط با مديريت ژئومورفوتوريسم است صورت بهو ها و ژئوتوريسم حوزه مديريت ژئوسايت
به شناسايي، ها،اين مدل يريكارگ و به توسعه منطقه و نگاه مديريتي باهدفنگرش جديد و همين اساس در اين مقاله با 

  . است شده پرداخته ها در سطح شهرستان سردشتژئومورفوسايت بندي يتاولوبررسي و معرفي، 
  هاي محيطي محدوده مطالعاتيو ويژگيموقعيت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Ross & Wall 
2 - Wunder 
3 - Calaforra& et al 
4 - Hudson 
5 - Dowling & Newsome 
6 - Prolong 
7 - Kim & et al 
8 - Feuillet &Sourp 
9 - Hurtado 
10 - Farsani& et al 
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. است شده واقعهاي استان آذربايجان غربي است كه در منتهي اليه جنوب غربي آن شهرستان سردشت يكي از شهرستان

 43درجه و  45دقيقه تا  10درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  44درجه و  36دقيقه تا  55درجه و  35محدوده آن بين  
دقيقه و  9درجه  و  36مركز شهرستان نيز شهر سردشت است كه در عرض شمالي . است ارگرفتهقرطول شرقي  دقيقه

از  كيلومترمربع 1411شهرستان سردشت با وسعت  .ثانيه واقع است 45دقيقه و  28درجه و  45ثانيه و طول شرقي  30
( شمال به شهرستان پيرانشهر، از شمال شرق به مهاباد، از شرق به مهاباد و بوكان و از جنوب شرقي به استان كردستان

شهرستان سردشت در بخش جنوب غربي  درواقع. شودو از جنوب و غرب به كشور عراق محدود مي) شهرستان بانه
نوار مرزي آن نيز منطبق . د مرز ايران و عراق كشيده شده استنوار عمودي و در امتدا صورت بهاستان آذربايجان غربي 

المللي مرز آبي بين ،در غرب) ژاراوه(بر مرز آبي و خشكي است كه رودخانه زاب در قسمت جنوب و رودخانه وزنه 
خانه زاب رود المللي بينمرز آبي . نوار مرزي منطبق بر خشكي است ها قسمتشهرستان و كشور را تشكيل داده و در بقيه 

- ژئومورفوسايتانتخابي و به عبارتي  هاي محدوده).2:1368جعفري،(كيلومتر است 5/4كيلومتر و رودخانه وزنه  45كوچك 

 شده دادهنشان  ها آنموقعيت و پراكندگي  شماره يكنيز در محدوده شهرستان هستند كه  در شكل  موردمطالعههاي 
قسمت زاگرس و  ترين يشمال غرببا توجه به موقعيت قرارگيري در  لعهموردمطاژئومورفولوژي، منطقة از ديدگاه .است

قلمداد  اي بسيار متنوع و پوياسيرجان پهنه -ساختي سنندجو نيز قرارگيري در زون زمين ترين نيمة آذربايجان جنوب غربي
حداكثر درجه . باشد متر مي يميل 860ميانگين بارش ساالنه آن . سرد و مرطوب قرار دارد در منطقهاقليمي  ازنظر. شودمي

 ). آمار هواشناسي ايستگاه سينوپتيك سردشت(باشد درجه در ژانويه مي -25درجه در ژوئيه و حداقل  6/39حرارت 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نها در سطح آجايگاه جغرافيايي منطقه و موقعيت ژئومورفوسايت :1شكل 

  
  )هاژئومورفوسايت(موردمطالعههاي محدوده

، پنج ژئومورفوسايت بارز و ارتباط دراينبر اساس مطالعات ميداني و نيز شناخت كامل از محدوده و نيز مباني نظري موجود 
شاخص در سطح شهرستان سردشت براي اين پژوهش شناسايي و انتخاب شدند كه در ادامه ضمن معرفي مختصر 

  . اندقرارگرفتهدر قالب هدف پژوهش  موردبررسي
  : آبشار شلماش سايت
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اين سايت در مسير . است قرارگرفتهدقيقه طول شرقي  29درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  5درجه و  36در محدوده 

اين . است قرارگرفتهله چند كيلومتري جنوب شهر سردشت جاده سردشت به روستاي شلماش و نيز دهستان آالن در فاص
تر به علت ارتفاع زياد و متري نمايان هستند كه آبشار جنوبي 200كوتاه سه آبشار در مسافتي  صورت به درواقعآبشار 

تر كه در اطراف آن پوشش جنگلي متراكم وجود دارد از گردد و آبشار شماليدر مركز آن آبشار تلقي مي ،شكست شيب
). 202:1379ي،خضر(كنداندازهاي طبيعي زيباي منطقه محسوب شده و ساليانه مردم زيادي را به خود جلب ميچشم
زيباي  هاي جنگلو در ميان  پموستاي شلماش در بستر رودخانه چماين سه آبشار در مسير شهر سردشت به رو درواقع

 نسبتاًرسي طبيعي زيبا، دست انداز چشمتوان به اين سايت مي هاي ويژگياز . كوهستاني قرار دارد سارهاي چشمهمنطقه و 
ها اشاره كرد كه مجموعه اين عوامل زمينه را براي بازديد و لذت بردن گردشگران و نيز آسان و نيز تعدد جاذبه

  . گردشگري علمي فراهم كرده است
  :سايت چشمه گراوان

و  ها جاذبهحدوده در م نوعي بهگراوان است كه  معدني آبطبيعي در سطح شهرستان چشمه  هاي جاذبهيكي ديگر از 
دقيقه  32درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  13درجه و  36اين سايت در محدوده  . اردگرمايي قرار دهاي زمينپديده

گويز در نزديكي شهر ربط و اين جاذبه شاخص در روستاي كاني. متري قرار دارد1040طول شرقي و با ارتفاع متوسط  
يبايي آن در ارتباط با بر جاي جذابيت و ز. شرق رودخانه زاب در مسير ارتباطي سردشت به  شهرستان مهاباد قرار دارد

گذاشتن رسوبات آهكي و ايجاد لندفرمي مخروطي شكل، پس از جريان يافتن در سطح زمين و خواص درماني آن مثل 
است كه امالح محلول آن  معدني آب هاي چشمهاين چشمه از  درواقع). 54:1377و همكاران، دل زنده( پوست درماني است

آن است خاص  انداز چشممطالعه،  باهدفآن در ارتباط  هاي ويژگياز ). 140:1379خضري، (حداقل يك گرم در ليتر است
و نيز با رودخانه زاب   جواري همو از سويي با توجه به دسترسي آسان و  شود ميبارز در منطقه مشاهده  صورت بهكه 
بنايي در سطح اين محدوده اي و زيررا براي گردشگري و اقدامات توسعهو فضاي قابل توسعه، زمينه مناسبي  درماني آب

  .فراهم آورده است
  :سايت دشت وزنه

از لحاظ موقعيت نيز در . غربي شهرستان و نيز شهر سردشت قرار دارداين سايت در محدوده حوضه آبخيز وزنه و در شمال
 قرارگرفته متري1700دقيقه طول شرقي و ارتفاع متوسط  18درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  23درجه و  36محدوده 

اين دشت . اي استيك دشت دامنه درواقعربعي است و ماي هموار و مساحت چند كيلومترپهنه صورت بهاين دشت . است
- از جذابيت). 109:1385ساالري،(جنوبي كشيده شده است -شمالي نهايتاًغربي ـ شرقي و  صورت بهدر شمال حوضه و 

هاي مئاندري در جوار توده صورت بهها و نيز جريان رودخانه ني چشمههاي آن هواي خنك و مطبوع همراه با فراوا
  . كوهستاني، شرايط مناسبي را فراهم كرده است

  :سايت بيوران
بيوران است كه شامل  وهواي آبيكي از مناطق جذاب ديگر در سطح شهرستان سردشت، محدوده مسكوني و خوش 

دقيقه  25درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  10درجه و  36موقعيت رياضي آن . روستاهاي بيوران سفلي و عليا است
 هاي جنگلبسيار زيباي بيوران و دره بسيار سرسبز و  يها روستاهاي اين محدوده وجود از جذابيت. طول شرقي است

از سويي نزديكي آن به . است "رسو شيت"فت و وجود سرچشمه بسيار زيباي طبيعي و مناظر كوهستاني همچون كوه بل
پتانسيلي در راستاي توسعه  عنوان بهنيز قرارگيري در مجاورت مرز رسمي كيله با عراق، شهر سردشت و دسترسي آسان و 

  .   باشدژئومورفوتوريسم منطقه سردشت مطرح مي
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  :سايت جنگلي زاب
). 1346:103ثابتي، (است فراگرفتههايي انبوه و نوع خاك، بعضي از نواحي ايران را جنگل لفمختبر اثر تنوع اقاليم 

بلوط  ها آنهاي زاگرسي واقع بوده و نوع غالب ها است كه در ادامه جنگلژئومورفوسايت جنگلي زاب يكي از اين نمونه
كانون زيستي به آن شهر  ترين نزديكدر حدفاصل شهرهاي سردشت و پيرانشهر واقع است و  موردنظرمحدوده . است

تحت حفاظت 1380از سال  زيست محيطبخشي از اين سايت بر اساس مصوبه سازمان حفاظت . جديد ميرآباد است
جوامع . گذردباشد كه رودخانه زاب از وسط آن ميكوهستاني مي -مورفولوژي كلي اين سايت جنگلي. است قرارگرفته

. نيز در سطح اين سايت پراكندگي دارند... رسي همچون بنه، زالزالك و بادام خودرو و درختي ديگر مربوط به پوشش زاگ
ب و جذاشهري و نيز مناظر  هاي كانون، نزديكي به توان به تراكم و تنوع پوشش درختياين سايت مي هاي قابليتاز 
مئاندرهاي زيبا و نيز وجود آثاري  اي همچونميان آن و اشكال زيباي رودخانهخانه زاب از مطلوب و گذر رود وهواي آب

  . تاريخي همچون پل قالتاسيان در محدوده به همراه وسعت زياد سايت اشاره كرد

  
  )نگارندگان: ماخذ(هاي محدوده مطالعاتي آبشار شلماش و چشمه معدني گراواننمايي از ژئوسايت :2شكل

  مواد و روش تحقيق
آماري و استفاده  هاي تحليلاي و نيز ميداني و كتابخانه با توجه به ماهيت موضوع مطالعاتي، روش كار بر مبناي مطالعات

و نيز  ها آنبا توجه به كارايي Sawو  Entropyموردي  صورت بهو ) چند معياره گيري تصميم(هاي رياضي از مدل
الزم در راستاي مباني نظري موضوع  اي كتابخانهابتدا مطالعات . ها در بحث توريسم بوده استاين روش توسعه باهدف

هاي شاخص و نيز ويژگي )هاژئومورفوسايت(هاصورت گرفته و در مرحله بعد با انجام مطالعات ميداني به شناسايي گزينه
 موردبررسيهاي مطالعه مرحله معيارهاي ارزيابي تعيين و بر اين اساس در قالب روش ازاين پساست و  شده پرداخته ها آن

... و  GPSشناسي و نيز هاي توپوگرافي، زمينتركيبي از نقشه  صورت بهدر اين راستا مواد تحقيقي نيز . رفتندقرار گ
  .  اندقرارگرفته مورداستفاده

گزينه موجود به كار  mترين گزينه از بين انتخاب مناسب منظور به، )1MADM(چند شاخصه گيري هاي تصميم مدل
 كه طوري به: گرددفرموله مي 2شكل گيري چند شاخصه توسط ماتريس تصميم. )2،2005،3فيگويرا و همكاران(روندمي
Aiگزينه  دهنده نشانi  ،امxjشاخص  دهنده نشانj  ام وrij ارزش شاخص  دهنده نشانj  ام براي گزينهi هدف . ام است

ترين ارزش يا موجود است كه اين گزينه ارجح هايانتخاب گزينه برتر در بين گزينهMADMهاي در استفاده از مدل
انتخاب  مسئلهعوامل كمي و كيفي گوناگون و گاه متضاد در  تأثيربا توجه به  درواقع. )2:1378اصغر پور،(مطلوبيت را دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Multiple- attribute- decision- making 
2 - Figueira& et al  



 173 ...هاژئومورفوسايت)بنديو اولويت شناسايي(مديريت

 
 گيريهاي تصميمتر نياز اصلي است كه استفاده از روشگيري بهتر و جامعو اولويت، يافتن روش مناسب براي تصميم

  )2:1380مهرابي كوشكي، (باشدپاسخي بدين نياز مي

  
  گيري چند شاخصهماتريس تصميم :2شكل

  
-استفاده ميزير  صورت به 1ايفاصله دوقطبيمقياس  در بسياري از موارد براي تبديل معيارهاي كيفي به معيارهاي كمي از روش

  :شود

 

0 

خيلي كم

1 3 

 كم

5
متوسط

7
زياد 

9
خيلي زياد

10 

  
 

تر است كه هر چه بيشتر باشند، مطلوب"راحتي"مانند  شاخص با جنبه مثبت هاي شاخصبراي  گيري اندازهبته اين لا
ارزش ممكن  بيشترين كننده مشخصارزش ممكن است و ده  كمترين كننده مشخصصفر  ،بطوريكه در اين معيار. است

  ).193: 1387اصغرپور،(.است موردنظراز شاخص 
- هاي كيفي در يك طيف خيلي كم تا خيلي زياد به مقادير و شاخصق، شاخصيعني با استفاده از روش ساده و سريع فو

  .شوندهاي كمي تبديل مي

  2بي مقياس كردن
 مقياس كردنبيبايد از ) هاي گوناگونبه ازاي شاخص(  گيري اندازههاي مختلف شدن مقياس مقايسه قابل منظور به

شده و ) از بردار نظير(هاي ماتريس مفروض داراي واحد مشابه ي ستونين طريق كليهاستفاده نمود، كه بد هاشاخص
با توجه  به نوع در اين مقاله  ،مختلف بي مقياس كردن هايروشاز ميان  .گرددآسان مي درنتيجه ها آنمقايسه كلي 

گيري مفروض بر مجموع از ماتريس تصميم (rij)  است، كه در اين شيوه هر عنصر شده استفاده ينرم خطاز  مسئله
  .است شده دادهنشان  1كه اين فرايند در رابطه شماره ) 194:1378اصغر پور، (شوددر هر ستون تقسيم مي (rij)مقادير 

  
  
)1(   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

2- Bipolar – scale 

1

 , j=1,2,...,nij
ij m

ij
i

r
n

r
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و اين اهميت نسبي درجه  شده )1نرماليزه(واحد بايد باشدبا ها برابر مجموع اوزان شاخص ،MADMدر اكثر مسائل 
يي هاروش آنتروپي يكي از روش. سنجدمي موردنظرگيري ها براي تصميمارجحيت هر شاخص را نسبت به بقيه شاخص

  .سنجدچند معياره را مي گيري تصميمموجود در يك  هايصبراي شاخ هاوزنارزيابي  است كه

  2:آنتروپي مدل
دهنده مقدار عدم اطمينان موجود از محتواي مورد انتظار كه نشانطوريهباشد بآنتروپي يك مفهوم عمده در علوم مي

 شده بيانآنتروپي در تئوري اطالعات معياري است براي مقدار عدم اطمينان  ديگر عبارت به. اطالعاتي از يك پيام است
  ). Pi(توسط يك توزيع احتمال گستر

  : شودتشريح مي 2رابطه شماره  صورت بهو زير  صورت بهاين عدم اطمينان 
  
)2 (  
  
  

  . E ≤ 1 ≥ 0نيتأم منظور بهيك ثابت مثبت است  K كه طوري به 
براي هر ستون محاسبه ) نظمي و فاصله مقادير نسبت به هم استكه نماد بي(پس با توجه به رابطه فوق مقدار آنتروپي 

، ها با يكديگر piو مقدار آن در صورت تساوي  شده محاسبهاساس مكانيزم آماري  برPiاز توزيع احتمال  E. شودمي
  .مقدار ممكن خواهد بود بيشترين

معياري براي  عنوان بهتواند حاوي اطالعاتي است كه آنتروپي مي MADMاز يك مدل  گيري تصميميك ماتريس 
  .ارزيابي به كار رود

  ):3رابطه شماره(خواهيم داشت آمده دست بهسپس در ادامه براي محاسبه وزن هر شاخص با توجه به آنتروپي 
  

)3(

  

jd نماد نظم دهي است وjw  وزن مربوط به شاخصj  است .  
شود، كه از اين روش تحت نيز استفاده مي DMها توسط مواردي در استفاده از مدل آنتروپي از اعمال وزن شاخصدر 

 نظر اعمالام بعد از   jوزن شاخص  'jwيعني مطابق رابطه زير ). 4رابطه شماره(شودياد مي "شده تعديلآنتروپي  "عنوان
  : است ) jيعني همان (ام   jدر مورد شاخص  DM) اعمال وزن(

  
)4 (  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Normalize 
2- Entropy 

  njKnnkE
m

i
ijijj ,...,2,1,

mln 

1
,ln

1
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1 , ;  j=1,2,...,nj
j j j n
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'  ; j=1,2,...,nj j
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دهد و اما در اين مقاله براي رسيدن به ها را نشان ميشاخص وزن دهياست كه  wخروجي مدل آنتروپي يك بردار 

) مسئلهبا توجه به نوع (MADMهاي ترين گزينه از يكي ديگر از مدلمناسبها و رسيدن به يعني ارزيابي گزينه ،هدف
است،  MADMدر  كارگيري به هاي از روشاين روش يكي . شوداستفاده مي )1SAW( يعني روش مجموع ساده وزين

، آمده دست بهكه در بحث از خروجي مدل آنتروپي ) هااوزان اهميت از شاخص(Wبا مفروض بودن بردار كه طوري به
  :)5رابطه شماره(گرددزير محاسبه مي صورت به) A*( ترين گزينه مناسب
 

)5(  
  :كه طوري به
*A :ترين گزينه يا گزينه برترمناسب  
jw : آيدمي به دستوزن مربوط به هر شاخص است كه از خروجي مدل آنتروپي.  

ijn : مقدار متناسب با سطرi و ستونj ام از ماتريس نرماليزه.  
  .ها، اقدام به واكاوي بحث پژوهش سده استدر مرحله بعد بر اين اساس و در قالب اين مواد و روش

  هاي تحقيقبحث و يافته
قرار گرفتند،  مورداشارهدر بحث مواد و روش  قبالًدر راستاي پژوهش، در اولين مرحله بر اساس مطالعات تركيبي كه 

هاي ها و روشهاي شاخص در سطح محدوده مطالعاتي شد و براي تحليل در قالب مدلاقدام به تعيين ژئومورفوسايت
براي  صرفاًها يك كد اختصاصي ي كه براي هر يك از ژئومورفوسايتصورت به. اقدام شد ها آنمدنظر به كدگذاري 

، گراوانسايت چشمه : A2، آبشار شلماشسايت : A1كه  ترتيب اين بهست، ي كه در زير آمده اصورت بهشناسايي و تحليل 
A3 : دشت وزنهسايت ،A4 : بيورانسايت ،A5 :سايت جنگلي زاب، تعريف شدند .  

گيري پژوهش شد كه در بحث مواد و روش ها اقدام به تعيين ماتريس تصميمواكاوي ژئومورفوسايت باهدفدر مرحله بعد 
 :x2جذابيت بصري سايت، : x1(شاخص چهارگيري براي در اين مرحله ماتريس تصميم. است شده دادهكامل توضيح 

تعداد : x4،ها زيرساختيا آمادگي براي توسعه  فضا: x3برخورداري از مراكز رفاهي و خدماتي،  دسترسي به سايت و ميزان
نكته . تعيين شدزير  صورت  به گيربا توجه به نظر تصميم )هاژئومورفوسايت(گزينه فوق و پنج)هاي گردشگري سايتجاذبه
تركيبي از پارامترهاي كمي و كيفي بر  صورت بهگير مبتني بر شناخت و بررسي كامل از منطقه و ، نظر تصميمتوجه قابل

  . شودهاي مدنظر است كه خود نوعي امتياز براي اين روش در مطالعات ژئومورفولوژيك محسوب مياساس شاخص
 

1 2 3 4

1

2

3

4

5

                 x x x x

9 7 9 9

7 7 9 7

             5 1 3 5

7 9 5 5

7 5 5 7

m n

A

A

AD

A

A



 
 
 
 
 
 
  

 

هاي موجود براي هاي مدنظر، ارزشها و شاخصشود، با توجه به تنوع ژئومورفوسايتدر ماتريس مشاهده مي همچنان كه
- هاي مختلف اندازهشدن مقياس مقايسه قابلحال براي انجام محاسبات و .شوندهاي متفاوتي را شامل ميها، دامنهگزينه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Simple- additive- weighting method 

* max . ;  i=1,...,m ; j=1,...,ni j ij
i

j

A A w n
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كامل در بحث  صورت بهاست كه  شده پرداختهكردن بر اساس نرم خطي  رابطه شماره يك به بي مقياسگيري، بر اساس 

  . است قرارگرفته موردبحثمواد و روش 
1

2

3

4

5

.2571 .2414 .2903 .2727

.2000 .2414 .2903 .2121

             .1429 .0345 .2968 .1515

.2000 .3103 .1613 .1515

.2000 .1724 .1613 .2121

m n

A

A

A

A

A

D




 
 
 
 
 
 
  

  

زيابي در اين مرحله اقدام به ارشدن،  بردار مشابه و نرماليزه صورت بهدر باال  شده انجامحاال بر اساس مراحل عملياتي 
مورد كامل  صورت بهنيز آمده و در زير  دوشود كه فرايند كامل آن در رابطه شماره ها از طريق آنتروپي ميسايتژئومورفو

  . اندقرارگرفتهآناليز 
  

 

m=5, 1 0.6213ln 5k    

ها از طريق آنتروپي، فرايند ها براي ارزيابي ژئومورفوسايتشاخص دهيوزن باهدفدر قالب اين رابطه موجود و 
. زير ادامه پيدا كرد و مقادير تمام پارامترهاي الزم براي ارزيابي در روش آنتروپي برآورد گرديد صورت بهمحاسبه   

E1= - (.6213)
4

0

1 ln ni1=
i

ni

  

(.6213)((.2571) ln(.2571) (.2) ln(.2) (.1429) ln(.1429) (.2) ln(.2) (.2) ln(.2))     
E1= 0.9897, E2= 0.9124, E3=0.9523, E4=0.9841  

 
x4 x3 x2 x1 شاخص  

0.9841 0.9523 0.9124 0.9897 jE 

0.0159 0.0477 0.0876 0.0103 jj Ed 1 

0.0984 0.2953 0.5424  0.0638 


 n

j
j

j
j

d

d
w

1

 

 
4

2 3 4 1
1

1       ;   wj
j

w w w w


     
ها با آنتروپي، در مرحله بعد براي انجام محاسبات، و در راستاي دقـت مطالعـاتي از   پس از مشخص شدن وضعيت شاخص

گير اسـت و در رابطـه شـماره چهـار     تصميم ازنظرها اعمال وزن شاخص نوعي بهكه . شوداستفاده مي شده تعديلآنتروپي 
  . است شده دادهكامل نشان 

4

2 1 4 3
j=1

0.4,  0.3,  0.2,  0.1     ;      =1j          

. باشدزير مي صورت به آمده دست بهبر اساس اين رابطه مقادير   

 
1

1
ln , , 1, 2,3, 4

ln m

m

j ij ij
i

E k n n K j
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W1'= 0.0670, W'2 = 0.7604, W'3= 0.1035, W'4 = 0.0690   ;    
4

'

1

1j
j

w


  

':   درنهايتي كه صورت به ' ' '
2 3 4 1w w w w  نتيجـه حاصـل از آنتروپـي    نشـان داد كـه    هـا بررسـي .برآورد شدند

  . است كه خود دال بر دقت مطالعاتي است آمده دست بهكسان با نتيجه آنتروپي ي شده تعديل
 :SAWها با بندي ژئومورفوسايتارزيابي و اولويت

-بندي ژئومورفوسـايت ها و اولويتها، براي ارزيابي گزينهها با محاسبات از طريق آنتروپيحال پس از برآورد وزن شاخص

  . تركيبي اقدام شده است صورت بههاي فوق و با در نظر گرفتن نتايج قبلي حاصل از روشSawها، از طريق روش 
W = (W1, W2, W3, W4) = (0.0670, 0.7604, 0.1035, 0.0690) 

1

2

3

4

5

9 7 9 9

7 7 9 7

             5 1 3 5

7 9 5 5

7 5 5 7

m n

A

A
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A
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1

; i=1,...,m; j=1,...,nij
ij m

ij
i

v
n

v





 

1 0.777 1 1

0.777 0.777 1 0.777

                0.333 0.777 0.555 0.111

0.777 0.777 0.555 0.555

0.777 0.555 0.555 0.777

ijN

 
 
 
 
 
 
  

 

سپس ماتريس . است آمده دست بهگيري نرماليزه كردن عناصر ماتريس تصميمماتريس فوق، ماتريس نرماليزه است كه از 
ij.نرماليزه از رابطه   ij jv n w  آيدمي به دست . 

0 .067      0.591      0.103      0.069 
0.052      0.591      0.103      0.053 

 0.037      0.084      0.034      0.038 Vij= 
0.052      0.591      0.057      0.038  
0.052      0.422      0.057      0.053 

 
 
 

زير  صورت بهگزينه برتر ) يعني با محاسبه جمع سطري عناصر ماتريس وزين و انتخاب بيشترين مقدار( لذا از رابطه زير،
:آيديم به دست  

 
*A 1 = 0.830, *A 2= 0.799, *A 3= 0.193, *A

4= 0.783, *A 5= 0.584 
A1> A2>A4 >A5> A3 بنابراين:  

توان اشاره كرد كه در اين پژوهش مبناي نگرش سيستمي بوده است و بر اين اساس هاي تحقيق ميدر ارتباط با يافته
-با توجه به بررسي، درنهايت. قرار گرفتند موردبررسيها براي ارزيابي هدف ها و نيز شاخصاي از ژئومورفوسايتمجموعه

ها ژئومورفوسايت بنديو اولويت ، خروجيتركيبي و سيستمي صورت به ها و محاسباتمدل كارگيري بهو  شده انجامهاي 

* max . ;  i=1,...,m; j=1,...,ni j j
i

j

A A w r
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سايت جنگلي زاب  -4سايت بيوران   -3سايت چشمه گراوان  -2سايت آبشار شلماش  -1: به  اين صورت برآورد شدند

 سايت دشت وزنه -5

شهرستان و نيز شناسايي هاي شاخص در سطح هاي تحقيق، شناسايي ژئومورفوسايتدر همين ارتباط، يكي ديگر از يافته
نگرش مديريتي يعني توسعه   باهدف موردبررسيهاي ها در هر يك از شاخصنقاط ضعف و قوت ژئومورفوسايت

  . ها و ملزومات گردشگري و به دنبال آن توسعه پايدار استزيرساخت
  گيرينتيجه

از فرايندهاي ديناميك  متأثري هدف پژوهش مشخص گرديد كه محدوده مطالعات عنوان بهبا نگرش سيستمي موجود 
در اين . است) ژئومورفوتوريسمي(هاي طبيعيموزه جاذبه نوعي بهبسيار توانمند بوده و ) تكتونيك و اقيلم(دروني و بيروني

 Entropyو  Sawهاي مدلموردي  صورت بهگيري چند معياره و هاي تصميماز روش ،فرايند تحقيقراستا براي 
شاخص مشخص و ماتريس  4ژئوسايت و نيز  5بر اساس شناخت از منطقه و نيز بررسي مطالعاتي،  .است شده استفاده
شده كه ها در قالب مدل آنتروپي و نيز آنتروپي تعديلشاخص يوزن دهبر اساس . تعيين شد ها آنگيري براي تصميم

آبشار (A1توريسمي مورفوژئو ايه سايت،Sawكارگيري روش يكسان حاصل شد و دال بر دقت اين روش است و نيز به
به ترتيب )سايت دشت وزنه(A3و ) زاب جنگليسايت (A5، )سايت بيوران(A4،)سايت چشمه گراوان(A2،)شلماش

هاي طبيعي و توان به نقش شاخصنيز مي مسئلهاز داليل اصلي اين . هاي برتر معرفي شدندگزينه عنوان به
-بودن جاذبه و در مرحله بعد نيز تعداد جاذبه فرد منحصربه نوعي بههاي چشمي سايت و ژئومورفولوژيكي همچون جذابيت

 مسئلهتوان به اين يكي از نتايج مهم تحقيق نيز مي عنوان به ضمناً. هاي گردشگري در محدوده ژئوسايت اشاره كرد
 باوجودها و برخورداري سايت ها و نيز بحث دسترسيهاي فضا يا آمادگي براي توسعه زيرساختاشاره كرد كه شاخص

اين  تأييددر . اندبوده تأثيرگذارها بندي و برتري ژئومورفوسايتنقش كمرنگ در سطح شهرستان سردشت، در اولويت
اولويت آخر اشاره كرد كه از داليل اصلي آن عدم دسترسي و نيز عدم  عنوان بهتوان به سايت دشت وزنه مي مسئله

توان اشاره كرد كه اين نتيجه نهايي مي عنوان به. خدماتي و رفاهي حداقلي است هاي مؤلفهبرخورداري ژئوسايت از 
را در  )توسعه پايدار(و نيز مديريتي) مدل(، آماري و تحليلي)شناسايي(توصيفيسيستماتيك سه منظر  صورت بهپژوهش 

-ناسايي نقاط قوت و ضعف ژئومورفوسايتاز طرفي با ش. ها در اين حوزه استاي براي توسعه پژوهشو زمينه گيرد برمي

رفع فقر و پايداري (اي براي مديريت و توسعه پايدار نواحي محلي و محروم با نگرش ژئوتوريسم موفق پايدارها، زمينه
هاي مديريتي و با محدوده مطالعاتي، توسعه و بهبود شاخص در ارتباطنمونه  عنوان به. كندفراهم مي) محيطيزيست

ها و نيز بحث ، توسعه فضا در سطح ژئوسايت)بوكان -ايجاد جاده سردشت(در حوزه مسيرهاي دسترسي  ويژه بهانساني 
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