
  
  255-276 ، صفحات 1395پاييز ، 57، شماره 20، سال ريزي پژوهشي جغرافيا و برنامه- علمينشريه

  

  ١٢/١٢/١٣٩٣  :تاريخ پذيرش نهايي  ١٧/٠٨/١٣٩٣:  تاريخ دريافت

 
 

هاي  آبريز ديره و ارزيابي توانمنديهاي ژئومورفيكي حوضهشناسايي مكان

  ها با روش پريراژئورتويستي آن
  1داود مختاري

  2فريبا همتي

   دهيچك

اي از جغرافيا و توريسم است که در اين مفهوم، ژئوتوريسم در برگيرنده تنوع زيستي، ژئوتوريسم آميزه
باشد و همانندي محور، و حتي نهضت غذاهاي محلي ميي جامعهتنوع فرهنگي، زيباسازي، گردشگر

هاي  ژئوتوريسم نوعي از گردشگري است که ضامن برقراري و بهبود ويژگي.روددشمن آن به شمار مي
با اين رويکرد . شودن است، تعريف مياها، مواريث و رفاه ساکنجغرافيايي از قبيل محيط، فرهنگ، ديدني

لحاظ وجود منابع طبيعي  کيلومتري شهر کرمانشاه به۲۱۵غرب در ر شهرستان گيالن آبريز ديره دحوضه
اي و بازديدهاي آن جهت ارزيابي ژئوتوريستي انتخاب و با توجه به اطالعات حاصل از مطالعات کتابخانه

 النهکه سااين منطقه با وجود آن. ميداني با استفاده از روش پريرا، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
کند، هنوز نتوانسته جايگاه اقتصادي خود را در ميان صنعت توريستم خود جذب ميانبوهي گردشگر را به

شود ضمن شناسايي اشکال ژئومورفولوژيکي در منطقه و بررسي يـدر اين پژوهش، سعي م. بيابد
.  در منطقه بپردازيمهاي موجودهاي ژئوتوريستي مرتبط با لندفرمهاي آن، به ارزيابي توانمنديويژگي

 و ۳۴۵/۵نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که مکان ژئومورفيکي گلين با ارزش ژئومورفولوژي 
اشکال ژئومورفولوژيکي .  جذب توريست دارد در حوضه آبريز ديره توان بااليي در زمينه۵ارزش مديريتي 

چون زيبايي، سهولت دسترسي، و هايي همدليل توان باال در زمينه آموزش علوم زمين و ويژگيهمنطقه ب
  .هاي بااليي در زمينه ژئوتوريسم دارندهاي طبيعي و فرهنگي، توانمنديجذابيت

  .ژئوتوريسم، حوضه آبريز ديره، روش پريرا، اشکال ژئومورفولوژيکي :ي كليدگانواژ
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  مقدمه

ن يخورد، بدي چشم م کشورها بهيغات گردشگري نو در تبلياعنوان واژهسم امروزه بهيژئوتور

. باشدي خاص خود ميها جاذبهين داراين است و هر نقطه از زميد، زميشکل که هرجا برو

، که با يکيک شکل ژئومورفولوژيک عبارت است از يک مکان ژئومورفيزا، يف پانيبنابر تعر

 اي و ي شناختييباي، زيخيتار-ي، فرهنگي ارزش علميتوجه به درک و استنباط انسان دارا

ده يا چند پديک ي ممکن است شامل ييهان مکانيچن . استي اقتصاد-ياجتماع

ر ييها را تغتواند آني مي انسانيهاتيع باشند و فعالي وسيياندازهاا چشمي و يکيژئومورفولوژ

ن مطالعه يا). ١٣٨٩، يمختار( ديب نمايها را تخر آنيا حتيها خسارت بزند و دهد، به آن

ره، با استفاده از يز دي آبرک در حوضهي ژئومورفيها انوع مکانييشناساتالش دارد تا ضمن 

ک ي و ژئومورفيتيري مديارهاي استوار است، عيدانيرا که اساس آن بر مطالعات ميروش پر

 مسائل مربوط به ي به بررسياريمحققان بس. ها را مورد مطالعه قرار دهدن جاذبهيا

توان به ي مي و خارجيقات در سطح داخلين تحقيتراز جمله مهم. اندسم پرداختهيژئوتور

  :ر اشاره نموديموارد ز

را و ي، پر)۲۰۰۹( ٦يگر) ۲۰۰۵( ٥، پرالونگ)۲۰۰۹( ٤جاي، ه)۲۰۱۱( ٣گرانيکامنسکو و د

الس و ي، فاس)۲۰۰۷( ٩، لوبو و همکارانش)۲۰۱۱( ٨ت و سورپيلي، ف)۲۰۰۷( ٧همکاران

.  پرداختنديکي ژئومورفيها در مکانيستي توريهاي توانمنديابي، به ارز)۲۰۱۱( ١٠همکاران

ن يدر ا. ها پرداختندتي ژئومورفوسايابي نو در ارزيبه ارائه روش) ۲۰۰۷( ١١نارد و همکارانير

 ين ارزش علميين حوزه است، به بحث در مورد تعيگر در اي ديباً مشابه کارهايروش که تقر

                                                           
3- Comanescu  
4- Heggie 
5- Pralong 
6- Gray 
7- Pereira 
8- Feuilletb & Sourp. 
9- Lobo  
10- Fassoulas 
11- Reynard 
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ن مقاله ارزش ين تفاوت که در اي است، با اها پرداخته شدهتيو ارزش افزوده در ژئومورفوسا

ار مستقل در نظر گرفته شده است و يک معيعنوان  بهيشناختييباي، زيکي، اکولوژياقتصاد

ان ي خاص خود هستند، در پايهار شاخصي زيدارا) ي و فرهنگيارزش علم (يار اصليدو مع

 و يفيعف ،)۱۳۷۸( همکاران و ي رودي احرار. شدي بالقوه انتخاب و معرفيهاتيژئومورفوسا

 و ي، حجاز)۱۳۸۹( ي و الماسي، ملک)۱۳۸۹(  و همکارنيبيخطياتيب) ۱۳۸۸ (يقنبر

 ي، محسن)۱۳۹۰( ي، بهرام)۱۳۸۹ (يمختار ،)۱۳۸۹(ان و همکاران ي، شا)۱۳۹۰(همکاران 

 يستي ژئوتوريهاي توانمنديابيمطالعات خود به ارز در) ۱۳۹۱(  و همکارانيمي، مق)۱۳۹۰(

 .  مختلف پرداختنديهااستفاده از روشبا 

  معرفي منطقه مورد مطالعه

ز حوضه ي آبخيهار حوضهي از زيکيلومتر مربع، ي ک۱۹/۸۸۵ره با مساحت يز ديحوضه آبر

ن حوضه در محدوده يا. النغرب واقع استي غرب کشور واقع در جنوب شهرستان گيمرز

 ۰۰ درجه و ۴۵ و يقه عرض شمالي دق۳۰ درجه و ۳۴قه تا ي دق۰۰ درجه و ۳۴ن ي بييايجغراف

 ي آب و هوايدارا منطقه مذکور.  قرار گرفته استيقه طول شرقي دق۳۰ درجه و ۴۶قه تا يدق

 ۴۷۱ گرم با متوسط نزوالت منطقه ي معتدل و تابستاني زمستانيخشک و دارامهيگرم و ن

 در منطقه بوده که يمين رودخانه دايترن و پر آبيترره مهمي رودخانه د.باشديمتر ميليم

. ره واقع شده استي شرق دهستان ديلومتري ک١٠ در حدود يا آن در فاصلهيسرچشمه اصل

ز از يز نيل شده و سطح حوضه آبخي و دشت تشکيمحدوده موردنظر از بخش کوهستان

  . ده شده استي پوشي، باغات و مناطق مسکوني کشاورزي جنگل، مرتع، اراضيهايکاربر

  هاروشمواد و 

سپس . ات آن پرداخته شديق و ادبين مساًله تحقيي به تبياوه کتابخانهين پژوهش ابتدا به شيدر ا

 هايها و اطالعات موجود از منطقه شامل دادهآوري آمار و داده تحليلي به جمع-با روش توصيفي

مار اطالعات ها، کنترل آد از محلي شامل بازديدانيه ميق انجام مطالعات اولي، ازطريشناسنيزم

 از نظر استعداد يطيط محيل شراياز به تحليل اطالعات مورد ني شده و تکميآورجمع
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عنوان   بايک در جدولي ژئومورفيها مکانيهايژگي وي معرفيبرا.  پرداخته شديستيژئوتور

 و ير اطالعات عمومي و ساي اراضي کاربريابيک که سند ارزي مکان ژئومورفييکارت شناسا

ن نوع مکان است، يت ايريو مد پرداخته شد و يستي ژئوتوريها جاذبهيهاداده يآورجمع

ها، با استفاده از ک مکاني ژئومورفيهايژگي وييپس از مطالعه و شناسا. ديم گرديتنظ

 مورد ک منطقهي مکان ژئومورفي توانمنديابي، جهت ارزيداني و ميامطالعات کتابخانه

 مطالعه يهار روشيدتر بودن آن نسبت به سايامع و جدل جيدلرا بهيمطالعه از روش پر

  . استفاده شديستيژئوتور

پردازد که شامل ابعاد ي ميک از ابعاد گوناگوني ژئومورفيها مکانيرا به بررسيروش پر

، به يکل ن روش در دو بعديا. شودي و مکمل ميتيري، مدي، علمي، محافظتيرساختيز

 يعلم اري، از مجموع عيکيارزش ژئومورفولوژ. پردازدي مکيک مکان ژئومورفي توان يابيارز

، ي توان فرهنگي، به بررسيکيدر بخش ارزش ژئومورفولوژ. ديآيدست مو مکمل به

 يازهايمجموع امت. پردازدي و منحصر به فرد بودن ميت علمي، و جذابييباي، زيکياکولوژ

 از مجموع يتيريگر، ارزش مديددر طرف . است ۱۰ن مقدار، ين بخش، در باالتريحاصله در ا

 مانند يرساختين قسمت به ابعاد زيا. شوديارزش محافظت و ارزش استفاده حاصل م

توان ين بخش، مي در ايگر موارد مورد بررسين از ديچنهم. پردازديزات مي و تجهيدسترس

ت يلن دو ارزش، قابيجمع ا.  موجود اشاره کرديهاتين و محدوديرش، قوانيت پذيبه ظرف

 در مجموع هر چه عدد حاصله. کنديک مکان ژئومورفيک را در توسعه گردشگري منعکس مي

  .  خواهد بودي گردشگريزير آن در برنامهي بااليهاليتر باشد، نشانگر پتانسکي نزد۲۰به 

  هاي ژئومورفيک منطقهمعرفي مکان

 يار ماهوارهيو تصاو ي و با استفاده از نقشه توپوگرافيداني و مطالعات ميپس از بررس

کال، يس پيس نقاره کوب، طاقديس نواه کوه، ناودي طاقديهاک به ناميهفت مکان ژئومورف

ق مشخص کردن شکل و يره از طرين و دشت ديس سرکش، دره گليس گواور، طاقديناود

ها در ت هر کدام از آنيص هستند که موقعيها قابل تشخ آن مکانيمحدوده ژئومورفولوژ

  . نشان داده شده است۷ تا ۱جداول شماره  و ۱شکل 
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  هاي ژئومورفيكي حوضه آبريز ديره نقشه موقعيت مكان)1(شكل 

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي طاقديس نواكوه) 1 (جدول

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي

  هاشاخص  شناسه

  .طاقديس نواکوه: نام محلي  موقعيت

غربي استان هاي گيالنغرب و داالهو، در جنوب بين شهرستاندر حد فاصل: موقعيت نسبي

  .کرمانشاه

  . عرض شمالي۳۴° ۲۰ � تا ۳۴° ۱۸ � طول شرقي و ۴۶° ۲۸ � تا۴۶° ۲ �:مختصات جغرافيايي

  . متر۲۴۷۰ تا ۱۱۱۷بين : ارتفاع

  .اشکال کارستياي، اشکال دامنه  هاپديده  ژئومورفولوژي

  . خورده قرار دارده مورد مطالعه در زاگرس چينکه منطق آنجا از  نحوه پيدايش  

  :وان در سه مرحله خالصه کردمراحل تکاملي خاص آن را 

 مرحله اوليه يا پالتفرم، که از اينفراکامبرين تا ترياس مياني طول کشيده ودر -

اي پوشيده شد که بعداً وسيله رسوبات تبخيري قارهاوايل پرمين زاگرس به

هاي کوالبي  به درياي کم عمق همراه با شيل و رخسارهرسوبات آهکي مربوط
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  .تا ترياس مياني در آن گذاشته شده است

 ميوسن، در اواخر ترياس، اين قسمت از ـ مرحله بزرگ ناوديس ترياس -

 رسوبي زاگرس هحوض(اي  فرورفتههصورت حوضسايرمناطق ايران جدا شد و به

نشست بوده است در آمد، و در آن که دائماً در حال ) يا بزرگ ناوديس زاگرس

 متر روي هم انباشته ۱۰۰۰۰رسوبات مزوزوئيک تا نئوژن، با ضخامت بيش از 

هيچ نوع فعاليت ماگماتيسم و دگرگوني، طي فاز آلپي در اين حوضه . شد

  . شودمشاهده نمي

نشيني کنگلومراي بختياري  مرحله جديد يا پس از کوهزايي، همزمان با ته-

عبارتي، تمام فالت ايران فاز کوهزايي ليوسن، زاگرس و به پ-طي ميو 

و به اين ترتيب کنگلومراي ) اوايل پلئيستوسن(پاسادنين را پشت سر نهاد 

  . بختياري و معادل آن، يعني هزار دره در البرز جنوبي، چين خوردگي پيدا کرد

توصيف شکل، 

ساختار 

مورفولوژيکي، 

  فرسايش

علت  قسمت شمالغرب ريزش وسقوط سنگ به در اين منطقه بخصوص در-

  .تخريب مکانيکي قابل مشاهده است شيب زياد آن و

باشد و از مشخصات اين سازند ميقسمت عمده سازندهاي منطقه آهکي -

پديده ژئوموفولوزيکي کارستيک است و انواع اشکال کارستيکي فراواني در 

  ).لين، غاراي، الپيه شياري، دوالپيه حفره(منطقه وجود دارد 

 تأثير فرسايش مکانيکي بر روي سيستم درز و شکاف موجود در سنگ، -

  .شودمخروط واريزه در پاي ارتفاعات و بخش سطحي سازند گچساران ديده مي

صورت مئاندر است که در اطراف رودخانه اصلي پادگانه آبرفتي  رودخانه به-

و اختالف ارتفاع ناچيز هايي با سطح هموار صورت پهنهشود که بهمشاهده مي

صورت نوار باريک و کشيده به ه متر نسبت به بستر رودخانه دائمي ب۲تا ۱

در دامنه جنوبغرب جاي که رودخانه به . موازات آبراهه اصلي کشيده شده است

  Vهايمئاندر، دره (شوديـهايي مشاهده مکنهـشود مخروطه افدشت ختم مي

  ).افکنه، پادگانه آبرفتيهاي پرشيب، مخروطه شكل با دامن

اي، انحالل، اي، فرآيندهاي رودخانهفرآيندهاي کارستي، فرآيندهاي دامنه  ديناميک

  .تخريب مکانيکي

سوي صفحه ايران، درياي کم عمق موجود با حرکت کردن صفحه عربستان به  سن

که در آن رسوبات آهک، ماسه سنگ و ) درياي زاگرس(بين ايران و عربستان 

خوردگي اصلي زاگرس با چين. خوردگي شداند، دچار چينشدهنباشته ميرس ا

 پليئستوسن حرکات ميوسن مياني شروع شده آنگاه با حرکات پاسادنين در پليو

ساختار کنوني . وجود آمدههاي زاگرس چين خورده بتکميل گرديد و سلسه کوه
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  .است) وهزايي فاز ک( گذاري نموده طاقديس پيکال را کوهزايي آلپي پايه

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيفرآيند رودخانه  وابستگي اصلي به

وابستگي فرعي 

  به

  .اي، حرکات توده.اي، تخريب مکانيکيفرآيند دامنه

اي، انحالل شيميايي، تخريب اشکال کارستي، اشکال رودخانه اي،اشکال دامنه  حيطه مطالعاتي

  . مکانيکي

  .کشاورزي ديم و باغداري، دامپروري  کشاورزي 

 -آباد سرمست و اسالم-ذهاب دسترسي اصلي از طريق جاده آسفالته سرپل  دسترسي

  .باشدذهاب ميسرپل

کم، ولي از لحاظ مسائل ژئوتوريسمي، ژئومورفولوژي و زمين ساخت، و   سطح جذابيت

  .ن قرار گيرداتواند مورد توجه محققفرسايشي مي

بد، چراي دام توسط عشاير کوچ رو و روستاهاي حوالي منطقه، قطع درختان   وضعيت حفاظت

آوري بعضي رويه، جمعجهت استفاده به عنوان سوخت توسط عشاير، شکار بي

  .ها بخصوص الله واژگون در فصل بهاررستني

  .کشاورزي ديم، چراي دام، باغداري، مسکوني  کاربري فعلي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات

  .گونه زيرساختيبدون هيچ  هازيرساخت

  .هاچراي دام، قطع درختان، ريزش سنگ  برخوردها

هاي بهجن

  کاربردي

  .منطقه حفاظت شده  وضعيت قانوني

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي ناوديس نقاره كوب)2 (جدول

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي

  هاشاخص  ناسه

  .ناوديس نقاره کوب: نام محلي  موقعيت

. هغربي استان کرمانشاهاي گيالنغرب و داالهو، در جنوبدر حد فاصل بين شهرستان: موقعيت نسبي

  . کيلومتري کرمانشاه قرار گرفته است۸۵ کيلومتري شهرستان گيالنغرب و ۷۰در فاصله . قرار دارد

  . عرض شمالي۳۴°۰۱ � تا ۳۴°۱۵ �رقي و  طول ش۴۶° ۰۳ � تا۴۶° ۰۲ � :مختصات جغرافيايي

  . متر۲۰۰۰ تا ۹۸۲بين : ارتفاع

فرآيند شيميايي، فرآيند   مکانيکي،اشکال کارستي، فرآينداي، اشکال دامنه  هاپديده  ژئومورفولوژي

  .ايرودخانه
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هاي دوران مختلف زمين ساخت از بر اساس فرآيند رسوبگذاري و سپس کوهزايي  نحوه پيدايش

  .ئيک تا کواترنر ايجاد شده استسنوزو

توصيف شکل، 

ساختار مورفولوژيکي، 

  فرسايش

هايي را هاي فرونشسته، چالهها، سرزمينهم زمان با چين خوردن و باال آمدن كوه

هاي صورت سرزمينهـحت تأثير عامل فرسايش بـها تاين چاله. اندوجود آوردهبه

  .اندهموار

اي، انحالل، تخريب اي، فرآيندهاي رودخانه، فرآيندهاي دامنهفرآيندهاي کارستي  ديناميک

  .مکانيکي

  .سنوزوئيک تا کواترنري  سن

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيسيستم اشکال رودخانه  وابستگي اصلي به

  .اياي، تخريب مکانيکي، حرکات تودهفرآيند دامنه  وابستگي فرعي به

اي، انحالل شيميايي، اشکال کارستي، اشکال اشکال رودخانه اي،اشکال دامنه  حيطه مطالعاتي

  .تخريب مکانيکي

  .کشاورزي ديم و دامپروري  کشاورزي 

 سرمست و جاده خاکي -ذهاب دسترسي اصلي از طريق جاده آسفالته سرپل  دسترسي

  .باشد سرپل ذهاب مي-سرمست

از لحاظ مسائل ژئوتوريسمي، ژئومورفولوژي و زمين ساخت، و فرسايشي کم، ولي   سطح جذابيت

  .ن قرار گيرداتواند مورد توجه محققمي

  .رويهرو و روستاهاي حوالي منطقه، شکار بيبد، چراي دام توسط عشاير کوچ  وضعيت حفاظت

  .کشاورزي ديم، چراي دام  کاربري فعلي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات

  .گونه زيرساختيبدون هيچ  هازيرساخت

  .ها ريزش سنگ،چراي دام  برخوردها

هاي جنبه

  کاربردي

  .منطقه حفاظت شده  وضعيت قانوني
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   كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي طاقديس پيكال)3 (جدول

  کارت شناسايي مکان ژئومورفولوژيکي

  هاشاخص  شناسه

  .طاقديس پيکال: نام محلي  موقعيت

  .غربي استان کرمانشاههاي گيالنغرب و داالهو، در جنوب حد فاصل بين شهرستاندر: موقعيت نسبي

  . عرض شمالي۳۴°۱۵ � تا ۳۴° ۱۳ � طول شرقي و ۴۶° ۱۸ � تا۴۵° ۱۶ �:مختصات جغرافيايي

  . متر۲۲۰۰ تا ۹۸۲بين : ارتفاع

  .ايرودخانه شيميايي، فرآيند فرآيند  مکانيکي،اشکال کارستي، فرآينداي، اشکال دامنه  هاپديده

  . خورده قرار دارد ازآنجاکه منطقه مورد مطالعه در زاگرس چين  نحوه پيدايش

  : در سه مرحله خالصه کردوانمراحل تکاملي خاص آن را 

در اوايل   مرحله اوليه يا پالتفرم، که از اينفراکامبرين تا ترياس مياني طول کشيده و-

اي پوشيده شد که بعداً رسوبات آهکي رسوبات تبخيري قارهوسيله پرمين زاگرس به

هاي کوالبي تا ترياس مياني در آن مربوط به درياي کم عمق همراه با شيل و رخساره

  .گذاشته شده است

 ميوسن، در اواخر ترياس، اين قسمت از سايرمناطق - مرحله بزرگ ناوديس ترياس -

 رسوبي زاگرس يا بزرگ ناوديس هحوض (اي فرورفتههصورت حوضايران جدا شد و به

که دائماً در حال نشست بوده است در آمد، و در آن رسوبات مزوزوئيک تا ) زاگرس

هيچ نوع فعاليت .  متر روي هم انباشته شد۱۰۰۰۰نئوژن، با ضخامت بيش از 

  . شودماگماتيسم و دگرگوني، طي فاز آلپي در اين حوضه مشاهده نمي

 -نشيني کنگلومراي بختياري طي ميو ز کوهزايي، همزمان با ته مرحله جديد يا پس ا-

پليوسن، زاگرس و به عبارتي، تمام فالت ايران فاز کوهزايي پاسادنين را پشت سر نهاد 

و به اين ترتيب کنگلومراي بختياري و معادل آن، يعني هزار دره در ) اوايل پلئيستوسن(

  .البرز جنوبي، چين خوردگي پيدا کرد

  ژئومورفولوژي

ف توصي

شکل، ساختار 

ي، مورفولوژيک

  فرسايش

 در اين منطقه بخصوص در قسمت شمالغرب ريزش وسقوط سنگ به علت شيب --

  .زياد آن وتخريب مکانيکي قابل مشاهده است

باشد و از مشخصات اين سازند پديده ميقسمت عمده سازندهاي منطقه آهکي  -

 فراواني در منطقه وجود دارد ژئوموفولوزيکي کارستيک است و انواع اشکال کارستيکي

  ).اي، الپيه شياري، دولين، غارالپيه حفره(

 تأثير فرسايش مکانيکي بر روي سيستم درز و شکاف موجود در سنگ، مخروط -

  .شودواريزه در پاي ارتفاعات و بخش سطحي سازند گچساران ديده مي
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انه آبرفتي مشاهده صورت مئاندر است که در اطراف رودخانه اصلي پادگ رودخانه به-

 متر نسبت ۲تا ۱هايي با سطح هموار و اختالف ارتفاع ناچيز شود که به صورت پهنهمي

صورت نوار باريک و کشيده به موازات آبراهه اصلي کشيده هبه بستر رودخانه دائمي ب

شود مخروطه يـه به دشت ختم مـدر دامنه جنوبغرب جاي که رودخان. شده است

هاي پرشيب، مخروطه شكل با دامن  Vهايمئاندر، دره (شودده ميهايي مشاهافکنه

  ).افکنه، پادگانه آبرفتي

اي، انحالل، تخريب اي، فرآيندهاي رودخانهفرآيندهاي کارستي، فرآيندهاي دامنه  ديناميک

  .مکانيکي

با حرکت کردن صفحه عربستان به سوي صفحه ايران، درياي کم عمق موجود بين   سن

که در آن رسوبات آهک، ماسه سنگ و رس انباشته ) درياي زاگرس( عربستان ايران و

خوردگي اصلي زاگرس با حرکات ميوسن مياني چين. خوردگي شداند، دچار چينشدهمي

هاي  پليئستوسن تکميل گرديد و سلسه کوهشروع شده آنگاه با حرکات پاسادنين در پليو

وني طاقديس پيکال را کوهزايي آلپي پايه ساختار کن. زاگرس چين خورده بوجود آمد

  .است) فاز کوهزايي(گذاري نموده 

وابستگي 

  اصلي به

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيفرآيند رودخانه

وابستگي 

  فرعي به

  .اي، حرکات توده.اي، تخريب مکانيکيفرآيند دامنه

حيطه 

  مطالعاتي

اي، انحالل شيميايي، تخريب ، اشکال رودخانهاشکال کارستي اي،اشکال دامنه

  . مکانيکي

  .کشاورزي ديم و باغداري، دامپروري  کشاورزي 

 -آبادالمـ سرمست و اس-ذهاب رپلـفالته سـاده آسـترسي اصلي از طريق جـدس  دسترسي

  .باشدذهاب ميسرپل

رسايشي ـ ژئومورفولوژي و زمين ساخت، و فکم، ولي از لحاظ مسائل ژئوتوريسمي،  سطح جذابيت

  .ن قرار گيرداتواند مورد توجه محققمي

وضعيت 

  حفاظت

بد، چراي دام توسط عشاير کوچ رو و روستاهاي حوالي منطقه، قطع درختان جهت 

ها آوري بعضي رستنيرويه، جمععنوان سوخت توسط عشاير، شکار بياستفاده به

  .هاربخصوص الله واژگون در فصل ب

  .کشاورزي ديم، چراي دام، باغداري، مسکوني  کاربري فعلي

هاي جنبه

  کاربردي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات
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  .گونه زير ساختيبدون هيچ  هازيرساخت

  .هاچراي دام، قطع درختان، ريزش سنگ  برخوردها

وضعيت 

  قانوني

  .منطقه حفاظت شده

  اوديس گواور كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي ن)4 (جدول

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي

  هاشاخص  شناسه

  .ناوديس گواور: نام محلي  موقعيت

غربي استان کرمانشاه هاي گيالنغرب و داالهو، در جنوبدر حد فاصل بين شهرستان: موقعيت نسبي

  .گرفته است کيلومتري کرمانشاه قرار ۹۰ کيلومتري شهرستان گيالنغرب و ۶۵در فاصله . قرار دارد

  . عرض شمالي۳۴° ۵۱ � تا ۳۴° ۱۱ � طول شرقي ۴۶° ۰۱ � تا۴۶° ۰۰ �:مختصات جغرافيايي

  . متر۱۵۸۰ تا ۸۹۲بين : ارتفاع

  .ايرودخانهفرآيند شيميايي، فرآيند   مکانيکي،اشکال کارستي، فرآينداي، اشکال دامنه  هاپديده

هاي دوران مختلف زمين ساخت از ذاري و سپس کوهزاييبر اساس فرآيند رسوبگ  نحوه پيدايش

  .مزوزوئيک تا کواترنر ايجاد شده است

توصيف 

 ساختار شکل،

، مورفولوژيکي

  فرسايش

 هايي را بههاي فرونشسته، چالهها، سرزمينهم زمان با چين خوردن و باال آمدن كوه

  .اندهاي هموار ورت سرزمينصها تحت تأثير عامل فرسايش بهاين چاله. اندوجود آورده

اي، انحالل، تخريب اي، فرآيندهاي رودخانهفرآيندهاي کارستي، فرآيندهاي دامنه  ديناميک

  .مکانيکي

با حرکت کردن صفحه عربستان به سوي صفحه ايران، درياي کم عمق موجود بين   سن

س انباشته که در آن رسوبات آهک، ماسه سنگ و ر) درياي زاگرس(ايران و عربستان 

خوردگي اصلي زاگرس با حرکات ميوسن مياني چين. خوردگي شداند، دچار چينشدهمي

هاي  پليئستوسن تکميل گرديد و سلسه کوهشروع شده آنگاه با حرکات پاسادنين در پليو

گذاري هاي گلين را کوهزايي آلپي پايهساختار کنوني کوه. خورده بوجود آمدزاگرس چين

  .است) وهزاييفاز ک(نموده 

  ژئومورفولوژي

وابستگي 

  اصلي به

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيسيستم اشکال رودخانه
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وابستگي 

  فرعي به

  .اياي، تخريب مکانيکي، حرکات تودهفرآيند دامنه

حيطه 

  مطالعاتي

اي، انحالل شيميايي، تخريب اشکال کارستي، اشکال اشکال رودخانه اي،اشکال دامنه

  .مکانيکي

  .کشاورزي ديم و دامپروري  کشاورزي 

  .باشد سرمست و ج مي-ذهاب دسترسي اصلي از طريق جاده آسفالته سرپل  دسترسي

اخت، و فرسايشي ـحاظ مسائل ژئوتوريسمي، ژئومورفولوژي و زمين سـکم، ولي از ل  سطح جذابيت

  .ن قرار گيرداد توجه محققتواند مورمي

وضعيت 

  حفاظت

رويه، قطع رو و روستاهاي حوالي منطقه، شکار بيبد، چراي دام توسط عشاير کوچ

  .عنوان سوخت توسط عشايردرختان جهت استفاده به

  .کشاورزي ديم، باغداري،مسکوني، چراي دام  کاربري فعلي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات

  .گونه زيرساختيبدون هيچ  هازيرساخت

  .هاچراي دام، ريزش سنگ  برخوردها

هاي جنبه

  کاربردي

وضعيت 

  قانوني

  .منطقه حفاظت شده

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي طاقديس سركش)5 (جدول

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي

  هاشاخص  شناسه

  .طاقديس سرکش: نام محلي  موقعيت

  .غربي استان کرمانشاهغرب ، در جنوبدر شهرستان گيالن: موقعيت نسبي

  . عرض شمالي۳۴ �۱۲ � تا ۳۴ �۱و  � طول شرقي �۴۶ ۵۹ � تا�۴۶ ۱۷ �:مختصات جغرافيايي

  . متر۲۳۳۰۰ تا ۹۶۷بين : ارتفاع

د شيميايي، فرآيند ـفرآين  مکانيکي،کال کارستي، فرآيندـاشاي، نهـاشکال دام  هاپديده

  .ايرودخانه

  ژئومورفولوژي

  . خورده قرار داردکه منطقه مورد مطالعه در زاگرس چين آنجا از  ه پيدايشنحو

  :وان در سه مرحله خالصه کردمراحل تکاملي خاص آن را 

 مرحله اوليه يا پالتفرم، که از اينفراکامبرين تا ترياس مياني طول کشيده ودر اوايل -

 بعداً رسوبات آهکي اي پوشيده شد کهپرمين زاگرس به وسيله رسوبات تبخيري قاره
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مربوط به درياي کم عمق همراه با شيل و رخساره هاي کوالبي تا ترياس مياني در 

  .آن گذاشته شده است

 ميوسن، در اواخر ترياس، اين قسمت از – مرحله بزرگ ناوديس ترياس -

 رسوبي زاگرس يا هحوض(اي  فرورفتههسايرمناطق ايران جدا شد و به صورت حوض

که دائماً در حال نشست بوده است در آمد، و در آن رسوبات ) زاگرس بزرگ ناوديس 

هيچ نوع .  متر روي هم انباشته شد۱۰۰۰۰مزوزوئيک تا نئوژن، با ضخامت بيش از 

  . شودفعاليت ماگماتيسم و دگرگوني، طي فاز آلپي در اين حوضه مشاهده نمي

لومراي بختياري طي ميو نشيني کنگ مرحله جديد يا پس از کوهزايي، همزمان با ته-

عبارتي، تمام فالت ايران فاز کوهزايي پاسادنين را پشت سر  پليوسن، زاگرس و به-

و به اين ترتيب کنگلومراي بختياري و معادل آن، يعني هزار ) اوايل پلئيستوسن(نهاد 

  .خوردگي پيدا کرددره در البرز جنوبي، چين

توصيف شکل، 

ساختار 

مورفولوژيکي، 

  فرسايش

علت شيب  در اين منطقه بخصوص در قسمت شمالغرب ريزش وسقوط سنگ به-

  .تخريب مکانيکي قابل مشاهده است زياد آن و

باشد و از مشخصات اين سازند پديده ميقسمت عمده سازندهاي منطقه آهکي -

ژئوموفولوزيکي کارستيک است و انواع اشکال کارستيکي فراواني در منطقه وجود 

  ).اي، الپيه شياري، دولين، غارحفرهالپيه (دارد 

 تأثير فرسايش مکانيکي بر روي سيستم درز و شکاف موجود در سنگ، مخروط -

  .شودواريزه در پاي ارتفاعات و بخش سطحي سازند گچساران ديده مي

 رودخانه به صورت مئاندر است که در اطراف رودخانه اصلي پادگانه آبرفتي مشاهده -

 متر ۲تا ۱هايي با سطح هموار و اختالف ارتفاع ناچيز  پهنهصورتشود که بهمي

صورت نوار باريک و کشيده به موازات آبراهه اصلي هنسبت به بستر رودخانه دائمي ب

شود در دامنه جنوبغرب جاي که رودخانه به دشت ختم مي. کشيده شده است

هاي پرشيب، امنشكل با د V هايمئاندر، دره (شودهايي مشاهده ميمخروطه افکنه

  ).مخروطه افکنه، پادگانه آبرفتي

اي، انحالل، تخريب اي، فرآيندهاي رودخانهفرآيندهاي کارستي، فرآيندهاي دامنه  ديناميک

  .مکانيکي

سوي صفحه ايران، درياي کم عمق موجود بين با حرکت کردن صفحه عربستان به  سن

ت آهک، ماسه سنگ و رس که در آن رسوبا) درياي زاگرس(ايران و عربستان 

خوردگي اصلي زاگرس با حرکات چين. خوردگي شداند، دچار چينشدهانباشته مي

 پليئستوسن تکميل گرديد ميوسن مياني شروع شده آنگاه با حرکات پاسادنين در پليو

ساختار کنوني طاقديس پيکال را . هاي زاگرس چين خورده بوجود آمدو سلسه کوه
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  .است) فاز کوهزايي(گذاري نموده کوهزايي آلپي پايه

وابستگي اصلي 

  به

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيفرآيندهاي رودخانه

وابستگي فرعي 

  به

  .اي، حرکات توده.اي، تخريب مکانيکيفرآيند دامنه

ميايي، تخريب اي، انحالل شياي،اشکال کارستي، اشکال اشکال رودخانهاشکال دامنه  حيطه مطالعاتي

  . مکانيکي

  .کشاورزي ديم و باغداري، دامپروري  کشاورزي 

 -الم آبادـ سرمست و اس–ذهاب دسترسي اصلي از طريق جاده آسفالته سرپل  دسترسي

  .باشدذهاب ميسرپل

يشي کم، ولي از لحاظ مسائل ژئوتوريسمي، ژئومورفولوژي و زمين ساخت، و فرسا  سطح جذابيت

  .ن قرار گيرداتواند مورد توجه محققمي

بد، چراي دام توسط عشاير کوچ رو و روستاهاي حوالي منطقه، قطع درختان جهت   وضعيت حفاظت

ها آوري بعضي رستنيرويه، جمعاستفاده به عنوان سوخت توسط عشاير، شکار بي

  .بخصوص الله واژگون در فصل بهار

  .اي دام، باغداري، مسکونيکشاورزي ديم، چر  کاربري فعلي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات

  .گونه زيرساختيبدون هيچ  هازيرساخت

  .هاچراي دام، قطع درختان، ريزش سنگ  برخوردها

هاي جنبه

  کاربردي

  .منطقه حفاظت شده  وضعيت قانوني

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي دره گلين)6 (جدول

  وژيكيكارت شناسايي مكان ژئومورفول

 هاشاخص  شناسه

  گلين: نام محلي  موقعيت

اين منطقه از توابع بخش مرکزي گيالنغرب در استان کرمانشاه است که در فاصله : موقعيت نسبي

  . کيلومتري کرمانشاه قرار گرفته است۲۱۵ کيلومتري گيالنغرب و در ۳۳

  . عرض شمالي۳۴°۱۹ � تا ۳۴°۱۶ � طول شرقي ۴۵° ۵۸ � تا۴۵° ۵۳ �: مختصات جغرافيايي

 . متر۱۴۹۰ تا ۷۰۴۰بين : ارتفاع

اي، رودخانهشيميايي، فرآيند  فرآيند  مکانيکي،اشکال کارستي، فرآينداي، اشکال دامنه  هاپديده  ژئومورفولوژي
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  .هوازدگي بيولوژيکي

گرفته ها سرچشمه ي کوهرودخانه از قله. وجود آمده استوسيله رودخانه به اين دره به  نحوه پيدايش

سرعت  خاطر شيب زياد دامنه کوه جريان آبيابند، بهو به سمت دامنه کوه جريان مي

برد و بستري کند و با خود ميها را ميگيرد و با نيروي زيادي دامنه کوهزيادي مي

  .آيدوجود ميهب نازک به شکل وي

توصيف 

شکل، ساختار 

مورفولوژيکي، 

  فرسايش

باشد و از مشخصات اين سازند پديده مي آهکي قسمت عمده سازندهاي منطقه-

ژئوموفولوزيکي کارستيک است و انواع اشکال کارستيکي فراواني در منطقه وجود دارد 

  ).اي، الپيه شياري، دولين، غارالپيه حفره(

 تأثير فرسايش مکانيکي بر روي سيستم درز و شکاف موجود در سنگ، مخروط -

  .شودبخش سطحي سازند گچساران ديده مياي در پاي ارتفاعات و واريزه

صورت مئاندر است که در اطراف رودخانه اصلي پادگانه آبرفتي مشاهده  رودخانه به-

 متر ۲تا  ۱هايي با سطح هموار و اختالف ارتفاع ناچيز صورت پهنهشود که بهمي

 اصلي صورت نوار باريک و کشيده به موازات آبراهههنسبت به بستر رودخانه دائمي ب

  ).مئاندر، بستر اصلي و سيالبي رودخانه، پادگانه آبرفتي(. کشيده شده است

اي، انحالل، تخريب اي، فرآيندهاي رودخانهفرآيندهاي کارستي، فرآيندهاي دامنه  ديناميک

  .مکانيکي

با حرکت کردن صفحه عربستان به سوي صفحه ايران، درياي کم عمق موجود بين   سن

که در آن رسوبات آهک، ماسه سنگ و رس انباشته ) درياي زاگرس (ايران و عربستان

خوردگي اصلي زاگرس با حرکات ميوسن چين. خوردگي شداند، دچار چينشدهمي

 پليئستوسن تکميل گرديد و سلسه مياني شروع شده آنگاه با حرکات پاسادنين در پليو

هاي گلين را کوهزايي هساختار کنوني کو. وجود آمدهخورده بهاي زاگرس چينکوه

  .است) فاز کوهزايي (آلپي پايه گذاري نموده 

وابستگي 

  اصلي به

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيسيستم اشکال رودخانه

وابستگي 

  فرعي به

  .اي، هوازدگي بيولوژيکياي، تخريب مکانيکي، حرکات تودهفرآيند دامنه

حيطه 

  مطالعاتي

اي، انحالل شيميايي، تخريب اي،اشکال کارستي، اشکال اشکال رودخانههاشکال دامن

  .مکانيکي

هاي جنبه  .کشاورزي آبي و باغداري، دامپروري، پرورش ماهي  کشاورزي 

 سرپل ذهاب، همجوار دشت زيبا با شاليزارهاي –در مسير جاده آسفالته گيالنغرب   دسترسي  کاربردي

  .پهناور ديره واقع شده است



 

 

 

 

  ۵۷شماره ريزي،  علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه  �  ٢٧٠

  

ها، طبيعت و کوهستان اطراف اين روستا بسيار زياد، سراب گلين، گوردخمه ديره، باغ  سطح جذابيت

انگيز، آب و هواي مطبوع و دل. آيندهاي منطقه گردشگري گلين بشمار مياز جذابيت

هاي ديدني از ديگر حيات وحش بکر، وجود رودخانه خروشان و ارتفاعات و صخره

اي زيبا به طول منطقه گلين داراي دره. باشدن منطقه ميهاي قابل توجه ايويژگي

  . متر است۴۰۰ کيلومتر و عمق ۴۰حدود 

وضعيت 

  حفاظت

عنوان بد، چراي دام توسط روستاهاي حوالي منطقه، قطع درختان جهت استفاده به

  .رويهسوخت توسط عشاير، شکار بي

  . ماهي، مسکونيباغداري، پرورش کشاورزي آبي، دامپروري،  کاربري فعلي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات

  .هايي است که در اين منطقه وجود داردآب، برق، گاز، جاده آسفالت از جمله زيرساخت  هازيرساخت

  .آلوده کردن چشمه با انواع شوينده، چراي دام  برخوردها

وضعيت 

  قانوني

  .منطقه حفاظت شده

   ژئومورفولوژيكي دشت ديره كارت شناسايي مكان)7 (جدول

  كارت شناسايي مكان ژئومورفولوژيكي

  هاشاخص  شناسه

  ديره: نام محلي  موقعيت

ذهاب دهستان ديره در شمالغربي شهرستان گيالنغرب و جنوب شهرستان سرپل: موقعيت نسبي

ود واقع گرديده اين دهستان در تقسيمات کشوري جزو شهرستان گيالنغرب بوده و از اين شهر حد

  . کيلومتر فاصله دارد۱۰ذهاب حدود که از شهر سرپل کيلومتر فاصله داشته در حالي۲۵

  .  عرض شمالي۳۴° ۲۸ � تا ۳۴° ۱۵و  � طول شرقي ۴۵° ۵۳ � تا۴۵° ۴۵ �: مختصات جغرافيايي

  .   متر۲۵۵ تا۰بين :  ارتفاع

کي، فرآيند شيميايي، فرآيند ـانيد مکـاي، اشکال کارستي، فرآيننهـاشکال دام  هاپديده

  .ايرودخانه

حمل . هاي روان در طول دوره کواترنر است  بيشتر آب زايي اين دشت عامل شکل  نحوه پيدايش

 کوهستاني و تراکم آن در داخل اين   و دره  به سمت چاله مواد تخريبي کوهستان

  .  گرديده است گيري و توسعه دشت ، سبب شکل چاله

  ژئومورفولوژي

توصيف 

ل، ساختار شک

مورفولوژيکي، 

  

ها يا وقتي که جويبار در سراشيبي کوه.  عمل رودخانه ديره است اين دشت نتيجه

اک و شن و ماسه را ـکل به سرعت جريان دارد، مواد زيادي از خـنواحي فالتي ش
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کند و به محض رسيدن به يک زمين کم شيب و از دست دنبال خود حمل ميبه  فرسايش

کند و بدين ترتيب در نشين مين، مقداري از گل و الي خود را تهدادن سرعت جريا

  .هاي رسوبي بادبزني شکل بزرگي ساخته شود ها، دشتپاي کوه

اي، انحالل، تخريب اي، فرآيندهاي کارستي، فرآيندهاي دامنهفرآيندهاي رودخانه  ديناميک

  .مکانيکي

  .از سنوزوئيک تا کواترنر  سن

وابستگي 

  اصلي به

  .اي، انحالل شيميايي، فرآيند کارستي، هوازدگيفرآيند رودخانه

وابستگي 

  فرعي به

  .اياي، تخريب مکانيکي، حرکات تودهفرآيند دامنه

حيطه 

  مطالعاتي

اي، انحالل شيميايي، اشکال کارستي، اشکال اشکال رودخانه اي،اشکال دامنه

  .تخريب مکانيکي

  .زي آبي، دامپروريکشاور  کشاورزي

  . سرپل ذهاب قرار دارد-در مسير جاده آسفالته گيالنغرب   دسترسي

نظير اقليمي و وجود مناظر طبيعي بکر، وجود منطقه حفاظت بسيار زياد، تنوع بي  سطح جذابيت

گيري گردشگران عالقمند به حيات وحش گياهي و جانوري، وجود شده، امکان بهره

هاي متعدد و هـگري، وجود رودخانـا قابليت مختلف گردشهاي متنوع بکوهستان

برداري گردشگري هستند، باعث جذابيت در چنين منابع آبي که داراي امکان بهرههم

  .اين منطقه شده است

وضعيت 

  حفاظت

رويه، رو و روستاهاي حوالي منطقه، شکار بيبد، چراي دام توسط عشاير کوچ

  .کشاورزي مداوم

  .کشاورزي آبي، دامپروري، مسکوني  کاربري فعلي

  .هاي محلياز طريق مسافرکش  ارتباطات

هايي اي از جمله زير ساختآب، برق، گاز، جاده آسفالت و پوشش ارتباطات ماهواره  هازيرساخت

  .است که در اين منطقه وجود دارد

  . هاچراي دام، ريزش سنگ  برخوردها

هاي جنبه

  کاربردي

وضعيت 

  قانوني

  .منطقه حفاظت شده
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 يارهايرمعيها و زک از ارزشي به هر يداني ميدهاين امر و بازابا توجه به نظر متخصص

 هابندي منابع و ترکيب آنها و جمعتجزيه و تحليل داده. مدنظر در روش پريرا امتياز داده شد

 يک منطقه مورد نظر پي واحد ژئومورفيستيت ژئوتوريا محدودي که بتواند به توان ينحوبه

ره يز ديک واقع در حوضه آبري ژئومورفيهاک از مکانياز مشخص کردن هر پس . برد

س نقاره کوب ي و ناوديستين مکان ژئوتوريترعنوان جاذبن بهيک گلياز و مکان ژئومورفيامت

  ).۸جدول (  مشخص شديستين مکان ژئوتوريترجاذبهعنوان کمبه

  يره به روش پريرا ارزيابي نهايي مكان ژئومورفيكي حوضه آبريز د)8(جدول 

امتياز در 

كل مكان 

مورد 

 مطالعه

ارزش 

نهايي 

ترين بيش

 امتياز

ارزش 

 مديريت

عيار 

  استفاده

ترين بيش

 3امتياز

عيار 

  محافظت

ترين بيش

  7امتياز

ارزش 

 ژئومورفولوژي

  عيارمكمل

ترين بيش

 5/4امتياز 

  عيار علمي

ترين بيش

 5/5امتياز 

مكان 

 ژئومورفيك

  دره گلين  ۴۱/۳  ۹۳۵/۱  ۳۴۵/۵  ۹۵/۰  ۰۵/۴  ۵  ۳۴۵/۱۰ ۱

طاقديس  ۳۳/۳ ۸۸/۱ ۲۱/۵ ۳/۲ ۹۲۲/۱ ۲۲۲/۴ ۴۳۲/۹ ۲

 نواکوه

طاقديس   ۰۸/۳  ۸۷۶/۱  ۹۵۶/۴  ۳/۲  ۹۲۲/۱  ۲۲۲/۴  ۱۷۸/۹ ۳
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 يريگجهينت

ر قرار داده ي را تحت تاًثي گردشگريتر بازارهاشيسم، بير توجه به ژئوتوري اخيهاسال در

 مورد  انسان ساخت،يهان جاذبهيچن موجود در شهرها و هميهاکه جاذبهنيل ايدلبه. است

ها  شدن آنيها و تکرارن جاذبهي از اي زدگياند، به نوعتر گردشگران قرار گرفتهشيد بيبازد

 با ييها جاذبهيتر گردشگران در پشيوجود آمده است و امروزه ب بهي گردشگريدر بازارها

ل باال جهت جذب ي مهم با پتانسيها از نمونهيکي.  و منحصر به فرد هستنديعيت طبيماه
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 و يميلـط خاص اقيل شرايدلهـن منطقه بيا. باشديـره ميز ديرـگران حوضه آبـدشگر

س ي طاقدکي ژئومورفيهامکان.  استيکي اشکال خاص ژئومورفولوژي دارايشناسنيزم

ن و يس سرکش، دره گليس گواور، طاقديکال، ناوديس پيس نقاره کوب، طاقدينواه کوه، ناود

نشان ) ٨جدول ( يي نهايابيارز. مورد مطالعه قرار گرفتند و يي در محدوده شناسارهيدشت د

است و ) ٣٤٥/١٠( ين ارزش گردشگريترشي بين دارايک دره گليداد که مکان ژئومورف

ر يان سايسم در مي از لحاظ ژئوتوريزان توانمنديم) ٥١/٧( نيتر کميس نقاره کوب دارايناود

ن و ينه آموزش علوم زمياال در زمتوان بل يدلهن بيک گليمکان ژئومورف. هاستمکان

 يدارا، ي و فرهنگيعي طبيهاتي، و جذابي، سهولت دسترسييبايچون ز همييهايژگيو

س نقاره يک ناوديمکان ژئومورف. باشدي م٥ يتيري و ارزش مد٣٤٥/٥ک يارزش ژئومورف

 يارهاين بودن عييپا. باشدي م٦/٣ يتيري و ارزش مد٩١/٣ک ي ارزش ژئومورفيکوب دارا

 و نبوده ي دسترسيتر، دشوار کمييباي و زي علمي مانند ارزشي از عوامليدست آمده ناشهب

 يهارساختي و نبود زيتي از مراکز جمعي، دور)نبود جاده آسفالته(  مناسبي ارتباطيهاراه

ن پژوهش يره ايز دي حوضه آبريستي ژئوتوريهابا توجه به باال بودن جاذبه. مناسب است

 .ن منطقه فراهم کندي در ايستي ژئوتوريهادهي تازه نسبت به پديدگاه و نگرشيتواند ديم
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