
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                                                          

  

  

  

  

  

  

1مريم  بياتي خطيبي 
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3هانا قادري زاده 
 

  

 كييهاي ژئومورفولوژرويكردي نو در بهره گيري از جاذبه، ژئوتوريسم

  »غار كرفتو در استان كردستان :مطالعه موردي«
  

   17/05/1388 :تاريخ پذيرش مقاله               03/11/1387 :تاريخ دريافت مقاله

  

  چكيده

تبادالت فرهنگي و ايجاد  است كه با  بسيار مناسببا صرفه اقتصادي و زادرآمد  صنعتيتوريسم

بسيار مورد امروزه  هاي زيست محيطي آلودگيبه خاطر فقدان  ميان ملل مختلفاجتماعي

    .  دارندسزاييي هر كشوري در جذب گردشگر نقش بهاي طبيعجاذبه. توجه مي باشد

- گردشگراني محسوب مي شوند كه بدون آسيبجزوامروزه ) هااكوتوريست (طبيعت گردان

اي است از اكوتوريسم ژئوتوريسم شاخه. هاي جدي به طبيعت از مناظر طبيعي ديدن مي كنند

                                                           

 bayaty@tabriac.ir: E-mail                                  .هاي  جغرافيايي، دانشگاه تبريز پژوهشگروهدانشيار  -۱

 . دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي، دانشگاه تبريز-2

  .ناسي ارشد جغرافياي طبيعي، دانشگاه تبريز دانشجوي كارش-3
 

  29ي  ، شمارهسال دهم

  27-50، صفحات 1389 بهار

  
     دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

  پژوهشي فضاي جغرافيايي-   مجله علمي
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 ديرينه هاييافته، ژئومورفولوژيكي هايجاذبه مشاهده دنبال بهكننده  بازديد شخص آن كه در

  جمله ازغار كرفتو در استان كردستان .است ...معدني وي هاجذابيت، غارها، شناسي انسان

هاي طبيعي  داراي  جذابيتاستانهاي تاريخي و فرهنگي نقاط ديدني است كه در كنار جاذبه

در تحقيق .  نمايدبكر و بي نظيري است كه مي تواند توجه هر طبيعت گردي را به خود جلب

 گردشگري محدوده مورد مطالعه دو فاكتور هايحاضر با هدف ارزيابي و تخميني از پتانسيل

ي دسترسي بر اساس هاراه فاكتور .ي دسترسي و پتانسيل گردشگري محاسبه گرديدندهاراه

با كمك ماتريس مربوط به ) EP (و پتانسيل گردشگري بر اساس ضريب) pr (ضريب فشردگي

بر اساس نتايج به دست . اند منطقه مطالعاتي محاسبه شدهاكوتوريستيهاي امتيازها و پتانسيل

 داراي بيشترين امتياز مي باشد و 33/0با ضريب ) غار كرفتو (Bموقعيت ، Pr آمده از شاخص

قرار ) روستاي گور بابا علي (Aو موقعيت ) هاخوردگيچين  (C به ترتيب بعد از آن موقعيت

 A امتياز موقعيت  و16/1برابر ) غار كرفتو (B امتياز موقعيت EPبر اساس شاخص . مي گيرند

 مي باشد 44/0برابر ) چين خوردگي (C و امتياز موقعيت 85/0برابر ) علي بابا روستاي گور(

-موقعيت آمده در هر دو شاخص بيانگر جايگاه مناسب غار كرفتو نسبت به به دستكه نتايج 

  . ي ديگر براي توسعه توريسم مي باشدها
  

    . هاي ژئومورفولوژيكيجاذبه، ر كرفتوغا، توريسمژئو، اكوتوريسم: هاكليد واژه
  

  مقدمه -1

ايجاد اشتغال و دستيابي به  .توريسم صنعتي است كه آثار اقتصادي و اجتماعي قابل توجه دارد

    شناخت متقابل فرهنگي در راستاي صلح و وفاق همچنين درآمد ارزي پايدار و مناسب و

     هاي گردشگري با جاذبه.  مي باشدبين المللي از آثار اقتصادي و اجتماعي اين صنعت

توجه به ميزان جذابيت خود مي توانند گردشگران را به سوي خود جذب نمايند و در اين 

 ها در زمينه جذب گردشگر داراي اهميت بسياري مي باشد ساختار جذاب اين جاذبه زمينه

Cartner, 2002: 13-18)( .نده عواملي است كه در واقع ساختار گردشگري يك مكان در برگير
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 مي تواند انگيزه بيشتري را براي تقاضاي گردشگري در آن مكان فراهم آورد

)Law,2002:142-158). و ساماندهي گردشگري در يك مكان با برنامه ريزي براي شناخت 

  . al, et, 2004: 25- 42) (Bansal  رفتار گردشگران در آن  مكان آغاز مي شود

در واقع . جذابيت ساختارمندي را در خود نهفته دارند مناظر طبيعي، دهبا توجه به مطالب ياد ش

طبيعت و ساختار مناظر طبيعي انگيزه بيشتري را در انسان براي تقاضاي گردشگري و بازديد از 

  . آنها فراهم مي آورد

      پوشش گياهي و، هاي شفابخش معدنيآب، آب وهوايي، هاي ژئومورفولوژيكيجاذبه

          يا بدون آب در  هاي زيرزميني با جريان آب وحيواني همراه با داالنهاي گونه

 مي آيندترين عوامل به حساب مهمهاي اقتصادي توريسم از جمله گذاريمطالعات و سياست

)Fennel, 1999: 315( . ي اخير مطرح شده هاساليكي از اشكال جديد توريسم كه در

هاي تخصصي اكوتوريسم محسوب مي شود و به اخهكه يكي از زيرش  است1ژئوتوريسم

2هامعرفي اشكال زمين و لندفرم
. به گردشگران با حفظ هويت مكاني آنها مي پردازد 

هدف آن حفظ منابع گردشگري در مقاصد  ي پايدار بوده وي توسعهژئوتوريسم زير مجموعه

ي آينده هم بدون هالنسيعني هدايت گردشگران به نحوي كه محل مورد بازديد براي ، است

 اين است كه دخالت و در ژئوتوريسم تالش بر. تخريب و سالم باقيمانده و قابل استفاده باشد

 اما به ناچار اگر اقدامي صورت گرفت اين اقدام ،توسط انسان صورت نگيرددر محيط تصرفي 

  . )www. aftab. ir (بايستي منجر به كمال در طبيعت شود

 نظرانصاحب كه بسياري از هاي اخير به حدي بودهو اكوتوريسم در دههرشد و توسعه توريسم 

-هاي بالقوهجا دارد كه با وجود چنين توان. ي آتي معرفي مي كنندهاسالآن را صنعت مسلط 

اي تالش بيشتري جهت شناخت و معرفي اين صنعت روبه رشد جهت بهره برداري بهينه 

  . انجام شود

                                                           
1.Geotourism 
2. Landforms  
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اي مستقيم و غير مستقيم حاصل از جهانگردي در كل جهان بالغ  ميالدي درآمده1996در سال 

 204و همزمان   درصد از صادرات جهاني خدمات بوده است35 ميليارد دالر و معادل 444بر 

 5 تا 4و با توجه به رشد  )244-225: ص، 1383، موسايي (ميليون شغل ايجاد شده است

     به بيش از2010دشگري در سال  درآمد حاصل از گر90درصدي صنعت توريسم در دهه 

مدهوشي و  ( تريليون دالر و تعداد جهانگردان به بيش از يك ميليارد نفر خواهد رسيد1,55

  . )58-28: ص، 1382، ناصرپور

 فعاليتي است كه منجر به سپري شدن اوقات فراغت انسان در طبيعت مي شود 1طبيعت گردي

هاي طبيعي و بهره گيري از يدار و مطالعه از جاذبهد، معنوي، هاي فرهنگيو مبتني بر برداشت

طبيعت گردي را مسافرتي بدون . )138-130ص1975، نويل (هاي متنوع مي باشدپديده

كاوشگرانه و احساس  فعاليت خاص مطالعاتي و، پراكندگي و آلودگي مناطق طبيعي، تخريب

 فرهنگي يك منطقه هايحيوانات و ارزش، چون گياهان وحشي لذت از مناظر طبيعي هم

-Hetzer, 1965: 142( 2 اين واژه توسط هتزرهمچنين )Boo, 1990: 21-33 (اندتعريف نموده

محيط و فرهنگ و تعامل آنها به كار برده شده ،  به منظور تشريح ارتباط بين توريسم (158

 از دهه اصطالح اكوتوريسم را به قبل (35-24 :1994) 4هونگارد و) 8-3 :1995 (3اورامز. است

كاربرد اين اصطالح را به قبل از دهه :1996)  (18-11 5هر چند هگينز.  نسبت مي دهند1980

  .  نسبت داده است1970

   . شده استارايهدرآمد حاصل از گردشگري سه منظره طبيعي به عنوان مثال ) 1 (در جدول

  

  

  

  

                                                           
1- Ecotourism  
2- Hetzer 

3- Orams 

4- Hvenegard 
5- Higgins 
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 تعداد بازديد كننده رواندا و آمريكا و، درآمد حاصل از گردشگري يك منظره طبيعي در كشورهاي نپال: 1جدول 

  )1380، اقتباس از رضواني (از مناظر مذكور

  هاي طبيعيجاذبه  كشور
  تعداد درآمد حاصل و 

   در يك سالبازديد كنندگان
  سال

  1983   ميليون دالر45  طبيعت وفرهنگ نپال، سيماي جغرافيايي هيماليا  )a (نپال

  1983   دالرميليون 4  پارك ملي ولكانو  )b (رواندا

  1989   نفرميليون 270  پارك ملي اياالت متحده آمريكا  )c (آمريكا

  

 ميالدي به كمك دپارتمان موزه تاريخ 1953اولين تورهاي گردشگري تاريخ طبيعي در سال 

رشد جمعيت و توسعه . )Fennel, 1998: 231-234 (طبيعي آمريكا راه اندازي شده است

اي كه تا يك  به گونه،جابجايي و مسافرت در سطح جهان بودهارتباطات از جمله داليل عمده 

  . )88-73:1378، سينايي ( درصد مي رسد20دهه ديگر شمار طبيعت گردان به بيش از 

هاي جهاني نياز است كه در سطح كشور نيز مطالعات بنابراين براي همگام شدن با حركت

هاي موجود صورت گيرد تا عاملي شود وانبنيادي در تمامي زوايا براي بهره برداري بهينه از ت

  . اياي و ناحيهمنطقه، در جهت رشد و توسعه ملي
  

      معرفي محدوده مورد مطالعه-2

منطقه مورد مطالعه .  قرار گرفته استفتو در استان كردستان مورد بررسي حاضر غار كرمقاله در

ترين قسمت  ره در شمالي كيلومتري شرق شهرستان سقز و در شمال شهرستان ديواند72در 

 دقيقه 15 درجه و 47 دقيقه تا 45 درجه و 46اين منطقه بين  .استان كردستان قرار گرفته است

شكل  ( دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد20 درجه و 36 دقيقه تا 55 درجه و 35طول شرقي و 

انه كردستان به محدوده مورد مطالعه در دوران قاجار به عنوان يكي از بلوكات هيجده گ. )1

 نام روستايي از دهستان اوباتو مي باشد،  ولي در تقسيمات جديد كشوري،حساب مي آمد

كرفتو در زير آب » يكئمزوزو«در دوران ، به تحقيقات به عمل آمده با توجه .)مركز آمار ايران(

 .)1375، درويش زاده (بود و در اواخر اين دوره ارتفاعات آن از آب خارج شد
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه: 1شكل

  

  ها مواد و روش-3

كه ،  شدهارايهو به صورت شماتيك ) 2شكل  (چهارچوب كلي اين پژوهش بر مبناي الگوريتم

هاي به منظور معرفي پتانسيل. خروجي حاصل از آن در واقع جذب توريسم علمي مي باشد

موجود ) 1، 2، 3، 4 (مورد چهار مولفهي محدوده مطالعاتي توضيحات مختصري در اكوتوريست

 با هدف ارزيابي و تخميني از همچنين.  گرديده استارايهدر الگوريتم براي منطقه مطالعاتي 

و پتانسيل گردشگري ي دسترسي هاراههاي گردشگري محدوده مورد مطالعه دو فاكتور پتانسيل

و پتانسيل گردشگري ) pr( ي دسترسي بر اساس ضريب فشردگيهاراهفاكتور . محاسبه شدند

 منطقه اكوتوريستي با كمك ماتريس مربوط به امتيازها و پتانسيل هاي Ep(1 (بر اساس ضريب

 از محاسبات ماتريس وجود يا عدم وجود ارتباط مستقيم از همچنين. اندمطالعاتي محاسبه شده

نقطه بهينه نظر سلسله مراتب دسترسي به شبكه ارتباطات به عنوان پارامتري در تعيين 

هاي در كنار مطالب فوق خصوصيات و پديده. استفاده گرديد، گردشگري محدوده مطالعاتي

ها و كارهاي عملي و نوشته     ، هازمين شناسي و جغرافياي طبيعي منطقه با كمك  توصيف

 محدوده مورد ژئوتوريستيهاي  جاذبهارايهتحقيقاتي صورت گرفته در اين زمينه به منظور 

                                                           
1 -Ecotourism Potential = Ep 
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برداشت مختصات جغرافيايي نقاط در مطالعات .  گرديده استارايهعه به طور مشروح مطال

  . انجام گرفته است) GPS (ميداني با كمك موقعيت ياب

  
  چهارچوب شماتيكي و الگوريتم پژوهش: 2شكل 

  

كيفيت سفر و ، دو شاخص اصلي كه در برآورد قابليت گردشگري در يك مكان موثرند

هاي گردشگري موجود در يك منطقه مي باشند كه به صورت جاذبهچگونگي دستيابي به 

  .  گرديده استارايه) 192-190: 1378، حسين زاده دلير (2  و1معادالت 

  :ضريب فشردگي از طريق فرمول زير محاسبه مي شود

                              )1 (معادله
)2(3 −

=

p

L
pr  

  دگيضريب فشر=  Prدر اين فرمول 

L =ي موجود در مكان وهاراه  

P = ي ارتباطي به آن منتهي مي شودهاراهروستاهايي هستند كه .  

 از نظر   نشان از پتانسيل گردشگري باال در منطقه،هر چه اين ضريب به عدد يك نزديك باشد

  .  دارداكوتوريستي

                                                                    :     پتانسيل گردشگري منطقه بر اساس معادله زير محاسبه گرديده است

  ) 2 ( معادله
         

P
EP

N
=

∑
∑
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EP=پتانسيل گردشگري  .       

∑= Pجمع امتيازهاي مثبت .  

∑= Nجمع امتيازها  .  

 B در موقعيت 16. 1برابر با ) تاي گور بابا عليروس ( Aدر موقعيت ) EP (پتانسيل گردشگري

كه نشان  مي باشد. /44برابر با ) مناطق چين خورده (Cدر موقعيت  و. /85برابر با ) غار كرفتو(

  . ي گردشگري محدوده مطالعاتي مي باشدلقوهدهنده پتانسيل با
  

  هاي تحقيق بحث و يافته– 4

فزون صنعت گردشگري و افزايش تمايل با توجه به رشد روزا، همانگونه كه ذكر شد

، هاها و ناشناختهگردشگران به گذراندن اوقات فراغت در دامن طبيعت و بازديد از جذابيت

در . هاي است كه در اين ميان مي تواند نقش قابل توجهي داشته باشدژئوتوريسم يكي از رشته

و به عنوان يك پديده تحقيق حاضر نيز با مطالعه و تحت مقايسه قرار دادن غار كرفت

ي مجاور منطقه هاخوردگي چين -2 روستاي گور بابا علي -1 :ژئوتوريستي با دو منطقه ديگر

و با )  اشكال ژئوتوريستي به شمار مي روندو نيز جزهاخوردگيكه اين چين  (مورد مطالعه

يعي جهت  جايگاه مناسب اين جاذبه طبPrو EPهاي استفاده از نتايج به دست آمده از مدل

  :كه چنانآن. رشد و توسعه بيشتر گردشگري براي ما آشكار شد

 مي باشد و بعد از )./33 (داراي بيشترين امتياز )غار كرفتو (Bدر پارامتر ضريب فشردگي نقطه 

        قرار  )./33روستاي گور بابا علي با  (A و نقطه )./111 با هاخوردگيچين  (Cآن نقاط 

-يافته.  ارزش آن نيز باالتر مي رود،تر باشد  نزديك1 عدد به ص اينهر چه شاخ .مي گيرند

نيز به همين صورت بيانگر جايگاه ويژه منطقه مورد مطالعه از لحاظ وجود  EPهاي مدل 

اند به ترتيب اولويت نتايج به دست آمده از اين مدل عبارت، هاي گردشگري مي باشدپتانسيل

 با هاخوردگي چين -3. /85 روستاي گور بابا علي با امتياز -2 16/1 غار كرفتو با امتياز -1 :از

ها و نقاط بهينه به ديگر نتايج دو روش مورد استفاده براي تعيين سكونتگاه از طرف ../44امتياز 

  :شرح زير مي باشد
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هاي اقتصادي و در روش اول كه تاكيد بيشتر بر روي قابليت دسترسي مي باشد و ويژگي

با ) هاخوردگيچين  (C نقطه -1 :، نتايج به قرار زير هستند لحاظ نمي شونداجتماعي در آن

با امتياز ) روستاي گور بابا علي ( A  نقطه -3. 7با امتياز ) غار  كرفتو ( B نقطه -2 .11امتياز 

4 .  

هاي ارتباطي آن به صورت يك جاده ها وسكونتگاهاي از در اين روش هر شبكه: روش دوم

دم وجود ارتباط مستقيم بر اساس محاسبه ماتريس وجود يا ع.  داده شده استماتريس نشان

بهترين امتياز را كسب   S2بهترين امتياز و از لحاظ فاصله موقعيت  Aها موقعيت گاهبين سكونت

  . نموده است

       هاي تحقيق حاكي از افزايش ورود گردشگر طيدر نهايت بايد گفت هر چند كه يافته

 اما از طرف ديگر اين افزايش ورود گردشگر به هيچ وجه با افزايش ،خير مي باشدي اهاسال

ها مي توان به آنچه كه بعد از اين بررسي. ميزان امكانات رفاهي و توريستي همگام نبوده است

هايي است كه متاسفانه به واسطه  عدم اطالع رساني درست و معرفي چنين جاذبه،آن اشاره كرد

تحقيقاتي اين . اندهاي محروم كشور مورد بي لطفي بسياري واقع شده استانقرار گرفتن در

ها و نقاط ضعف موجود اشاره كرده و چنين نياز است كه تا در حد توان به معرفي قابليت

  . دهندارايههمچنين راهكارهاي مناسب را جهت حل مشكالت 
  

   منطقه مورد مطالعهاكوتوريستيهاي  جذابيت-5

، ژئوتوريستي و اكوتوريستيهاي  گردشگري محدوده مورد مطالعه و جاذبههايپتانسيل

 منطقه شده ژئوتوريستيهاي اي بر جنبهكه تاكيد ويژه موضوع بحث اين نوشتار مي باشد

  . است

 غارهاي آهكي و طبيعي است كه در ادوار مختلف جهت استفاده و سكونت وجزغار كرفتو 

در و بوده اي معماري صخرهداراي  .پيدا كرده استحالت  تغيير  دستكاري شده وانسانتوسط 

از  ،اين غار در ميان غارهاي دست كن ايران . استگرديده در دل كوه حفر ،چهار طبقه

شكل  ( متر فاصله دارد25ورودي غار از دامنه كوه حدود .  مي باشدمعماري كاملي برخوردار
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سي باستان شناختي در محوطه بيرون و  گمانه زني شد و با برر1379 درسال  اين غار. )3

هاي سنگي در طبقه چهارم كشف تراشه .هاي مختلف به دست آمدآثاري از دوران، داخل غار

اي از استفاده انسان در دوران پيش از تاريخ از اين غار و محوطه بيرون غار مي تواند نشانه

   .باشد
  

  
  غاركرفتونماي ورودي: 3شكل

  

ادامه سكونت انسان را در طول دوران تاريخي  ،ا و اشياي به دست آمدهه نمونه سفالهمچنين

 .)4شكل  ( مسجل مي سازد)ق. قرون ششم تا هشتم ه( اسالمي اشكاني و ساساني و دوران

، دهي محوطه بيرون غار انجام شده كه شامل سامان1379 و 1378هاي اقداماتي در طول سال

هاي بهداشتي و برق كشي غار سرويس، سرايداري ،پاركينگ ،سكوهاي استراحت  ،بنديپله

   .است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  37                                ... هايژئوتوريسم، رويكردي نو در بهره گيري از جاذبه

  
  )اداراه ميراث فرهنگي استان كردستان ( از غار كرفتو نمونه سفال ها و اشياي به دست آمده:4شكل

  

 روستاهايعـبـور از  بعد از .راه اصلي دسترسي منطقه از طريق جاده تكاب مي باشد

غار به  كـيـلـومـتـر 3حـدود بعد از ي در ادامـه كـنـد گـورباباعـلـي و روسـتاي يـوز باش 

مطالعه داراي امكانات تسهيالتي و رفاهي براي  منطقه مورد. )5شكل  ( مي رسيمكـرفـتـو

هاي ديواندره و سقز امكان از طرف ديگر فاصله نزديك تا شهرستان .گردشگر مي باشد

وجود منابع .  آساني فراهم مي كندرا به منطقه مورد نظر به) پيرامون شهري (سفرهاي يك روزه

  . چشمه سارهاي گسلي و طبيعي در منطقه مطالعاتي قابل توجه مي باشد، آبي

در مسير دسترسي به منطقه مطالعاتي روستاهاي گورباباعلي و يوزباش كندي و كرفتو قرار 

 مشغول به كشاورزي و دامداري، مردم روستاهاي ياد شده علي رغم نزديكي به شهر. اندگرفته

هاي پلكاني قرار گرفته در حاشيه دامنه خانه، هاي متعددوجود دره، باغات گردو. مي باشند

اي بي نظير و يك كلكسيون هاي پوشيده از گياهان وحشي منظرهدامنه، حاصلخيزي خاك، كوه

هاي مردمان روستايي اين منطقه نوع رفتارها وخصلت، گويش كردي. طبيعي ايجاد كرده است

ي كه هنوز پيوند خود را با طبيعت مردم. اي را خلق كرده استهاي مردم شناسي ويژهيتجذاب

  . انداي متقابل برقرار نمودهبا جغرافياي آن رابطه و اندحفظ كرده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1389 ، بهار29ي  هم، شمارهسال د ي،فضاي جغرافيايي  مجله                            38

  
  دورنمايي از غار كرفتو: 5شكل

  

هواي سرد و  هاي زمستاني به شكل برف وبارندگي هاي مرتفع وبه دليل وجود كوهستان

هاي زمستاني را ميسر هاي مسطح امكان انجام ورزش زمينهمچنينهاي پرشيب و  دامنهوجود

پوشش گياهي خاص و ، آب فراوان، طبيعت بكر و دست نخورده، هواي پاك.  استشده

هاي قابل توجه بهار و تابستان اين وجود آب و هواي معتدل وخنك تابستاني از جاذبه، متراكم

  . ناحيه مي باشد

فرهنگي و -توريسم تاريخي، روستايي، اد شده در باال زمينه جذب توريسم شهريموارد ي

هاي توريسم ورزشي را فراهم مي نمايد كه برجستگي خاصي به منطقه داده و پتانسيل

 منطقه ياد شده اكوتوريستيعالوه بر نكات فوق مباحث . گردشگري منطقه را افزايش مي دهد

 كه در1990) : 34-23( 2و فينيل 1س ايده پيشنهادي ايگلزبر اسا. در زير شرح داده مي شود

اين منطقه از هر دو جنبه براي انجام ، با توجه به نكات ياد شده و  شدهارايه) 6شكل (

  . سفرهاي ماجراجويانه و تورهاي مسافرتي مساعد مي باشد

                                                           
1 . Eagles 
2 . Fennel 
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اقتباس ازايگلز ( مادگي و آموزشدامنه وطيف فعاليت هاي توريسمي از نظر اطمينان و ايمني و افزايش آ: 6شكل 

  )1382(، سقايي وفينيل به نقل از
  

حد واسط سفرهاي ، هاي آن همانند ژئوتوريسم بر اساس اين شكلاكوتوريسم و زيرشاخه

      بنابراين ژئوتوريسم در  .)1382 ،سقايي ( مي باشد2 و تورهاي مسافرتي1ماجراجويانه

زيرا هم عناصر يك سفر ماجراجويانه ، رار گرفته استبهينه ترين حالت انجام سفر و سياحت ق

   ايمني در سفر را نيز تضمين همچنينو ، و هم عناصري از يك تور مسافرتي را دارا مي باشد

   گفته شد يعني ) غار كرفتو (با توجه به آنچه كه در مورد محدوده مطالعاتي. مي كند

پوشش گياهي خاص ، نزديكي به شهر، هواي پاك، طبيعت دست نخورده، هاي مرتفعكوهستان

هم داراي عناصر يك سفر ماجراجويانه و هم داراي عناصر يك تور ، اين غار، و متراكم

 به طور خالصه مي توان. مسافرتي مي باشد و از هر دو جهت مي تواند مورد توجه قرار گيرد

، هاي عمرانيبرنامه منطقه ياد شده وجايگاه آن در اكوتوريستيرا در تقسيم بندي ) 2جدول (

  .  نمودارايهبا توجه به نقاط فوق 
  هاي عمراني در محدوده مطالعاتيبرنامه جايگاه آن در  واكوتوريستيهاي چارت پيشنهادي در تقسيم بندي جاذبه: 2جدول 

  فعاليت ها  انواع توريسم در منطقه

  ...لوماجتماعي وع-منابع طبيعي-كشاورزي-زمين شناسي- تحقيقات جغرافيايي  توريسم علمي

  ...مناظر بكر طبيعي و-حيات وحش-شكار-پوشش گياهي-آبشار  مناظروپديده هاي طبيعي

  ...هواي پاك و-نقاهتگاه ييالقي- آب درماني-گياهان دارويي  پزشكي

  ...مكانهاي تاريخي وباستاني و-آداب ورسوم-عشايري وشهري، توريسم روستايي  مردم شناسي وتاريخ

  ...پياده رويهاي طوالني و- ورزش هاي زمستاني-صخره نوردي- ه نورديكو  توريسم ورزشي

                                                           
1 -Adventure travel 
2 -Tour travel 
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 هاي گردشگري منطقه ارزيابي پتانسيل-6

دو فاكتور ، )غار كرفتو (هاي گردشگري محدوده مطالعاتيتخمين پتانسيل به منظور ارزيابي و

ي دسترسي و هاراه. پتانسيل گردشگري مورد استفاده قرار مي گيرد هاي دسترسي وشامل راه

        مهمي از يك سيستم گردشگري در يك مكان محسوب جزونقل مرتبط با آن  حمل و

 . مي شوند

بر ) C,B,A (محدوده مورد مطالعه براي سه نقطه ضريب فشردگي در پارامتر بدين منظور

 .  محاسبه گرديده است) 7 شكل (اساس

                                                                    )C) خوردگي ها چين 

   روستاي ميرسيد             روستاي يورقول                                               

                                       ) B)غار كرفتو                        ( (Aروستاي گور بابا علي  

        روستاي كرفتو                        

      سقز                        روستاي يوزباش كندي                                       

      زرينه                                      
  

        ديواندره                                         

  

  

  

                                                     سنندج                                            

  محاسبه ضريب فشردگي براي سه نقطه در محدوده مطالعاتي: 7شكل 
  

 خوردگي هاچين ): C (موقعيت، غار كرفتو): B (موقعيت، روستاي گوربابا علي): A (موقعيت
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 Cموقعيت  و در. /33برابر با   Bموقعيت  در -./33برابر با  Aضريب فشردگي در موقعيت 

 به منظور سنجش پتانسيل گردشگري در منطقه مورد مطالعه همچنين. مي باشد. /11برابر با 

 سه موقعيت از ژئوتوريستي و اكوتوريستيهاي ماتريس مربوط به امتيازها و محاسبه پتانسيل

  .  شده استارايه )3( در جدول) A و B وC  (منطقه
 

   ماتريس مربوط به امتيازها و محاسبه پتانسيل گردشگري محدوده مطالعاتي:3جدول 
  منابع 

  گردشگري

  جذابيت هاي

  پيراموني

-امكانات رفاهي

  توريستي
  دسترسي

  اجتماعات

  محلي

  جمع 

  امتيازها

  مولفه ها

  

  

  

  

 

  

  نام محل

ي
نگ

ره
ف

  

ي
بيع

ط
ارا  

گو
ب 

آ
بز  

 س
ي

ضا
ف

  

ي
يط

مح
ت 

يس
 ز

صر
عنا

  

ها
زش

ور
ب  

خو
ي 

وا
ه

  

يح
فر

ت
ي  ي

ناي
يرب

ز
  

گاه
امت

اق
  

ز 
ر ا

مت
ك

50
تر

وم
كيل

 
  

ت
ارا

اد
  

ت  
مثب

ي  
منف

  

EP  

  موقعيت

A  
1  1  1  -  1  -  1  -  -  -  -  -  1  6  7  =0/85

7

6
  

  موقعيت

B 
1  1  1  -  1  -  1  -  -  -  1  1  -  7  6  =1/16

6

7
  

  موقعيت

C 
-  1  -  -  1  -  1  -  -  -  1  -  -  4  9  =0/44

9

4
  

  

   تعيين سكونتگاه ونقطه بهينه در منطقه -7

 تاسيسات خدمات عمومي در سطح  انتخاب مكان واحداي جهتبراي به دست آوردن ضابطه

كاركرد آن نسبت به بقيه  ممكن است ميزان قابليت در دسترس بودن يك سكونتگاه و، ايناحيه

هايي در اين زمينه روش )Alavi, 1994: 211-238 (اي مورد توجه قرار گيردسيستم ناحيه

  . وجود دارد كه دو روش ساده آن در زير بيان مي شود

  :روش اول
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ي ارتباطي هاراهدر اين روش هر سكونتگاه با توجه به قرار داشتن و نحوه ارتباط آن با سيستم 

ين ترهاي موجود مي باشد و از پايينترين روشاين روش از ساده. موجود امتياز مي گيرد

با استفاده از اين روش امكان طبقه ، ) Alavi,1994:211-238 (سطح پيچيدگي برخوردار است

هاي مختلف و تعيين درجه اولويت آنها با توجه به درجه و ميزان قابليت بندي سكونتگاه

دسترسي هر  است كه احتماال ميزان   ترين مزيت اين روش آنمهم. دسترسي امكان پذير است

  امكان   اين صورت  دست مي آيد كه در هاي ديگر بهسكونتگاهسبت به  نسكونتگاه 

از معايب اين روش آن . سرويس دهي به ساير نقاط حوزه نفوذ يك سكونتگاه تسهيل مي شود

ها و به مساله مركزيت اقتصادي سكونتگاه هاي اجتماعي وويژگي، است كه به تعداد جمعيت

  . يك نقطه توجهي نمي شود

 Aموقعيت ، ساس از لحاظ امتياز دهي و سلسله مراتب دسترسي به شبكه ارتباطاتبر اين ا

  مي باشد11برابر با  Cامتياز موقعيت   و7امتياز برابر با  Bموقعيت ، 4ي برابر با داراي امتياز

)Alavi, 1994: 211-238( .  

  :روش دوم

ه صورت يك ماتريس نشان هاي ارتباطي آن بجاده ها وسكونتگاهاي از در اين روش هر شبكه

عناصر ماتريس در صورت صفر بودن بيانگر عدم وجود ارتباط مستقيم و در . داده مي شود

  . ) Alavi, 1994: 211-238 (صورت يك بودن نشان دهنده وجود ارتباط مستقيم مي باشد

اد تعد، زمان سفر، نظير مسافت هادر صورت لزوم مي توان از اطالعات موجود بين سكونتگاه

. ماتريس مناسب آن را تنظيم كرد، آمد و شد و مقدار كاالي حمل شده بين هر جفت سكونتگاه

عناصر سطري . از ماتريس ياد شده مي توان معيار مركزيت يا قابليت دسترسي را محاسبه نمود

ترين تعداد در حاصل  يا ستوني ماتريس با هم جمع مي شوند و سكونتگاهي كه داراي بزرگ

اين  .ها است داراي باالترين درجه قابليت دسترسي بين سكونتگاه،يا ستوني باشدجمع سطري 

- ولي وجود ارتباط غير مستقيم بين سكونتگاه،روش نسبت به روش نخست دقيق تر مي باشد

ماتريس وجود يا عدم . ها و توجه به ميزان مسافت در اين روش مورد توجه قرار نگرفته است

 بر اساس . شده استارايه) 8 (اه در منطقه مورد مطالعه در شكلوجود ارتباط بين سكونتگ
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ستوني در  داراي بيشترين حاصل جمع سطري و S3موقعيت ) 8 (ماتريس سمت چپ شكل

  .  است3هاي مورد نظر در منطقه مي باشد و مقدار آن برابر با بين موقعيت

 حاصل جمع سطرها داراي كمترين عدد S2موقعيت ) 8 (بر اساس ماتريس سمت راست شكل

داراي بيشترين عدد حاصل از حاصل جمع  s1 و موقعيت 5,5ها مي باشد كه مقدار آن و ستون

  .  مي باشد13,5ها مي باشد و مقدار آن برابر با سطرها و ستون

  
 ماتريس وجود يا عدم وجود ارتباط بين سكونتگاهها در محدوده مطالعاتي محاسبه گرديده است:  8شكل

  .)اننگارندگ(
  

ها مي باشد و ماتريس ماتريس سمت چپ مربوط به وجود يا عدم وجود ارتباط بين سكونتگاه

اعداد و ارقام حاصل نشان دهنده آن . ها مي باشدسمت راست بر مبناي فاصله بين سكونتگاه

هاي توريستي قرار سكونتگاهاست كه محدوده مطالعاتي ما در بهترين پتانسيل جهت احداث 

 اين نكات قابل ،ر بخواهيم با كمك پارامترهاي محاسبه شده منطقه را بررسي نماييماگ. دارد

  :ذكر است

  . بهترين حالت را دارا مي باشد  Bاز لحاظ ضريب فشردگي موقعيت ) الف

  . بيشترين مقدار را دارا مي باشد Bاز لحاظ پتانسيل گردشگري موقعيت )  ب
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 بيشتر Bو Cدسترسي به شبكه ارتباطات امتياز نقاط بر اساس امتياز دهي و سلسله مراتب )  ج

  . مي باشد

 Aها موقعيت سكونتگاهبر اساس محاسبه ماتريس وجود يا عدم وجود ارتباط مستقيم بين )  د

  . بهترين امتياز را كسب نموده است S2 (B)بهترين امتياز و از لحاظ فاصله موقعيت 

ت موجود در محدوده مطالعاتي هر كدام داراي هاي متفاوبا توجه به نكات ياد شده موقعيت

. هايي است و در كل منطقه از لحاظ كميت پارامترهاي مورد استفاده قابل توجه مي باشدمزيت

     درجه بندي كنيم ، ها را به ترتيب ارزش نسبيهاي ياد شده موقعيتاگر بخواهيم با جاذبه

 .  قرار مي گيردAو Cبه ترتيب در رتبه نخست و پس از آن  Bمي توان گفت موقعيت 

  كه داراي هراريخي و باستاني سقز واقع شدهمنطقه مورد مطالعه در فاصله كوتاهي از شهر ت

    ارتفاعات بلند و مستعد كوهنوردي و ، آب فراوان، دو نوع زندگي شهري و روستايي

، بهاريآب و هواي مطبوع و خنك تابستاني و ، پوشش گياهي خاص، هاي ورزشيفعاليت

 از نظر زمين شناسي منطقه ،عالوه بر موارد ياد شده. امنيت باال و كشاورزي ويژه مي باشد

هاي دگرگوني درجه متوسط تا حد نهايي دگرگوني و پديده ذوب سنگ، هاي عميقداراي دره

هاي ي متعدد و فابريكخوردگي هاساختارهاي متنوع تكتونيكي همانند چين ، هاسنگ

        كيلومتر مربع 40 تنها در اين محدوده كه بالغ بر همچنين .ص مي باشدميگماتيتي شاخ

  .  ميگماتيت زايي رخ داده است،مي باشد

 يا داراي فواصل بيشتر از شهرستان سقز بوده يا اينكه )...مانند تپه زيويه و (مناطق مجاور

هاي آذرين تشكيل سنگهاي دگرگوني  تا پديده فرايندارتفاعات مستعدي نداشته و يا گذر از 

  . را نشان نمي دهند

   محدوده مورد مطالعهژئوتوريستيهاي  جاذبه-8

هاي  كه در آن سنگاي قرار گرفتهاز لحاظ مفاهيم زمين شناسي منطقه مورد مطالعه در محدوده

در كنار توده باتوليتي ) هاميگماتيت (درجه باالي دگرگوني با )شيست ها (دگرگوني حد واسط

ر خود را به صورت ساختارهاي از نظر تكتونيسم منطقه بسيار فعال بوده و اث. اندگرفتهقرار 

هاي فرايند، تكتونيك، هاي كاني شناسيمجموعه. شناسي متعددي به جاي گذاشته استزمين 
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ها از جمله نكاتي است كه عبور و گذر از دما و فشار تشكيل سنگ، هاشكل گيري سنگ

از ديدگاه زمين شناسي دو گروه اصلي . ماگمايي شدن را نشان مي دهدهاي دگرگوني تا فرايند

هاي اصلي فرايندهاي شاخص دگرگوني آذرين و كاني زايي، هاي دگرگوني و آذرينسنگ

در زير به ترتيب . در منطقه به وفور يافت مي شود) گسلش و چين خوردگي (تغيير شكلي

 و سيستم 3 گسلش، 2 ها و تغيير شكل1 اخوردگي هچين ، هاي اصلي انجام شدهكاني زايي

اي درز و شكاف و نيروهاي موثر در ساختارهاي منطقه از ديدگاه زمين شناسي به عنوان نمونه

 طبقه بندي و بررسي هاي ژئومورفولوژيكيو جاذبه هاهاي اصلي شكل دهنده لندفرمفراينداز 

  . اندشده
  

  ي محدوده مورد مطالعهخوردگي هاچين  -8-1

از ، هاي مونوكلنيك و تري كلنيك چينجزو، ي موجود در منطقه از نظر تقارنهاخوردگين چي

از لحاظ تعداد لوالي چين ، هاي نوتروفروم دسته چينجزو، هاي چينلحاظ بسته شدن يال

هاي از نظر نظم موجود در نوع چين) چند لواليي (و پلي كلنيك) يك لواليي (مونوكلنيك

     اي هاي استوانهنيك و از لحاظ حركت محوري چين از دسته چينرمونيك و ديس هارمو

 را تقسيم بندي  آنها (Mehnert, 1968: 400)اگر بر اساس تغييرات زاويه بين يالي .مي باشند

در  (Mehnert, 1968: 400) هاي باز و بسته و در طبقه بندي رفريها در دسته چيننماييم چين

 شكل نيز به وفور در منطقه ديده مي شوند كه z وsهاي چين . قرار مي گيرند3 و 2كالس 

هاي ها از رگهبيانگر حركات برشي چپگرد و راستگرد مي باشند و اغلب جنس اين چين

هاي هاي پگماتيت در منطقه از رگهجنس چين. ها مي باشدكوسوم ميگماتيت كوارتز و گاه لو

و . /68تا . /6 شيستي و ميگماتيتي به ترتيب در زون )λ (كوارتز مي باشد و فاكتور فشردگي

 )Alavi, 2004: 1-20 (را نشان مي دهد. /77تا . /52

  

                                                           
1 - Folding     

2- Deformations 
3 - Faulting 
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   نيروهاي موثر در تشكيل ساختارهاي منطقه-8-2

 محدوده مورد مطالعه از لحاظ تكتونيسم بسيار فعال بوده و با توجه به ، كه گفته شدطورهمان

با توجه به .  برشي در منطقه ديده مي شودهاي كششي ومشاهدات صحرايي عملكرد استرس

 ساختارهاي ،در بر گرفته است ها راسنگ از بخشي، اينكه در محدوده مطالعاتي مرحله ذوب

عمده موجود از جريان يافتگي تاثير پذيرفته و تحليل تكتونيكي و پتروفابريكي منطقه را پيچيده 

 )Alavi, 1994: 211-238 (مي كند

منطقه مورد مطالعه آزمايشگاهي طبيعي به منظور ، هاي فوقاد شده در بخشبر اساس نتايج ي

  ها و نيروهاي موثر در تشكيل اين تغيير تغيير شكل، مطالعه كاني زايي دگرگوني و آذرين

، هاي دگرگوني و آذرينفرايند، كاني شناسي، ها مي باشد و سير مطالعات سنگ شناسيشكل

 در منطقه توجه هر زمين شناسي را به خود جلب مي نمايد و نيروهاي موثر و عملكردهاي آن

اين نكات مي تواند موضوع بازديدهاي علمي پژوهشگران و گردشگران علمي مرتبط با علوم 

  . زمين و جغرافيا باشد

كنار ، هاي دگرگونيشده مي توان گذر دگرگوني و رخساره با توجه به مجموعه مطالعات ياد

سيستم درزه و ، هاخوردگي و گسل هاخوردگيچين ، ها و ذوب سنگگيري دگرگونيهم قرار

ها و باتوليت زايي را در منطقه به خوبي مشاهده پگماتيت، هادايك، هابودين شدگي، شكاف

از اين رو اين منطقه را مي توان به عنوان كالس درس و . )Alavi, 1994: 211-238 (نمود

 جغرافي دان را به خود واند توجه هر زمين شناس وكه مي تآزمايشگاهي طبيعي مجسم نمود 

  . جلب نمايد
  

  گيري نتيجه-9

زا و داراي تاثيرات م مي تواند به عنوان منبعي درآمدصنعت توريسامروزه است كه بديهي 

بر مبناي رشد اين صنعت مي تواند با توجه هاي آن شاخهاجتماعي و فرهنگي به حساب آيد و 

ايران كشوري است كه داراي . هر كشوري مورد توجه قرار گيردهاي به شرايط و ويژگي

تند هاي زمين شناسي نيز از جمله مناظر طبيعي هسپديده. هاي فراوان طبيعي مي باشدجذابيت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  47                                ... هايژئوتوريسم، رويكردي نو در بهره گيري از جاذبه

مي تواند     هاي علمي و تخصصي  و اين توجه از نظر محيطكه همواره مورد توجه بوده

  . بيشتر باشد

در اين مطالعه .  مطالعاتي در نزديكي شهر سقز قرار گرفته است محدوده،همانگونه كه ذكر شد

هاي هايي بود كه مي توان با توجه به آن پتانسيل داراي شاخصه،اي كه بررسي گرديدمحدوده

،  محدوده مورد مطالعهاكوتوريستياز نظر شاخص پتانسيل . نقطه را مورد توجه قرار دادماين 

، 16/1داراي ارزش ) غار كرفتو( Bنقطه ، ./85اي ارزش دار) روستاي گوربابا عليA (نقطه

چين ، غار كرفتو (C وA وBكه نقاط  مي باشند. /44داراي ارزش ) هاخوردگيچين ( Cنقطه 

   بر اساس . به ترتيب داراي بيشترين ارزش هستند) روستاي گور بابا علي، هاخوردگي

ي ارتباطي چه بر اساس هاراهم هاي سكونتگاهي چه از نظر نحوه ارتباط با سيستشاخص

ويژه و ب، هاي مناسبي استها داراي شاخصهماتريس وجود يا عدم وجود ارتباط بين سكونتگاه

ر محدوده مطالعاتي واقع مي باشند، اين شاخص را به مقدار كه د )Aو  B (دو نقطه

) Cو  B (محاسبه ضريب فشردگي در منطقه مورد مطالعه دو نقطه. بخش نشان مي دهندرضايت

  . را برجسته نمود

، هاي زمستانيپيمايي و ورزش ارتفاعات مستعد كوه، امنيت، وجود آب فراوان و قابل شرب

پوشش گياهي خاص ، روستايي، هاي شهريوجود زندگي، نزديكي به مركز شهري، هواي پاك

منقطه را  هاي محاسبه شده در باال اينهاي طبيعي ديگر در كنار شاخصهو بسياري از جذابيت

 .  تبديل نموده استبه عنوان مكاني با امكانات باالقوه جذب توريست و بويژه ژئوتوريست

، منطقه در هاي ارزنده زمين شناسي انجام گرفتهبه دليل موقعيت جغرافيايي و پژوهش

چين ، هاي گسليوجود محدوده، دگرگوني، ماگماتيسم: همچون متنوع شناسيسنگ هايفرايند

علمي  (هاي فراواني در جذب توريسماين نقطه را داراي جاذبه ...باتوليت زايي و، گيخورد

كشاورزي و گياه شناسي ، آب شناسي، اقليم شناسي، زمين شناسي،  با پيش زمينه جغرافيا)...و

هاي ضعيف تا حد نهايي دگرگوني در كنار كنار هم قرار گيري و گذر از دگرگوني. كرده است

–وجود آمدن مناظر علميه هاي تكتونيكي و مناظر مورفولوژِيكي باعث بفرايند ،گرانيت زايي

،  كه منطقه را به مثابه آموزشگاه طبيعي سنگ شناسياي شدهژهپژوهشي و زمين شناسي وي
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 از نظر زمين  منطقهقابل تامل است كه. زمين شناسي و جغرافياي طبيعي تبديل نموده است

 به عنوان پارك علمي زمين شناسي  شدنهاي الزم براي معرفيشناسي و علوم طبيعي پتانسيل

   .و جغرافيايي را دارا مي باشد

، هايي با باالترين پتانسيلهايي در محدودهاحداث ايستگاه، كنار هم قرار دادن نكات فوق

تبليغات و ، هام راهنمايي مناسب در منطقه و جادهنصب عالي، ها در منطقهسكونتگاهاحداث 

. هاي گردشگري را پيشنهاد مي دهداجتماعي و آژانس، ورزشي، منطقه به مجامع علميمعرفي 

 مي توان مطالعات تفضيلي كاملي در مورد امكان سنجي احداث پيست اسكي و همچنين

هاي اقامتي شايان ذكر مي باشد كه مي توان با احداث كمپ. هاي زمستاني را انجام دادورزش

هاي زمستاني معرفي كوهنوردان اين نقطه را به عنوان ايستگاه ورزشهايي براي ايستگاه، موقت

  . هاي طبيعي اين منطقه در جهت رشد و توسعه آن بهره گرفتنمود تا از پتانسيل
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