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 یدهچک

های منحصر به فرد طبیعی در ی پدیدهژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم رویکردی مسئوالنه، حفاظتی و علمی درباره

ها است. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید، توسعه صنعت توریسم بر مبنای چارچوپ شناسایی ژئومورفوسایت

دسترسی مناسب است. این پژوهش با هدف بررسی های طبیعی متنوع، مفرح و جاذب گردشگر با سطح پایش مکان

طراحی غرب نیشابور و شهر فیروزه استان خراسان رضوی شمال منطقهتوسعه گردشگری در  هااثرات ژئومورفوسایت

پیمایش میدانی و تحلیل اسناد معتبر و مدل  و با فن نوع تحقیق کاربردی بود و با روش توصیفی ـ تحلیلی. شد

های فرهنگی و اقتصادی مورد سایتها و نیز ژئومورفوسایت ها،ژئوسایتی شامل ستیژئوتوری اهلیپتانسکومانسکو

ژئوسایت مورد تحلیل و بررسی قرار  36 جاذبه گردشگری موجود در منطقه 50از  در مجموعارزیابی دقیق قرار گرفت. 

درصد رتبه اول، آبشار  87ن فیروزه با امتیاز معد ،هاهای کلی ژئوسایتبا توجه به بررسی ارزشها نشان داد گرفت. یافته

. در ارزیابی از در توسعه گردشگری منطقه دارا هستندرتبه سوم را  81و معادن نمک با امتیاز در رتبه دوم 83بار با امتیاز 

و های فرهنگی ، سایتهای طبیعیو عالوه بر ژئوسایت اندداشته درصد 50مورد رتبه کمتر از  6ژئوسایت فقط  36

های مختلف وجود سایت این نتایج بیانگر آنست کهزیادی در جذب گردشگری منطقه دارا بودند. اقتصادی نیز اهمیت 

های امکان بازدید طیف کهشهر فیروزه )با قدمت هفت هزار ساله( و غرب نیشابور در منطقه شمالو متنوع گردشگری 

و  ژئوپارک قطب بهشدن تبدیل پتانسیل منطقه برای تواند حاکی از میکند، را ایجاب می مختلف گردشگران
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 . مقدمه1

این  هزاره سومگردشگری در روزافزون گسترش 

 روبه رشد دنیا تبدیل کرده بهبه بزرگترین صنعت  جریان را

به خود اقتصادی را ریزان توجه برنامهتوانسته است  کهطوری

با . این صنعت (413: 2012، 1جلب کند )لیو و همکاران

نیروی قدرتمند خود سبب تغییرات در اقتصاد کشورهای 

یافته شده است )گارسیا ملون و یافته و کمتر توسعهتوسعه

 این اهمیت تا آن جایی است که(. 41: 2012، 2همکاران

ای از مناطق در کشورهای در حال توسعه تعداد فزاینده

اهمیت گردشگری را به عنوان عامل مهم در توسعه اقتصادی 

(. 144: 2014، 3فیکاند )یانگ و الای درک کردهمنطقه

بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی 

صوصی و توسعه ساختار درآمد، اشتغال، رشد بخش خ

تواند به عنوان یک فعالیت اقتصادی دانند که میایی میزیربن

 (.4: 1388جایگزین اقتصاد تک محصولی گردد )زندمقدم، 

گردشگری به عنوان بزرگترین تحرک اجتماعی با 

وفضایی متعددی همراه است اقتصادی پیامدهای فرهنگی، 

های (. ساختار جاذبه333: 1397و همکاران،  )ویسی

جذب گردشگر اهمیت بسیاری دارد. در زمینه  گردشگری

کان دربرگیرنده عواملی است که ساختار گردشگری یک م

تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در آن می

هی گردشگری در یک مکان با مکان فراهم آورد و ساماند

تار گردشگران در آن مکان ریزی برای شناخت رفبرنامه

-(. طبیعت2: 1397مکاران، شود )شایان یگانه و هآغاز می

های بسیار گسترده و نیز به سرعت درحال گردی از شاخه

-بینی میشگری به شمار می رود، چنانچه پیشگسترش گرد

 5/1درصد ) 6تا  شود رشد اینگونه از گردشگری سالیانه

برابر  3بینی رشد صنعت گردشگری و برابر متوسط پیش

                                                           
1 Liu et al 
2 Garcia melon et al 
3 yang & L Fik 

میان  خواهد بود.متوسط رشد اقتصادی جهان طی دهه آتی( 

دیگر گردشگری  گردشگری بر مبنای محیط طبیعی و انواع

 های متعددی وجود دارد، چنانچه به عنوان مثالهمپوشانی

دشگری هایی از گرگاه گردشگری ماجراجویانه با بخش

زیست را زیرمجموعه درمانی و نیز گردشگری محیط

و اند )رنجیریان دشگری بر مبنای محیط زیست دانستهگر

 (. 146: 1388همکاران، 

ای پدیده و موتور محرکه سمیتورژئودر این میان، 

 تا کندیم کمکاز طبیعت  دکنندگانیبازد بهاست که 

ی فرهنگی هایژگیو وی عیطب منابع به نسبت رای آنها گاهآ

 با رانیا فالت. دهند شیافزاز آن ا حفاظتی هاراه و زبانیم

-چشم ،هژیویی ایافجغر تیموقع وی شناسنیزم نهیشیپ

ی هاجنگل م،یعظی هاکوه رشته ازی کرانیبی اندازها

-تاالب ز،یحاصلخی هادشت ،یریوکوی ابانیب مناطق پهناور،

 داردی متعدد بشارهاآ و هارودخانه کوچک، و بزرگی ها

 دری ابالقوهی هالیپتانس نیچن دوجو (.1389)پروندی، 

 نیاو ترویج  یمعرف ،شناختی را برای شتریب تالش کشور

 .نمایدضروری می رشد به رو صنعت

های اکوتوریسم از زیرشاخهژئومورفوتوریسم یکی 

ن بر مبنای شناخت شود که چارچوب آمحسوب می

 اندازهای ژئومورفیک استوار استها یا چشمژئومورفوسایت

ژئوتوریسم موجب  (.148: 2007، 4)رینارد و همکاران

تنوع های موسایتژئ، همچنین حفظ گردشگریارتقای 

 شود و این موضوعشناسی و درک بهتر علوم زمین میزمین

ها استفاده از ژئوتریلشناسی و های زمینبا مشاهده مشخصه

-مختلف، تورهای هدایت شده، فعالیتبرای مشاهده نقاط 

ها حمایت از مراکز بازدیدی ژئوسایت شناسی وهای زمین

 (.70:1397ن، مختاری و همکاراشود )گلیمحقق می

-ها محسوب میها یکی از مهمترین این ژئوسایتژئوپارک

                                                           
4 Reynard and et al 



 1399 زمستان، (4پی )پیا چهارمسال اول، شماره  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
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های کامال شوند. ژئوپارک سرزمینی است با محدوده

تعریف شده و دارای مساحت کافی به منظور توسعه 

اقتصادی در آینده. این محدوده باید شامل چندین موقعیت 

های شناسی باشد با ترکیبی از ویژگیجالب زمین

شناسی ها ونمایش تاریخ زمینیابی یا زیبایی پدیدهعلمی،کم

 (.5: 1393منطقه )نکویی صدری، 

مستعد ژئوتوریسم است. تنوع  ایران از جمله کشورهای

شناسی به وسیله بالیای طبیعی و مداخله بشر در طبیعت زمین

شناسی به این میندر معرض خطر است و حفاظت از تنوع ز

نسبت به همه اشکال سیکل را  دلیل مهم است که درک ما

-جانبه لندفرمافزایش دهد بنابراین، بررسی همه شناسیزمین

های ژئومورفولوژیکی باید مدنظر پژوهشگران قرار گیرد 

(. منطقه شمال غرب نیشابور 29: 1394و همکاران،  گر)نوحه

در استان خرسان رضوی از جمله مناطقی  فیروزهشهر و 

رتی، فرهنگی، تاریخی و های زیاجاذبه است که دارای

کیلومتری  20بخصوص طبیعی فراوانی است و به دلیل فاصله 

-منطقه مورد مطالعه از جاده مشهد تهران در مقایسه با جاذبه

و معموالً  های گردشگری شرق نیشابور کمتر شناخته شده

اطالعات گردشگران استانی وکشوری از وجود آن بسیار 

های باالی ژئوتوریسم و یباشد. توانمندکم و ناچیز می

های شهرهای نیشابور و فیروزه به همچنین عبور جاده

شهرهای بار و قوچان و ارتباط با شهرستان سبزوار از قسمت 

غربی منطقه تحقیق و آب و هوای مناسب مخصوصاً در 

های نسبی توجه ویژه به بخش فصل گرم سال از مزیت

استا این تحقیق در این رباشد. گردشگری در این منطقه می

به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که پراکندگی 

-شناسی و هیدرواقلیمی حاکم بر منطقه و پتانسیلتنوع زمین

شناسی های ژئوتوریستی چگونه است؟ و این تنوع زمین

 تواند منجر به توسعه گردشگری در منطقه گردد؟ چگونه می

سط آدام زمین گردشگری در جهان بصورت اولیه تو

سدویک در انگلستان آغاز شد و بصورت آکادمیک در 

شود وارائه میالدی مربوط می 1995جهان امروزی به سال 

نخستین تعریف زمین گردشگری در جهان توسط توماس 

: 1398یگانه و همکاران: هوز از انگلستان بوده است )شایان

های اخیر به یک موضوع شناسی در سالتنوع زمین(. 32

نی تبدیل شده است و اهمیت آن به عنوان پایه جها

ژئوتوریسم و ژئوپارک اشاره دارد. یونسکو نیز از اصل تنوع 

-های علوم زمین و میراث زمینشناسی در توسعه سایتزمین

پرالونگ (. 2011کنند )فوپلت و سورپ شناسی استفاده می

( یک 2005-2007( یک روش ترکیبی و زوروس )2005)

ها را بی پتانسیل توریستی ژئومورفوسایتفرآیند ارزیا

مفهوم گردشگری پایدار در از نگاهی دیگر،  طراحی نمود.

شده یک روش برای توسعه حمل مناطق حفاظت

محیطی و ترویج گردشگری، کاهش اثرات منفی زیست

طبق نتایج حاصل از مطالعه،  .های سنتی و محلی استارزش

، 1)یلدریم و ازدریم بندی آالنیا، بدرومارزیابی و رتبه

کشور  9از بین انجام گرفته ها بندیکه در رتبه (،2013

ها، حمل و نقل مناسب، دسترس بودن جاذبهمعیارهایی مانند 

قیمت مناسب، امنیت بازار عرضه محصوالت، مناظر طبیعی 

به ترتیب چین، ژاپن، هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور، تایوان، 

در توسعه زمین گردشگری را  کره و فیلیپین بهترین عملکرد

 (.2012، 2پنگهانگ و د )انبه خود اختصاص دادهمنطقه 

ها در صنعت ژئوتوریسم یکی از مهمترین بخش

گردشگری امروز است و به نمایندگی از یک فرم پایدار 

گردشگری نه تنها در آموزش طبیعت بلکه برای بدست 

ین آوردن تجربه تمرکز دارد و بدون شک یکی از مهمتر

اهداف اصلی آن . نیروهای شکل دهنده به جامعه است

شناسی و گسترش رفی و شناساندن اهمیت میراث زمینمع
                                                           

1 Yildirim and Ozdemir 
2 Huang and Peng  
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تواند نقش مینه علوم طبیعی است و امروزه میدانش ما در ز

از آن افزایش آگاهی درباره  راهبردی را ایفا کند که هدف

های جالب از طبیعت و جذب گردشگران به یک منطقه جنبه

در جامعه میزبان نیز، گردشگری سطح رفاه را افزایش . تاس

گسترش صنعت (. به عبارتی، 185: 2008، 1دهد )لیمی

گردشگری اهمیت فراوانی دارد که توسعه آن در هر منطقه 

باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن منطقه خواهد 

و توسعه پایدار  (56:  1391آبادی و همکاران، شد )زنگی

گری اصوالً به توسعه گردشگری با تأکید بر جامعۀ گردش

اقتصاددانان  (.348: 2002، 2پردازد )ویور و الوتنمیزبان می

افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و افزایش 

درآمدهای مالیاتی را از جمله دالیل تأثیرگذار گردشگری 

 (.926: 2010، 3کنند )هالزاربر توسعه اقتصادی قلمداد می

شگری ابزاری برای تعامل فرهنگی و عاملی گرد

-های کسب درآمد شناخته میزا و هچنین یکی از راهاشتغال

ر توسعه پایدا(. 10 :1389شود )رنجبریان و زاهدی، 

مخرب، از نظر فنی زیستی غیرگردشگری از نظر محیط

متناسب، از نظر اقتصادی پویا و از نظر اجتماعی مورد 

: 1391بین، بروجنی و نیکپذیرش مردم است )ضرغام 

-برگیرنده مجموعه ترکیب گردشگری و پایداری در (.141

ها و مدیریتی است که منشأ ها و روشای از مبانی، سیاست

، 4)هانتر وجو کردیافته جستآن را باید در کشورهای توسعه

های بار مفهوم پایداری در حوزهنخستین(. 850: 1997

 مطرح کرد 1996در سال  مربوط به گردشگری را باتلر

وی معتقد بود که باید  (478: 2002، 5)هاردی و همکاران

ناپذیری از هایی ویژه برداشت وگرنه به طور اجتنابگام

شود و نواحی مقصد گردشگری و منابع استفاده مفرط می

                                                           
1   Lee 
2 Weaver & Lawton 
3 Holzar 
4 Hunter 
5 Hardy et al 

 رسنددیگر جذاب نخواهند بود و سرانجام به افت کاربرد می

به نظر مورفی، توسعه پایدار  (.241: 2008، 6)تفلر و شارپلی

گردشگری نقش مهمی دارد، چرا که گردشگری در واقع 

صنعت منبع است که به موهبت طبیعت و میراث جامعه 

وابسته است و این منابع را به عنوان بخشی از محصول ارائه 

ان از جمله ساکنان کند. اما در این منابع با سایر کاربرمی

توسعه پایدار گردشگری  محلی سهیم است. به عبارتی،

فرایندی است که نیازهای گردشگران در جامعه میزبان را 

کند و های آینده حمایت میتأمین و در عین حال از فرصت

مدیریت تمامی منابع را به منظور تأمین انواع نیازهای 

 (.377: 2012، 7)ریستکی و همکاران اقتصادی به همراه دارد

العات انجام شده در خصوص ای از مط( خالصه1در جدول )

 ژئوتوریسم ارائه شده است.

 . روش تحقیق2

این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی ـ 

شناسی در گام اول از شیوه تحلیلی انجام شد. از نظر روش

ها و پیشینه های علمی ژئومورفوسایتاسنادی برای تحلیل

و در  های مورد مطالعهمطالعاتی، تفسیر ژئومورفیک سایت

گام دوم از تکنیک پایش میدانی به منظور ارزیابی 

ها و برای ارزیابی ژئوتوریستی از مدل ژئومورفوسایت

کومانسکو استفاده شد و ضمن مصاحبه با نخبگان و تکمیل 

برداری مورد های علمی، مشاهدات میدانی و نمونهپرسشنامه

 نیاز انجام گرفته است.

جدید وکامل بودن  (، به دلیل 2011مدل کومانسکو)

در این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارتی، 

روش کومانسکو کاملترین روش برای ارزیابی و تحلیل 

باشد )شایان یگانه و ها در حال حاضر میژئومورفوسایت

 (.51: 1397همکاران، 

                                                           
6 Telfer and Sharply 
7 Risteskia et al 
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 ژئوتوریسم در ایراندر رابطه با  شده انجامبرخی از تحقیقات  .1جدول 

 عنوان سال(مؤلف ) عنوان سال(مؤلف )

ثروتی و کزازی 

(1385) 

-برنامه یهاو فرصت سمیژئوتور

 آن در استان همدان یزیر
میرحسینی و همکاران 

(1394) 

های زمین گردشگری قابلیت

های آبگرم و معدنی )ژئوتوریسم( چشمه

 ایران

ثروتی و قاسمی 

(1387) 

ژئوتوریسم در استان راهبردهای 

 فارس
 (1394گر و همکاران )نوحه

های ژئومورفوتوریستی ارزیابی پتانسیل

ژئوپارک قشم با استفاده از روش 

 پرالونگ

احراری روی و 

 (1387) همکاران
 (1395صالحی و همکاران ) زمین گردشگری در چابهار

های گردشگری ارزیابی ژئوسایت

ا روستاهای بخش چهاردانگه ساری ب

 روش فاسیلوس و نیکوالس

 (1388) زندمقدم

های دشت کویر بررسی توانمندی

به عنوان ژئوپارک بزرگ ایران 

مرکزی و نقش آن در توسعه پایدار 

 استان سمنان

مقصودی و عرب عامری 

(1396) 

های نمکی استان ارزیابی کمّی ژئوسایت

های بریلها و پرالونگ با سمنان با روش

 ای غرب استانهتأکید بر ژئوسایت

زاده خانی و غریب

(1389) 

به کارگیری مدل ریاضی در 

سنجش میزان موفقیت گردشگری 

در مناطق جغرافیایی، مطالعه 

 موردی شهر بوشهر

 (1396مهدوی و همکاران )

ارزشیابی و تحلیل جاذبه های زمین 

گردشگری )ژئوتوریستی( منطقه اردل  

برای توسعه صنعت گردشگری با الگوی 

 سنیکال

فرد قالیباف و شعبانی

(1390) 

های بندی جاذبهارزیابی و اولویت

گردشگری برای توسعه گردشگری 

-های تصمیمشهری براساس مدل

گیری چند متغیره )مطالعه موردی: 

 (شهر سنندج

 شایان یگانه و همکاران 

(1395) 

واقع در  وید یها گرز یمورفومتر یبررس

غرب خراسان  یشنهادیژئوپارک پ

 یرضو

یمانی و همکاران 

(1391) 

-ژئومورفوتوریسم و مقایسه روش

 های ارزیابی را در استان هرمزگان
 (1397سلمانی و همکاران )

 یستیژئوتور یهاتیقابل یابیارز

 مناطق خشک )مورد یهاتیژئومورفوسا

شهرستان  یابانیو ب یری: مناطق کویشناس

 طبس(

ثنایی مبین و همکاران 

(1392) 

-های محیطی حوضهبررسی قابلیت

های آبی دامنه جنوبی توچال برای 

 تبدیل به ژئوپارک

مختاری و همکاران گلی

(1397) 

بررسی تطبیقی از ژئوتوریسم شهرستان 

الشتر را با استفاده از مدل های پرالونگ 

 و پرپیرا

اربابی سبزواری 

(1393) 

های ها و قابلیتارزیابی توانمندی

ژئوتوریسم در توسعه پایدار 

)مطالعه موردی: سراب دربند در 

 شهرستان صحنه( 

ایلدرمی و محمدپناه مقدم 

(1398) 

مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش 

با استفاده از مدل فلوئنت )مطالعه موردی 

 (دامنه شمالی الوند همدان

 (1393آرا و همکاران )

ارزیابی توان گردشگری لندفرم 

های انحاللی بر اساس الگوی 

ده پرالونگ )کوچین( در اصالح ش

 منطقه سه غار سرآب و...

  

 1398منبع: نگارندگان، 

http://ensani.ir/fa/article/123420/%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/123420/%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/123420/%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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(اسدی و همکارانزنگنه).... های مناطق کوهستانی در بررسی اثرات ژئومورفوسایت  

 

شناختی، این مدل شامل پنج ارزش علمی، زیبایی

باشد. با توجه به فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی می

معیار  30های این پنج ارزش اصلی که شامل زیرمجموعه

 مختلف است به صورت استقرایی از جزء به کل که همان

 ارزشکلی هر ژئوسایت است رسید.

شامل جذابیت، نمایندگی، کمیابی،  ارزش علمی

نقصی و درجه آگاهی علمی کاربری ارزش علمی، بی

شامل  شناختیارزش زیباییاکولوژیکی، تنوع است. 

انداز ساختار فضایی، تفاوت سطح، قابلیت مشاهده، چشم

های شامل ویژگیارزش فرهنگی ها است. تنوع رنگ

هنگی، مذهبی، تاریخی، پیکرنگاری، همایش و ارزش فر

شامل زیرساخت، تنوع  ارزش اقتصادینمادین است. 

ارزش  گونه، دستیابی، بازدیدکنندگان و درآمدزایی است.

ریزی و شامل مکان و درجه حفاظت، برنامه مدیریتی

سیاست، کاربری و شدت آن و کاربری و ارزش فرهنگی، 

. پس از جمع هر ارزش که باشداقتصادی، زیبایی می

ها را حساب کرده و امتیاز دارد مجموع ارزش 20حداکثر 

های مورد ( شاخص2جدول ) نماییم.تقسیم می 100بر 

استفاده برای تعیین ارزش کلی هر ژئومورفوسایت را به 

 دهد. روش کومانسکو نشان می

 (2011ورفوسایت به روش کومانسکو )های مورد استفاده برای تعیین ارزش کلی هر ژئوم. شاخص2جدول 

 ارزش مدیریت ارزش اقتصادی ارزش فرهنگی ارزش زیبا شناختی ارزش علمی

شناسی جاذبه دیرینه

(3) 
 (4درجه حفاظتی) (4دسترسی ) (4های تاریخی)ویژگی (4قابلیت مشاهده )

 (3حفاظت شده ) هایمکان (4ها )زیرساخت (4های مذهبی)ویژگی (4ساختار فضایی) (2نمایندگی )

 (4ها)تضاد رنگ (2کمیابی)
قابلیت نمایش 

 (2پیکرنگاری)

ها و فرم های تعداد گونه

 (4کاربری اشکال )

پذیری مخاطرات خطر آسیب

 (3طبیعی )

 (4های فرهنگی)ویژگی (4تفاوت سطح ) (2نقصی )بی
تعداد 

 (4بازدیدکنندگان)
 (4شدت استفاده)

درجه آگاهی 

 (3علمی)
 (4ظره)چهارچوب من

ها و همایش

 (2آشکارسازی)

توانمندی های اقتصادی 

 (4)درآمدزایی( )

ها، زیبایی، کاربری ارزش

 (3فرهنگی و اقتصادی)

کاربری با ارزش 

 (3علمی)
 ---------- (4ها نمادین)ارزش ----------

-های برنامهارتباط با سیاست

 (3ریزی)

 ---------- ---------- ---------- ---------- (3اهمیت اکولوژیکی)

 ---------- ---------- ---------- ---------- (2گوناگونی و تنوع )

     جمع:

 2011کومانسکو، نبع: م میانگین،÷  100مدیریتی )( + اقتصادی)(+ فرهنگی )( + زیبا شناختی )( + علمی )( = ارزش کلی )(= 

 . محدوده مورد مطالعه1. 2

 عرض درجغرافیایی  تیرموقعنظ ازمنطقه مورد مطالعه 

 وطولدقیقه شمالی  45درجه و  36دقیقه تا  20درجه و  36

دقیقه  54درجه و  58دقیقه تا  16درجه و  58 ییایغرافج

غرب در شمال لومترمربعیک 1229 وسعت بای و شرق

های نیشابور و فیروزه در استان خراسان رضوی شهرستان

فرهنگی، تاریخی و های زیارتی، واقع شده است که جاذبه

از نظر تقسیمات  (.1 شکل) بخصوص طبیعی فراوانی دارد

ای از این محدوده در بخش مرکزی سیاسی، بخش عمده

شهرستان نیشابور شامل دهستان بینالود با مرکزیت کالته 

آباد و شهربار محمدجان و دهستان مازول با مرکزیت قطن

سروالیت  گیرد. همچنین بخشبندی قرار میدر این دسته

شامل دهستان برزنون با مرکزیت روستای برزنون و دهستان 

باشد. بخش جنوبی سروالیت با مرکزیت عبداهلل گیو می
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منطقه مورد مطالعه در منطقه و شهرستان تحت جلگه و 

فیروزه قرار گرفته و شامل دهستان فیروزه با مرکزیت 

پدیا، یو ویک 1395مرکز آمار ایران، باشد )قالیباف سفلی می

1397  .)

 

 
 

 1395، گانمنبع: نگارند، کردستان استان هایشهرستان جغرافیایی موقعیت. 1شکل

 های تحقیق. یافته3

 های منطقهمعرفی ژئوسایت

های منطقه مورد مطالعه را نشان ، ژئومورفوسایت3جدول 

ژئوسایت در  50هد. این جدول حاکی از آن است که دمی

 این منطقه وجود دارد.

 چشمه معروف به آب معدنی روستای قرونه

در شرق منطقه کمترین میزان هدایت الکتریکی مربوط 

میکروموس بر سانتی متر بوده و  310به چشمه قرونه معادل 

میکروموس است.  3/346پس از آنها چشمه کلیدر معادل 

زان در حوضه اندراب از شرق و جنوب شرق به غرب این می

یابد و بیشترین مقدار خود را در غربی افزایش میو جنوب

میکروموس به سانتی متر  8/1208چشمه اندرآب به میزان 

رسد. افزایش میزان با جهت جریان آب زیرزمینی نیز می

م در گرمیلی 52/11کند و میزان کُلُر آب در قرونه تبعیت می

 رسد.گرم در لیتر میمیلی 23یتر و کلیدر به ل

 معادن

دهد تحقیقات به عمل آمده در این منطقه نشان می

برخی از عناصر با ارزش در معادن آن وجود داردکه تاکنون 

مورد مطالعه دقیق و فنی قرار نگرفته است. مواد معدنی قابل 

ارد استحصال از خانواده رادیو اکتیویته در این منطقه وجود د

های گرانبها همچون طال و فیروزه تر از کانیکه با ارزش

است. وجود این مواد با ارزش و استراتژیک در معادن شمال 

غرب نیشابور نه تنها کل منطقه را به شدت متحول خواهد 

کرد بلکه به غنای ذخایر کشور منجر خواهد شد و اشتغال 

افزوده در این بخش که هم اکنون به شدت مورد نیاز است 

 خواهد شد.
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(اسدی و همکارانزنگنه).... های مناطق کوهستانی در بررسی اثرات ژئومورفوسایت  

 
 های منطقه مورد مطالعه )جنوب غربی ارتفاعات بینالود(. ژئومورفوسایت3جدول 

 مکان نام ردیف مکان نام ردیف

 دهنه حیدری وحشپناهگاه حیات 26 کان معدن معدن فیروزه 1

 خربره چشمه عزیز 27 آبغوی معدن نمک 2

 رهخرب آبشار )مینی( 28 حصارنو الدولهمعدن علی 3

 قره سول اولنگ 29 جاده معدن فیروزه معدن نمک عمارلو 4

 چشمه 30 جاده معدن فیروزه معدن گچ 5
 -دهنه حیدری -تنگه-بقیع

 بار و ... -درخت جوز

 قرونه چشمه معروف به آب معدنی 31 برگشاهی معدن آهک 6

 قرونه سنگ های فسیلی 32 کالته ابوذر شترسنگ معدن آهن 7

 روستای خانلق..دامنجان اشکال ماه نشان 33 دامنجان دوانیاشکال شبه کن 8

 دهنه حیدری چین خوردگی 34 اریه مینی آبشار فصلی 9

 دهنه حیدری واریزه سنگی 35 درخت جوز تنگه 10

 شهربار آبشار 36 تنگه علیا تنگه 11

 دهنه حیدری آبشار 37 سرچاه تنگه 12

 دهنه حیدری رسهای اُجنگل 38 پل معدن گنبدهای نمکی 13

 ارتفاعات حیدری های پراکندهجنگل 39 زرنده شبه کارست 14

 40 سرچاه های پلکانیقنات 15
های رود خانه سرشاخه

 اندرآب

 -دهنه حیدری -برمهان -بقیع

 برگشاهی

 روستای زرنده رودخانه اندرآب 41 سرچاه مناظر کوهستانی 16

 شهربار ودخانه بارر 42 شاهزاده حسین اصغر مناظر کوهستانی 17

 عبداله گیو -برگشاهی رودخانه آغداش 43 شاهزاده حسین اصغر غار 18

 کلیدر رودخانه زیارت 44 شترسنگ اشکال زیبای سنگی 19

 خانلق سد بار 45 کالته ابوذر -چهارگوشلی مناظر کوهستانی 20

 کالته محمدجان خاک سفید 46 تنگه مناظر کوهستانی 21

 سی سر زرنده غار 47 برمهان نیمناظر کوهستا 22

 های مینیاتوریچشمه 48 بقیع مناظر کوهستانی 23
شاهزاده  -کوه های سرچاه

 حسین اصغر

 دایک 49 دهنه حیدری مناظر کوهستانی 24

غرب کالته علی مراد و 

جنوب غرب کالته ابوذر 

 )کالته شاهین(

 دامنجان معدن سرب وروی 50 کلیدر مناظر کوهستانی 25

 1398ع: نگارندگان، منب

برداری از معادن آهک در روستای برگشاهی بهره

معدن آهن در غرب روستای کالته ابوذر )کالته شاهین( و 

شرق روستای شترسنگ از چندین سال قبل شروع شده و با 

گسترش آنها و بهره برداری از معادن جدید از جمله خاک 

ه و روستای صنعتی در تنگه علیا و معادن گچ در همین منطق

کالته حاجی و معادن جدید سرب و روی در روستای 

 دامنجان تعداد بیشتری از افراد را مشغول به کار نماید

 (.1387)گزارش ساالنه اداره صنایع و معادن نیشابور، 



 1399 زمستان، (4پی )پیا چهارمسال اول، شماره  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

77 
 

حیدری )پناهگاه حیات محدوده حفاظت شده دهنه

برداری از معادن را در منطقه وحش( امکان هرگونه بهره

ای در این گونه مطالعهممنوع نموده است و هیچ مذکور

زمینه از طرف اداره معادن انجام نشده است. معادن فلدسپات 

ستای سرچاه می و کائولن مهمترین معادن شناخته شده در رو

برداری از آنها شروع نشده است باشد که هنوز بهره

در  روی جدیدا (. معادن سرب و89: 1387 فر،)سعادتی

ای دامنجان بصورت غیردولتی در حال روست شرقشمال

 .برداری استبهره

 معدن فیروزه
 

ای که تاکنون در دشت نیشابور  ترین فیروزه قدیمی

سال قدمت تاریخی  6600کشف شده، در منطقه تپه برج 

صورت مستند  دارد. در نتیجه قدمت معدن نیشابوری به

ترین  رسد و به این ترتیب قدیمی هزار سال می 7نزدیک به 

این معدن از  (.2شکل ) شود معدن فیروزه جهان قلمداد می

ترین معدن فیروزه و نیز  نظر میزان تولید نیز بزرگ

 7ترین معدن فعال جهان است. این معدن در تمام این  قدیمی

شده است. با  هزار سال فعال بوده و مرتب از آن استخراج می

ود این معدن تا ش ای که انجام شده، گفته می ارزیابیِ ذخیره

این معدن  1382سال دیگر قابل استخراج باشد. از سال  200

عضو از  342توسط شرکت تعاونی شهر فیروزه، متشکل از 

 .سال اجاره شد 25وزارت صنعت و معدن به مدت 

 
 معدن فیروزه روستای کان فیروزه.. 2شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

های و ژئومورفوسایت وحشاه حیاتپناهگ

 حیدری

فاصله در  کیلومتر 70پناهگاه حیات وحش حیدری با

-غربی شهرستان نیشابور، در مرز با شهرستانشمال و شمال

های قوچان و چناران قرار گرفته است. مسیر دسترسی به 

به سمت شمال بعد از گذر از  پناهگاه حیدری از نیشابور،

و ( 3)شکل دهنه حیدری  باد،نصیرآ روستای اندرآب،

د. باشهمچنین شهر جدید فیروز و معدن سنگ فیروز می

ای است کوهستانی با پناهگاه حیات وحش حیدری منطقه

های تپه ماهورهای منفرد ودره با مناسب و پوشش گیاهی

های جانوری عمیق که یکی از بهترین زیستگاه نسبتاً

درختی غالب  باشد. پوششمیوگراز میش  خصوصا  قوچ و

ای سوزنی برگ بومی از خانواده سروها به نام منطقه از گونه

 .استاست که عمر اغلب آنها بیش از هزار سال  "ارس"

اشکال مختلف ژئومورفولوژیکی در منطقه در کنار سایر 

ای را از نظر گردشگری بوجود جاذبه موجود منطقه ویژه

 (.4آورده است )شکل 

 
 آبشار دهنه حیدری در بستر رودخانه اندرآب. 3شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

 
 1398منبع: نگارندگان، برزنون، های ای کوه. چشمه کاسه4شکل 
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 سرکارستی سیاشکال شبه

در سه کیلومتری غرب روستای زرنده از دهستان 

متر وجود  1755سی سر به ارتفاع  بینالود، قلّه زیبایی به نام

های اطراف بلندتر است. این کوه دارد. این کوه که از کوه

های مختلفی تشکیل شده است و شبیه به گوستا از قسمت

های آن بسیار جذاب و زیباست. در فاصلۀ است صخره

گانه های سهمتری جنوب روستای زرنده نیز دریاچه 1700

از دریاچۀ بزنگان سرخس سی سر واقع شده است که پس 

دومین آبگیر طبیعی استان خراسان رضوی است که آب آن 

های سطحی ناشی از های زیرزمینی و آباز طریق چشمه

 (.5گردد )شکل ی بهاری تامین میهاباران

 . اشکال شبه کارست در سازند تبخیر روستای زرنده5شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

 گنبدهای نمکی   

غرب نیشابور و نزدیک این گنبدهای نمکی در شمال

کیلومتری  25جاده شهر فیروزه به قوچان قرارگرفته است. 

غرب نیشابور از سمت شرق از روستای ابغوی در شمال

 82 شود و در حدودشمال مجتمع فوالد و سد بار شروع می

در نزدیک  کیلومترمربع تا معدن نمک معروف به کان نمک

 (.6دارد )شکل روستای معدن فیروزه ادامه 

 
 گنبدهای نمکی روستای وزیریه. 6شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

 دارهای فسیلسنگ

عد از ببقیع روستای در مسیر روستای قرونه به سمت 

های درشت و ریز به ها و نرسیده به حصار قلعه سنگباغ

عبی از دامنه بلندی به پایین و داخل دره فرو صورت مک

اند که اهالی توجهی به آنها نداشتند و بعضا بعد از ریخته

سیراب کردن گوسفندان در رودخانه در زیر سایه درختان 

خوابانند. ها میپراکنده محلی  گوسفندان را روی این سنگ

اند فسیل داخل های این منطقه که شکستهبرخی از سنگ

( سازندهای چین و گسل خورده 7شکل ) .نمایان استآنها 

 دهد.در آهک سازند الر را نشان می

 
خورده در آهک سازند های چین و گسل. ساختمان7شکل 

 1398منبع: نگارندگان، الرچین مشرف به دشت ماروسک، 

 آبشار بار نیشابور 

، آبشار های گردشگری نیشابورجاذبه یکی از زیباترین

بار است که پوشش گیاهی متنوع و منحصر به فردش به 

بشار افزوده است. همچنین باید بدانید که آبشار زیبایی این آ

-توانید ارتفاع آن را بکباره ببینید. درهبار پلکانی است و نمی

نداز اهای متنوع، پوشش گیاهی متنوع چشمهای باز، باغ

https://tarikhema.org/travel/33882/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://tarikhema.org/travel/33882/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c/
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زیبایی را به وجود آورده است که بازدیدکنندگان را به خود 

تر نماید. وجود باغات همچنین به سرسبزی بیشجذب می

 (.8)شکل  نیز کمک کرده استهوا منطقه و اعتدال آب و 

 
 1398منبع: نگارندگان، . مناظر طبیعی روستای بقیع، 8شکل 

 های پلکانیقنات

قنات دایر و  10های روستای سرچاه که در حدود قنات

های ارد در شیب درهقنات مخروبه وجود د 6بیش از 

ذ آب در اندکه نفوصورت پلکانی ایجاد شدهکوهستانی ب

تواند بالفاصله جذب مادر های کشاورزی میبخش زمین

و مهمترین تأمین کننده  های قنات پایین دست خود شودچاه

 .(9)شکل  باشدآب این منطقه می

 
 های پلکانی روستای سرچاه،قنات. 9شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

این هستانی قرنیه خود به سمت برزنون در شیب کو

 (.10شود )شکل مشاهده می تریپدیده با شدت پایین

 

 

 

 

 
 های برزنونای کوه. چشمه کاسه10شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

 خوردگی دامنجان چین

-روستای دامنجان یکی از مناطق متنوع از نظر زمین

-باشد. که شامل اشکال شبهها میو ژئو مورفو سایتشناسی 

های عظیم آتشفشانی(، معادن سرب و روی، کندوانی )توف

های عظیم سنگی که بخشی از آنها در مسیر جاده بار صخره

کند و مناظر طبیعی زیبا حاشیه رودخانه بار از خودنمایی می

-های است که برای هر گردشگر ارزش واهمیت ویژهجاذبه

های گردشگری زمینه درآمدزایی دارد.که با اجرای طرح ای

 (.11خوبی فراهم خواهد شد )شکل 

 
 کندوانی روستای دامنجان،. اشکال شبه11شکل 

 1398منبع: نگارندگان، 

 های منطقه مورد مطالعه ارزیابی ژئومورفوسایت

منطقه  های( ارزیابی ژئومورفوسایت4نتایج جدول )

 5دهد. در جدول مورد مطالعه به روش مانسکو را نشان می

های منطقه مورد مطالعه آمده میانگین ارزش سایتنتایج نیز 
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های کلی مدل مانسکو آورده شده است. طبق براساس ارزش

نتایج به ترتیب ارزش علمی، ارزش زیباشناختی، ارزش 

اثرات اقتصادی، ارزش مدیریتی و ارزش فرهنگی بیشترین 

های مناطق کوهستانی مورد توسعه ژئومورفوسایترا بر 

نیز امتیاز  5مطالعه و توسعه گردشگری دارا بودند. جدول 

نیز نقشه  12ها را براساس ارزش کلی و شکل ژئوسایت

با توجه به  دهد.گردشگری منطقه مورد مطالعه را نشان می

متیاز ها، معدن فیروزه با اهای کلی ژئوسایتبررسی ارزش

در رتبه دوم و  83درصد رتبه اول، آبشار بار با امتیاز  87

رتبه سوم را در توسعه گردشگری  81معادن نمک با امتیاز

 منطقه دارا بودند.

 (2012.  ارزیابی ژئومورفوسایت های منطقه مورد مطالعه به روش کومانسکو )4جدول 

ف
دی

ر
 

 ارزش علمی نام ژئومورفوسایت
زیبایی 

 شناختی

 ارزش

 فرهنگی

ارزش 

 اقتصادی

ارزش 

 مدیریتی
 میانگین

نمره 

 کلی

ارزش 

 کلی

 %87 87 40/17 5/19 5/18 15 16 18 معدن فیروزه 1

 %83 83 70/16 5/16 17 13 18 19 آبشار بار 2

 %66 66 20/13 12 13 7 5/16 5/17 های مینیاتوریچشمه 3

 %64 5/64 80/12 9 13 12 15 5/15 اشکال شبه کارست سی سر 4

 %69 69 80/13 12 15 10 5/15 5/16 گنبدهای نمکی 5

 %49 5/49 80/9 5/12 7 4 11 15 آبشار دهنه حیدری 6

 %62 62 40/12 12 11 10 13 16 های برزنوناشکال فرسایشی کوه 7

 %67 5/67 50/13 18 16 5 13 5/15 معدن آهن شترسنگ 8

 %58 58 60/11 9 10 8 13 15 روستای درخت جوز 9

 %55 5/55 10/11 8 12 5 14 5/16 دارهای فسیلسنگ 10

 %66 5/66 30/13 5/13 5/16 7 14 5/15 چشمه معروف به آب معدنی 11

 %61 61 20/12 11 15 5 5/13 5/16 اولنگ قره سول 13

 %63 63 60/12 12 15 5/7 5/13 15 مناظر طبیعی روستای بقیع 14

 %61 61 20/12 10 5/13 8 15 5/14 مناظر چین خوردگی دامنجان 15

 %56 56 20/11 12 10 4 5/14 5/15 خوردگی دهنه حیدریمناظر چین 16

 %55 55 11 9 5/11 5/6 13 15 کوه های روستای سرچاه 17

 %78 5/78 70/15 15 5/15 5/14 5/15 15 قنات های پلکانی روستای سرچاه 18

 %62 5/62 5/12 5/7 8 16 5/17 5/13 شترسنگ 19

 %81 5/81 30/16 5/15 18 14 16 18 معادن  نمک 20

 %63 5/63 70/12 14 9 9 13 5/18 چنگل های اُرس 21

 %72 72 40/14 17 18 8 5/14 5/14 روزخانه بار 22

 %66 66 20/13 5/13 5/15 8 5/13 5/15 رودخانه اندراب 23

 %35 35 7 6 6 5 8 10 مینی آبشار خربره 24

 %30 30 6 5/2 7 5 6 5/9 آبشار فصلی اریه 25

 %76 5/76 30/15 17 17 8 5/16 18 سدبار 26

 %57 57 40/11 17 16 3 9 12 معدن گچ 27

 %44 44 80/8 11 6 3 12 12 واریزه سنگ دهنه حیدری 28

 %73 5/73 60/14 5/15 14 9 16 19 پناهگاه حیات وحش حیدری 29

 %42 42 40/8 13 12 1 7 9 معدن آهک 30

 %41 41 20/8 5/7 12 3 7 5/11 د کالته محمدجانخاک سفی 31

 %68 5/68 70/13 12 5/13 15 12 16 زیارت کلیدر 32

 %35 35 7 5/4 5 2 5/9 14 دایک کالته ابوذر 33

 %29 29 80/5 3 5 5/1 9 5/10 دربند سرچاه 34

 %54 54 80/10 10 12 3 15 14 دربند روستای تنگه 35

 %50 50 10 7 8 12 10 13 چشمه عزیز 36
37 

 1398منبع: نگارندگان، 
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 های منطقه مورد مطالعه. میانگین ارزش سایت5جدول 

 ارزش علمی
 ارزش

 زیبایی شناختی
 نمره کلی ارزش مدیریتی ارزش اقتصادی ارزش فرهنگی

89/14 27/13 40/8 77/12 99/11 45/61 

 1398منبع: نگارندگان، 

 کلی ها براساس ارزش. امتیاز ژئوسایت6جدول 

 محدوده طبقه بندی درصد

25/10 35- 25 

5/7 45- 36 

25/10 55- 46 

25/28 65- 56 

25/23 75- 66 

18 85- 76 

5/2 95- 86 

 1398منبع: نگارندگان، 

 

 1398منبع: نگارندگان،  ،مورد مطالعه منطقهگردشگری  نقشه .12شکل 

 گیری. بحث و نتیجه4

های یدگاه ویژگیایران جایگاه مهمی در جهان از د

شناختی دارد. مناطق مختلفی از طبیعی وگوناگونی زمین

ایران پتانسیل معرفی جهت ژئوپارک را داراست وپراکندگی 

های مختلف ظرفیتی بالقوه از این حیث ژئو دایورسیتی

بررسی توانمندی  شود. این پژوهش درصددمحسوب می

دشگر های ژئوپارک و ارائه راهکارهای مدیریتی جذب گر

در منطقه شمال غرب نیشابور و شهر فیروزه از استان خراسان 
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ها حاکی از آن بود بیشتر جمعیت تحلیلرضوی بود. 

-گردشگران زیارتی و تفریحی در نیمه اول سال انجام می

دوم سال کاهش داشته و در فصل زمستان شود و در نیمه

های باشد و از نظر روزهای هفته، مکانبسیار اندک می

شنبه و جمعه بیشتر و در بازدید از یارتی و تفریحی پنجز

 معادن روزهای غیر تعطیل تعداد بیشتر بوده است.

مناطق زیبای طبیعی در جاده شهربار )و آبشار بار و 

اند بقدری امامزاده آبکوزه( که در شمال این شهر قرار گرفته

-شناختی، گروهمتنوع و زیبا است که از نظر علمی و زیبایی

باشد. در منطقه روستای های مختلف گردشگری را پذیرا می

بقیع مناظر طبیعی بسیار زیبا و همچنین  امکان ایجاد پیست 

های زمستانی، مکان منحصربفردی را های اسکی و ورزش

برای گردشگران بوجود آورده است. در منطقه حیات وحش 

های زیباشناختی، علمی و اکولوژیکی کم حیدری مکاندهنه

تواند باعث توجه نظیر وجود داشته که هریک از آنها می

-ویژه گردشگران شود. در منطقه ارتفاعات برزنون و کوه

-های امامزاده حسین اصغر اشکال فرسایشی و انحاللی بی

شماری وجود دارد. از جمله غارها، اشکال فرسایشی 

های کفاشی و مشترک آبی و بادی، اشکال تافونی و سندان

های سنگی و عریان که امکان ایجاد و توسعه خرههمچنین ص

نوردی را فراهم نموده است. در اکثر مناطق صخره

کوهستانی منطقه مورد مطالعه گیاهان دارویی و خوراکی، 

صنعتی فراوانی وجود دارد که در مجموع پتانسیل باالیی 

  اند.برای منطقه ایجاد نموده

یدانی و عمل آمده و مشاهدات مهای بهبا بررسی

مورد جاذبه گردشگری  50مصاحبه با افراد مختلف بیش از

در منطقه وجود داشته است. با وجود پتانسیل باال گردشگری 

مورد از آنها با مدل  36ها در بخش ژئومورفوسایت

کومانسکو مورد ارزیابی قرار گرفته است که در مجموع، 

های کلی ها نشان داد با توجه به بررسی ارزشیافته

درصد رتبه اول، آبشار  87ها، معدن فیروزه با امتیاز ژئوسایت

رتبه  81در رتبه دوم و معادن نمک با امتیاز 83بار با امتیاز 

سوم را در توسعه گردشگری منطقه دارا هستند. در ارزیابی 

-داشته درصد 50مورد رتبه کمتر از  6ژئوسایت فقط  36از 

های فرهنگی و ایتهای طبیعی، ساند و عالوه بر ژئوسایت

اقتصادی نیز اهمیت زیادی در جذب گردشگری منطقه دارا 

(، 1395یگانه و همکاران )های شایانبودند. این نتایج با یافته

بیشتر مطابقت دارد.  (1397مختاری و همکاران )گلی

جمعیت گردشگران زیارتی و تفریحی در نیمه اول سال 

ت و در فصل شته اسو نیمه دوم سال کاهش دا شودانجام می

-باشد و از نظر روزهای هفته  مکانزمستان بسیار اندک می

جمعه از نظر تعداد  های زیارتی و تفریحی پنجشنبه و

های است و مکانهای دیگر وزگان بیشتر از ربازدیدکنند

ی بیشتری ز جمله معادن در طول هفته بازدیدکنندهدیگر ا

 دارد. 

اول سال حدود هدر حال حاضر بطور متوسط در نیم

نفر در  2000نفر در روزهای غیرتعطیل و بیش از  500

روزی ین منطقه بازدید روزانه یا شبانهروزهای تعطیل از ا

بیعت های زیارتی از نظر تفریحی و طاندارند. تقریباً همه مک

های معادن، گردی مناسبند و عالوه بر آنها پتانسیل

بازدید  ات وحش،گردی، بازدید از حیکوهنوردی، طبیعت

های فرهنگی  ای ژئومورفولوژی، بازدید از سایتهاز پدیده

بازدید و خرید از تولیدات اقتصادی منطقه در این محدوده 

های مطالعه حاضر با ارزیابی توان مطالعاتی وجود دارد.

-زمین اهمیت عوارض ژئومورفولوژیکی و ژئوتوریسمی و

 درآمدزایی وهای علمی توریسم شناسی از منظر ارزش

های حفاظتی ارزش اشتغال و مهمتر از آن پایداری و

توان گفت این منطقه ن میبرداری از آها در بهرهاکوسیستم

 قابلیت تبدیل به یک قطب ژئوتوریسم و ژئوپارک را دارد.
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توان راهکارهای بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده می

 کاربردی زیر را پیشنهاد داد:

عنوان یک راهبرد ه گردی ببه بخش طبیعتتوجه ـ 

زایی و توسعه پایدار در منطقه بدون آسیب به جدید اشتغال

تواند فشار استفاده از منابع آب زیرزمینی را طبیعت می

 کاهش دهد؛

 های موجود در منطقه؛ـ اصالح و مرمت جاده

های زیارتی و های مناسب در مکانـ ایجاد پارکینگ

 تفریحی؛

وحش های پناهگاه حیاته بهینه و توانمندیـ استفاد

سازی گردی و آمادهحیدری در بحث طبیعتدهنه

 ؛در شهره فیروزه های الزمزیرساخت

های اموال و باغ سازی و حفاظت ازـ توجه به فرهنگ

 مردم منطقه در برابر ورود گردشگران.

های کوهنوردی، ـ تربیت راهنمایان گردشگری در بخش

بازدید از معادن، بازدید از اشکال  گردی،طبیعت

  .شهر فیروزهژئومورفولوژی 

 تقدیر و سپاسگزاری

پژوهش حاضر برگرفته از بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

گروه آب و هواشناسی و ، فررضا سعادتیرساله دکتری 

ژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه ژئومورفولو

 باشد.، و فاقد حامی مالی میاست حکیم سبزواری

 فهرست منابع

، صص 67شماره  فصلنامه علوم زمین،، "زمین گردشگری در چابهار". 1387الدین؛ شاهرخی خرگردی، ژیال، روی، محیاحراری 

 .53ـ 46

های ژئوتوریسم در توسعه پایدار )مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان ها و قابلیتارزیابی توانمندی". 1393سبزواری، آزاده، اربابی

 .49ـ 70، صص 26، شماره فصلنامه جغرافیای طبیعی. "صحنه(

با استفاده از مدل فلوئنت )مطالعه موردی  مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش". 1398ایلدرمی، علیرضا؛ محمدپناه مقدم، مهران، 

 .125ـ 141(، صص 28) 4، شماره 7دوره  های ژئومورفولوژی کمی،فصلنامه پژوهش. "(دامنه شمالی الوند همدان

های انحاللی ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم". 1393آرا، هایده؛ شاهوردی قهفرخی، شعله؛ خرازی، پوریا و کیانیان، محمدکیا، 

سرآب، سیدعیسی و چهل پله در استان چهارمحال و راساس مدل اصالح شده پرالونگ )کوچین( و مدل پرالونگ )مطالعه موردی: سه غار ب

 .1ـ 151، صص 25سال هشتم، شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،. "بختیاری

 قابل دسترس در سایت: جغرافیای طبیعی ایران،. 1389پروندی، جواد، 

http://5geography5.blogfa.com/post/30 

ـ 49، صص 24، پیاپی فصلنامه فضای جغرافیایی. "فارسژئوتوریسم در استان راهبردهای ". 1387ثروتی، محمدرضا، قاسمی، افشان، 

23 . 

، فصلنامه فضای جغرافیایی. "ژئوتوریسم و فرصت های برنامه ریزی آن در استان همدان". 1385ثروتی، محمدرضا، کزازی، الهام، 

 . 1ـ38، صص 16پیاپی 

های آبی دامنه جنوبی های محیطی حوضهبررسی قابلیت". 1392اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، مبین، نرگس؛ زنگنهثنایی

 .97ـ 110، صص 9شماره  ای،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه ."ای تبدیل به ژئوپارکتوچال بر

به کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگری در مناطق جغرافیایی، مطالعه ". 1389زاده، قاسم، خانی، فضیله؛ غریب

 .49ـ 63، صص 4، شماره 2دوره  جغرافیا و مطالعات محیطی،. "موردی شهر بوشهر

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1131576/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1131576/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87
http://ensani.ir/fa/article/123420/%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/123420/%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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(اسدی و همکارانزنگنه).... های مناطق کوهستانی در بررسی اثرات ژئومورفوسایت  

 

 باغ. چهار اصفهان: انتشارات. شناخت گردشگری. 1388، محمد ،زاهدی ،بهرام رنجبریان،

های دشت کویر به عنوان ژئوپارک بزرگ ایران مرکزی و نقش آن در توسعه پایدار بررسی توانمندی". 1388محمدرضا،  زندمقدم،

 .99ـ 118، صص 6شماره فصلنامه آمایش محیط، . ”استان سمنان

(. نگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت 1395زنگنه اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ شایان یگانه، علی اکبر )

 .41-64صص  شماره ، ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگریها در ایران. 

های توسعه گردشگری با استفاده از مدل یی شاخصتحلیل فضا". 1391، اسفندیار، پورحیدریالله؛ وند، عیدی ؛علی ،آبادیزنگی

Topsis" ،51-73 صص، 1شماره  ،مجله جغرافیا و توسعه شهری. 

نامه های اقتصادی منطقه. پایانالیتهای ژئومورفولوژی حوضه اندراب نیشابور در فع. بررسی نقش پدیده1387فر، رضا، سعادتی

 .دانشگاه حکیم سبزواریریزی محیط، فولوژی، دانشکده جغرافیا و برنامهگروه آب و هواشناسی و ژئومورارشد. کارشناسی

 یهاتیژئومورفوسا یستیژئوتور یهاتیقابل یابیارز. 1397هرآبادی، سعید، سلمانی، محمد؛ اروجی، حسن، اوسطی، امیرصادق، رحیمی

ـ 256، صص 28، شماره 8سال  یا و آمایش شهری،فصلنامه جغراف. "شهرستان طبس( یابانیو ب یری: مناطق کویشناس مناطق خشک )مورد

235. 

سبزوار: انتشارات . ژئوپارک: اصول و کاربرد . 1398، یگانه، علی اکبر؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسمشایان

 .دانشگاه حکیم سبزواری

واقع در ژئوپارک  وید یها گرز یمورفومتر یبررس". 1395یگانه، علی اکبر؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، شایان

 .41ـ 56(، صص 64) 4، شماره 27دوره  ریزی محیطی.جغرافیا و برنامه. "یغرب خراسان رضو یشنهادیپ

ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و . 1395آبادی، زینب، زاده، حسین؛ زنگیصالحی، صادق؛ افالکی، زینب؛ موسی

ـ 315(، صص 26) 2، دوره هفتم، شماره های روستاییپژوهش. "(مطالعه موردی: روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان سارینیکوالس )

300. 

های رشد و توسعه پژوهش ،"سنجش پایدار توسعه گردشگری در جزیره کیش". 1391بین، مهنا، ضرغام بروجنی، حمیده و نیک

 .137-168، 20 شماره،12سال  ،(های اقتصادیپایدار )پژوهش

های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری براساس بندی جاذبهبی و اولویتارزیا". 1390فرد، قالیباف، محمدباقر، محمد شعبانی

 .147-173، صص 2، شمارهفصلنامه تحقیقات جغرافیایی.  "گیری چند متغیره )مطالعه موردی: شهر سنندج(های تصمیممدل

-شهرستان الشتر با استفاده از مدلئوتوریسم های ژبررسی تطبیقی توانمندی" .1397بهرام آبادی، الهام؛ سلگی، لیال،  مختاری، لیال؛گلی

 .69ـ 96، صص 52، شماره فصلنامه جغرافیا و توسعه. "های پرالونگ و پریرا

 . سرشماری نفوس و مسکن، استان خرسان رضوی.1395مرکز آمار ایران، 

ا و پرالونگ با تأکید های بریلها روشهای نمکی استان سمنان بارزیابی کمّی ژئوسایت" .1396عامری، علیرضا، مقصودی، مهران، عرب

 .241ـ 258(، صص 100) 2، شماره 49دوره  های جغرافیای طبیعی،پژوهش. "های غرب استانبر ژئوسایت

های آبگرم و معدنی های زمین گردشگری )ژئوتوریسم( چشمهقابلیت"، 1394میرحسینی، سید محمد؛ عابدپور، زهرا؛ شاکری، فاضل، 

 . 101ـ 115، صص 28، شماره 8دوره  جغرافیای طبیعی،فصلنامه ، "ایران

های زمین گردشگری )ژئوتوریستی( منطقه ارزشیابی و تحلیل جاذبه". 1396هفشجانی، مژگان؛ آهنکوب، مریم، مهدوی، داوود؛ فیض

 .21ـ 39(، صص 24) 1، شماره 7دوره  ریزی فضایی،فصلنامه برنامه. "اردل برای توسعه صنعت گردشگری با الگوی نیکوالس

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1234
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1234
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1234
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 .انتشارات سمتتهران: . مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران .1393، نکوئی صدری، بهرام
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Abstract 

Geotourism and Geomorphotourism is a responsible, protective and scientific approach to unique 

natural phenomena in the context of geomorphosite identification. One of the strategies for creating 

new employment is the development of the tourism industry based on the monitoring of diverse, fun 

and attractive natural places with appropriate access levels. This study was designed to investigate the 

effects of geomorphosites on tourism development in the northwestern region of Neishabour and 

Firoozeh city of Khorasan Razavi province. The type of research was applied and was described by 

descriptive-analytical method and field survey technique and analysis of valid documents and model 

of geotourism potentials including geosites, geomorphosites as well as cultural and economic sites. A 

total of 50 tourist attractions in the 36 geosite area were analyzed. Findings showed that according to 

the study of the general values of geosites, Firoozeh mine with 87% score is ranked first, Bar Abshar 

with 83 score are ranked second and salt mines with 81 points are ranked third in tourism development 

in the region. Out of 36 geosites, only 6 were ranked less than 50%, and in addition to natural geosites, 

cultural and economic sites were also very important in attracting tourism to the region. These results 

indicate that the existence of different and diverse tourism sites in the northwestern region of 

Neishabour and the city of Firoozeh (7,000 years-old), which requires the possibility of visiting 

different groups of tourists, can indicate the potential of the region. To become the hub of a national 

geopark and geotourism. 
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