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چكیده 
با توجه به جایگاه و اهمیت ژئوتوریسم در توسعه مناطق، در پژوهش حاضر 20 ژئوسایت از دو شهرستان واقع در شرق 
استان کردستان )شهرستان  های قروه و بیجار( انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته  اند. این تحقیق از نوع کاربردی و بر 
مبنای روش  های توصیفی- تحلیلی و نرم  افزاری استوار است. به منظور ارزیابی ژئوسایت  ها از دو روش کامنسكو و فاسیالس 
استفاده شده است. به این ترتیب که پس از ارزیابی با استفاده از معیارها و زیر معیارهای هر کدام از روش ها، بر اساس امتیازات 
بدست آمده ژئوسایت  های منطقه رتبه  بندی شده  اند. پس از ارزیابی ژئوسایت  ها نقشه پهنه  بندی مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم 
نیز تهیه شده است. برای این منظور از 9 پارامتر )چشم  انداز، کاربری اراضی، ارتفاع، شیب، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از 
سایت  های فرهنگی، فاصله از رودخانه  های فصلی و دائمی، فرسایش و فاصله از ژئوسایت  ها( استفاده شده و پهنه  بندی از  

طریق مدل تلفیقی فازی و ANP انجام شده است. 
نتایج حاصل از ارزیابی  ها بیانگر این است که قلعه قمچقای، سراب قروه و چشمه تنگز باباگورگور داری باالترین ارزش در 
بین ژئوسایت  ها هستند. همچنین بر اساس نتایج بدست  آمده از ارزیابی  ها و پهنه  بندی مناطق مستعد ژئوسایت، ژئوسایت  هایی 
که دارای باالترین پتانسیل جهت اهداف ژئوتوریستی هستند مشخص شده  اند که عالوه بر قلعه قمچقای و سراب قروه، چشمه 
تنگز و کوه اژدهای باباگورگور، سراب و کوه نسار بیجار، غارگلستانه بیجار و کوه  های بدر و پریشان در جنوب شهرستان قروه 

دارای بیشترین پتانسیل می باشند.
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مقدمه 
و  زمین  علوم  در  نوین  مطالعاتی  حوزه  های  از  یکی 
ژئومورفوسایت  ها  شناخت  بر  مبتنی  گردشگری،  مطالعات 
)رینارد و همكاران1،  یا مکان  های ویژه ژئومورفولوژیک است 
یا  گردشگری  ژئومورفولوژی  عنوان  با  که   )148  :2007

مفاهیم  از  ژئومورفوسایت  ها  می  شود.  تعریف  ژئوتوریسم 
وارد  تعیین مکان  های ویژه  بر  تأکید  با  که  جدیدی هستند 
خصوصیات،   .)2009 )للنیكس2،  شده  اند  گردشگری  ادبیات 
قدمت تاریخی و تاریخچه زمین  شناسی هر منطقه ناشی از 
حوادث و فرایندهایی است که آن را شکل داده  اند )وارتیتی3، 
مفاهیمی،  چنین  طرح  از  هدف  دلیل  همین  به   )415  :2008

شناسایی لندفرم هایی است که دارای جایگاه و اهمیت ویژه 
)زوروس4،  هستند  زمین  سطح  تاریخ  درک  و  توصیف  در 
جغرافیایی،  ویژگی  های  از  مجموعه  ای  بر  لذا   )169  :2007

)هگی5، 2009: 257(  دارد  تأکید  زمین شناسی و زمین  باستانی 
و  فرهنگی  اکولوژیکی،  علمی،  ارزش  های  از  هم چنین 
و  ادراک  به منظور  و  برخوردارند  توأم  به صورت  اقتصادی 
می - قرار  بهره  برداری  مورد  انسان  گردشگری  بهره  برداری 
آثار  این  دلیل  همین  به   )159  :2007 همكاران6،  و  )پری یرا  گیرند 
برای متخصصان ژئوتوریسم و جغرافی دانان به لحاظ ارزش 
علمی و زیبایی مؤثر می  باشند )کامنسكو و ندلی7، 2011: 407(. با 
توجه به موارد مذکور می  توان گفت که ژئوتوریسم، شکل 
ویژه  ای از صنعت گردشگری است که در آن ژئوسایت  ها 
در مرکز توجه گردشگران قرار می  گیرند )نیوسام و داولینگ8، 
2006: 260(. ژئوسایت  ها که شاخه  ای از ژئوتوریسم می  باشند 

با توجه به جاذبه  های منحصربه فردی که دارند سبب ایجاد 
توسعه پایدار در هر منطقه می  شوند )پری یرا و دیان9، 2008(. این 

1- Reynard & et al

2- Ielenicz

3- Wartiti

4- Zouros

5- Heggi

6- Pereira& et al

7- Comanescu and Nedelea

8- Newsome and Dowling

9- Pereira and Dian

فرهنگی  میراث  مدیریت  های  از  شبکه  ای  در  نوین  اقتصاد 
و منابع طبیعی تکمیل می  گردد )مارتاین10، 2006(. به طورکلی 
ژئوتوریست دو رکن اساسی دارد: 1. امر حفاظت و پایداری 
ارزش  های  بر  مبتنی  گردشگری  صنعت  ارکان  توسعه   .2
گردشگری و ارزش  های علمی )نكویی صدر،1391: 135( و قبل 
معرفی  منطقه شناسایی و  ژئوسایت  های  باید  موارد  این  از 
شوند. ژئوسایت  های شرق استان کردستان بسیار کم شناخته 
آن ها به صورت سطحی معرفی و  از  شده  اند و فقط برخی 
سعی  حاضر  تحقیق  در  بنابراین  شده  اند  واقع  توجه  مورد 
ارزیابی  به  ژئوسایت  ها  این  معرفی  ضمن  تا  است  آن  بر 

توانمندی  های آن ها نیز پرداخته شود.
با توجه به نقش و اهمیت ژئوتوریسم در توسعه گردشگری، 
و  ایران  در  زمینه  این  در  زیادی  مطالعات  اخیر  سال  های  در 
جهان صورت گرفته است: از جمله تحقیقات خارجی می -
توان به )تورتلوت11، 2004( اشاره کرد که در کتاب خود به بررسی 
نقش اشکال ژئومورفولوژیکی در توسعه گردشگری پرداخته 
است، )رینارد و همكاران12، 2007( به ارائه یک روش برای معرفی 
ژئوسایت  ها پرداختند، در این روش به بحث در مورد تعیین 
شده  پرداخته  ژئومورفوسایت  ها  در  مکمل  و  علمی  ارزش 
اقتصادی،  ارزش  پژوهش  این  در  که  تفاوت  این  با  است، 
اکولوژیکی و زیبایی شناختی به عنوان یک معیار مستقل در 
نظر گرفته شده و دو معیار اصلی )ارزش علمی و فرهنگی(، 

زیر شاخص  های خود را دارند. 
انتخاب  و  معرفی  بالقوه  ژئومورفوسایت  های  پایان  در 
نتیجه می  گیرد که  ارائه خود چنین  از روش  رینارد  شدند. 
در گذشته عموماً به ارزش  های علمی توجه می  شد، ولی با 
باید ارزش  های مکمل  ایجاد ژئوپارک  ها و بحث حفاظت، 
در کنار ارزش  های علمی مورد توجه قرار گیرند؛ و همچنین 
مبنایی  به بررسی تنوع زمین  شناختی به عنوان  )گری13، 2009( 

برای حفاظت از زمین پرداخت و ضمن بیان این مطلب که 
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تنوع زمین  شناختی در سال  های اخیر به یک موضوع جهانی 
تبدیل شده است، به اهمیت آن به عنوان پایه ژئوتوریسم و 
از  نیز  یونسکو  که  می  نماید  بیان  و  دارد  اشاره  ژئوپارک  ها 
زمین  علوم  سایت  های  توسعه  در  زمین  شناسی  تنوع  اصل 
پیرنه  ملی  پارک  در  استفاده می  کند.  زمین  شناسی  میراث  و 
و  مدیریتي  ارزش  هاي  قالب  در  ارزیابي  مدل  یک  فرانسه 
گردشگري تعریف شد و 30 ژئومورفوسایت از این منظر 
باید  که  پیشنهاد شد  نهایت  در  گرفت ،  قرار  ارزیابي  مورد 
بیش  ملي  پارک  معرفي  و  در حفاظت  نهادها  و  سازمان  ها 
همچنین   .)2011 سورپ1،  و  )فویلت  کنند  تالش  گذشته  از 
یک مدل کمي براي ارزیابي ژئومورفوسایت  هاي ژئوپارک 
سیلوریتیس یونان تدوین شد که براساس شش معیار اصلی 
می  باشد و در پایان ارزش  هاي علمي، حفاظتي و گردشگري 
هر ژئومورفوسایت به تفکیک مشخص و معین شدند. در 
نتیجه  گیري، مدل کمي ارائه شده روشي در جهت ارزیابي 
از ژئوتوریسم و ژئوپارک  مدیریت ژئوتوریسم و حفاظت 
ژئوتوریستي  پتانسیل  هاي  ارزیابي  براي  قوي  ابزاري  نیز  و 
از قبیل ارزش  هاي علمي، فرهنگي، آموزشي و گردشگري 

قلمداد شد )فاسیالس و همكاران2، 2011(. 
از کشور  نیز تحقیقات مختلفی در بخش  هایی  ایران  در 
 )1393( همکاران  و  مقصودی  است،  گرفته  صورت 
شهرستان  ژئومورفوسایت  های  ژئوتوریستی  توانمندهای 
با  تحقیق  این  در  دادند.  قرار  ارزیابی  مورد  را  مهاباد 
ارزیایی  مورد  ژئوسایت  شش  کامنسکو  روش  از  استفاده 
قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که در 
ژئوسایت  ها  سایر  به  نسبت  سهوالن  غار  ژئوسایت  ها،  بین 
دارای امتیاز باالتری است. مقصودی و همکاران )1393( با 
استفاده از روش فاسیالس و با تأکید بر توسعه ژئوتوریسم، 
ارزیابی  مورد  را  سلیمان  تخت  منطقه  ژئومورفوسایت  های 
قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که ژئوسایت  های منطقه 
شاخص  های  از  دیگر  برخی  و  علمی  شاخص  های  نظر  از 
شاخص  های  نظر  از  ولی  دارد  مطلوبی  شرایط  گردشگری 
1- Feuillet and Sourp

2- Fassoulas  & et al

حفاظتی، فرهنگی و هنری نیاز به توجه بیشتری دارد. اربابی 
ژئوتوریسم  قابلیت های  و  توانمندی  ها   )1393( سبزواری 
را در توسعه پایدار سراب دربند مورد ارزیابی قرار دادند. 
استفاده شده  و جم  فاسیالس  دو روش  از  تحقیق  این  در 
است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که ارزش  های 
حفاظتی، علمی و گردشگری آن در شرایط فعلی برابر است 
پایداری  این  برای حفظ  و  قراردارد  پایداری  در شرایط  و 
نیازمند برنامه  ریزی در زمینه  های اقتصادی است. مقصودی 
پارک  ارزیابی ژئومورفوسایت  های  و همکاران )1391( در 
ملی کویر که برای اولین بار از روش پری یرا استفاده شد، پس 
ماسه  ای  تپه  های  نهایت  در  ژئومورفوسایت،  ده  ارزیابی  از 
را به عنوان ژئومورفوسایت برتر انتخاب کردند. در همین 
رابطه، یمانی و همکاران )1391( ژئومورفوسایت  های استان 
هرمزگان را به صورت تطبیقی با دو روش پری یرا و پرالونگ 
مقایسه کردند و به مشابهت  های نتایج این دو روش اشاره 
نمودند. مقیمی و همکاران )1391( نیز ژئومورفوسایت  های 
آزاد راه قم و کاشان را با روش پری یرا و پرالونگ مقایسه و 

به مشابهت  های نتایج این دو اشاره کردند. 
با توجه به مواد مذکور در تحقیق حاضر سعی بر آن شده 
کردستان )شهرستان  های  استان  ژئوسایت  های شرق  تا  است 
در  آن ها  نقش  و  گیرند  قرار  مطالعه  مورد  بیجار(  و  قروه 

توسعه ژئوتوریسم منطقه ارزیابی شود. 
دارای  گردشگری،  جاذبه  های  کنار  در  منطقه  این 
حساسیت  ها و محدودیت  هایی نیز هست که در صورت زیر 
پا گذاشتن خطوط قرمز می  تواند لطمات فراوانی ببیند. در 
واقع هدف تحقیق انجام شده معرفی ژئوسایت  های کردستان 
از قابلیت  های این ژئوسایت  با هدف آشنایی هرچه بیشتر 
بررسی مسائل و مشکالت ژئوتوریستی منطقه  و همچنین 
صنعت  به  مربوط  برنامه  ریزی  های  در  توجه  منظور  به 
بر روی  اقتصادی  از نظر  گردشگری می  باشد که می  توانند 

مناطق دارای ژئوسایت تأثیر به سزایی داشته باشند.
منطقه مورد مطالعه: منطقه مورد مطالعه در غرب کشور واقع 
است  کردستان  استان  جزء  سیاسی  تقسیمات  در  که  شده 
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این   .)1 )نگاره  بیجار می باشد  و  قروه  شامل دو شهرستان 
منطقه از اطراف به استان های زنجان و آذربایجان غربی در 
شمال، شهرستان های دهگالن و دیواندره  در غرب، استان 
کرمانشاه در جنوب و استان همدان در شرق محدود می  شود. 
شهرستان قروه از نظر تقسیمات زمین  شناسی در زون ایران 
مرکزی قرار دارد همچنین از نظر ژئومورفولوژی در تقسیماتی 
ایران  ناهمواری  های  از  عالیی  طالقانی)1381(  از سوی  که 
واحد  زیر  و  غربی  شمال  واحد  در  است،  گرفته  صورت 

کردستان شرقی قرار دارد. 
در این منطقه ارتفاع زیاد )حداقل 1376 و حداکثر 3207( 
که  ترتیب  این  به  است،  کرده  ایجاد  را  آب وهوای خاصی 
تابستان  و  سنگین  برف  هاي  با  سرد  بسیار  زمستان  داراي 
نسبتًا خنک با وزش بادي همیشگي است. به علت گرم و 
خشک بودن میزان رطوبت هوا کمتر و باران های بهار و پائیز 
متوسط است . میزان بارندگي متوسط سالیانه آن حدود300 

تا 400 میلیمتر می  باشد.

داده  ها و روش ها
تجزیه  برای  و  می باشد  کاربردی  نوع  از  پژوهش  این 
تحلیلی  توصیفی-  روش  از  داده ها  و  اطالعات  تحلیل   و 
استفاده شده است و بر اساس نتایج بدست آمده که حاصل 
تحلیل  می باشد،  ژئوتوریسم  معیارهای  و  ارزش ها  ارزیابی 
نهایی صورت می گیرد. برای گردآوری اطالعات از روش 
پیمایشی و بازدیدها و مطالعات میدانی و همچنین مطالعات 
کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. ترکیب اطالعات 
ژئوتوریسم  ارزش کلی  کننده  تعیین  میدانی،  کتابخانه  ای و 
منطقه خواهد بود. در این پژوهش از دو روش کامنسکو و 
فاسیالس استفاده شده است. استفاده از دو روش فوق الذکر 
از  بهره گیری  با  کامنسکو  روش  در  که  است  دلیل  این  به 
چند روش ژئوسایت  ها مورد ارزیابی قرار می  گیرند که این 
روش  ها بیشتر بر شاخص  های مدیریتی، زیبایی، علمی و ... 
تأکید دارند و روش فاسیالس بیشتر به جنبه  های حفاظتی 
تأکید دارد. در واقع استفاده از روش فاسیالس جهت تکمیل 

نگاره 1: نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
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تمامی  نظر  از  ژئوسایت  ها  اینکه  برای  و  کامنسکو  روش 
معیارهامورد ارزیابی قرار گیرند، صورت گرفته است. 

به عالوه استفاده از دو روش مذکور می  تواند تفاوت  های 
نماید  مشخص  را  قوت  ها  و  ضعف  ها  و  روش  دو  نتایج 
آینده  برای  مناسب  ارزیابی  روش  کننده  تعیین  بسا  چه  و 

ژئوتوریسم منطقه باشد. 
در تحقیق حاضر عالوه بر ارزشیابی ژئوسایت  ها، مناطق 
مستعد توسعه ژئوتوریسم در محدوده مورد مطالعه پهنه  بندی 
شده است که برای این کار دو مدل فازی و ANP به کار گرفته 

شده اند. روش کار به گونه  ای است که ابتدا با استفاده از مدل 
فازی، الیه  های اطالعاتی فازی  سازی و قابل مقایسه شده  اند 
الیه  ها  از  کدام  هر  وزن   ANP مدل  از  استفاده  با  سپس  و 
بدست آمده است، پس از بدست آوردن الیه  های اطالعاتی 
برای وزن دهی به آن ها از مدل تحلیل شبکه  ای )ANP( استفاده 

شده است. 
برای این منظور پس از تشکیل ساختار شبکه  ای و با توجه به 
رابطه درونی و بیرونی معیارها، از ماتریس مقایسه  اي شامل 9 سطر 
و 9 ستون جهت تعیین رابطه و میزان اهمیت هر یک از این 

 

نگاره 2: چند نمونه از ژئوسایت  های منطقه مورد مطالعه
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معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. به منظور امتیازدهی 
به معیارها از طریق پرسش نامه و دیدگاه  هاي کارشناسان )5 
متخصص ژئومورفولوژی و 5 متخصص برنامه  ریزی شهری( 

استفاده شده است. 
برای انجام محاسبات از نرم افزار Super Decisions استفاده 
شد.  پس از بدست آوردن وزن  هاي نهایی هرکدام از معیارها، 
در نرم  افزار Arc GIS بر روی الیه  های نقشه  ای اعمال شده است. 
سپس وزن بدست آمده در هر کدام از الیه  های اطالعاتی ضرب 
نهایی  نقشه   Arc GIS در اطالعاتی  تلفیق الیه  های  با  و  شده 
حاصل شده است. در پایان با استفاده از نتیجه نهایی حاصل از 
پهنه  بندی و همچنین نتایج بدست آمده از ارزیابی ژئوسایت  های 
با استفاده از دو مدل کامنسکو و فاسیالس ژئوسایت  های مستعد 
جهت توسعه فعالیت  های ژئوتوریسمی انتخاب شده  اند. در زیر 

دو روش کامنسکو و فاسیالس تشریح شده است:
از چند روش  بهره  گیری  با  روش کامنسکو  روش کامنسكو: 
ارائه شده است. در این روش از روش  های رینارد1، پری یرا2، 
1-. Reynard
2-.Pereira

پرالونگ3، کوراتزا4 و گیوستی5، بروسچی6 و سندرو7، زوروس8، 
بر  کامنسکو  روش  است.  شده  استفاده  سرانو10  و  اراتیک9 
معیارهای مدیریت و ارزش  های فرهنگی، ارزش  های زیبایی 

ظاهری، ارزش  های علمی و ارزش  های اقتصادی تأکید دارد. 
روش فاسیالس: روش فاسیالس، دومین روش ارزیابی مورد 
استفاده در این پژوهش می  باشد. این روش توسط فاسیالس 
ژئوپارک  برای  و  طراحی   2011 سال  در  همکاران  و 
یونان  سیلوریتیس در جزیره کرت و کوهستان السیتی در 
این روش  ارزش  هایی که در  معیارها و  به کار گرفته شد. 
تعریف شدند، در شش گروه اصلی تعریف شده اند که در 

جدول 1 نشان داده شده است.

3- Pralong
4- Coratza
5- Giusti
6-. Bruschi
7-. Cendrero
8-. Zouros
9- Erhatic
10- Serrano

نگاره 3: موقعیت ژئوسایت  های منطقه مورد مطالعه
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 (Fassoulas et al, 2011)جدول1: معیارهای مورد استفاده در روش فاسیلوس

می
 عل

ش
رز

ا

00/250/50/751شاخص

تاریخ زمین  شناسی
گویای تاریخ فقط 

یک نوع

گویای تاریخ دو 

نوع و بیشتر

گویای تاریخ 

انواع زیاد
اشکوب محلی

گویای کل اشکوب 

زمین شناسی منطقه

خیلی باالباالمتوسطکمنیستنمایانگر بودن

بیش از 75 درصد75 درصد50 درصد25 درصدبیش از 5 درصدتنوع ژئومورفولوژیکی

بین 5 تا 7 نمونهبیش از 7 نمونهکمیابی
بین سه تا 4 

نمونه
منحصربه فردبین 1 تا 3 نمونه

دست نخوردگی و 

یکپارچگی

نزدیک به تخریب 

کامل

شدیداً 

تخریب شده
تخریب متوسط

تخریب کم و 

جزئی
دست نخورده و سالم

كی
وژی

کول
ش ا

رز
ا

خیلی باالباالمتوسطکمنیستتأثیر اکولوژیکی

حفاظتی وجود نداردوضعیت محافظت
محدودیت 

ایجادشده

در نقاط خاصی 

وجود دارد

در بیشتر بخش ها 

وجود دارد
کامل وجود دارد

گی
رهن

ش ف
رز

ا

خیلی باالباالمتوسطکمنیستآداب  و رسوم و رفتار

خیلی باالباالمتوسطکمنیستتاریخی

خیلی باالباالمتوسطکمنیستمذهبی

خیلی باالباالمتوسطکمنیستهنر و فرهنگ

یی
یبا

ش ز
رز

ا

4 نقطه دید و بیشتر3 نقطه دید2 نقطه دید1 نقطه دیدنیستتعداد نقاط دیدنی

خیلی باالباالمتوسطکمنیستاختالف چشم انداز
دی

صا
 اقت

ش
رز

بیش از 5000 نفرکمتر از 5000تعداد گردشگرانا
بیش از 20000 

نفر

بیش از 50000 

نفر
بیش از 75000 نفر

بین  المللیناحیه  ایمنطقه  ایمحلینداردسطح جذابیت

نیستمحلیمنطقه  ایایالتیبین  المللیمحافظت اداری

ده
 ش

اده
ستف

ل ا
سی

پتان
ش 

رز
ا

بدون استفادهکممتوسطباالخیلی باالشدت استفاده

بدون آسیبکممتوسطباالخیلی باالآسیب ها

خیلی باالباالمتوسطکمبدون مقاومتدرجه مقاومت

دسترسی
نزدیک به مسیر 

پیاده  رو
نزدیک به جاده

نزدیک به راه 

آسفالته

نزدیک به جاده 

منطقه  ای
نزدیک به بزرگراه و شهر

خیلی باالباالمتوسطکمنیستتغییرات قابل قبول
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جدول2: برگه شناسایی ژئوسایت  های منطقه مورد مطالعه بر اساس معیارهای مورد نظر

ژئوسایت
معیار

علمیمدیریت و استفادهاقتصادیفرهنگیزیبایی ظاهری

 و 
دها

 اژ
وه

و ک
گ 

 تن
مه

چش
ور

رگ
گو

ابا
ی ب

رتن
راو

ه ت
وار

کنار دی در  معدنی  چشمه  آب 
که  متر   70 طول  به  تپه  ای  
همراه  به  اژدهاست  شبیه 
که  تراورتنی  دیواره  های 
داری چشم  انداز به خصوصی 

است.

مراسم  اجرای 
جشن ها،  و 
چشمگیر  استقبال 
ایام  در  گردشگران 

تعطیالت

دارای قابلیت ایجاد تنوع 
اقتصادی  فعالیت های  در 
و  رفاه  سطح  افزایش 
مردم  زندگی  کیفیت 

بومی و ایجاد اشتغال

به دلیل خواص درمانی 
چشمه مورد استفاده و 
اژدها  کوه  ویژه  شکل 
افراد  استقبال  مورد 
زیادی است که نیاز به 

توجه بیشتر دارد.

در  باالیی  نسبتًا  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه های علمی-آموزشی، 

آب درمانی و ... دارد.

ی، 
زالت

 با
ت

فال
رها

اند
مئ

نی
شا

شف
 آت

ای
ه  ه

 تپ
وجود اشکال متنوع زمین شناسی و

دست  ژئومورفولوژیکی  و 
 نخورده

تبلیغات  و  معرفی  با 
مناسب می توان به جذب 
نتیجه  در  و  گردشگر 
مردم  برای  درآمدزایی 

منطقه کمک کرد.

از  و  معرفی شده  کمتر 
بسیار  حفاظت  نظر 

ضعیف است.

توسعه  در  باالیی  قابلیت 
های  زمینه  در  گردشگری 
به ویژه  آموزشی   - علمی 
و  جغرافیایی  تحقیقات 

زمین شناسی دارد.

باد
ن آ

گی
سن

ار 
بش

وجود طبیعت دست  نخورده آ
با چشم انداز زیبا

زیرساخت  های  ایجاد  با 
باالیی  قابلیت  مناسب 
گردشگر  جذب  جهت 
مردم  برای  درامدزایی  و 

منطقه دارد.

و  شده  معرفی  کمتر 
گردشگر  جذب  میزان 
نظر  از  و  بوده  پایین 
ضعیف  زیرساخت 

است.

باالیی  نسبتًا  قابلیت 
گردشگری  توسعه  در 
کوهنوردی، صخره نوردی 

و ... دارد.

 و 
در

ی ب
ه  ها

کو
الر

سا
سپه

 و 
ان

یش
انواع پر با  زیبا  چشم  اندازهای 

و  ژئومورفولوژیکی  اشکال 
گونه های مختلف جانوری

زیرساخت های  ایجاد  با 
باالیی  قابلیت  مناسب 
گردشگر  جذب  جهت 
مردم  برای  درآمدزایی  و 

منطقه دارد.

بسیاری  استفاده  مورد 
است،  گردشگرا ن  از 
منطقه  آن  از  بخشی 

 حفاظت شده است. 

در  باالیی  نسبتًا  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه  های علمی-آموزشی، 

کوهنوردی و ... دارد.

وه
 قر

ب
سرا

دریاچه ای زیبا با آبی آرام که 
از چشمه های متعددی شکل 
یک  دارای  و  است  گرفته 

جزیره است.

و  مراسم  اجرای 
برپایی  و  جشن  ها 

نمایشگاه  ها

زیرساخت های  ایجاد  با 
باالیی  قابلیت  مناسب 
گردشگر  جذب  جهت 
و درآمد زایی برای مردم 

منطقه دارد.

بسیاری  استفاده  مورد 
و  گردشگران  از 
با  است.   ورزشکاران 
از  باید  بهتر  مدیریت 
این ارزش ها محافظت 

شود.

در  باالیی  بسیار  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه های علمی-آموزشی، 
ورزش  های آبی، منابع آب، 
اکولوژی دریاچه و .. دارد.

سار
وین

ب 
سرا

قدیمی  چشمه های  از 
اطراف  است.   شهرستان 
چشمه اصلی، سنگ چین هایی 
وجود دارد که قدمت آن دو 

تا سه قرن برآورد شده.

و  مراسم    اجرای 
برپایی  و  جشن  ها 

نمایشگاه  ها

زیرساخت  های  ایجاد  با 
باالیی  قابلیت  مناسب 
گردشگر  جذب  جهت 
و درآمد زایی برای مردم 

منطقه دارد.

ارزش  های  دارای 
فرهنگی  و  زیبایی 
است و نیاز به مدیریت 
زیرساختی  تغییرات  و 

دارد.

در  باالیی  نسبتًا  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه های علمی-آموزشی، 
اکولوژی رودخانه، تاریخی 

و مذهبی دارد.

ش
 تا

هاد
 فر

ای
ره ه

صخ

اندازه و تراش   ، نوع  از نظر 
ویژگی های  دارای  سنگ 
بسیار  اهمیت  از  و  خاص 

برخوردار است.

آن  بر  مردم  باور 
این  که  است 
داستان  به  سنگ ها 
فرهاد  و  شیرین 
دارد.  ارتباط 
و  حجاری  نوع 
موجود  سفال های 
احتماالً  منطقه،  در 
ساسانی  دوره  به 

تعلق دارد.

تبلیغات  و  معرفی  با 
مناسب می توان به جذب 
نتیجه  در  و  گردشگر 
مردم  برای  درآمدزایی 

منطقه کمک کرد

و  شده  معرفی  کمتر 
گردشگر  جذب  میزان 
نظر  از  و  بوده  پایین 
ضعیف  زیرساخت 

است.

در  باالیی  نسبتًا  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه های علمی-آموزشی، 
کوهنوردی  باستان شناسی، 

و ... دارد.
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بحث و نتایج
منطقه  ژئومورفوسایت  های  منطقه:  ژئوسایت  های  معرفی   -
مورد مطالعه برای بهره  برداری با رویکرد گردشگری پایدار 
نیازمند شناسایی خصوصیات آن ها است. در پژوهش حاضر 
ابتدا با استفاده از مشاهدات میدانی شناسایی شده  اند )جدول 
2 و نگاره 2( و سپس با استفاده از GPS، عکس های هوایی، 
آن ها  موقعیت  ارث  گوگل  تصاویر  و  توپوگرافی  نقشه های 

مشخص شده است )نگاره 3(. 
ارزیابی ژئوسایت  ها به روش های مختلف: پس از شناسایی 
ژئوسایت  های منطقه هر کدام از آن ها با استفاده از روش های 

ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته  اند.

روش کامنسكو: ابتدا با استفاده از روش کامنسکو، ژئوسایت  ها 
براساس جمع  نهایی هر ژئوسایت  امتیاز  و  ارزیابی شده  اند 
نتایج  است.  آورده  بدست  ارزش  هر  در  که  است  امتیازاتی 
حاصل از روش کامنسکو در جدول 3 ارائه شده است. مطابق 
جدول 3 قلعه قمچقای با مجموع 84 امتیاز دارای باالترین 
امتیاز است. بعد از غار قمچقای سراب قروه و چشمه تنگز به 

ترتیب با 76 و 69 باالترین امتیازها را دارند.
روش فاسیالس: برای ارزیابی ژئوسایت  ها با استفاده از روش 
ژئوسایت  ها از  کدام  هر   2 جدول  مطابق  ابتدا   فاسیالس 

ارزش  گذاری شده و سپس مجموع ارزش  ها با هم ترکیب 
شده و ارزش نهایی هر ژئوسایت بدست آمده است )جدول 

ای
چق

 قم
عه

قل

به دلیل اینکه از یک طرف به 
از طرف دیگر  دره شاهان و 
به یک پرتگاه منتهی می شود 
هولناکی  های  تیغه  دارای  و 
بکر  ظاهری  دارای  است، 

است.

و  آثار  وجود 
که  نشانه هایی 
است  این  بیان کننده 
قمچقای  غار  که 
دوران  به  مربوط 
پیش از میالد است.

دارای قابلیت ایجاد تنوع 
اقتصادی  فعالیت های  در 
و  رفاه  سطح  افزایش 
مردم  زندگی  کیفیت 

بومی و ایجاد اشتغال

باالیی  پتانسیل  دارای 
و  فرهنگی  نظر  از 
به  و  است  زیبایی 
و  بودن  تاریخی  دلیل 
چشم انداز بکر به شدت 
انسان  دخالت  مورد 

قرار گرفته است.

توسعه  در  باالیی  قابلیت 
زمینه های  در  گردشگری 
به ویژه  علمی-آموزشی 
باستان شناسی،  تحقیقات 
زمین شناسی  و  جغرافیایی 

دارد.

ران
متا

و ک
نه 

ستا
 گل

راهروها، غار داالن ها،  وجود 
و   گلستانه  غار  در  دریاچه 
اشکال متنوع و زیبای داخل 

غار گلستانه و کمتاران

و  فسیل  وجود 
نشانه  که  آثاری 
گونه های  حیات 
جانداران  مختلف 

در غار است. 

دارای قابلیت ایجاد تنوع 
اقتصادی  فعالیت های  در 
و  رفاه  سطح  افزایش 
مردم  زندگی  کیفیت 

بومی و ایجاد اشتغال

میان  در  اخیراً 
مردم  و  کوهنوردان 
معرفی شده  اند، از نظر 
ضعیف  زیرساخت ها 
نیاز به توجه  هستند و 

بیشتر دارند.

توسعه  در  باالیی  قابلیت 
زمینه های  در  گردشگری 
غار- علمی-آموزشی، 

نوردی و ... دارند.

ی(
سك

ت ا
یس

 )پ
سار

ه ن
کو

با  زیبا  طبیعتی  و  چشم  انداز 
هکتار   112 حدود  وسعتی 
تفریحی ،  امکانات  دارای  که 

رفاهی و ورزشی است.

مسابقات  برگزاری 
و  ملی  سطح  در 
شرکت  و  جهانی 
از  مختلف  افراد 
و  مختلف  مناطق 
فرهنگ- با  آشنایی 

های مختلف.

به دلیل پتانسیل باالیی که 
برای فعالیت های ورزشی 
باعث  می تواند  دارد، 
برای  درآمدزایی  افزایش 

منطقه شود

اخیر  سال های  در 
زیرساختی  نظر  از 
زیادی  پیشرفت های 
مورد  و  است  داشته 
از  بسیار  استفاده 
سطح  در  ورزشکاران 
قرار  بین المللی  و  ملی 

گرفته است.

در  باالیی  بسیار  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه های علمی-آموزشی، 
 ... و  کوهنوردی  ورزشی، 

دارد.

لخ
ب ت

ه آ
شم

چ
ای

چق
 قم

ب و
سیا

ت آ
دلیل هف به  که  زیبا  چشمه های 

دارای  توپوگرافی  تنوع 
ویژه ای  چشم اندازهای 
هستند. و در کنار آن ها اشکال 
ژئومورفولوژیکی  زیبای 

وجود دارد.

مراسم  اجرای 
جشن ها،  و 
چشمگیر  استقبال 
ایام  در  گردشگران 

تعطیالت

زیرساخت  های  ایجاد  با 
باالیی  قابلیت  مناسب 
گردشگر  جذب  جهت 
مردم  برای  درآمدزایی  و 

منطقه دارد.
.

درمانی  خواص  دارای 
است و از نظر مقاومت 
به  نیاز  و  ضعیف 
مدیریت بیشتری دارد.

در  باالیی  نسبتًا  قابلیت 
در  گردشگری  توسعه 
زمینه  های علمی-آموزشی، 

آب درمانی و ... دارد.

جار
ب بی

سرا

و  تفریحی  منطقه  ای 
کوه،  دامنه  در  گردشگری 
امکانات به روز و نورپردازی 
دیدنی  مکانی  به  را  آن  که 

تبدیل کرده.

و  مراسم  اجرای 
برپایی  و  جشن  ها 

نمایشگاه  ها

زیرساخت  های  ایجاد  با 
باالیی  قابلیت  مناسب 
گردشگر  جذب  جهت 
مردم  برای  درآمدزایی  و 

منطقه دارد.

ارزش های  دارای 
چشم- و  زیبایی 
با  است،  باالیی  انداز 
از  باید  بهتر  مدیریت 
این ارزش  ها محافظت 

شود.

توسعه  در  باالیی  قابلیت 
زمینه های  در  گردشگری 
اکولوژی  علمی-آموزشی، 
وضعیت  رودخانه 
عموم  و  مورفولوژیکی 

مردم دارد.



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره27، شماره 107، پاییز 97
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.107, Autumn 2018 / 142  

 17/5 امتیاز  مجموع  با  قمچقای  قلعه   4 مطابق جدول   .)4
دارای باالترین امتیاز است و بعد از آن سراب قروه با 14/75 

امتیاز باالترین ارزش را دارد.
دو روش  هر  به  ارزیابی  از  نتایج حاصل  ارزیابی روش  ها: 
و  قمچقای  غار  باالی  ارزش  بیانگر  فاسیالس  و  کامنسکو 

سراب قروه جهت اهداف ژئوتوریستی است. 
ژئوسایت  که  است  این  بیانگر  روش  دو  هر  نتایج  مقایسه 
قلعه قمچقای، سراب قروه، چشمه تنگز و کوه اژدها در هر 

دو روش از نظر رتبه بدون تغییر هستند و از نظر امتیاز به 
ترتیب رتبه  های 1 تا 4 را دارند. اما در روش فاسیالس بعضی 
پریشان  و  بدر  نسار،  کوه  های  به  خصوص  ژئوسایت  ها  از 
بر  بیشتر  فاسیالس  روش  در  اینکه  دلیل  به  سپهساالر  و 
جنبه  های حفاظتی تأکید دارند دارای ارزش باالتری نسبت 
به روش کامنسکو هستند. همچنین ژئوسایت  هایی که از نظر 
به  خصوص  هستند  کمی  امتیاز  دارای  حفاظتی  معیارهای 
روش  در  قمچقای  و  آب  تلخ  آسیاب،  هفت  چشمه  های 

جدول 3: مجموع ارزش های بدست آمده با استفاده از روش کامنسكو

ارزش ژئوسایتردیف
زیبایی

ارزش 
فرهنگی

ارزش 
اقتصادی

مدیریت و 
استفاده

ارزش 
مجموع امتیازعلمی

171815161884قلعه قمچقای1

171315171476سراب قروه2

151011151869چشمه تنگز3

151010151868اژدهای باباگورگور4

17121415765سراب بیجار5

15148121463چشمه آب تلخ6

10111817662کوه نسار7

158814954بدر و پریشان8

1511661452غار گلستانه9

139761449چشمه هفت آسیاب10

138761347چشمه قمچقای11

127651545غار کمتاران12

121377544کوه سپهساالر13

145561141آبشار سنگین آباد14

91555640سراب وینسار15

101633638صخره  های فرهاد تاش16

103541436مئاندرهای قزل اوزن17

123331334دیواره تراورتنی18

93531434فالت بازالتی19

73731333تپه  های آتشفشانی20
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فاسیالس ارزش کمتری نسبت به روش کامنسکو دارند در 
روش  به  نسبت  پایین  تری  رتبه  فاسیالس  روش  در  نتیجه 

کامنسکو دارند. 

پهنه  بندی مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم با استفاده 
ANP تلفیق مدل فازی و

با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر شناسایی مناطق 

مورد  منطقه  در  ژئوتوریسم  صنعت  توسعه  برای  مستعد 
است  شده  سعی  حاضر  تحقیق  در  بنابراین  است،  مطالعه 
تا عالوه بر استفاده از روش  های ارزیابی، سایر پارامترهایی 
توجه  مورد  باشد،  مهم  برنامه  ریزی ها  در  می  توانند  که  را 
ارزیابی محل  به  ارزیابی ژئوسایت  ها  از  بعد  بنابراین  دهد. 

قرارگیری ژئوسایت نیز پرداخته شده است. 
پارامترهای  نظر  از  ژئوسایت  ها  موقعیت  واقع  در 

جدول 4: مجموع ارزش های بدست آمده با استفاده از روش فاسیالس
ارزش ژئوسایتردیف

زیبایی 
)باالترین 
امتیاز2(

ارزش 
فرهنگی 
)باالترین 
امتیاز4(

ارزش 
اقتصادی 
)باالترین 
امتیاز3(

ارزش پتانسیل 
استفاده )باالترین 

امتیاز5(

ارزش 
علمی 

)باالترین 
امتیاز5(

ارزش 
اکولوژیكی
)باالترین 
امتیاز2(

مجموع امتیاز

1/753/252/753/754/51/517/5قلعه قمچقای1

1/52/252/7542/751/514/75سراب قروه2

1/251/52/52/753/75112/75چشمه تنگز3

1/251/52/53/253/25112/75اژدهای باباگورگور4

1/251/52/53/53/255/012/5کوه نسار5

1/51/752/253/751/75112سراب بیجار6

1/5123/51/751/7511/5بدر و پریشان7

11/51/53/252/251/2510/75غار گلستانه8

11/251/753/252/2575/010/25چشمه آب تلخ9

1/251/51/253/251/755/09/5کوه سپهساالر10

15/013/252/7575/09/25مئاندرهای قزل اوزن11

75/02/51/252/51/7525/09صخره  های فرهاد تاش12

111/52/751/7575/08/75چشمه قمچقای13

75/02/51/252/251/55/08/75سراب وینسار14

75/011/2531/7518/75غار کمتاران15

1/25113/251/55/08/5آبشار سنگین  آباد16

111/52/751/575/08/5چشمه هفت  آسیاب17

75/05/012/52/7575/08/25دیواره تراورتنی18

5/05/05/02/752/755/07/5تپه  های آتشفشانی19

5/05/05/02/752/755/08فالت بازالتی20
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جدول 5: پارامترهای مؤثر در پهنه  بندی مناطق مناسب جهت اهداف توسعه ژئوتوریسم

واحدزیرمعیارمعیار
میزان تناسب

امتیاز نهایی
نامناسبکممتوسطمناسب

چشم  انداز
72/.بدون دیددورمتوسطنزدیکدامنه مقادیرقابلیت دید

98/.-پایینمتوسطباالکالسنوع پوشش

توپوگرافی
78/.2500 >2000-18002500-13762000-1800مترارتفاع

101/.35 > 35-2525-55-0درجهشیب

دسترسی

فاصله از راه 
ارتباطی

138/.30 >30-1515-55-0کیلومتر

فاصله از سایت  های 
فرهنگی

137/.30 >30-515-515-0کیلومتر

منابع آب
دسترسی به 

رودخانه فصلی و 
دائمی

122/.15 >15-1010-55-0کیلومتر

زمین  شناسی
62/.خیلی زیادزیادمتوسطکمکالسفرسایش

192/.      6 >6-44-22-0کیلومترفاصله از ژئوسایت

نگاره 4: فازی  سازی 
معیارهای مورد نظر
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نیز  ارزیابی  مورد  نیز   ... و  چشم  انداز  ژئومورفولوژیکی، 
فازی  منطق  مدل  دو  از  منظور  این  برای  است.  قرارگرفته 
این  انتخاب  که  است،  شده  استفاده  عامل   9 و   ، ANP و 
و  شهری  برنامه  ریزی  کارشناسان  نظر  اساس  بر  عوامل 
ژئومورفولوژی صورت گرفته است. با توجه به پارامترهایی 
که به  منظور تعیین مناطق مناسب جهت توسعه ژئوتوریسم 
در نظر گرفت شده است )جدول 5(،  مناطق مستعد برای 
این منظور با استفاده از مدل تلفیقی فازی و ANP مشخص 

شده است. 
روش کار به  گونه ای است که ابتدا شاخص  ها و متغیرهای 
مورد نظر، با استفاده از تابع فازی، زیر فازی  سازی شده و 
استاندارد  به صورت  این مرحله همه الیه  های مطالعاتی  در 
قابل مقایسه در آمدند )نگاره 4(. سپس به صورت شبکه  ای 

مقایسه شده  اند )نگاره 5(.

ANP نگاره 5: ساختار شبكه  ای

برای مدل فازی با استفاده از عملگر گامای فازی نقشه-
 های فازی شده با هم تلفیق شدند. جهت تعدیل حساسیت 
حساسیت  همچنین  و  ضرب  فازی  عملگر  باالی  خیلی 

شده  استفاده  گاما  فازی  عملگر  از  جمع،  فازی  کم  خیلی 
 ANP مدل  طریق  از  آمده  بدست  وزن  نهایت  در  است. 
حاصل  نهایی  نتیجه  و  شد  اعمال  معیارها  تمامی  روی  بر 
گردید )نگاره 6(. مطابق نگاره فوق الذکر، مناطقی که دارای 
داری  نظر  مورد  معیارهای  نظر  از  پتانسیل هستند  باالترین 
بهترین امتیاز هستند. در واقع می  توان گفت مناطقی که داری 
ارزش نزدیک به 1 هستند دارای ویژگی  های: نزدیک بودن 
به ژئوسایت  ها، نزدیکی به سایت  های فرهنگی، نزدیکی به 
دائمی، فرسایش  ارتباطی و رودخانه  های فصلی و  راه  های 
پایین، شیب و ارتفاع پایین و همچنین کاربری و چشم  انداز 
مناسب هستند. بنابراین، این مناطق می  توانند جهت اهداف 

توسعه ژئوتوریسم مورد توجه قرار گیرند.

نگاره 6: نقشه مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم در منطقه 
مورد مطالعه
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مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم بر اساس روش  های 
ارزیابی  و پهنه  بندی 

در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش  های کامنسکو 
و فاسیالس ژئوسایت  های منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته 
و با توجه به ویژگی  هایی که هرکدام از ژئوسایت  ها دارند، 

رتبه  بندی و ژئوسایت  های مهم شناسایی شده  اند. 

نگاره 7: ژئوسایت  های مستعد منطقه مورد مطالعه

به  برنامه  ریزی  هرگونه  انجام  اینکه  به  توجه  با  اما 
 خصوص برنامه  ریزی  های زیرساختی نیازمند توجه به سایر 
می- منطقه  ژئومورفولوژیکی  وضعیت  جمله  از  پارامترها 
انتخاب  در  نیز  پهنه  بندی  از  حاصل  نتایج  بنابراین   باشد، 

ژئوسایت  های منتخب نقش زیادی دارند. 
در پایان بر پایه نتایج بدست آمده از ارزیابی  ها و همچنین 
نتایج به دست آمده از طریق پهنه  بندی با مدل تلفیقی فازی 

و ANP ژئوسایت  های مستعد جهت انجام برنامه ریزی های 
نتیجه  واقع  در   .)7 )نگاره  شده اند  شناسایی  ژئوتوریسمی 
منطقه  ژئوسایت  های  بین  در  که  است  این  بیانگر  حاصله 
مورد مطالعه، ژئوسایت  های مشخص شده در نقشه پایانی به 
دلیل اینکه هم از نظر پارامترهای مؤثر در پهنه  بندی ژئوتوریسم 
و هم از نظر معیارهای مورد استفاده در روش  های فاسیالس 
و کامنسکو داری ارزش و اعتبار باالیی هستند، تناسب الزم 
باید  و  دارند  ژئوتوریستی  زیرساخت  های  توسعه  را جهت 
در  ژئوتوریسمی  اهداف  زمینه  در  برنامه  ریزی  هرگونه  در 

اولویت برنامه  ریزان قرار گیرند.

نتیجه  گیری
برخورداری  دلیل  به  مطالعه  مورد  منطقه  ژئوسایت  های 
و  طبیعی  ماهیت  ژئومورفولوژیک،  خاص  اشکال  از 
از  و  گردشگران  برای  طبیعی  جاذبه  های  از  منحصربه فرد، 
با  می  باشند.  کردستان  استان  در  تأثیرگذار  ژئوسایت  های 
توجه به اینکه ارزش ژئوسایت  ها در نزد عامه مردم و برخی 
علوم نادیده گرفته شده است، بنابراین نیازمند روش  هایی نو 
غیره  و  اقتصادی  فرهنگی،  علمی،  ارزش  های  توسعه  برای 

می باشد.
منطقه  در  فاسیالس  کامنسکو و  نتایج دو مدل  ارزیابی 
حاکی از این است که قلعه قمچقای و سراب قروه دارای 

اهمیت بیشتری نسبت به سایر آثار می  باشند. 
علمی،  معیارهای  بر  عالوه  ژئوسایت  دو  این  واقع  در 
مدیریتی  و  حفاظتی  معیارهای  نظر  از  فرهنگی،  و  زیبایی 
امتیاز  که  ژئوسایت  هایی  کنار  در  هستند.  خوبی  سطح  در 
اینکه  وجود  با  ژئوسایت  ها  از  بعضی  کردند  کسب  باالیی 
از نظر علمی و زیبایی دارای ارزش باالیی هستند ولی به 
دلیل نبود  اقدامات مدیریتی و حفاظتی، دشواری دسترسی، 
معرف نبودن و همچنین نبود امکانات و تسهیالت رفاهی و 

گردشگری و ... دارای ارزش پایین تری هستند. 
در اکثر تحقیقات صورت گرفته در سطح کشور فقط از 
مهم ترین حسن  اما  است.  استفاده شده  ارزیابی  روش  های 
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مورد  الزم  معیارهای  تمامی  که  است  این  حاضر  تحقیق 
ارزیابی قرار گرفته شده و نتیجه نهایی حاصل ارزیابی چند 

معیار بوده است. 
در واقع عالوه بر روش  های ارزیابی، از روش  های پهنه -
بندی نیز استفاده شده است. استفاده از روش  های پهنه  بندی 
محیطی  عوامل  برتر،  سایت  های  انتخاب  در  تا  شده  سبب 
نیز در نظر گرفته شوند و سایت  هایی که به عنوان سایت-
 های نمونه انتخاب می  شوند تمام شرایط الزم را برای توسعه 

زیرساخت  های ژئوتوریستی داشته باشند. 
نتایج حاصله می  تواند جهت  گیری برنامه  ریزی  ها را تغییر 
دهد. در واقع تفاوتي که این روش را از مطالعات توصیفي 
مجزا مي   کند در این است که نتیجه نهایي این روش به صورت 
کمي ارائه مي  شود و شدت و قوت ژئومورفوسایت  ها را به 

زبان عددي تحلیل مي  کند. 
شرق  ژئوسایت  های  معرفی  شده  انجام  تحقیق  هدف 
استان کردستان با هدف آشنایی هرچه بیشتر از قابلیت  های 
این ژئوسایت به منظور توجه در برنامه  ریزی  های مربوط به 
صنعت گردشگری می  باشد که می  توانند از نظر اقتصادی بر 
باشند.  داشته  به سزایی  تأثیر  ژئوسایت  دارای  مناطق  روی 
کامنسکو  روش  توسط  گرفته  صورت  ارزیابی  از  پس 
پهنه  بندی  نظر  مورد  معیارهای  از  استفاده  با  فاسیالس،  و 
نتایج  که  ژئوتوریسم صورت گرفت  توسعه  مناطق مستعد 
آن به همراه نتایج حاصله از ارزیابی  ها بیان کننده این است 
ژئوسایت   8 مطالعه  مورد  منطقه  ژئوسایت  های  بین  در  که 
اژدهای  کوه  و  تنگز  چشمه  قروه،  سراب  قمچقای،  )قلعه 
باباگورگور، کوه  های بدر و پریشان، غار گلستانه، کوه نسار 
و سراب بیجار ( دارای پتانسیل باالیی جهت اهداف توسعه 

ژئوتوریستی هستند. 
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