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های شهرستان ماهنشان جهت احداث ژئوپارک ها و توانمندیارزیابی پتانسیل

 های کومانسکوبا استفاده از مدل

 5جمشید عینالی و 4افشین زهدی ،3، رامین کیامهر*و  2، مهدی فیض اله پور1سروه شریفی
.دانشگا  زنجان، زنجان، ای ان دانشکد  علوم انسانی، گ دشگ ی، گ    جغ افیا،ریزیجغ افیا   ب نامه ارشد. کارشناس0

 . انیدانشگا  زنجان، زنجان، ا ،یدانشکد  علوم انسان، گ    جغ افیا، جغ افیا   ژئومورفولوژی . استادیار2

 . انیدانشگا  زنجان، زنجان، ا ،یدانشکد  علوم انسان، گ    جغ افیا، نقشه ب داری . دانشیار8

 .دانشگا  زنجان، زنجان، ای اندانشکد  علوم،  ، گ    زمین شناسی، زمین شناسی . استادیار0

   . انیدانشگا  زنجان، زنجان، ا ،یدانشکد  علوم انسان ا،یگ    جغ اف، ر ستاییریزی . دانشیار جغ افیا   ب نامه5
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چکیده اطالعات مقاله         

های طبیعی هر امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه

شود. علمی، سبب توسعه توریستی یک منطقه میمنطقه است که عالوه بر ایفای نقش آموزشی ـ 

های کامال تعریف شده و دارای مساحت کافی به منظور توسعه ای است با محدودهژئوپارک ناحیه

شناسی)در ابعاد گوناگون و اقتصادی منطقه در آینده این محدوده شامل چندین پدیده جالب زمین

اریخ ، نمایش تهای علمی، کمیابی یا زیبایی پدیدهویژگیها( با ترکیبی از بدون در نظر گرفتن مقیاس

ا شناسی، تاریخ یشناسی، بومسی و باستاناشنهایی با ارزش زمینایش فرایندشناسی منطقه، نمزمین

های شناسی نیز ارزشمند هستند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تعدادی از ژئوسایتفرهنگ

های رنگی آالداغالر، کوه مادآباد، قلعه بهستان، معدن انگوران، کوهنشان )دودکش جن شهرستان ماه

باشد. پژوهش های جن قره دره انگوران،(جهت احداث ژئوپارک میبلقیس، آبگیر خندقلو، دودکش

ها حاضر از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت بصورت توصیفی ـ تحلیلی است. روش گردآوری داده

باشند. تجزیه و تحلیل ربط مینفر از کارشناسان ذی 41آماری پژوهش ه و جامعهاز طریق پرشسنامه بود

انجام شده است.  SPSSها نیز به دو صورت کمی و کیفی و با استفاده از مدل کومانسکو و نرم افزار داده

 االزم جهت احداث ژئوپارک ر نشان توانمندی و پتانسیلدهد که شهرستان ماهنتایج تحقیق نشان می

های ( در رتبه41/1( و)44/1های )های قلعه بهستان و دودکش جن مادآباد با کسب امتیازدارد و ژئوسایت

(، معدن 501/1(، کوه بلقیس)503/1های رنگی آالداغالر)های کوهاول و دوم قرار گرفتند و ژئوسایت

( به ترتیب با 520/1های جن قره دره انگوران)( و دودکش534/1(، دریاچه خندقلو)55۵/1انگوران)

 های به دست آمدهترین امتیاز میانگینهای بعدی هستند. بیشهای بسیار نزدیک به هم در رتبهامتیاز

 شناختی است.ها مربوط به ارزش علمی و ارزش زیباییاز داده

.نشانگردشگری، کومانسکو، ماهشناسی، زمینژئوپارک، میراث زمینها: کلید واژه

     feyzolahpour@znu.ac.irی مسئول:نویسند *
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 مقدمه
 Danekاست )گذشته به س عت در حال توسعه ژئوتوریسم نسبتا یک شکل جدید از گ دشگ ی پایدار است   در د  دهه

& Skupiean, 2016: 55) . زمین گ دشگ ی، مفهومی نو در شناخت ارزش زیباشناسی   ماهیت اقتصادی می اث

است. ب خی آن را پنهان از مفاهیم جغ افیایی، ای از تعاریف ارائه شد  شناسی است که توسط محققین  در دامنهزمین

اند که با مفهوم ای از گ دشگ ی جغ افیایی دانستهاند   آن را زی  مجموعهاجتماعی، اقتصادی   ف هنگی تع یف ک د 

شناسی با های زمین(. یک ژئوپارک باید تعدادی از سایت38: 08۳8 جعف ی   همکاران،گ دد )ها علمی میژئوپارک

. (Turner, 2006: 357باشد )اهمیت خاص از لحاظ کیفیت علمی، نادر بودن، زیبایی شناختی یا ارزش آموزشی را داشته 

ا هریزی شد. ژئوپارکی حقوق یادمان زمین پیشه  دیژن ف انسه با بیانیه در 0۳۳0 های یونسکو در سالی ژئوپارکب نامه

های الزم را ب ای ب آ رد  کند تا زی ساختهای کوچک ارتباط ب ق ار میها   هتلورانهای گ دشگ ی محلی، رستبا ش کت

جدید  هایساختن نیازهای ر ز افز ن گ دشگ ان پارک ایجاد کند. ژئوپارک به طور مستقیم   غی  مستقیم با ایجاد شغل

عال   ب این، یک منطقه ژئوپارک از ط یق جذب بازدید  .(Zouros, 2017: 288کند )ای کمک میبه توسعه منطقه

ها طیف ژئوپارک (.Farsani et al,2011: 53شود )های اجتماعی   اقتصادی محل میکنندگان باعث تح یک فعالیت

ای ههای زیبای طبیعی، ارزشها، سایتشناسی، مناظ ، تاالبهای زمینشوند، از جمله جاذبه سیعی از منابع را شامل می

های نامشهود شامل غذا، صنایع دستی   های ف هنگی ژئوپارک، می اث   سنتمحیطی   همچنین آثار   سایتزیست

ند کنهای آموزشی ت  یج میآل ب ای فعالیتهاخود را به عنوان مقصد اید باشد. ژئوپارکمحصوالت کشا رزی محلی می

(Zouros & Valiakos, 2010: 969) .ها اساسی توسعه در ه  کشور   ناحیه، استفاد  بهینه از منابع   ظ فیتهای از گام

 ای ریزی اصولی بهای درست   ب نامههای موجود   تد ین سیاستهای طبیعی   شناسایی   ب رسی پتانسیل  قابلیت

شد های شغلی، رصتها است. همانطور که گفته شد احداث ژئوپارک در یک منطقه باعث ایجاد ف بالفعل ک دن توانمندی

شود   در یک شناسی میهای زمینها   محافظت از می اث  توسعه اقتصادی   اجتماعی جامعه محلی، ایجاد زی  ساخت

های قابل توجه در زمینه حالت کلی مزایای مثبت ف  انی را در پی دارد. کشور ای ان علی غم ب خورداری از پتانسیل

گی ی الزم را داشته باشد. در این میان استان زنجان ها به  چنان که باید   شاید از آن ها تا کنون نتوانسته آنژئوپارک

های ژئوتوریسمی مانند غار، دریاچه   اشکال کارستی دارای چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی منحص  به ف د   تنوع پدید 

رخدادهای شکل زایی در استان است   به دلیل  ها  نشان نمونه بارزی از تنوع    پیچیدگی ف آینداست. شه ستان ما 

های اکوتوریسمی   ژئوتوریسمی متنوع   جذاب   همچنین آثار تاریخی   باستانی توانایی   پتانسیل باالیی جهت تقابلیّ

های دیتوانمنها   بناب این هدف ما از انجام این پژ هش ارزیابی قابلیت؛ لی را داردالملّتبدیل شدن به یک ژئوپارک بین

 نشان جهت ایجاد ژئوپارک است.شه ستان ما 

 و پیشینه پژوهش نظری مبانی
ها را تشکیل داد یونسکو شبکه جهانی ژئوپارک 2110ی های ار پا در فوریهآمیز بودن شبکه ژئوپارکبه دنبال موفقیت

اند کند که عبارتهدف را دنبال میهای ملی در س اس  جهان است   سه که یک انجمن جهانی جهت همکاری ژئوپارک

های کهکند که شباز حفظ محیط سالم، آموزش عمومی در مورد علوم زمین، توسعه پایدار اقتصاد محلی. یونسکو توصیه می

ای مشابه که منعکس کنند  ش ایط محلی در جاهای دیگ  جهان است ساخته شوند. ام  ز  عال   ب  شبکه منطقه

تشکیل شد  نیز فعال است   دیگ   211۲ که در سال های آسیا ر اقیانوس آرامشبکه ژئوپارک های ار پا،ژئوپارک

تعداد . (Zouros, 2010: 163هستند )التین، آم یکای شمالی   آف یقا ای در حال ب رسی در آم یکایهای منطقهشبکه

کشور تا  85ژئوپارک از  02۲هی است، وجّها عدد قابل تهای پذی فته شد  در شبکه جهانی ژئوپارکر زافز ن ژئوپارک

 (.brilha, 2018: 74است )سال از تاسیس این شبکه  08تنها پس از  210۲سال 
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شناسی مهم در تاریخ زمین از جمله مناظ    های جهانی ابزاری ب ای حفظ   افزایش ارزش مناطق زمینژئوپارک

که شاهد کلیدی تکامل سیار  ما  عوامل تعیین کنند  ب  آیند  ما   ت  یج  توسعه پایدار ازط یق  شناسیهای زمینساز 

های ارتباط ژئوتوریسم   علوم زمین د  موضوع اصلی در ژئوپارک(. Zouros, 2017: 2869هستند )ژئوتوریسم   آموزش 

ور مدا م در حال تالش ب ای توسعه، آزمایش ها به طمدی یت ژئوپارک .(Justice, 2018: 125هستند )جهانی یونسکو 

 های مختلف علوم زمین هستند.شناسی   حمایت از توسعه علمی در رشتههای حفظ می اث زمین  افزایش ر ش

 ها یک ابتکار جدید با هدف مدی یت ژئودایورسیتی  اتخاذ ر یک د جامع جهت حفاظت از طبیعت است.شبکه ژئوپارک

 پذی    قدرتمند ایجاد شود که بتواندمدی یت موث  یک ژئوپارک ض  ری است که یک ساختار مدی یت جامع، انعطاف یب ا

ژئوپارک به طورمدا م  تی یمد .گی ی در مورد حفاظت، ارتقا، توسعه اقتصادی   پیش فت ژئوپارک صورت گی دتصمیم

فتار بازدید کنند  است. شناخت انتظارات بازدیدکنند    درک شامل یک مؤلفه آموزشی قابل توجه ب ای تاثی گذاری ب ا ر

 های مدی یتها است اتژیاندازی ا لیه ژئوپارکها است. پس از را ای ب ای اج ای این تالششناسی، پایههای زمین یژگی

 هایم ا لویتکنند  اغلب ب ا اساس درک   دیدگا  دانشمندان   مدی انی است که تمایل به تنظیطبیعت   بازدید

زی ا  های بازدیدکنندگان بهبود یابدتوانند با دسته بندی پاسخهای مدی یتی میبازدیدکنندگان دارند. پس از است اتژی

ر د ر یک د مدی یت با توجه انتظار می .های بازدید کنندگان از ف ضیات اصلی مدی یت متفا ت باشدممکن است ا لویت

 آ ری اطالعاتهای رایج   معمولی ب ای جمعها از ر شها  مصاحبهن تغیی  کند. نظ  سنجیهای بازدید کنندگابه ا لویت

مدی یت یک ژئوپارک نه تنها می اث (  Lynn, 2003: 82 &Brown) درمورد ادراک  انتظارات بازدید کنند  است

 ,Fernandes ) شودرا شامل میهای می اث ف هنگی شناسی   سای  جنبه شناسی   تنوع زیستی است بلکه باستانزمین

2016: 2020&Castro ). 

در تحقیقی به  2101تحقیقات مختلفی در این زمینه در ای ان   جهان صورت پذی فته است. پ ی ا   همکاران در سال 

ور تعداد مزب تحقیقهای موجود در پارک ملی مونشینهو در کشور پ تقال پ داختند. در های ژئومورفوسایتارزیابی قابلیت

ژئومورفوسایت، انتخاب شد    دارای قابلیت س مایه  2۲ها جهت ب رسی انتخاب شدند که در پایان از بین آن تیسا 050

 درکشور درهویستا هایسایت ژئومورفو درارزیابی 2100 درسال کومانسکو گذاری در بخش گ دشگ ی تعیین شدند.

 نسکواموک ود.نم ط احی   تعیین   مدی یتی اقتصادی ف هنگی، شناختی، ییبایز علمی، ارزش پنج ب  مبتنی مدلی ر مانی

 یارائه به، پونوار یشد حفاظت یمنطقه هایسایت ژئومورفو ارزیابی باعنوان درپژ هشی 2102 در سال همکاران  

 ستد به نتایج. پ داختند ر مانی درکشور  اقع پونوار یشد  حفاظت یمنطقه هایژئومورفوسایت ارزیابی در   ر شین

 انکس هایر ش درهمه بندیرتبه امات تیب داد، رانشان متفا تی مقادی  پیشین هایر ش با درمقایسه ر ش ازاین آمد 

های ی جدید ژئوپارکها   ب نامهی جهانی ژئوپارکای تحت عنوان شبکهدر مقاله 210۲در سال  0. ز ر سماند باقی

های جهانی یونسکو به طور مؤث ی به افزایش آگاهی بازدیدکنندگان که نام تجاری ژئوپارک جهانی یونسکو نتیجه گ فت

 های ژئودایورسیتی،های می اث جهانی در دنیا   همچنین افزایش کیفیت توسعه در ام  توسعه پایدار در زمینهاز سایت

در تحقیقی تحت  2103در سال  2  همکاران کند. موسامحیط زیست، تغی ات اقلیمی   استفاد  پایدار از منابع کمک می

عنوان  ضعیت کنونی ژئوپارک جهانی یونسکو در پارک زمین شناسی   معدن ساردینیا، ایتالیا به این نتایج رسیدند که 

ای یونیک   منحص  به ف د   با چشم انداز زیبای ف هنگی   پایداری محیط زیست باعث به  جود آمدن سیستم منطقه

ها در چارچوب قانونی ای تحت عنوان ژئوپارکدر مقاله 210۳در سال  8ب شد  است. نیکولوا    سینیوسکیکیفیت مطلو

های ار پایی به این نتایج دست یافتند که مفهوم ژئوپارک هنوز در میان م دم   ب خی ادارات به خوبی شناخته کشور

ر قوانین ملی کشورهای ار پایی کامل سازی   مع فی شود. نشد  است، بناب این ژئوپارک باید به عنوان یک مفهوم جامع د

ر ش   دبیها با تاکتیژئومورفوسا داریپا یتوسعه گ دشگ  یابیتحت عنوانارز یپژ هش در 08۳2 در سال   همکاران انیشا

                                                            
1: Zouros 

2:mosa et al 

3:Nikolva & sinnyovsky 
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شان داد ن قیتحق نیا جیک ج چالوس تا تونل کند ان مورد مطالعه ق ار دادند. نتا یهاتیژئومورفوسا یکومانسکوتوانمند

 داریاجهت توسعه پ یطیمح تی ی  مد یزیرسند در ب نامه کینوانبه ع تواندیم تیژئومورفوسا یهایتوانمند یکه ب رس

 ژئوتوریسم هایتوانمندی تطبیقی تحقیقی تحت عنوان ب رسی در 08۳۲ مختاری   همکاران در سال باشد. یگ دشگ 

 پ ی ا، مدل ب اساس ژئوسایت 05 را به این نتیجه رسیدند که ازمیان پ الونگوپ یی هایازمدل الشت  بااستفاد  شه ستان

 را امتیاز کمت ین ۲3/0 باامتیاز دژشینه   امتیاز ت ینبیش 5۳/00  در  کهکمان با امتیاز  3۳/00امتیاز  با کوهگ ین

شناختی در های زمینشگ ی می اثهای گ دها   ظ فیتپژ هشی قابلیت در 08۳۲ داراست. نگهبان   همکاران در سال

ز ها   نیهای نمونه استان ه مزگان( را با استفاد  از تلفیق مدلنمونه موردی: ژئومورفوسایت) یستیژئوتورهای محوطه

 ت ،مطلوب دست سی دلیل به بادی شکل قارچی اشکال که داد نشان نهایی تحلیل تشابهات مورد ارزیابی ق ار دادند. نتایج

 گی ند.ق ارمی ا ل رتبه در زمین دانش بهت  آموزش   ت زی ساختی کم هزینه ت ،بیش مقا مت

 پژوهش روش
العات آ ری اطّباشد. جمعتحقیق حاض  از نوع کارب دی   از نظ  ماهیت، ر یک د حاکم ب  فضای توصیفی ر تحلیلی می

جهت ت سیم  GIS های کومانسکو   ن م افزارمدل ای   میدانی، استفاد  ازدر این پژ هش با استفاد  از ر ش کتابخانه

نج نامه متشکل از پاند. این پ سشها ب  اساس مدل کومانسکو ط احی شد نامهباشد. در تحقیق حاض  پ سشها مینقشه

 نامهدهندگان به پ سش باشند. پاسخهای مشخص میها دارای زی  معیارهایی با  زنباشد   ه کدام از شاخصشاخص می

ها توسط اف اد نامهدهند. این پ سشبا توجه به نظ    اطالعات کارشناسانه خود به این زی  معیارها  زن الزم را می

ربط ادار  کل منابع طبیعی استان زنجان، سازمان زمین   اکشافات معدنی استان زنجان، های ذیمتخصص در سازمان

 اند.دهی شد جغ افیا   زمین شناسی دانشگا  زنجان امتیازمی اث ف هنگی   گ دشگ ی   اساتید گ     سازمان
 قیتحق در رفته بکار هایشاخص .0جد ل 

 ها(گویهها )معیار هاشاخص

 ارزش علمی

 جذابیت جغ افیایی دی ینه

 نمایندگی

 کمیابی

 نقصیبی

 ی آگاهی علمیدرجه

 کارب ی با ارزش علمی

 اهمیت اکولوژیکی

 تنوعگوناگونی   

 شناختیارزش زیبایی

 قابلیت مشاهد 

 ساختار فضایی

 هاتضاد رنگ

 تفا ت سطح

 اندازقاب چشم

 ارزش فرهنگی

 های ف هنگی یژگی

 های تاریخی یژگی

 های مذهبی یژگی

 پیک نگاری / ارزش بص ی ر ادبی

 همایش/آشکارسازس ف هنگی

 ارزش نمادین
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 ارزش اقتصادی

 دست سی

 زی ساخت

 تعداد بادید کنند  ساالنه

 ها   اشکال مورد استفاد تعداد گونه

 درآمدزایی() یاقتصادتوانمندی 

 ارزش مدیریتی و استفاده

 ی حفاظتدرجه

 های حفاظت شد مکان

 پذی یخط  آسیب

 شدت کارب ی

 کارب ی با ارزش زیبایی، ف هنگی   اقتصادی

 ریزیب نامه هایارتباط با سیاست

 (2100 ،کومانسکو   همکاران) منبع:

صان، کارشناسان   ذینفعان مدل کومانسکو( شامل متخصّپژ هش )جامعه آماری تحقیق حاض  با توجه به ر ش انجام 

 نف  از اف اد جامعه آماری نامب د  پاسخ داد  شد. گام 00های م بوط به مدل کومانسکو توسط نامهباشد. پ سشم تبط می

ها از مدل کومانسکو   هاست. در این تحقیق ب ای تحیل کمی داد ها، تجزیه   تحلیل آناصلی بعد از گ دآ ری داد 

 استفاد  شد  است. SPSSافزار ن م  ای درآزمون تی تک نمونه

 از که ی امتیاز البته. است استوار (مدی یتی   اقتصادی ف هنگی، شناختی،زیبایی علمی،) ارزش 5 ب  کومانسکو ر ش

 (.32: 08۳2 همکاران   شایان) دیآمی دست هب گی یمیانگین صورت به   چندزی معیار س ب اسا هاارزش

ی آگاهی علمی، کارب ی نقصی، درجهزی  معیار )جذابیت جغ افیای دی ینه، نمایندگی، کمیابی، بی 3در ارزش علمی 

 نم   است. 21گوناگونی( مد نظ  است. مجموع امتیاز این ارزش ع   با اهداف آموزشی اهمیت اکولوژیکی، تنوّ

ی ( + درجه2) ینقصبی ( +2( + کمیابی )2( + نمایندگی )8( = جذابیت جغ افیای دی ینه )21. ارزش علمی )0 یرابطه

 (2( + گوناگونی   تنوع )8) یکیاکولوژ( + اهمیت 8) یعلم( + کارب ی با ارزش 8آگاهی علمی )

ی آگاهی، امتیازها م بوط به زی  معیار جذابیت جغ افیای دی ینه، درجه بیشت یدر ارزش علمی  0ی رابطهب  اساس 

 کارب ی با ارزش علمی   اهمیت اکولوژیکی است.

ها( انداز، تضاد رنگقابلیت مشاهد ، ساختار فضایی، تفا ت قاب چشم) اریمعزی   5شناختی ب  اساس ارزش زیبایی

 (2ی رابطهاست )نم    21شود. مجموع امتیاز این ارزش نیز محاسبه می

انداز (+ قاب چشم0(+ تفا ت سطح )0( + ساختار فضایی )0(= قابلیت مشاهد  )21) یشناخت. ارزش زیبایی 2رابطه 

 (0) ها+ تضاد رنگ (0)

 ، امتیاز زی  معیارها در این ارزش مسا ی است.2ی ب  طبق رابطه

ها   آشکارسازی های ف هنگی، مذهبی، تاریخی، پیک نگاری، همایش یژگی) اریمعزی   ۲طبق  ارزش ف هنگی نیز ب 

 (.8ی رابطهاست )نم    21گ دد. مجموع امتیاز این ارزش نیز ف هنگی   ارزش نمادین( محاسبه می

+  (0) یخیارتهای +  یژگی (0) یمذهبهای (+  یژگی0) یف هنگهای  یژگی (=21) یف هنگ. ارزش 8 یرابطه

 ریال() نینماد+ ارزش  (2) یف هنگ+ همایش/ آشکارسازی  (2) یادبارزش بص ی  پیک نگاری/

ت ین ، تاریخی   ارزش نمادین بیشیمذهب های ف هنگی،های  یژگیب  اساس امتیاز بندی در این ر ش، زی  معیار

 نقش را باال ب دن ارزش ف هنگی دارند.

ها   عوارض ها، تعداد گونهزی  معیار )دست سی، زی ساخت 5ژئومورفوسایت نیز ب  اساس ارزش اقتصادی یک 

شود. مجموع امتیاز ژئومورفولوژیک مورد استفاد ، تعداد بازدیدکنندگان در ه  سال   توانمندی اقتصادی( محاسبه می

 (0ی )رابطه نم   خواهد بود 21این ارزش نیز 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي



88  
 

 

 

 

(+ تعداد 0استفاد  )ها   اشکال مورد (+ تعداد گونه0ها )(+ زی ساخت0) یدست س(= 21) یاقتصاد. ارزش 0ی رابطه

 (0درآمدزایی()) یاقتصاد(+ توانمندی 0ه سال )بازدیدکنندگان در 

ها در این ارزش مسا ی بود  است، بناب این در باال یا پایین رفتن امتیاز ارزش اقتصادی نقش امتیاز تمامی زی معیار

 کنند.ایفا مییکسانی را 

پذی ی، شدت کارب ی، های حفاظت نشد ، خط  آسیبی حفاظت، مکانزی معیار )درجه ۲ارزش مدی یتی نیز ب  طبق 

ز این گ دد. امتیاهای ب نامه ریزی( ب آ رد   ارزیابی میهای زیبایی، ف هنگی   اقتصادی، ارتباط با سیاستکارب ی ارزش

 (5ی رابطهبود )   خواهد نم 21های قبلی ارزش همانند ارزش

+ شدت  (8) ی یپذ+ خط  آسیب (8شد  )های حفاظت + مکان (0حفاظت )ی (= درجه21) یتی یمد. ارزش 5ی رابطه

 (.8) یزیرهای ب نامه+ ارتباط با سیاست (8) یاقتصادهای زیبایی، ف هنگی   + کارب ی ارزش (0) یکارب 

هی در میزان ارزش مدی یتی ی باالی خود نقش قابل توجّکارب ی به دلیل نم  ی حفاظت   شدت های درجهزی  معیار

 شود.ها مشخص می( ارزش کلی ژئوسایت۲ی )ها از ط یق رابطهها   ارزشدارند. پس از محاسبات ا لیه زی معیار

(+ 21) یاقتصاد(+ ارزش 21) یف هنگ(+ ارزش 21) یشناخت(+ ارزش زیبایی21) یعلم. ارزش کلی=ارزش ۲ی رابطه

 011( / 21) یتی یمدارزش 

درجه  0۲کیلومت  م بع در  2۲3۲نشان،  اقع در استان زنجان یکی از هفت شه ستان زنجان با مساحت شه ستان ما 

دقیقه  01درجه    8۲دقیقه تا  21درجه    8۲النهار گ ینویچ   دقیقه طولی ش قی نصف 01درجه  03دقیقه تا  05  

 استوا ق ار گ فته است.ع ض شمالی خط 

 
 نشاننقشه موقعیت شه ستان ما  .2شکل 

ای از لحاظ زمین گ دشگ ی ب خوردار العاد های بالقو  زیادی است که از اهمیت فوقنشان دارای ژئوسایتشه ستان ما 

وران، آبگی  خندقلو، در  انگق   های جنمادآباد، قلعه بهستان، د دکش های د دکش جنهستند. در این قسمت ژئوسایت

 کنیم.های رنگی آالداغالر را مع فی میمعدن انگوران، کو  بلقیس   کو 
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 نشانهای مورد مطالعه در شه ستان ما نقشه موقعیت جغ افیایی جاذبه .8شکل 

ثانیه  01دقیقه    0۲درجه    0۲ثانیه ع ض شمالی    2۳دقیقه    00درجه    8۲د دکش جن مادآباد با مختصات 

 01درجه    0۲قلعه بهستان، در مختصات جغ افیایی یکی از عارضه های جالب منطقه ماهنشان می باشد. طول ش قی، 

ثانیه ع ض شمالی  اقع شد  است. بست  شکل گی ی  3/55دقیقه    8۳درجه    8۲   ثانیه طول ش قی 3/21 دقیقه  

 انهر دخ جنوبی دیوار  حاصل ف سایش آن طبیعی شکل که است ا زنقزل های طبیعی در دیوار این قلعه در داخل تپه

 خود انگوران درنوعی منطقه در درق   ایجادشد  جن های. د دکشمت است 08۲۳ دریا سطح از محل ارتفاع   است

 ق یبات ر دانگوران استتعداد هایآبزی حوضه تقسیم خط که اصلی ال اسخط ق ارگی د. درمجا ر هتوجّ مورد تواندمی دردنیا

 یشوند. دریاچهمی د یهکتارد 25  سعت تق یبا به ایدرمنطقه متفا ت های  انداز درابعاد جن د دکش 511 از بیش

 حیسط هایآب اراضی اط اف، به نسبت آن بودن پایین دلیل  بهاست  شد   اقع نشانما  شه  یلومت یک ۲0 خندقلو در

 درفصول آن مساحت دلیل، شود. به همینمی  اردآن زی زمینی ج یان ط یق از زی زمینی های آب بارش از حاصل

 ینب آن باشد. طولمی ب ف شدن ذ ب   بهاری هایازبارش پس   بهار درفصل آن سطح ت ین بیش بود  متفا ت مختلف

گ دشگ ی ه  های زمیناست. از میان جاذبه پ آبی درزمان حداکث  مت  عمق مت   081تا  ۲1 ع ض   مت  511تا  01

باشد. معدن ها میت ین آنکشور، معادن از اهمیت خاصی ب خوردار هستند. معدن س ب   ر ی انگوران یکی از تیپیک

کیلومت ی جنوب غ بی شه  زنجان  اقع شد  است. معدن  025استان زنجان   در  س ب   ر ی انگوران در محد د 

مت ی ق ار گ فته است. این معدن از نف  مختصات جغ افیایی  2۳15ی محلّ  انگوران در ناحیه کوهستانی   در ارتفاع متوسط

 8۲ا مختصات جغ افیایی دقیقه شمالی  اقع است. قله کو  بلقیس ب 8۲دقیقه ش قی   ع ض  20درجه    0۲در طول 

مت ، در غ ب ر ستای یاستی قلعه  8851دقیقه طول ش قی با ارتفاع  0۲درجه    0۲ع ض شمالی    قهیدق 00درجه   

ام الر، نکیلومت ی دندی ق ار دارد. ر ی قله جنوبی استحکامات   قلعه تخت بلقیس ق ار دارد. آالداغ 25انگوران   تق یبا 

اند.  جود ر ستاهایی در های زنجان   آذربایجان ق ار گ فتههایی از استانکه در بخش ی رنگی استهاها   تپهمحلی کو 

 های رنگین داد  است.ی زیبات ی به این کو ها  جههاط اف این کو 
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 . نمایی از قلعه بهستان5شکل                          نمایی از د دکش جن مادآباد .0شکل 

 
 . نمایی از دریاچه خندقلو۲شکل                                                  های جن ق   در  انگوراند دکش. ۲شکل

 
 . نمایی از کو  بلقیس۳شکل                                                    . نمایی از معدن س ب   ر ی انگوران3شکل         

 
 آالداغالر. نمایی از کو  01شکل 

 و بحث هایافته
بی ت ین مدل ارزیاتوان گفت کاملها میها است که در بین سای  مدلهای ارزیابی ژئوسایتمدل کومانسکو یکی از مدل

در این تحقیق ب ای  نامه تهیه می گ دد.پ سششد زی ا باالت ین پوشش ارزشی را دارد. داد  های  ر دی از ط یق بامی

های رنگی آالداغالر، دریاچه های د دکش جن مادآباد، قلعه بهستان، معدن انگوران، کو  بلقیس، کو ارزیابی ژئوسایت
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های به دست میانگین، ها جن ق   در  انگوران از این مدل استفاد  شد   نتایج زی  به دست آمد  استپ ی   د دکش

 (.2است )جد ل ت زی  های پنج گانه مدل کومانسکو ب ای قلعه بهستان به صورآمد  ازارزش

 مادآباد جن د دکش تیژئوسا به م بوط ینامهازپ سش آمد دست به هاینیانگیم .2جد ل 

 میانگین ارزش علمی

ارزش 

زیبایی-

 شناختی

 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین
ارزش مدیریتی 

 و استفاده
 میانگین

جذابیت جغ افیای 

 دی ینه
2/50 

قابلیت 

 مشاهد 
 0/82 درجهی حفاظت 8/00 دست سی 0/85  یژگیهای ف هنگی 8/۲0

 0/21 زی  ساخت 0/۲0  یژگیها تاریخی 8/8۲ ساختار فضایی 0/۲۲ نمایندگی
مکانهای حفاظت 

 شد 
0/20 

 کمیابی

 
 1/۲0  یژگیهای مذهبی 0/3۲ تضاد رنگها 0/۲۲

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
 2/۲3 خط  آسیبپذی ی 0/3۲

 8/15 تفا ت سطح 0/0۳ بی نقصی
پیک نگاری/ارزش 

 بص ی-ادبی
0/1۲ 

تعداد   گونهها   

 اشکال مورد استفاد 
 2/12 شدت کارب ی 0/30

درجهی آگاهی 

 علمی
 8/25 قاب چشمانداز 0/0۲

همایش/آشکار 

 سازی ف هنگی
0/0۲ 

توانمندی اقتصادی 

 )درآمدزایی(
2/10 

کارب ی ارزشهای 

زیبایی، ف هنگی، 

 اقتصادی

0/55 

کارب ی با ارزش 

 علمی
  - 0/05 ارزش نمادین - - 2/1۲

ارتباط با سیاست-

 های ب نامهریزی
0/05 

 - - - - - - - - 0/۲۲ اهمیت اکولوژیکی

 - - - - - - - - 0/80 گوناگونی   تنوع
 جمع میانگین

 )ارزش کلی(
00/1۲  05/00 - 3/20 - 01/1۳ - ۳/۳0 

مع شناختی است که با جهای م بوط به ارزش زیباییها متعلق به معیارت ین امتیازها بیشجد ل میانگینبا توجه به 

گانه مدل کومانسکو های پنجهای به دست آمد  از ارزشمیانگین باالت ین امتیاز را کسب ک د  است. 00/05میانگین 

 (8جد ل است )ب ای قلعه بهستان به صورت زی  

 بهستان قلعه تیژئوسا به م بوط ینامهازپ سش آمد  دست به هاینیانگیم .8جد ل 

 میانگین ارزش علمی

ارزش 

زیبایی-

 شناختی

 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین
ارزش مدیریتی و 

 استفاده
 میانگین

جذابیت 

جغرافیای 

 دیرینه

2/۲۲ 
قابلیت 

 مشاهد 
 0/82 درجهی حفاظت 8/00 دست سی 0/85  یژگیهای ف هنگی 8/۲۲

 0/21 زی  ساخت 0/۲0  یژگیها تاریخی 2/۳0 ساختار فضایی 2/2۲ نمایندگی
مکانهای حفاظت 

 شد 
0/20 

 کمیابی

 
 1/۲0  یژگیهای مذهبی 0/۲8 تضاد رنگها 0/۲۳

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
 2/۲3 خط  آسیبپذی ی 0/3۲

 2/3۲ تفا ت سطح 0/8۲ بی نقصی
پیک نگاری/ارزش 

 بص ی-ادبی
0/1۲ 

تعداد   گونهها   

 اشکال مورد استفاد 
 2/12 شدت کارب ی 0/30
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درجهی آگاهی 

 علمی
 8/1۳ قاب چشمانداز 0/۲3

همایش/آشکار سازی 

 ف هنگی
0/0۲ 

 توانمندی اقتصادی

 )درآمدزایی(
2/10 

کارب ی ارزشهای 

زیبایی، ف هنگی، 

 اقتصادی

0/55 

کاربری با ارزش 

 علمی
 - - 2/05 ارزش نمادین - - 2/83

ارتباط با سیاستهای 

 ب نامهریزی
0/05 

اهمیت 

 اکولوژیکی
2/03 - - - - - - - - 

گوناگونی و 

 تنوع
0/۲8 - - - - - - - - 

 جمع میانگین

 )ارزش کلی(
0۲/05 - 00/2۳ - 3/20 - 01/1۳ - ۳/۳0 

اختی زیبایی شنها متعلق به ارزشامتیازها در بین میانگین های قلعه بهستان بیشت ینبا توجه به جد ل میانگین

خود کسب ک د  است که دلیل آن زیاد بودن تعداد  به 05/0۲باشد، اما باالت ین میانگین را ارزش علمی با امتیاز می

های کومانسکو ب ای معدن انگوران به صورت زی  به دست های به دست آمد  از ارزشمیانگین باشد.های آن میمعیار

 (.0است )جد ل آمد  
 انگوران معدن تیژئوسا به م بوط ینامهازپ سش آمد  دست به هاینیانگیم .0جد ل 

 میانگین ارزش علمی

ارزش 

زیبایی-

 شناختی

 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین
ارزش مدیریتی و 

 استفاده
 میانگین

جذابیت 

جغرافیای 

 دیرینه

2/15 
قابلیت 

 مشاهد 
 0/82 درجهی حفاظت 2/۲0 دست سی 0/85  یژگیهای ف هنگی 2/31

 2/10 زی  ساخت 0/50  یژگیها تاریخی 2/۲0 ساختار فضایی 0/02 نمایندگی
مکانهای حفاظت 

 شد 
0/20 

 کمیابی

 
 1/۲۳  یژگیهای مذهبی 0/51 تضاد رنگها 0/0۲

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
 2/۲3 خط  آسیبپذی ی 0/۲3

 0/۲0 تفا ت سطح 0/81 بی نقصی
پیک نگاری/ارزش 

 بص ی-ادبی
1/۳3 

تعداد   گونهها   

 اشکال مورد استفاد 
 2/12 شدت کارب ی 0/35

درجهی آگاهی 

 علمی
 2/03 قاب چشمانداز 0/۲2

همایش/آشکار سازی 

 ف هنگی
1/۳0 

توانمندی اقتصادی 

 )درآمدزایی(
8/21 

کارب ی ارزشهای 

زیبایی، ف هنگی، 

 اقتصادی

0/55 

کاربری با ارزش 

 علمی
   0/۳3 ارزش نمادین   2/02

ارتباط با سیاستهای 

 ب نامهریزی
0/05 

اهمیت 

 اکولوژیکی
0/۳2         

گوناگونی و 

 تنوع
0/01         

جمع میانگین 

 )ارزش کلی(
08/01  00/10  ۲/0۲  00/0۲  ۳/۳0 
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( م بوط 01/08) نیانگیمهای میانگین   جمع ت ین امتیازمعدن انگوران بیش های ژئوسایتمیانگین 0جد ل با توجه به 

های به دست آمد  از مدل کومانسکو ب ای ژئوسایت کو  بلقیس به صورت زی  محاسبه میانگین باشد.ارزش علمی می

 (.5شدند )جد ل 
 سیبلق کو  تیژئوسا به م بوط ینامهازپ سش آمد  دست به هاینیانگیم .5جد ل 

 میانگین ارزش علمی

ارزش 

زیبایی-

 شناختی

 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین
ارزش مدیریتی و 

 استفاده
 میانگین

جذابیت 

جغرافیای 

 دیرینه

2/03 
قابلیت 

 مشاهد 
 2/18 درجهی حفاظت 2/25 دست سی 2/0۲  یژگیهای ف هنگی 8/51

 0/28 زی  ساخت 2/3۲  یژگیها تاریخی 2/۲۳ ساختار فضایی 0/05 نمایندگی
مکانهای حفاظت 

 شد 
0/58 

 کمیابی

 
 0/1۳  یژگیهای مذهبی 0/۳۳ تضاد رنگها 0/23

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
 0/۲5 خط  آسیبپذی ی 0/5۲

 8/2۲ تفا ت سطح 0/85 بی نقصی
پیک نگاری/ارزش 

 بص ی-ادبی
0/0۲ 

تعداد   گونهها   

 اشکال مورد استفاد 
 0/03 شدت کارب ی 0/30

درجهی آگاهی 

 علمی
 8/0۲ قاب چشمانداز 2/10

همایش/آشکار سازی 

 ف هنگی
0/1۳ 

توانمندی اقتصادی 

 )درآمدزایی(
0/۲3 

کارب ی ارزشهای 

زیبایی، ف هنگی، 

 اقتصادی

0/80 

کاربری با ارزش 

 علمی
   2/۲۳ ارزش نمادین   2/0۲

ارتباط با سیاستهای 

 ب نامهریزی
1/3۳ 

اهمیت 

 اکولوژیکی
2/23         

گوناگونی و 

 تنوع
0/0۳         

جمع میانگین 

 )ارزش کلی(
00/50  00/۲8  00/0۲  3/55  ۳/23 

ناختی   شها متعلق به ارزش زیباییمیانگینت ین امتیاز های به دست آمد  از کو  بلقیس بیشبا توجه به جد ل داد 

نتایج به دست آمد   باشند.( بسیار نزدیک به هم می50/00   ۲8/00ارزش )باشد   جمع میانگین این د  ارزش علمی می

دهد که باالت ین امتیازت م بوط به ارزش های رنگی آالداغالر نشان میهای م بوط به ژئوسایت کو از میانگین داد 

 (.۲است )جد ل ( به دست آمد  ۲۲/0۲آن )شناختی است که جمع میانگین اییزیب

 آالداغالر یرنگ هایکو  تیژئوسا به م بوط ی نامهازپ سش آمد  دست به هاینیانگیم .۲جد ل 

 میانگین ارزش علمی

ارزش 

زیبایی-

 شناختی

 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین
ارزش مدیریتی و 

 استفاده
 میانگین

جذابیت 

جغرافیای 

 دیرینه

2/80 
قابلیت 

 مشاهد 
 0/50 درجهی حفاظت 2/۲1 دست سی 0/۲5  یژگیهای ف هنگی 8/۲3
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 0/28 زی  ساخت 0/۳۲  یژگیها تاریخی 8/1۲ ساختار فضایی 0/۲2 نمایندگی
مکانهای حفاظت 

 شد 
0/13 

 کمیابی

 
 1/۳0  یژگیهای مذهبی 8/۳1 تضاد رنگها 0/۲2

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
 0/50 خط  آسیبپذی ی 0/۲1

 8/0۳ تفا ت سطح 0/0۲ بی نقصی
پیک نگاری/ ارزش 

 بص ی- ادبی
0/81 

تعداد   گونهها   

 اشکال مورد استفاد 
 0/۲0 شدت کارب ی 2/11

درجهی آگاهی 

 علمی
 8/۲8 قاب چشمانداز 2/00

همایش/آشکار 

 سازی ف هنگی
0/10 

توانمندی اقتصادی 

 )درآمدزایی(
0/33 

کارب ی ارزشهای 

زیبایی، ف هنگی، 

 اقتصادی

0/15 

کاربری با ارزش 

 علمی
   2/30 ارزش نمادین   2/8۳

ارتباط با سیاستهای 

 ب نامهریزی
1/38 

اهمیت 

 اکولوژیکی
2/2۲         

گوناگونی و 

 تنوع
0/۲۳         

جمع میانگین 

 )ارزشکلی(
05/۲1  0۲/۲۲  ۳/۲0  ۳/02  ۲/۲8 

ت ها در باالت  است   به نسباز سای  ارزش میانگین امتیازات به دست آمد  از ارزش علمی ب ای ژئوسایت آبگی  خندقلو

 (.۲است )جد ل ها بیشت  ( از سای  ارزش۲۳/08) ازیامتآن جمع میانگین این ارزش با 

 (یپ اچهیدر)  خندقلویآبگ تیژئوسا به م بوط ینامهازپ سش آمد  دست به هاینیانگیم. ۲جد ل 

 میانگین ارزش علمی

ارزش 

زیبایی-

 شناختی

 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین
ارزش مدیریتی و 

 استفاده
 میانگین

جذابیت 

جغرافیای 

 دیرینه

2/0 
قابلیت 

 مشاهد 
 2/15 درجهی حفاظت 2/5۲ دست سی 0/03  یژگیهای ف هنگی 8/1۲

 0/5۲ زی  ساخت 0/80  یژگیها تاریخی 2/2۳ ساختار فضایی 0/00 نمایندگی
مکانهای حفاظت 

 شد 
0/20 

 کمیابی

 
 1/۲۲  یژگیهای مذهبی 0/۳3 تضاد رنگها 0/2۳

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
 0/۲1 خط  آسیبپذی ی 0/3۲

 0/30 تفا ت سطح 0/25 بی نقصی
پیک نگاری/ ارزش 

 بص ی- ادبی
0/25 

تعداد   گونهها   

 اشکال مورد استفاد 
 0/58 شدت کارب ی 2/11

درجهی آگاهی 

 علمی
 8/11 قاب چشمانداز 0/۲5

همایش/آشکار 

 سازی ف هنگی
0/03 

توانمندی اقتصادی 

 )درآمدزایی(
2/13 

کارب ی ارزشهای 

زیبایی، ف هنگی، 

 اقتصادی

0/03 
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کاربری با ارزش 

 علمی
   2/2۲ ارزش نمادین   0/3۳

ارتباط با سیاستهای 

 ب نامهریزی
1/۲۳ 

اهمیت 

 اکولوژیکی
2/03         

گوناگونی و 

 تنوع
0/0۳         

جمع میانگین 

 )ارزش کلی(
08/۲۳  02/0۲  3/05  01/13  3/8۲ 

 ت ین امتیازات م بوط به ارزشهای جن ق   در  انگوران بیشهای م بوط به ژئوسایت د دکشبا توجه به جد ل میانگین

 باشد.می ۳2/00 باشد   به نسبت باالت ین جمع میانگین م بوط به همین ارزش با امتیازعلمی می

 انگوران ق هدر  جن هاد دکش تیژئوسا به م بوط ینامهپ سش از آمد  دست به هاینیانگیم. 3جد ل 

 میانگین ارزش علمی
ارزش زیبایی-

 شناختی
 میانگین ارزش اقتصادی میانگین ارزش فرهنگی میانگین

ارزش 

مدیریتی و 

 استفاده

 میانگین

جذابیت 

جغرافیای 

 دیرینه

 0/0۲ درجهی حفاظت 2/00 دست سی 0/85  یژگیهای ف هنگی 2/۳0 قابلیت مشاهد  2/55

 0/10 زی  ساخت 0/۲0  یژگیها تاریخی 2/58 ساختار فضایی 0/۲0 نمایندگی
مکانهای 

 حفاظت شد 
0/2۳ 

 کمیابی

 
 1/۲0  یژگیهای مذهبی 0/۲1 تضاد رنگها 0/۲1

تعداد بازدیدکنندگان 

 سالیانه
0/01 

خط  آسیب-

 پذی ی
0/۲3 

 2/0۲ تفا ت سطح 0/0۲ بی نقصی
پیک نگاری/ ارزش 

 بص ی- ادبی
00/1۲ 

تعداد   گونهها   اشکال 

 مورد استفاد 
 0/51 شدت کارب ی 0/30

درجهی آگاهی 

 علمی
 2/۲۳ قاب چشمانداز 0/3۲

همایش/آشکار سازی 

 ف هنگی
0/0۲ 

 توانمندی اقتصادی

 )درآمدزایی(
0/0۳ 

کارب ی ارزش-

های زیبایی، 

ف هنگی، 

 اقتصادی

0/5۳ 

کاربری با ارزش 

 علمی
 - - 2/05 ارزش نمادین - - 2/08

ارتباط با 

سیاستهای 

 ب نامهریزی

0/20 

اهمیت 

 اکولوژیکی
0/۳0 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 0/8۲ گوناگونی و تنوع

جمع میانگین 

 )ارزش کلی(
00/۳2 - 02/2۳ - 3/20 - ۲/۳2 - 3/۲0 

های مورد نظ  ب اساس ه  کدام از ژئوسایت ارزش کلی() نیانگیمهای به دست آمد  از جمع در ارزیابی کلی داد 

ها متفا ت بود ، باالت ین   ارزش علمی در ژئوسایتهای پنج گانه کومانسکو این نتیجه حاصل شد که امتیاز ارزش

 های قلعه بهستان   معدن انگوران است. ژئوسایتم بوط به ژئوسایت 01/08   0۲/05ت ین امتیاز به ت تیب پایین
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-ایتگی د. امتیاز به دست آمد  از ارزش علمی ژئوسی د م ق ار میهای جن ق   در  انگوران از نظ  علمی در رتبهد دکش

( نزدیک به یکدیگ  هستند. میانگین به دست آمد  از شاخص 50/00، 1۲/00مادآباد )های کو  بلقیس، د دکش جن 

های رنگی آالداغالر   معدن انگوران به ت تیب های کو باشد. در ارزش زیبایی شناختی ژئوسایتمی ۲8/00 ارزش علمی

   تنوع های رنگی آالداغالر به دلیل تضاداند. کو را کسب ک د ت ین امتیاز ت ین   کمنم  ، بیش 0/00   ۲۲/0۲با 

ند. اانداز زیبایی که دارند ا لین امتیاز را کسب ک د ت ر یت   چشمها   همچنین قابلیّهای تشکیل دهند  ساختار آنرنگ

توان از نظ  دلیل آن را میکه  گی ددر رتبه د م ق ار می 00/05عال   ب  این ژئوسایت د دکش جن مادآباد با امتیاز 

ریزی مورد توجه ق ار گی د. دست سی ب ای مشاهد  گ دشگ ان ش ایط مطلوبی دارد که میتواند در تد ین   ب نامه

های جن های د دکش  ژئوسایت 2۳/00   ۲8/00های های قلعه بهستان   کو  بلقیس با امتیازهای د دکشژئوسایت

به ت تیب به یکدیگ  بسیار نزدیک هستند. میانگین شاخص  2۳/02   ۲/02 هایبا امتیاز ق   در  انگوران   دریاچه پ ی

ت ین نم   م بوط به ژئوسایت قلعه بهستان با امتیاز شد. در ارزش ف هنگی، بیش محاسبه ۳8/08ارزش زیبایی شناختی 

ی هایآن ب ای جن   اژدهایش داستان بینند   به دلیل شکل ظاه یباشد. م دم محلی ه  ر ز قلعه بهستان را میمی 00

اند که هنوز هم در میان م دم  جود دارد   همچنین س گذشت تاریخی این قلعه   نقشی که در زندگی م دم در ساخته

عال   ب  این  های تاریخی داشته است باعث شد  که این ژئوسایت در بخش ف هنگی امتیاز ا ل را کسب کند.د ران

های های د دکش جن مادآباد   کو گی د. ژئوسایتم ارزش ف هنگی ق ار میی د ّدر رتبه 02با امتیاز ژئوسایت کو  بلقیس 

ها که دلیل آن ارزش سمبلیک این جاذبه های سوم   چهارم ق ار دارند( در رتبه۲0/۳   0۲/00) بیت ترنگی آالداغالر به 

یکدیگ   ( به05/3   20/3ر  انگوران   دریاچه خندقلو )های جن ق   دهای د دکشب ای منطقه است. امتیاز ژئوسایت

ت ین تواند یکی از مهمبه دست آمد  است. شاخص اقتصادی می 1۳/01باشد. میانگین شاخص ارزش ف هنگی نزدیک می

 ت ین امتیازشود. در شاخص ارزش اقتصادی بیشت  از منطقه قلمداد میب داری صحیحهای مورد توجه در به  انگیز 

باشد. این ژئوسایت به دلیل ایجاد اشتغال   درآمدزایی ب ای منطقه یم 0۲/00متعلق به ژئوسایت معدن انگوران با نم   

در رتبه د م ارزش اقتصادی ق ار دارد   به ت تیب  00امتیاز ا ل را کسب ک د  است. ژئوسایت قلعه بهستان با امتیاز 

های جن ق   در  های رنگی االداغالر، کو  بلقیس   د دکشدقلو، کو های د دکش جن مادآباد، دریاچه خنژئوسایت

گی ند. میانگین به دست آمد  از شاخص اقتصادی های بعدی ق ار می( در رتبه۳2/۲، 55/3، 02/۳، 3/01، ۳/01انگوران )

 ها است. از نظ  شاخصسایتب داری   مدی یت ژئوباشد. آخ ین   موث ت ین ابعاد مورد ارزیابی م بوط به نحو  به  می 01

باالت ین رتبه را کسب ک د  است. معدن انگوران به دلیل درآمدزایی    2۲/02مدی یتی، ژئوسایت معدن انگوران با امتیاز 

ی ها رسیدگی بیشت ی دارد   ارتباط سیاسارزش صادراتی که ب ای د لت دارد از نظ  مدی یتی هم نسبت به سای  ژئوسایت

های رنگی های کو کند. ژئوسایتت دارد به همین دلیل نیز در این شاخص هم رتبه ا ل را کسب میباالت ی با د ل

، 8۲/۲) سیبلقهای جن ق   در  انگوران، قلعه بهستان، د دکش جن مادآباد، کو  آالداغالر، دریاچه خندقلو، د دکش

اند. میانگین به دست آمد  از ارزش   ار گ فتهای د م تا هفتم قت تیب در رتبه ( به۳0/۳، 23/۳، ۲0/3، ۲0/3، 8۲/3

 ت ین امتیاز را گ فته است.ها پایینهای به دست آمد  از میانگینباشد که در میان امتیازمی 2۳/۳مدی یتی 
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 بهستان قلعه تیژئوسایی نهای ابیارز. 02شکل             انگوران معدن تیژئوسایی نها یابیارز .00شکل     

 
 آالداغالری رنگهای کو  .00شکل                               مادآباد جن د دکش تیژئوسایی نها یابیارز .08شکل 

 
 سیکو  بلق تیژئوسا یینها یابیارز .0۲شکل    جن ق   در  انگوران یهاد دکش یینها یابیارز .05شکل 

 
 (یپ  اچهیدر)  خندقلویآبگ تیژئوسا یینها یابیارز .0۲شکل 
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 کومانسکو ر ش ب اساس موردمطالعه های تیژئوسا یابیآمارارز نیانگیم .۳جد ل 

 شاخصها )ارزشها(

 ژئوسایت

 مورد مطالعه

 

 ارزش علمی

 

 

ارزش زیبایی 

 شناختی

 

ارزش 

 فرهنگی

 

ارزش 

 اقتصادی

 

ارزش 

مدیریتی و 

 استفاده

 ۳/۳0 01/۳ 00/0۲ 05/00 00/1۲ د دکش جن مادآباد

 3/۲0 00 00 00/2۳ 0۲/05 قلعه بهستان

 00/2۲ 00/0۲ ۲/0۲ 00/0 08/01 معدن انگوران

 ۳/23 3/55 02 00/۲8 00/50 کو  بلقیس

 ۲/۲8 ۳/02 ۳/۲0 0۲/۲۲ 00/۳2 کو های رنگی آالداغالر

 3/8۲ 01/3 3/05 02/۲ 08/۲۳ دریاچه خندقلو

 3/۲0 ۲/۳2 3/20 02/2۳ 05/۲1 د دکشهای جن ق   در  انگوران

 

 کومانسکو ازمدل آمد  دست به هایازداد  بااستفاد  ماهنشان شه ستان هایتیژئوسا یینها یابیارز .03شکل 

ها شود که ارزش علمی در بین ژئوسایتها مشاهد  میهای کلی بدست آمد  از ه کدام از شاخصی ارزشدر مقایسه

 شناختی ق ار دارد. باالت ین امتیازها را بدست آ رد  است   بعد از آن ارزش زیبایی

 کومانسکو ر ش به موردمطالعه هایتیژئوسا یینها یابیارز از آمد  دست به جینتا .01جد ل 

 نام ژئوسایت امتیاز نهایی رتبه

 قلعه بهستان ۲03 /1 ₌011 / )3/۲0 + 00+ 00 +00/2۳+ 0۲/05( 1

 د دکش جن مادآباد 1/۲0۲  =  011  /  )05/00+00/1۲+ 00/0۲+ 01/۳+ ۳/۳0( 2

 کو های رنگی آالداغالر 1/5۳8 ₌011 / )۲/۲8+ 02/ ۳/۳+۲0+ 0۲/۲۲ +00/۳2( 3

 کو  بلقیس 1/5۳0 ₌011 / )۳/23 +3/55 +02 +00/۲8 +00/50( 4

 معدن انگوران 1/55۲ ₌011 / )02/2۲+ 00/0۲ +۲/0۲+ 00/0 +08/01( 5
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 دریاچهی خندقلو 1/580 ₌011 / )3/8۲+ 01/3+ 3/05+ 02/۲+ 08/۲۳( 4

 د دکشهای جن ق   در  انگوران 1/523 ₌011 / )۲/3+۳2/۲0+ 3/20+ 02/2۳+ 05/۲1( ۵

جن مادآباد در های قلعه بهستان   د دکشبندی نهایی باتوجه به مقادی  به دست آمد  ژئوسایترتبه 01جد ل در 

ب ت ین امتیاز را کسکه باعث شد  قلعه بهستان بیش( ق ار گ فتند. از دالیلی ۲0/1   ۲0/1د م )های به ت تیب ا ل تا رتبه

ک د    از ارزش   اهمیت باالیی ب خوردار باشد دست سی آسان   داشتن جاد  آسفالته، ق ار گ فتن در کنار ر دخانه 

یالت نشان، تاریخی بودن قلعه،  جود شکیلومت ی شه  ما  00ا رزن، نزدیکی به ر ستای بهستان، ق ارگی ی در فاصله قزل

رسانی از ط ف ماهی در اط اف این قلعه، مناظ  س سبز،  جود مناطق مسکونی در نزدیکی جاذبه   تبلیغات   اطالع

ق ار دارد آنچه باعث اهمیت این ژئوسایت  ۲0/1جن مادآباد با امتیاز باشد. در رتبه بعدی د دکشهای گ دشگ ی مینهاد

انداز زیبا، تیپیک بودن در نوع خود از بایی منحص  بف د بنا، قاب چشمشود نزدیکی به جاد  آسفالته، عظمت   زیمی

های رنگی آالداغالر، کو  بلقیس، معدن انگوران، دریاچه خندقلو به های کو باشد، ژئوسایتدالیل ب ت ی این ژئوسایت می

 تند.های سوم تا پنجم ق ار گ فدر رتبه 580/1، 55۲/1، 5۳0/1، 5۳8/1های ت تیب با امتیاز

 
 کومانسکو ازمدل بااستفاد  ماهنشان شه ستان هایتیژئوسا بندیرتبه .0۳شکل 

تحقیق جهت ارزیابی  ضعیت  نامههای پ سشمیانگین داد  spssای در ن م افزار با استفاد  از آزمون تی تک نمونه

 نشان  به ش ح جد ل زی  ب آ رد شد.توانمندی شه ستان ما 

 ایبه دست آمد  از آزمون تی تک نمونههای . یافته00جد ل 

Test value=32  

95% confidence of the 

difference Mean 

difference 
Sig(2-tailed) df T  

upper Lower 

30.0627 27.3353 28.96902 000 40 42.533 Varoooot 

ای ههای ژئوسایتها   توانمندیازپتانسیل( به دست آمد  از این آزمون نشان دهند  سطح مطلوبی 588/02ی تی )آمار 

 باشد.نشان جهت احداث ژئوپارک در این منطقه میشه ستان ما 
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 گیرینتیجه
شناختی دارای های ارزش علمی   زیباییهای مورد نظ  شاخصهای به دست آمد  از ژئوسایتبا توجه به ارزیابی

 ای ه  بندی نهایی ببلقو  ژئوسایت در این د  زمینه است. در رتبهت ین امتیازات هستند که نشان دهند  قابلیت بیش

که  ( ق ار گ فتند۲0/1   ۲0/1د م )های ا ل تا ها، قلعه بهستان   د دکش جن مادآباد به ت تیب در رتبهیک از ژئوسایت

نداز اداشتن مناظ    چشم توان گفت عواملی مانند داشتن را  دست سی نسبتا مناسب،ها میعال   ب  توانمندی باالی آن

ربط در زمینه های زیها توسط سازمانآن ت س سبز،  جود ر دخانه قزل ا زن در کنار قلعه بهستان   تبلیغات بیش

های رنگی آالداغالر، کو  بلقیس، معدن انگوران، های کو ژئوسایت ها دخیل هستند. رتبهگ دشگ ی در کسب این رتبه

( بسیار نزدیک به هم 523/1، 580/1، 55۲/1، 5۳0/1، 5۳8/1انگوران )های جن ق   در  دریاچه خندقلو   د دکش

های مورد نظ  در منطقه مطالعاتی ش ایط الزم تبدیل های به دست آمد  گویای آن است که ژئوسایتباشد. ارزیابیمی

اد  استف یاتک نمونه ین از آزمون تنشاما  یهارکژئوپا یتمطلوب یت ضع یابیجهت ارزشدن به ژئوپارک را دارا است. 

نشان از نظ  توان گفت شه ستان ما یم یمد    سطح معنادارآبدست  یمبنا با توجه به امار  ت ینب  هم .شد  است

 باشد.یم ییباال یهایلپتانس یژئوپارک دارا یهاتوان

 منابع

نشان در استان گ دشگ ی شه ستان ما های زمینپتانسیل(، ارزیابی 08۳8جعف ی، غالم حسن؛ منف د، ف دین   رضایی، خدیجه. )

 .  ۲۳-۳8، صص 8 یی ژئومورفولوژی کارب دی ای ان، شمار زنجان با استفاد  از ر ش رینارد، د  فصلنامه

صومه، صفار، مع سیا ش، بنی  سه. ) شایان،  ضلی، نفی ضا   ف سعه(، ارزیابی توان08۳2زارع، غالم  شگ ی پایدارمندی تو  ی گ د

سایت سکو )مطالعهژئومورفو سایتها با تأکید ب  ر ش کومان شگ ی ک ج ی موردی: ژئومورفو سی گ د  چالوس تا تونل –های م

 .۳8 ر ۲3، صص 5 یریزی   توسعه گ دشگ ی، شمار ی ب نامهکند ان(، مجله

های ژئوتوریسررم شرره سررتان الشررت  با مندیتوان(، ب رسرری تطبیقی 08۳۲مختاری، لیال گلی؛ به ام آبادی، الهام   سررلگی، لیال. ) 

 .۲۳ ر ۳۲ ، صص52 یهای پ الونگ   پ یی ا، فصلنامه جغ افیا   توسعه، شمار استفاد  از مدل

شررناختی در های زمینهای گ دشررگ ی می اث(، ارزیابی قابلیت   ظ فیت08۳۲نگهبان، سررعید؛ درتاج، دیانا   رحیمی ه آبادی. )

  یای، شمار ریزی منطقهب نامه یهای نمونه استان ه مزگان(، فصلنامهستی )نمونه موردی: ژئومورفوسایتهای ژئوتوریمحوطه
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