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 ریزی توریسم، دانشگاه زنجان، ایران.برنامه -، کارشناس ارشد جغرافیافردین منفرد 

 رفولوژی، دانشگاه تبریز، ایران.، کارشناس ارشد ژئوموژیان رستم نژاد

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه زنجان، ایران.خدیجه رضائی 

 هچکید

های کمتر معرفی به دلیل داشتن پدیدهکیلومتری جنوب شرق مریوان،  58در فاصله  ،اورامانمنطقه 

شناسی و ژئومورفولوژی ، زمیناشکال کارستی، فرسایشی ؛از جمله ،طبیعی و ژئومورفولوژیکی شده

 تبدیل پتانسیل ،ت شناسایی بیشتر، که در صورتواند از مناطق ژئوتوریسمی به حساب آید، میفراوان

اکولوژیکی، های دارای ارزش ،اندازها به عنوان چشمن لندفرمای .دبه قطب گردشگری را دار شدن

اقتصادی بوده که به  -اجتماعی و فرهنگی -یخیشناسی، علمی، تاراییبزیتاریخی، ژئومورفولوژی، زمین

ش ارزش علمی و ارزش از رو ،در این پژوهش شوند.تعریف میعوامل نامبرده واسطه ادراک انسان از 

برخی از  گذاریارزشبه  استفاده شده،منطقه  های ژئوتوریسمیور شناسایی پتانسیلظافزوده به من

، (ژئومورفولوژیکی و های کارستیلندفرم)با اهو های شیهای ژئومورفولوژیک از جمله ناهموارمکان

ای یخچالی، سولی هسیرک)های ژئومورفولوژیکی لندفرم ،بل، رودخانه سیروان آبشار یا چشمه

 .پرداخته شده استاورامانات  های فرهنگی و اجتماعیجاذبه ،معماری سنتی روستا ،(فلکسیون، غارها

 ،پالئوکلیما( ومورفیک،ئژ)بازسازی عناصر پالئو دو ارزش مهم علمی درهای منطقه ژئومورفوسایتامتیاز 

یک  بین صفر و ،)ارزش فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی، اقتصادی و زیبایی شناختی( و ارزش افزوده

توان چنین میمقایسه امتیازات بدست آمده و ها به بررسی ژئوسایت توجّهبا . در نظر گرفته شده است

 .است بیشتر بوده ،هاآن ارزش افزوده از ی مورد نظرهالندفرم ارزش علمی که نتیجه گرفت

 واژگان کلیدی

 .اورامانارزش علمی، ارزش افزوده، ژئوتوریسم،  روش رینارد،
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 94                                         رینارد روش از استفاده با اورامان منطقه در ژئوتوریسم بالقوه هایپتانسیل ارزیابی

 مهمقدّ

مند به عالقه زمین گردشگرانی که ،گرایشی تخصصی در گردشگری بوده ،1گردشگریکه زمیناز آنجایی

ینه، بیش از های موجود در این زماسیتبه حسّ توجّهالزم است با  ،هستند ئوتوریستیهای ژبازدید از سایت

چرا که حفظ محیط  ؛باشندداشته آشنایی مناسبی با شرایط مناطق گردشگرپذیر ها، سایر انواع توریست

اف اصلی ندازهای آن، عدم تغییر و خودداری از دخالت انسان در بر هم زدن چهره زمین از اهدازیست و چشم

به خودی خود یا ترکیب با مواریث فرهنگی،  2ها(. ژئومورفوسایت85-81 :1851رفتار، خوش)ژئوتوریسم است

اندازها ارائه را در جهت گردشگری پایدار، آموزش و درک ارزش چشم ایهای بالقوهو اکولوژیکی، توانتاریخی 

-شود که ویژگیعنوان نوعی گردشگری تعریف می به ژئوتوریسم (.151: 2555و همکاران،  8ارتزاوک)دهندمی

ساکنان شناسی، میراث فرهنگی و رفاه یهای جغرافیایی یک مکان را شامل محیط زیست، فرهنگ، زیبای

های رایج در توریسم، بندیبه تقسیم توجّهبا (. 8: 2551و همکاران،  4ماری)دهدمنطقه تقویت یا افزایش می

جایگزینی نوعی گردشگری  ،دانست که هدف آن 8وتوریسم را در گردشگری نوگراتوانیم جایگاه امروزی ژئمی

: 1855رنجبر، )های معمول و سنتی گردشگری استو فرهنگ آن برای سبک محیطی، طبیعی، زمین شناختی

 تأکید ویژه، هایمکان اساساً بر تعیین که هستند جدیدی مفاهیم از هاژئومورفوسایت .(58

  (.85: 2009 1للنیگز)دارند

به این نتیجه رسید که  "شمالی های ایرلندهای مدیریتی در ژئوسایتچالش"با بررسی  (2558) 5اسمیز

های میراث جهانی منجر به افزایش شناخت از فرایندهای ژئومورفولوژیکی میافزایش آگاهی در مورد ژئوسایت

به حفاظت از کاراکترهای میراث جهانی  توانچنین بهتر میو همرا ایجاد کرده ها سایتژئوشود؛ که این 

 .(211: 2558 ،اسمیز (پرداخت

( به این 11رومانی) 15آپوسینی هایکوه هایژئوسایت تحقیق و تفحص در با (2555) 1ایلیزو  5جوسان

های این نواحی شده، به عبارتی دیگر فرایندهای نتیجه رسیدند که عوامل مختلفی باعث ایجاد ژئوسایت

های های شیمیایی، فرسایش از طریق فرایندفیزیکی هوا، فرآیند یتفاوت بوده از جمله: تجزیهها متشکیل آن

-تالیّتخریب یافته به نواحی پایین دست به دلیل نیروی جاذبه)لرزش، ریزش و غیره( و فعّ آبی و حرکت موادّ

 . (88: 2555،  ایلیزجوسان و )های انسانی و غیره

)شمال  18های کانوسادر ژئوسایت مؤثّراپایداری شیب به عنوان عاملی ن بررسی"( با 2555) 12توساتی

ی دو قرن های ملّتاریخی زیادی برخوردار و از میراث اهمّیّتبیان کرد که این نواحی از  "، ایتالیا(14آپینیز
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ها و خطرات ت سنگکه کار با روش ژئومورفولوژی مبنی بر بررسی کیفیّشوند گذشته محسوب می

ها در این ها برای جهانگردان و یا خود ژئومورفولوژیستوژی در رابطه با بلندی یا مرتفع بودن آنژئومورفول

 (.281: 2555، توساتی)باشدنواحی ارزشمند می

ها را ژئوسایت ،"هاو ناهمواری ژئومورفوسایت -ژئوسایت"( در پژوهشی تحت عنوان 2551) و ایلیز جوسان

به عوامل موفوژنیک و زمین توجّهها را با از ناهمواری ایی ویژهکه منظره کندمیمعرّفی  هاییبه عنوان لندفرم

ی باشد و در این مورد اویژه اهمّیّتتواند دارای یک مکان به تنهایی می ،عالوه بر این دهند؛نمایش میشناسی 

و  جوسان)باشدمی اهمّیّتین ا در بسیاری از موارد یک مکان دارای چندها اشاره کرد، امّتوان به ناهمواریمی

 (. 55: 2551ایلیز، 

ها با استفاده مدل ماتی ژئوسایتارزیابی مقدّ"( در پژوهشی تحت عنوان 2511) و همکاران 18هوز
11GAM از  حاصل مدلاین  .های ژئوتوریسم را نشان دادنداییتوان ،"15های گورا فروسکاو کاربرد آن در کوه

ی که برای امنطقه 1بندی و به رده راها ژئوسایتتوان می است که در آنزمینه  1متشکل از که  یک گراف

شناسی، نمایشی، نگهداری، حفاظت و غیره(. زیبایی آموزشی،علمی، تقسیم نمود) ،گردشگری مناسب هستند

های تواند کمک ارزشمندی به حفظ میراثمی ،پردازدها میکه به ارزیابی ژئوسایتاین مدل عالوه بر این

 .(812: 2511، هوز و همکاران)و سپس مسیری را برای آینده نشان دهدطبیعی و گردشگری نماید 

، 11ها به عنوان یک ژئوسایت)جزیره گزوبا تشخیص و ارزیابی فروچاله"( 2512) و همکاران 15سولداتی

 15ند. بنابراین از های مناسبی برای ارزیابی باشتوانند روشها میبه این نتیجه رسیدند که ژئوسایت "(25مالت

های زیبای ژئومورفولوژیکی در نظر گفته ها مورد بررسی قرار گرفتند و به عنوان سایتعدد از آن 1فروچاله 

کارهای ژئوتوریسم نشان ها را به وسیله راهشدند)ژئومورفوسایت(. در نهایت، ارتقاء و پیشرفت آن

 .(28: 2512، و همکاران سولداتی(دادند

به این نتیجه  "، هند28، گجرات22با توسعه ژئوتوریسم در منطقه کوچ"( 2518) کارانو هم 21بیزواس

شناسی نادری های زمینکوچ که دارای میراث یهای ژئوتوریسم در منطقهتالیّکه برای پیشرفت فعّ رسیدند

حال نابودی های انسانی در تالیّفعّ خاطراین مناطق به در سفانه أست که متاهایی زیرساختنیاز به  ،است

  .(1815: 2518، و همکاران بیزواسهستند)

های زمینکه به عنوان میراث 28های ایرنیکیکوه "ی تحت عنوانا( در مقاله2514) و همکاران 24فریدی

توریسم  یها به منظور توسعهچنین به ارزیابی ژئوسایتاند و همفی شدهمعرّ "شناسی)مرکز آپینیز، ایتالیا(

و  فریدی)استجه این شد که این مدل با تمرکز بر ارتباط ژئوتوریست و ژئوسایت بنا شدهنتی ؛اندپرداخته

 . (118: 2514، همکاران
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ای نو به سوی توسعه ژئوتورسیم، دریچه"ی تحت عنوان ادر مقاله (1851) نکوئی صدریمقصودی و 

های اکوتوریسم ی از زیر شاخهبه این نتیجه رسیدند که با صنعت ژئوتوریسم به عنوان یک ،"گردشگری ایران

خود به سراغ  ،شود که مشتریهایی است که در صورت شناسانده شدن، تبدیل به محصولی میدارای قابلیت

نواحی  ؛های مختلف ژئوتوریستی از جملهآید. برای توسعه بازار اکوتوریسم و ژئوتوریسم، شناسایی جاذبهآن می

ریزی و ات بوده و توسعه آن نیاز به برنامهکارستی از ضروریّ وهستانی،آتشفشانی، یخچالی، ک ساحلی، بیابانی،

نکوئی مقصودی و د)اکوتوریسم ایران خواهد ش یکه در نهایت منجر به توسعه بسیار دارد یصرف هزینه

 (.14: 1851صدری، 

ن نتیجه به ای"شناسی در استان زنجان گردشگری زمین"ی تحت عنوان ا( در مقاله1855) رفتار خوش

خاوری و شمال سر در جنوبغار و خرمنهخور، زرینهایی مانند غارهای کارستی کتلهرسید که با وجود سایت

نشان و انگوران، هزاردره در جن و تخت دیو در سازندهای کنگلومرایی منطقه ماهخاوری استان، دودکش

نشان و حلب، اوزن در اطراف ماهآبریز قزل ید در حوضهنشان، گنبدهای نمکی متعدّمنطقه طارم، زنجان و ماه

ی آن است که نشان دهنده، آب معدنی و گرم و غیره یهای گرانیتی و چندین چشمهسنگی در تودهقارچ

 (.15: 1855، رفتار خوش)شناسی)ژئوتوریسم( دارداستان زنجان شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری زمین

های ژئومورفولوژیکی موجود در گردشگری مکانهای زمینزیابی توانمندیار"( با 1815) و همکاران قنبری

ت باالیی نسبت به ارزش های موجود ارجحیّبه این نتیجه رسیدند که ارزش علمی ژئوسایت "روستای کندوان

فی رّها، معهای جهت یافته در ایجاد زیرساختگذاریباشد و این مسئله نشانگر عدم سرمایهها میافزوده در آن

 .های داخلی برای برگزاری تورها در مناطق نمونه گردشگری استی آژانستوجّههای ژئوتوریستی و بیدیدگاه

های ای از نظر ارزش افزوده و ارزش علمی نسبت به سایر ژئوسایتهای صخرهچنین مشخص شد که خانههم

-ای نشات میهای صخرهاالی خانهشناختی و سطح جذابیت بت باالیی هستند که از زیباموجود در ارجحیّ

 . (151: 1815، قنبری و همکاران)گیرد

به  "ه ایران به عنوان زیربنای توسعه ژئوتوریسمهای بالقوّها و ژئوپارکبررسی ژئوسایت"( با 1811) یزدی

ها و رمترین لندفعساختی و اقلیمی، دارای متنوّبه شرایط زمین توجّهسرزمین ایران با  ،این نتیجه رسید که

باشد. وجود این منابع طبیعی گردشگری در کنار آثار باستانی و فرهنگی شناسی میهای بدیع زمینپدیده

ها و فی و ایجاد ژئوسایتاست. در این راستا معرّشرایط را برای پیشرفت ژئوتوریسم تسهیل نموده ،کهن

محیطی ناشی از مین و عوامل زیستشناسی و محافظت از تخریب زها عالوه بر حفظ میراث زمینژئوپارک

چنین بر اقتصاد محلی و صی ساختن توریسم و همتواند در افزودن محتوای علمی و تخصّجوامع صنعتی، می

 (.15: 1811، یزدی)گذار باشدثیرأزایی نیز تاشتغال

ژیکی ولوهای ژئومورفهای طبیعی برخی از مکانویژگیفی ابتدا شناسایی و معرّ ،ز این پژوهشهدف ا

رزش علمی و ارزش ارزیابی ا .شدبامیدر کشور ایران در دو استان کردستان و کرمانشاه  اورامان موجود منطقه

 شناسی، فرهنگی وهای زیباشناسی، اکولوژیکی، زمینها از لحاظ ویژگیاین مکان ارزش مکمل() افزوده

ه در به صورت بالقوّهای ژئوتوریستی تا از این طریق پتانسیل از اهداف دیگر این پژوهش است، اقتصادی

ی برای مدیریت و اارزش علمی و ارزش افزوده، زمینه ینهایت با مقایسه منطقه مورد شناسایی قرار گیرد و در

. نمود فراهمهای ژئومورفیک در مکانبه لحاظ ژئوتوریسم و اکوتوریسم شناسی های زمینحفاظت از میراث

-کیلومتری جنوب شرق مریوان و در قلب محور دیدنی و توریستی مریوان 58 فاصله در روستای اورامان تخت
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دقیقه تا  14درجه و  41. این روستا در فاصله باشداز توابع شهرستان سروآباد میو  گرفته است کرمانشاه قرار

 (.1)شکل دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد 11درجه و  88دقیقه طول جغرافیایی و  25درجه و  41

 

 
 : موقعیت جغرافیایی روستای اورامان تخت1کل ش

 روش تحقیق

استفاده شده است. در پژوهش  25و ارزش افزوده 21روش ارزیابی ارزش علمی برای انجام تحقیق حاضر از

های ژئومورفولوژیکی ، ابتدا برخی از مکانمورد نظر منطقه های ژئوتوریستیحاضر به منظور شناسایی پتانسیل

ص ها توسط مدیران و مسئوالن متخصّگذاری این مکانشناسایی قرار گرفته، سپس ارزش و فرهنگی آن مورد

های برداری از میراثانجام شده است. در راستای حفاظت و بهره و موجود در منطقه در این زمینه

های به منظور شناخت توانمندیارزشی استفاده شده است.  یشناسی، از دو مجموعهژئومورفولوژیکی و زمین

                                                                 
26- Scientific value 

27-Additional value 
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ها وجود دارد که توانمندی ژئومورفوسایت 25هایی برای ارزیابیهای منطقه مورد مطالعه، کارتژئومورفوسایت

-متشکل از دو بخش ارزش علمی و ارزش افزوده است. این دو بخش هر کدام به زیرمعیارهای دیگری طبقه

در این میان عدد صفر کمترین  ت؛از زیرمعیارها بین صفر و یک اس کدام شود. طیف ارزش کمّی هربندی می

تر از چهار کم ،کدام از زیر معیارها در نهایت دارد. از مجموع هرارزش و عدد یک باالترین ارزش را بیان می

 شود.ارزیابی می ،امتیاز برای هرکدام از مجموع دو ارزش علمی و مکمل متناسب با معیار های بدست آمده

در  21رارددود در ژئومورفولوژی توسط گراند گیاساس تعاریف مح زیابی براین بخش از اهداف ار ارزش علمی:

تکامل و  ،ف یا شاخص بودنمعرّ ،نادر بودن :پیشنهاد شده است. معیارهای به کار رفته شامل 1111سال 

زیادی  اهمّیّت ،به دلیل کمک به تجزیه و تحلیل شرایط زمین و تاریخ آب و هواییکه  ارزش جغرافیای دیرین

 ایی برخوردار است.در ارزش علمی از جایگاه ویژه ،زمین و اقلیم یرد. این معیار به دلیل گذشتهدا

ا نهاد شده است. شناسی و معیارهای ساده بنکتاب ااطّالعاتاز ارزیابی بر اساس این بخش  ارزش افزوده:

تاریخی نیست. بلکه برقراری ارتباط ابعاد اقتصادی، اکولوژی، هنر یا  نالیز کامل مکان در همهارائه آ فاًهدف صر

هدف از محاسبه ارزش افزوده، این  باشد.عی یا فرهنگی مییهای طبری بین ژئومورفولوژی و دیگر جنبهآشکا

این بخش از اهداف آید. ژئوتوریسم به وجود های مدنظر، امکان اتصال بین است که با برجسته کردن شاخص

-شامل تأثیر اکولوژیکی، زیبایی شناسی، فرهنگ و اقتصاد به شرح زیر می هاارزیابی شامل چند طبقه از ارزش

 باشد:

ها و وجود ژئومورفوسایتثیرات اکولوژیک ویژه در راستای توسعه أعیارسنجی تدر : الف( ارزش اکولوژیکی

هایی است به شامل مکان ؛شود. ارزش مکان حفاظت شدهیان میهای جانوری و پوشش گیاهی خاص بپدیده

 اند.مورد شناسایی قرار گرفته ،ت و محافظت به عنوان مناطق حفاظت شدهاسیّدالیل حسّ

ی هت مشاهده و نحوها به ویژه از نظر قابلیّهای دیدنی سایتدر این بخش مکان: شناسیب( ارزش زیبایی

بیشتری در برابر  امتیاز هاع و زیبایی ظاهری ژئومورفوسایتگیرد. به تنوّقرار می توجّهمورد  ،دسترسی آن

میانگین دو زیر از های مورد مطالعه نیز، شناسی سایتارزش زیبایی ی. محاسبهشودداده میها یکنواختی آن

 .شودها محاسبه میهای دیدنی و ساختار آنمعیار مکان

 بخش اصلی تشکیل شده است:  چهاراز  (1جدول)این زیر معیار مطابق با : ( ارزش فرهنگیج

 ها دارد.های اساطیری و عرفانی سایتارزش در ارتباط با اًی مذهبی عمدتهاارزش -

های ی است و از این رو درک وسیع دورهارزش تاریخی شامل درک ارتباط معیارهای گردشگری و تاریخ -

 گیرد.را در بر میباستان و زمان حاضر  ماقبل تاریخ، تاریخ

 گرفته باشد.  قرار توجّههای ادبی و هنری این موارد مورد تواند در کتابها، میهای هنری سایتارزش -

در این زیر الت و تکامل تدریجی حیات بر روی زمین دارد. های زمین تاریخی، اشاره به تاریخ تحوّارزش -

 گیرد. نظر قرار می باالترین امتیاز مدّ معیار مورد ارزیابی، معیار به جای میانگین بدست آمده از چهار

مربوط به تعداد ورودی  اساساً ،گیردقرار می توجّهابعاد اقتصادی مورد چه از منظر آن: اقتصادی د( ارزش

ت مشاهده کنندگان و درآمدهای ت و کیفیّیّکید بر کمّأیگر در این عیارسنجی تگردشگران است. به عبارت د

 ها قابل بررسی است. ز تولیدات موجود در ژئومورفوسایتواقعی ا

                                                                 
28- Evaluation card 
29- Grand Gerard 
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 کار رفته برای ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزودهه یارهای ب: مع1جدول 

 (9004رینارد و همکاران، ) منبع:

 

                                                                 
30- Rareness 

31- Representativeness 

32- Integrity 

33- Pale geographical value 

34- Ecological value 

35- Aesthetic value 

36- cultural value 

37- economic value 

 زیر معیارها معیار

 ارزش علمی
(Scientific 

value) 
 

 های منحصر به فرد در یک منطقه : پدیده85کمیابی -1

 های متشابه در منطقهو اشکال ویژه نسبت به سایر مکان ها: وجود یک مکان شاخص81نمایندگی -2

 از سایت و میزان دست نخوردگی تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی: نحوه حفاظت 82حفاظت -8

مکان به دلیل تاریخی بودن  اهمّیّت: مطالعه وضع جغرافیایی زمین در گذشته است،  88ارزش جغرافیای دیرین -4
 آن از منظر شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیک

 ارزش افزوده
Additional 

value)) 

 

ژئومورفوسایت ها در ارتباط با توسعه یک  اهمّیّتأثیرات اکولوژیکی: معیار ت - 84ارزش اکولوژیک - -8
 اکوتوریسم ویژه با پوشش گیاهی یا جانوری خاص.

های که به دالیل اکولوژیکی پیش از این معیار مکان حفاظت شده:شامل مکان - -1

 اند.ی و محلی قرار گرفتهامنطقه -یدر فهرست ملّ

 )یک مکان پوشیده از جنگل باباشدمکان می یار دیدگاه: براساس مشاهدهمعی - -5 88ارزش زیبایی شناسی - -5

تری نسبت به یک مکان قابل دسترس از دسترسی خیلی مشکل، امتیاز پایین
 چندین دیدگاه دارد(.

-باشد و حاکی از چشمانداز میاین معیار برگرفته از درک چشمر: معیار ساختا - -1

 دازهای با گسترش عمودی ارتفاع یا چشم اندازهایاناندازهای با تضاد رنگی، چشم
باشد، رفتی نزدیک دره( میهای قوسی یخدارای عناصر منحصر به فرد )تپّه

ها امتیاز باالتری نسبت به سازند. نهایتاً این مکانساختار فضایی مطلوب را می

 دشت آبرفتی، فالت بزرگ(.)کنندنقاط یکنواخت دریافت می

 81ارزش فرهنگی -

مذهبی،  اهمّیّتشامل)

تاریخی، هنری یا ادبی، 
 باشد(.زمین تاریخی می

 85ارزش اقتصادی -

شامل)کمیت و کیفیت 

 باشد(.کنندگان میمشاهده

رزش ی دارد که دارای ایهابی: این زیر معیار بستگی به مکانمذه اهمّیّت -

ذشته های بسیار نامنظم درگباشند)تخته سنگمذهبی، اساطیری یا عرفانی می

 شده است(.میعنوان مکان مذهبی در نظر گرفته به

های تاریخ باستان، ماقبل تاریخی:درک بسیار وسیع از تاریخ؛ شامل دوره اهمّیّت -

تاریخ وحال حاضر. وظیفه این معیارعالوه بر ثبت یک موضوع در رابطه با تاریخ 

 بودن درگردشگری است. توجّهسیاسی،مورد 

ری یا ادبی: با حضور آثار هنری در یک مکان خاص )نقاشی ومجسمه هن اهمّیّت -

 باشد.ها و اشعار در ارتباط میکتاب سازی( یا در

در توسعه دانش زمین از قبیل؛تاریخ ویژه های زمین تاریخی: نقش مکان اهمّیّت -

 تحوالت و تکامل تدریجی زمین و حیات تا به امروز.
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ارزیابی شدند شامل:  این پژوهشاندازهای ژئومورفولوژیکی ویژه یا به اصطالح ژئومورفوسایت که در چشم

(، آبشار یا چشمه آب معدنی 1های طبیعی و فرهنگی روستا )تصویرروستای اورامان تخت همراه با سایر ویژگی

: 1851)قربانی و همکاران،  (4شاهو )تصویر(، ارتفاعات )ناهمواری( 8(، رودخانه سیروان )تصویر2بل )تصویر

ه البتّ (.2(. موقعیت پراکندگی آنها را در سطح شهرستان مشخص شده است )شکل 8باشد )شکل ، می(12

شایان ذکر است که دو سایت طبیعی ناهمواری شاهو و رودخانه سیروان به صورت پهنه وسیعی در دو استان 

های که در این پژوهش سعی شده به یک سری از لندفرمکردستان و کرمانشاه قرار گرفته است 

 ژئومورفولوژیکی در این مناطق اشاره شود.

 های تحقیقیافته

 برداری با رویکردکید بر عیارهای بهرهأگیری با تبرای بهره اوراماناندازهای ژئومورفولوژیکی چشم

های همراه با سایر جاذبه وتوریستیو ژئ ات ژئومورفولوژیکیگردشگری پایدار، نیازمند شناسایی خصوصیّ

عی در چگونگی ع مورفولوژیکی، دارای شرایط متنوّبه دلیل تنوّاین منطقه  هاست.آناجتماعی  -فرهنگی

-های آموزشی، گردشگریدر ارتباط با ارزش یاینمونه ،هاجاذبهاین چنین باشند و همگیری عوارض میشکل

 اشد.بمی قینهای علمی و تحقیقی برای محقّ
 

 
 روستای اورامان، چشمه بل و رودخانه سیروان ت: نقشه موقعی9ّکل ش

 روستای اورامان )طبیعی، شکل ظاهری، مذهبی و فرهنگی( -1

مناطق کارستی و  ؛های خاص ژئومورفیک از جملهها شامل پدیدهاین ویژگیویژگی های طبیعی اورامان:  -

شمه، انواع فرسایش، سولی فلکسیون، گسل، به علت جنس غیر کارستی، کواستا، سیرک یخچالی، آبشار، چ

نه. باغ زیبایی که در ره جهها شاهد غارهای فراوانی در این منطقه هستیم مثل غار عواالن، مهرسوبی سنگ

ایی فصلی در دل کوه باالترین ارتفاع قله کوه تخت ساخته شده است؛ موسوم به باغ شیخ، مرداب آب، دریاچه

اغ های معدنی هانه نوه، چشمه بزیبا و مراتع وحشی گذشت، چشمههای باغ دلاز باید  آنبه  نکه برای رسید

های های سنگها، الیهها، مگادولینها، دولینشناسی طاقدیس و ناودیسشیخ، همچنین مناظر عریان زمین
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ی را به تحسین وا اکه هر بیننده باشداین دیار میهزاران جاذبه  از و همههای طبیعی همه رسوبی، یخچال

 دارد.می

 
 های منطقه مورد مطالعه: تصاویری از سایت3شکل 

 

 گردشگری هایجاذبه از طبیعی هایویژگی بودن دارا تعلّ به روستا این معماری سنتی :معماری اورامان -

 است ناحیه محلی -فرهنگی هایارزش بازتاب که است کانیصورت پلّ به روستاها این الگوی و شکل زیرا ؛است

می هاآن یجمله از که دارد روستاییهای گاهبر سکونتپیامدهای مثبتی  ،عرصه این در گردشگری گسترش.

 (.1: 1855)سلطانی، نمود اشاره روستاها از فقرزدایی و درآمدزایی به توان

 یاستفاده. است انسان طراحی حاصل که برخوردارند بدیعی و خاص مناظر از کوهستانی هایگاهسکونت

بومی،  فرهنگ از ترکیبی زیرا؛ است توجّه خور در که است معماری این از مزایای طبیعت از بومی معماران

 دارد. تازگی بازدیدکنندگان از بسیاری برای شده که ظریامن ایجاد باعث ،محیطی و طبیعی هایجلوه

 به توانمی توسعه گردشگری برای ابجذّ محیطی یجادا منظور به را طبیعی منابع از عیمتنوّ ترکیب اصوالً

)الوانی، کندمی جلب را یاویژه گردشگران ،خود خاصّ اقلیمی هوا و شرایط و آب با ناحیه هر. گرفت کار

کانی ساخته های این روستا با سنگ و اغلب به صورت خشک، دست چین و به صورت پلّخانه(. 21-25: 1858

کار معماری و بنایی را انجام داده که برای مردم غیر  ،صان خودمتخصّ یوسیله شده است. مردم منطقه به

ها، شیب بسیار تندی دارد و پشت بام منزل پایینی به انگیز است. محل قرارگیری خانهفتنهایت شگبومی بی

 حیاط خانه باال است. یمنزله

حاظ مذهبی از روزگاران کهن بسیار غنی اورامان یکی از مناطقی است که از ل مراسم باستانی و مذهبی: -

 بناهای از بسیاریبوده و به برکت اسالم، جایگاهی ویژه در میان ساکنان بومی و مردم خارج از منطقه دارد. 
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 زیارتی بناها این غالب. رودمی شمار به گردشگری هایجاذبه جمله از روستایی نواحی در تاریخی و مذهبی

 بارزی فرهنگی و تاریخی یپیشینه از زاگرس یناحیه. نمایدمی جذب ،اطراف حینوا از را گردشگران بوده و

 و است تقدس دارای مذهبی نظر از که دارد وجود بناهایی ناحیه این قدیمی در دوران از که است برخوردار

 یمقبر ،بناها این ترینمعروف از یکی .نذر شده است و زیارت برای اطراف نواحی از گردشگر جلب سبب

 مقبره این به زیارت برای زیادی افراد ساالنه کهطوریهب است. سرزمین این عرفای از یکی که است پیرشالیار

)سلطانی، است شده شناخته زاگرس کل در گردشگری جاذبه عنوان به مزار این بنابراین .کنندمی مراجعه

1855 :4.)  

های محلی و پوشاك صنایع دستی، بازیها، های فرهنگی و هنری )موسیقی، شعر، ترانهویژگی -

 به فرهنگی زیربناهای زیرا؛ رودمی شمار به درگردشگری اصلی هایجاذبه از یکی ،فرهنگ مردم اورامان(:

 .دارد تییّاهمّ با و ویژه نقش آن، به بخشی تهویّ در که شودمی شناخته ناحیه هر اجتماعیی سرمایه عنوان

منبعی حیاتی برای  ،ه بین فرهنگ و گردشگری به وجود آمده است که فرهنگجانب ی دوادر عصر حاضر رابطه

: 2555، 85)ریچاردزفرهنگی دارد یی در توسعهز سهم مهمّشود و گردشگری نیتوسعه گردشگری محسوب می

 شود.می داده آموزش هاآن به نوجوانان کودکان و برای تفریح و ورزش بر عالوه منطقه، هایبازی بطن در (.5

 اورامان منطقه هایبازی ترینمهم باشک( از جوجو )قایم و خانایلهخانه ،41لیثههمدانه مه ،45، بیالن81قلقالن

 (.51: 1855لی و همکاران، )توکّهستند
از آالت دیگری  ،گویندطی دوران گذشته در اورامان، غیر از دف و نوعی نی که به آن لولی یا شمشال می

چنان اند. موسیقی اورامی همایل هم عموماً در مراسم مذهبی کاربرد داشتهاستفاده نشده است و این وس

های ان کردستان، لباساصالت خویش را حفظ نموده است. پوشاک مردم روستای اورامان مانند سایر روستایی

 شاد، و زیبا هایرنگ و هاطرح با کردی یمحلّ لباسهای های زیبا و شاد است.ها و رنگی کردی با طرحمحلّ

 شال جافی، نیز گاهی و شده تشکیل فرنجی دستار، شال،)شلوار(،  پانتول)پیراهن(،  چوخه از مردان لباس

 ویژه هایطرح با تابستان و زمستان فصل خاص هایلباس است، شایان ذکر پوشند.می بلند پیراهن و

های گیوه، فرنجی، نمد، قاشق و چنگال چوبی، شانه، جاجیم، سبد و در و پنجره .دارد وجود اورامان منطقه

 چوبی از هنرهای سنتی و صنایع دستی مردم روستای اورامان تخت است.

 سیروان یرودخانه – 9

-به شود؛محسوب می ایرانز های آبخیترین حوضهکیلومتر مربع از پرآب 5855با وسعت  سیروان حوضه

وان با طول های سطحی استان در این حوضه جریان دارد. رودخانه سیریلیارد متر مکعب آبم 5/2که طوری

 51: 1851لی و همکاران، توکّ) شودیهای استان محسوب مترین رودخانهترین و بزرگکیلومتر از پرآب 218

 چهل و سه یاوارهگیری ماهاندازهبه  توجّهبا  و این در حالی است که طول شاخه اصلی رودخانه سیروان (،

ترین از مهم 42مانند گاران، گردالن و رزابهایی . رودخانه(4: 2511فرازیانی و همکاران، )باشدکیلومتر می

سیروان زمینه  یر حوضهها درودخانه پوگرافی و مورفولوژی خاصّهای این حوضه هستند. شرایط تورودخانه

                                                                 
38- Richards  

39- Gholgholan 

40- Billan 

41- Hamathane Masalle 

42- Razab 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/agi/article-1-67-en.html


 49                      1323 ی ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستاندو فصلنامه

دهای بزرگ به منظور آبیاری اراضی کشاورزی، تولید اقتصادی از جمله؛ احداث س های مهمّاجرای پروژه

را فراهم نموده است.  باشدایع بزرگ که نیازمند آب زیادی میانرژی، صید پرورش آبزیان، توریسم و ایجاد صن

مرکز استان( و مریوان در مرز ) چون سنندجی همبه طور کلی حوضه سیروان با قرار گرفتن در شهرهای مهمّ

های اقتصادی در این استان تواند موجب بهبود شاخصب پتانسیل بسیار زیادی دارد و میبع آعراق از نظر منا

پدید  رودگاوهو  قشالقنامند. آب سیروان از به هم پیوستن دو رودخانه گردد. سیروان را آب سیروان نیز می

 کردستان عراقوارد  ساالن، و وشاه، خرمال کوچکهای پس از طی مسیری در میان دره کوه آید. سیروانمی

 ریزد.می خانیسد دربندشده و به دریاچه 

 48آبشار بل - 3

شود ی که به روستای هجیج منتهی میار جادهاورامان در مرز استان کردستان و کرمانشاه و د یدر منطقه

این چشمه از لحاظ  .رودخانه خروشان سیروان چشمه یا آبشار معدنی بل قرار گرفته است سمت چپدر و 

تولید آب معدنی احداث  هایکه در کنار آن کارخانهطوریبهامالح معدنی بسیار مشهور بوده شرب و داشتن 

-همسیروان و  یاورامان و رودخانه یهدّت قرارگیری در مسیر جاآب معدنی بل به علّ یچشمه .شده است

یکی این آبشار  .است این منطقههای گردشگری انگیز هجیج از جمله جاذبهت چنین نزدیکی به روستای شگف

ت بردن از گردان به منظور لذّی را برای طبیعتت خاصّیّعو موق باشدهای غرب کشور میرودخانهین ترآباز پر 

های تالیّفعّ گردشگری، محیط زیست، جمله؛ های مختلفی ازدر زمینهو  مناظر خدادادی ایجاد نموده است

رد. آب چشمه مذکور که از برداری مناسب قرار گیتواند مورد بهرهزشمند بوده و میارسایر موارد  و اقتصادی

 های معدنی بوده و امالح آن از جمله نیترات، کلراید، فلوراید و سختی در حدّلحاظ کیفی جزء بهترین آب

تی خاص و در میان بافتی سنگی و در ارتفاع حدود هشت بدلیل قرار گرفتن در موقعیّ و باشداستاندارد می

ای نماید که چشم هر بینندهجذاب و بسیار دیدنی را خلق میمتری، در هنگام خروج از دهانه چشمه، مناظر 

 و بوده آبی آسیاب برای مناسبی محل یامألاقدیم در چشمه این یمالحظه قابل دبینماید. را خیره می

-آسیاب بل می نام به رابل  چشمه ایهعدّ هنوز و بوده دایر مکان این در گذشتهروزگاران  در بل آسیاب

 .شناسند

 ناهمواری شاهو() شاهو تفاعاتار – 9

 عظیم و تنگ یهدرّ اند،هشد تشکیل رادیوالریتی آهکی، هایسنگ از عمدتاً اورامان یمنطقه ارتفاعات

 بصری نظر از کوساالن و ماکوان داالنی، زاولی، شاهو، مانند هاییکوه وجود و قائم کانیونی ایجاد با سیروان

ایی کوهستانی و آهکی است که در محدوده شاهو توده ناهمواریاست.  بخشیده منطقه به بلند اندازیچشم

 5درجه  88ثانیه تا  45دقیقه  42درجه  84های شمالی های کردستان و کرمانشاه، بین عرضسیاسی استان

واقع شده ثانیه  85دقیقه  45درجه  41تا ثانیه  21دقیقه  28درجه  41شرقی  هایثانیه و طول 8دقیقه 

ها دارای شرایط ی این ناهمواریشود، ساختار آهکنظر ساختاری بخشی از زاگرس مرتفع محسوب میاست. از 

این کوهستان از طبیعت زیبا و (. 1-4: 1851قربانی و همکاران، ) مناسبی برای توسعه اشکال کارستی است

 ؛دهای معروفی چونورامان قرار دارد و دارای چکااایی برخوردار است. شاهو در شرق منطقه دست نخورده

ها نوع گل و گیاه در ارتفاعات ده است. داریانهای روستای و نور در نزدیکی پاوهدر نزدیکی شهر  زوالی

                                                                 
43- Bell 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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باالیی  اهمّیّتزندگی جانوری( از  و پوشش گیاهی) مختلف آن رویش دارند که به لحاظ زیست محیطی

آب  یبرخوردار است. در دامنه ارتفاعات شاهو تعداد بسیار زیادی چشمه وجود دارند که تأمین کننده

چنین به ی شهرهای پاوه و روانسر و تعدادی روستاهای منطقه هستند. همچنین آب آشامیدنکشاورزی و هم

 ؛های ژئوتوریستی از جملهاز عارضه ی، یکسرهای آهکی تشکیل شده استکه از سنگ دلیل جنس زمین

دولین، مگادولین، ) های کارستیهای یخچالی، ژئوسایتسیرک، الپیه، یخچال طبیعیانداز عمومی، چشم

سایر و  هاغار شکل، V شکل، Uسولی فلکسیون، دره های لغزش، (، گسل، ، غارهاارستیهای کفروچاله

 پلئیستوسن، سرد هایدوره طی در ناچیزتبخیر  و خشک و سرد شرایط حاکمیت برخوردار است. هالندفرم

 به هتوجّ ا. باست میشده کوهستانی هاییخچال ایجاد ینتیجه در و و یخ برف هایتوده شدن انباشته سبب

 شدن پدیدار با ها،شکاف و درز وجود و شناسی نظر سنگ از مناسب شرایط و سطح ناهمواری کم شیب

 هادولین - سیرک یتوسعه زمینه برای ها،آن در برف انباشت و ارتفاعی سطوح روی بر هاهحفر لیناوّ

 (.18: 1851)قربانی و همکاران،  است شده فراهم بیشتر

قرار  (4و  8)ها در جدول موجود در منطقه، این مکان و فرهنگی ئومورفولوژیکیهای ژشناسایی مکان با

 کمترین نمره( و)صفردهی صورت گرفت. میزان امتیاز بین امتیاز ،های ذکر شدهر مبنای شاخصب گرفته و

رزش افزوده علمی یا ا ترین ارزشکم ،گیردق میی که امتیاز صفر به آن تعلّاباشد. عارضهباالترین نمره( می)1

 ،دهد. بر این اساسدر مقایسه با دیگر عوارض نشان مییک باالترین میزان ارزش را  ینمره باشد ورا دارا می

نهایت ارزش کلی آن مکان از  ی بیان شده و درهای مکان ژئومورفولوژیکی با امتیاز خاصّکدام از ارزش هر

 دد.گرهای اصلی و فرعی بررسی شده، تعیین میلحاظ معیار

 

 های ژئومورفیک منطقه اوراماناتارزیابی ارزش علمی مکان :3 جدول
 جمع ی دیرینهجغرافیا نادر بودن شاخص بودن وضعیت حفاطت ژئوسایت ها

 52/5 58/5 1 55/5 58/5 روستای اورامان تخت

 11/5 55/5 18/5 55/5 55/5 رودخانه سیروان

 11/5 1 15/5 58/5 15/5 کوه شاهو

 15/5 85/5 55/5 55/5 85/5 آبشار بل

 

 های ژئومورفیک منطقه اوراماناتارزیابی ارزش افزوده مکان :9جدول 
 جمع ارزش اقتصادی ارزش فرهنگی ارزش زیبایی ارزش اکولوژیک هاژئوسایت

 - - زمین تاریخی ادبی و هنری تاریخی مذهبی - - -

 55/5 58/5 58/5 15/5 1 15/5 15/5 15/5 روستای اورامان تخت

 88/5 55/5 55/5 5 5 5 58/5 85/5 رودخانه سیروان

 15/5 58/5 1 5 5 5 55/5 15/5 کوه شاهو

 85/5 55/5 85/5 5 5 5 58/5 85/5 آبشار بل

 

توان های ژئومورفیک میبی ارزش علمی و ارزش افزوده مکانامتیارات به دست آمده از ارزیا یاز مقایسه

-های الزم جهت بهرهریزیبراین اساس برنامه ها را شناسایی کرده وآنهر یک از  های موجود درپتانسیل

ارزش علمی این ی باال بودن ی امتیازات بدست آمده گویاها صورت گیرد. مقایسهبرداری بهینه از این مکان

سایر  در مقایسه با ارتفاعات شاهو و روستای اورامانباشد. به سایر معیارهای ارزش افزوده میها نسبت مکان
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عیار علمی  و هستندهای ژئومورفولوژیکی ربازدیدترین مکانپ ترین وژئومورفیک دیگر جز معروف هایلندفرم

د. که این امر نباشمی مؤثّرشگر معیارها در جذب گرد بیش از سایر 52/5، 11/5با امتیاز  ها به ترتیباین مکان

ت حفاظت، فرهنگی، اقتصادی و وضعیّیایی دیرینه، تواند به دلیل ارزش باالی این مکان از لحاظ جغرافمی

سیروان و آبشار بل ی های رودخانهسپس سایت ت باالیی را فراهم کرده است.ابیّزیبایی باشد که برای آن جذّ

روستای اورامان با  ،به لحاظ ارزش افزوده اامّ اند.را به خود اختصاص داده 15/5، 11/5به ترتیب امتیازات 

سیروان  یرودخانه و 85/5 ، آبشار بل15/5ن امتیاز را به خود گرفته و سپس به ترتیب کوه شاهو باالتری 55/5

عیار اقتصادی منطقه  ارتباط بین عیار زیبایی و توجّهیکی از موارد قابل  اند.را به خود اختصاص داده 88/5

نسبتاً یار اقتصادیشان در سطح ت باالیشان از لحاظ جذب گردشگر، عابیّرغم جذّها علید. این مکانباشمی

 ،نظیر در منطقهاندازهای بدیع و بیبا وجود چشم این موضوع است که یقرار گرفته که نشان دهنده مطلوبی

نپذیرفته صورت  ،مطلوبیی گونهبه به منظور جذب گردشگر با اهداف اقتصادی  یاریزی سازمان یافتهبرنامه

-توان گفت یکی از مهمهنگی روستای اورامانات است که میبودن امتیاز فر دیگر باال توجّهاست. از نکات قابل 

ترین عوامل در شناخته شده بودن باشد. این عامل یکی از مهموامل جذب گردشگر در این روستا میترین ع

از میان برداشتن مشکالتی نظیر  بیشتر و توجّهتواند در صورت کان برای مردم است. همین عامل میاین م

ها، خدمات، زیرساخت ی بیشتر مثلاختصاص امکانات تر وایجاد یک راه دسترسی مناسب نقل و مل وح

برای رفاه  سایر موارد های بهداشتی وه مانند پارکینگ، سرویسلیّیسات اوّستسهیالت اقامتی، پذیرایی تأ

 .گردشگران سود اقتصادی فراوانی را از طریق جذب گردشگر عاید منطقه نماید

 یگیرهنتیج

های ژئومورفولوژیکی در هر یک از معیارهای مورد های انجام شده هر یک از لندفرمبه ارزیابی توجّهبا 

ی ها همراه با زیر معیارهای دو ارزش علمی و افزوده امتیاز خاصّامکانات و زیرساخت با در نظر داشتنارزیابی 

 های ژئومورفیک عمدتاًاین مکان اهمّیّتشان داد که نتایج حاصل از این پژوهش ناند. را به خود اختصاص داده

دو  روستای اورامان در هرهو و اناهمواری ش. ارزش علمی آن نسبت به سایر معیارهاست به دلیل باال بودن

ها فی جاذبهد که از پتانسیل باالیی برای معرّندهنشان می)ارزش علمی و ارزش افزوده( معیار ارزیابی شده

را بدست 55/5و  11/5چرا که به لحاظ ارزش علمی و ارزش افزوده به ترتیب امتیازات ؛دنشبابرخوردار می

رودخانه (، 52/5) روستای اورامان (،11/5) ناهمواری شاهوبه لحاظ ارزش علمی بعد از . همچنین اندآورده

زش مکمل باز نشان و در قیاس با ار شدندبررخوردار  از بیشترین امتیاز (15/5) و آبشار بل (11/5) سیروان

باشد که به ترتیب شامل این ها نسبت به سایر معیارهای دیگر میبرتری ارزش علمی این مکان یدهنده

 ( و رودخانه سیروان85/5) بل آبشار، (15/5(، ناهمواری شاهو)55/5روستای اورامان ) باشد:امتیازات می

چرا که  ؛ورامان بیشترین امتیاز را بدست آورده بود. در معیار ارزش افزوده عیار فرهنگی در روستای ا(88/5)

اقتصادی و اکولوژیکی  )اجتماعی، مذهبی و هنری(، فرهنگیزیبایی، های به لحاظ ارزش به ترتیب این سایت

در سایت ناهمواری شاهو به ترتیب عیارهای اکولوژیکی، فرهنگی در  های باالیی برخوردار است،پتانسیلاز 

های زیبایی، اقتصادی، فرهنگی و آبشار بل به ترتیب ارزش، در سایت زیبایی و اقتصادیتاریخی، بخش زمین

تاریخی، به ترتیب زیرمعیارهای زیبایی، فرهنگی در بخش زمین سیرواناکولوژیکی، در سایت رودخانه 

 اند. ها برخوردار بودهتاقتصادی و اکولوژیکی به ترتیب اولویّ
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، ها، چشمهها، رودخانهگیاهیپوششمنطقه شامل  و فرهنگیای طبیعی هجاذبهموارد فوق به همراه 

ت جنس ، زیبایی منطقه را چندین برابر کرده است. به علّی سنتیمعمار درکنار های ژئومورفولوژیکیناهمواری

نه نوه، ، هاهای معدنی بلچشمه، نهجهرهعواالن، مه غار ؛مثل وجود دارداین منطقه  ها غارهای فراوانی درسنگ

های رسوبی، های سنگها، الیهریان زمین شناسی طاقدیس و ناودیسچنین مناظر عهمو شمه باغ شیخ چ

های دسترسی مناسب ریزی دقیق و ایجاد امکانات و راهتواند با برنامهمیها همراه با سایر جاذبهشبه کواستاها 

در نهایت با شناخت رابطه موجود بین  تا ری در این منطقه از کشور کمک کند،به توسعه صنعت گردشگ

 یابتوان زمینه مناسب یراهکارها یو ارائه های ژئومورفولوژیکی منطقهاندازهای ژئوتوریسمی و ویژگیچشم

  فرهنگی منطقه فراهم نمود. اجتماعی و -برای رشد اقتصادی

 منابع

زدایی از نمونه گردشگری در محرومیت یثیر منطقهتأ (.1855کبر، هدایتی، صالح )لی، مرتضی، کیانی، اتوکّ .1
ایی، سال دوم، های شهری و منطقهاورامان تخت کردستان، مطالعات و پژوهش یدیدگاه اجتماعات در منطقه

 .58-14ششم، صص  یشماره

روش های ژئوکنسرویشن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سیزدهمین (. 1855) خوش رفتار، رضا .2
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