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 چکیده

 و مورفولیوژییی ، شناسیی  زمیین  هایجاذبه اراید که شودمی گفته توریسمی به و است توریسم و زمین واژه از ترکیبی ژئوتوریسم

 ایین  هید  . اسیت  مختلیف  هیای جنبیه  از شناخت مستلزم، مختلف مناطق در هاجاذبه این از بهینه و صحیح استفاده. است فرهنگی

 وتوریسیتی ژئ منیاطق  تحقییق  این مطالعه مورد محدوده. است دیگر هم با مناطق مقایسه و ایمنطقه ژئوتوریسم توان ارزیابی تحقیق

چشمه نیاز و  ، چنین آبشارهای سمیرمآباد و همورزنه و متین، کویرهای مصر، قاضیهای صفه و کالهکوه، غارهای کلهرود و علویجه

تحلیلیی اسیت کیه بیا اسیتفاده از       -توصیفی، پژوهش حاضر با هد  اکتشافی و از نوع کاربردی .باشندمیشاهلوالک استان اصفهان 

امنییت و  ، نیوع زمیین شناسیی   ، تمامییت ، ها توسط چهار عامل شیهر  انتخاب میان. مورد مطالعه ارزیابی شدندمناطق  4مدل بریلها

 بیا  هیا ژئومورفولیوژییی ژئومورفوسیایت   هیای ویژگیی  شناسیایی  و مطالعه از پسقابلیت دسترسی و زیبایی صور  گرفته است که 

ایین   .اسیت  گرفتیه  صیور   نگارندگان توسط مطالعه مورد مناطق در میدانی ایهپیمایش از گیریبهره و ایکتابخانه مطالعا  استفاده از

کیاربرد گردشیگری بیالقوه و خطیر اضیمحالل سینجیده       ، کاربردهای آموزشیی بیالقوه  ، روش بر چهار شاخص اصلی ارزش علمی

باالترین ژئوسایت بیوده و کیوه    400کویر متین آباد با امتیاز ، های علمیدهد که در زمینه ارزشهای پژوهش نشان مییافته. شودمی

هیای صیفه و   آباد و آبشیار سیمیرم و کیوه   کویر متین، های آموزشیدر زمینه ارزش. کمترین امتیاز را کسب کردند 205صفه با امتیاز 

. بیود  170تییاز  ترین جایگاه برای غار کلهرود بیا ام به طور مشترک باالترین جایگاه را کسب کردند و پایین 340کاله قاضی با امتیاز 

بود در رده های بعدی کیویر متیین آبیاد و کیوه      340باالترین امتیاز مربوط به آبشار سمیرم با امتیاز ، های گردشگریدر زمینه ارزش

ه هیای میرتبط بی   هیای ارزش در زمینه. رسید 220ترین امتیاز به غار کلهرود با امتیاز در این زمینه پایین، بود 330کاله قاضی با امتیاز 

به غیار کلهیرود    195ترین امتیاز در باالترین جایگاه قرار گرفتند و پایین 370کویر ورزنه و آبشار ناز ونک با امتیاز ، خطر اضمحالل

 .  تعلق گرفت

 . اصفهان استان، کمّی ارزیابی هایمدل، کلیدواژگان: ژئوتوریسم
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 مقدمه

، خییز و همییاران  )سیبک  اسیت  داشیته  چشیمگیری افزایش طبیعی  نواحیگردشگری به توجه ، اخیر دههدو  طول در

المللی برخوردار است )دانیگ و  به طوری که این واژه امروزه از گستره بین (384: 2014، ؛ وانگ و همیاران69:1391

 تعییین  رب با تأکید که هستند گردشگری مطالعا  در جدید مفهوم دو ژئومورفوسایت و ژئوسایت. (40: 2014، همیاران

، گردشیگری شیده اسیت )مقصیودی و همییاران      و جغرافییایی  ادبییا   وارد، گردشیگری  ارزش بیا  و وییژه  هایمیان

تنیوع  . در واقع ژئوتوریسم در برگیرنده رونیدها و نیروهیای طبیعیی و فرهنگیی مییان جغرافییایی اسیت       . (50:1391

. (164: 1394، اصیغری سراسییانرود و همییاران   پایه و اساس ایجاد ژئوتوریسم است )، جغرافیایی و میراث فرهنگی

، خیاتونی و محمیدی  )درویشیی ها باشید  توانند مقصد بازدید ژئوتوریستها نقاط منفردی هستند که میژئوسایتپس 

شناسیی و  هیا و فرآینیدهای جالیب زمیین    هیایی هسیتند کیه دارای شییل    هیا مییان  بطور کلی ژئوسیایت . (44:1395

شیوند کیه دارای   تبدیل به یک ژئوسایت میی ، های گردشگریدر صور  ایجاد زیرساخت ژئومورفولوژییی هستند که

، زیبیایی و اقتصیادی دارنید )مقصیودی و همییاران     ، فرهنگیی ، اکولیوژییی ، هیای علمیی  ای در زمینههای ویژهارزش

برای علوم  1ی کلیدیهاهای زمین شناسی هستند که شامل اشیال برجسته بوده و میانها میراثدر واقع آن. (1391:50

بهیا در میورد سیاختار و تیامیل زمیین بیه میا        ( هم چین آنها اطالعا  گران511: 2107، زمین هستند )میگان و میگان

، شناسی به عنوان منبع تامین انرژی )مانند نفیت های قبل به منابع زمیندر سال. (103: 2018، دهند )سلم و همیارانمی

 کیه  اقتصادی جدید هایسیاست جمله ازهای اخیر  ( اما در سال103: 2018، )روبانشد زغال سنگ و گاز( توجه می

هیای  پتانسییل  عنیوان  به طبیعی منابع طبیعت( در های موجوداز )میان استفاده ویژه نگاه، است مطرح جهان امروزه در

 طبیعیی و  منیابع  از ریگیی بهیره  بیا  آمیوزش ، منیابع  حفاظیت  مدیریت و چونهم مقاصدی نگاه این در. است درآمدزا

 مباحی  ، اصیول  از علیوم  انتقیال  بیرای  راهیی  عنیوان  بیه  های گردشگریمیان از استفاده و شناسیزمین ساختارهای

 آلمان علوم زمین علمی انجمن در ایرشته عنوان به ژئوتوریسم، 1990دهه  اواخر از، با این روییرد. است گردشگری

 . شد شناخته رسمیت به

های متقابل انسان و طبیعت است و تا زمانی که از کیفیت محیط و نهادهای آن ها و واکنشم کنشمحیط بستر تما

پذیر نخواهد بود )بیژنی بارگذاری جمعیت و فعالیت در میان درست و طبیعی آن امیان، اطالعا  دقیقی نداشته باشیم

م توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله خود را در عد، این مساله در حوزه ژئوتوریسم. (96، 1396، و همیاران

ریزی آمایش به طوری که بایستی در برنامه. دهدمراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری نشان می

از طرفی برای رفاه . های گردشگری صور  گیردهدایت گردشگران با توجه به امیانا  و زیرساخت، سرزمین

لذا . گرددبندی نواحی گردشگری امری ضروری و حیاتی تلقی میت محیطی رتبههای زیسگردشگران و کاهش آسیب

رونق گردشگری در گرو فراهم آمدن شرایط مناسب در دو قطب جغرافیایی و مراکز سیونتی است یعنی منطقه مقصد 

، وندی)عرضه کننده امیانا  گردشگری( و منطقه مبدأ )عرضه کننده تقاضاکنندگان گردشگری( )شماعی و موسو

در ایران و جهان ، هاسنجی توریستی ژئوپارکیابی ژئوتوریسم یک منطقه و یا قابلیتبرای پتانسیللذا . (29:1390

، اسدی و همیاراناند )زنگنههای آن منطقه بودهها و ژئومورفوسایتمحققین همواره به دنبال ارزیابی ژئوسایت

ر و بی جان یک روش در بررسی رابطه بین انسان و محیط است ارزش گذاری و ارزیابی طبیعت جان دا. (41:1395

ها بر مبنای روش ها و ژئوموفوسایتپریرا معتقد است دو روییرد اصلی برای ارزیابی ژئوسایت. (25: 2015، )داکتر

های مختلفی برای ارزیابی روش. ها وجود داردآنها و پتانسیلبندی سایتچنین رتبهتخصصی و کیفی و هم
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( 2007( پریرا )2005توان به پرالونگ )که از آن جمله می. ها توسط محققان مختلف ارائه شده استوسایتژئ

در این پژوهش از روش ارزیابی . های ارزیابی مزایا و معایبی دارندهر کدام از این روش. ( اشاره کرد2010فاسیالس )

های سایر ش این است که مدل حاضر عالوه بر داشتن مزیتدلیل استفاده از این رو. ( استفاده شده است2016ها )بریل

ها می باشد را مورد ترین مالکخطر اضمحالل را به عنوان یک شاخص مهم که در ژئوتوریسم از مهم، هاروش

های منتخب استان اصفهان در راستای پژوهش حاضر با هد  ارزیابی ژئوسایت، بنابراین. استفاده قرار داده است

 و برتر هایژئوسایت و تعیین ژئوتوریسم هایارزش و هاشاخص منظر از موجود وضعیت شگری و شناختتوسعه گرد

 . صور  گرفته است هابریل مدل معیارهای منظر از هاژئوسایت این ارزیابی

 پیشینه تحقیق

است که به  هگرفت صور  مختلفی در این حوزه با توجه به اهمیت ژئوتوریسم در گردشگری و توسعه آن تحقیقا 

 خرابه آسیاب آبریز یحوضه ژئومورفییی هایمیان اکوتوریستیارزیابی توانمندی  به (1389شرح ذیل است: مختاری )

 و خرابهآسیاب باالی دلیل ارزش به که است رسیده نتیجه این به و است پرداخته پرالونگ روش به ایران شمال غرب در

 حفاظت و ریزیبرنامه نیازمند و دارد قرار گردشگران هجوم در خطر این سایت ،هاژئومورفوسایت سایر ارزش بودن کم

های کوهستانی شناختی درههای ژئومورفولوژییی و زمینبا بررسی جاذبه (1389قربانی و همیاران ). است بیشتر

گردی ای طبیعتهارزیابی قابلیت بهفضاهای طبیعی  درگسترش این روییرد نوین  جهتسیمین در جنوب همدان دره

مبنای و قابلیت گردشگری بر PRاساس ضریب فشردگی های دسترسی بردر محدوده مورد مطالعه از دو عامل راه

، های تحقیق بیانگر آن است که محدوده مطالعاتی به لحاظ جاذبه غنی طبیعییافته. اندنمودهاستفاده  EPضریب 

عشایری و همچنین برخورداری از شبیه دسترسی  -تی روستاییوجود الگوهای زیس، مجاور  با شهر تاریخی همدان

 ( در1390مقصودی و همیاران ). های اکوتوریستی برخوردار استمناسب از قابلیت زیاد برای گردشگری در حوزه

، فرسایش، ژئومورفولوژی، زمین کاربری دریاچۀ نمک ژئومورفوتوریسم منطقۀ مرنجاب در جنوب بندی توسعۀپهنه

. کردند قلمداد منطقه ژئوتوریستی هایجاذبه را بعنوان شناسیزمین هایویژگی فاصله جغرافیایی و، یرساختز توسعه

 روش از استفاده با، تراش واقع در شهرستان اصفهانخاصه غار ژئوتوریستی تحلیل( در 1391خیز و همیاران )سبک

 خودخوبی به رتبه مجموع شناختی درتاریخی و زیبا -فرهنگی، اجتماعی ارزش نظر از فوق پدیده بنابر نتایجپرالونگ 

 با توانمی و شودمی تلقی شده احراز توریستی-امیانا  تفریحی ایجاد برای منطقه الزم هایدادکه مطلوبیت اختصاص

 با وپارکژئ یک ایجاد، دارد قرار محدوده این مجاور  در که دیگر هایسامانه وجود و ژئوتوریستی یک سامانه تدارک

ارزیابی ( جهت 1393)سبزواری اربابی  .داد قرار منطقه آمایشی هایبرنامه صدر در را سازمان یونسیو استاندارهای

و   GAMاز دو روش ارزیابی دربند در شهرستان صحنههای ژئوتوریسم در توسعه پایدار سرابها و قابلیتتوانمندی

دهد تایج نهایی نشان مین. شودهای متعدد ژئوتوریسم را شامل میرزشای از افاسیالس استفاده شده است که مجموعه

که سراب دربند در شرایط فعلی کیفیت مطلوبی برای توسعه ژئوتوریسم و توسعه پایدار دارد و با توجه به هماهنگی و 

را یک منطقه  چند که هنوز آنهر، در شرایط پایداری قرار دارد، حفاظتی و گردشگری، های علمیبرابری ارزش

توان گفت این منطقه در شرایط فعلی توان تاثیرگذاری در حال میبا این. آوردمیژئوتوریستی در سطح باال به شمار 

ریزی ژئوتوریستی این سراب باید با روییرد بازاریابی و اقتصادی و بنابراین برنامه. توسعه پایدار شهر صحنه را دارد

( جهت 1395مختاری و همتی ) .وتوریسم باشد تا پایداری آن در ادامه نیز حفظ گرددهای ژئگام ارزشبهارتقای گام

های ژئوتوریستی آنها با استفاده از روش پریرا های ژئومورفییی حوضه آبریز دیره و ارزیابی توانمندیشناسایی میان

مدیریتی در منطقه مورد مطالعه  به این نتیجه رسیدند که میان ژئومورفییی گلین دارای ارزش ژئومورفولوژی و ارزش

زمین و دارای توان باالیی در زمینه جذب توریست دارد و اشیال ژئومورفولوژییی منطقه در زمینه آموزش علوم
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های باالیی در زمینه های طبیعی و فرهنگی توانمندیسهولت دسترسی و جذابیت، چون زیباییهایی همویژگی

 ژئوتوریسمی روستاهای برند مدیریت و ساخت در کلیدی پارامترهای( 1396ن )شفیعی و همیارا. ژئوتوریسم دارند

، نامناسب بازاریابی دلفی به این نتیجه رسیدند که روش از استفاده باگرمه را  و مصر روستاهای اصفهان از جمله استان

 عوامل به توجه عدم، محلیمردم درست آموزش عدم، دولتیبخش  و محلی جامعه حمایت عدم، صحیحمدیریت عدم

، هازیرساخت و خدما  استانداردسازی عدم، گردشگریمتخصصان و کارشناسان از استفاده عدم، فرهنگی

تواند می ژئوتوریسم گفت توانمی کلیطور به. باشدمی روی پیش هایچالش جمله از.. . پذیر بودن ورقابتعدم

( با استفاده از مدل ارزیابی فیزییی 1396خان و همیاران )محمد. شدبا گرمه و مصر روستاهای برندسازی برای ابزاری

های اصلی و های توده کوهستانی شاهو را مورد ارزیابی قرار دادند و ارزشژئوسایت( GAM) هاژئوسایت

غار ، های کوهستان شاهودهد که ژئوسایتنتایج این پژوهش نشان می. ها را ارزیابی کردندهای میمل ژئوسایتارزش

ها دره سیروان و سراب روانسر به ترتیب باالترین امتیازها را کسب کردند و به عنوان برترین ژئوسایت، قلعهقوری 

آموزشی و زیباشناختی تقریباً مناسبی برخوردارند اما -علمیهای ژئوتوریستی تعیین شدند و دارای ارزش برای کاربری

حفاظت از ، چنین از دید حفاظتیهم. مطالعه وضعیت مطلوبی ندارندهای منطقه مورد به لحاظ گردشگری ژئوسایت

عالوه بر . باشدها میبودن آنناشناخته، هاماندن این سایتگیرد و دلیل سالمها به صور  بالفعل صور  نمیژئوسایت

پایدار ژئوتوریسم انداز مناسبی برای توسعهاین منطقه دارای چشم، های طبیعی و فرهنگی کوهستان شاهوسایر ارزش

ها به شرح مختلف خارجی حوزه ژئوتوریسم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که برخی از آن در تحقیقا . دارد

جهت شناسایی ژئوموفوسایت منطقه و ارزش ژئوتوریسم کوه آپوسنی ( 2015و همیارش ) 1گابریال ذیل است:

شناسی( و عملیاتی و زیبایی، محیطیزیست، نی)ژئومورفولوژیییذاتی کوه آپوس )رومانی( بر اساس ارزیابی ارزش

( به 2005و همیاران ) 2سرانو. فرهنگی و گردشگری( ارزش ژئوتوریسم منطقه را برآورد کردند، )توسعه علمی

، علمیملی پییوس اسپانیا با استفاده از سه معیار ارزششده پارکها در مناطق حفاظتارزیابی ژئومورفوسایت

کنند و بندی و مقایسه میها را طبقهکند و به این ترتیب ژئومورفوسایتاستفاده را ارزیابی میفرهنگی و ارزش شارز

شناسی میراث زمین( 2014بریلها و همیاران ). شودهای حفاظتی پیشنهاد میهای بالقوه بر اساس اولویتاستفاده

، شناسیتنوع زمین، تمامیت، دانش کلیدی، میان علمی، ر بودناساس ارزش علمی )نمایانگسواحل غربی پرتغال را بر 

محدودیت ، کاربری مشترک مستعد آموزشی و توریستی )قابلیت دسترسی، های استفاده(نادر بودن و محدودیت

پتانسیل توریستی ، پذیری(فرد بودن و آسیببهانداز و منحصرچشم، تراکم جمعیت، هااستدالل، ممنوعیت، استفاده

، شناسی زمین عناصر پتانسیل تفسیری( و معیارهای تنزل رتبه )تخریب، مجاور  با مناطق تفریحی، سطح اقتصادی)

 . ها را ارزیابی کردندجمعیت( ژئومورفوسایتو تراکمدسترسی ، قانونیمحافظت، زاآسیبها و مناطقمجاور  با فعالیت

 مباني نظري

 طبیعی میراث حتی گاهی اوقا  جزو. شناسی و ژئومورفولوژییی هستندهای زمینها هم دارای ارزشژئوسایت

، همیاران و 3ول دینگ) هستند معرو  هم جهانی برجسته هایارزش به و هستند المللی بین هایارزش دارای جهانی

ها مهم های و مواردی که در پیشنهاد یک ژئوسایت( ویژگی2000و همیاران ) 5ویلمبدلن. (2008، 4ویلیامز ؛2005

فرد در فضا و زمان در پیشنهاد برای یک بههای خاص و منحصرویژگی -1. کنندهستند را به شرح ذیل ارائه می

                                                           
1- Gabriela 

2- Serrano 

3- Dingwall et al 

4- Wiliams 

5- Wimbledon 

https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Serrano


            المللی انجمن جغرافيايی ايران( بين جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و                                                          9

یک ژئوسایت باید در  -3. شناسی شرح داده شودژئوسایت باید در قالب تاریخچه زمین -2. ژئوسایت باید لحاظ شود

های پیچیده و پیشینه تحقیقی هایی با پروندهژئوسایت -4نهایتاً اینیه  و. ها ارزیابی و ارائه گرددمقایسه با سایر سایت

مناسب برای ، های کلی زیر را داشته باشد: نمایندگیبنابراین یک ژئوسایت باید ویژگی. گسترده باید ارائه شود

 دلیل این به. (107: 4201، و همیاران 1و دسترسی و پتانسیل بالقوه )کو، ای و جامع بودنچند رشته، برقراری ارتباط

. اثرا  آموزشی نیز باید مد نظر قرار گیرد، عالوه بر موارد باال، محلی جوامع بهبود برای ابزاری عنوان به ژئوتوریسم که

شناسی و خود پدیده زمین -1باشد: شود دو مساله عمده مطرح میبا این روییرد زمانی که بح  از ژئوتوریسم می

تواند عامل جذب متخصصان می، های علمی سایتجذابیت، نطقه مدنظر است به عنوان مثالشناسی مهای زمینارزش

ها در سطح محلی و ملی باید با هماهنگی حیومت -2. دانشجویان و گردشگران گردد، آموزاندانش، شناسیزمین

، 2ایند )روچا و داسیلواپیشتبانی را تنظیم و تدوین نم، محافظت، ارتقا، های قانونی برایچارچوب، متخصصان امر

.. .( ها وهای سنگی و فسیلشناسی )مانند ستونهای و اشیال زمینداری پدیدهروییرد محافظت بر نگه. (735: 2014

در راستای تحقق توسعه پایدار ، در جهان معاصر. ای تاکید داردشناسی منطقهاز تخریب و پشتیبانی از تنوع زمین

های غیررسمی )به طور مثال در طول ی رسمی )مانند مدرسه و دانشگاه( لزوم آموزشهاگردشگری عالوه بر آموزش

چنین ادراک مثبت مردم عادی از ارزش هم. (138: 2016، شود )میثا آورا و کروزسفر( بیش از پیش احساس می

ی محوری برای در واقع آموزش استراتژ. ها استایده محوری در مدیریت ژئوسایت، شناسی جذابهای زمینپدیده

. باشدشناسی میهای زمینها و پایه توسعه پایدار گردشگری در میانرسیدن به مدیریت مناسب و خردمندانه ژئوسایت

آگاهی گردشگران را .. . ها وورک شاپ، های راهنماییسرویس، هایی مانند ایجاد مرکز خدما  برای گردشگرانتالش

 . (302: 2015، 3دهد )فانگ و جمتواند افزایش ها مینسبت به ژئوسایت

 روش تحقیق

، روش مورد استفاده در این پژوهش. تحلیلی است-توصیفی، پژوهش حاضر با هد  اکتشافی و از نوع کاربردی

هایی های تنوع زمینی به میانمحوطه، از نظر بریلها. ارائه شده است 2016در سال  4روشی است که توسط بریلها

های ها با ارزشهای آنها بر اساس ارتباط آنیچ ارزش ذاتی و علمی برخوردار نیستند و قابلیتشوند که از هاطالق می

امنیت و ، شناسینوع زمین، تمامیت، ها توسط چهار عامل شهر انتخاب میان. شودآموزشی و گردشگری سنجیده می

ژئومورفولوژییی  هایویژگی شناسایی و مطالعه از پسقابلیت دسترسی و زیبایی صور  گرفته است که 

 به و اقدام مطالعه مورد مناطق در میدانی هایپیمایش از گیریبهره و ایکتابخانه مطالعا  استفاده از با هاژئومورفوسایت

های ارزیابی طریق از مطالعه مورد هایژئومورفوسایت سنجیتوان، مناطق ژئومورفوتوریستی عیارهای گذاریارزش

 1این روش بر چهار شاخص اصلی ارزش علمی )جدول  .است گرفته صور  نگارندگان وسطت نوبت چند در میدانی

( و خطر اضمحالل )جداول 6و  5کاربرد گردشگری بالقوه )جداول ، (4و  3کاربردهای آموزشی بالقوه )جدول ، (2و 

 . شده است های هر بخش نشان دادهها و وزندر جداول زیر معیارها و ارزش. شود( سنجیده می9، 8، 7

 منطقه مورد مطالعه

درصد وسعت ایران زمین  5. 6حدود ، کیلومتر مربع مساحت در بخش مرکزی فال  ایران 107029استان اصفهان با 

از مشرق به ، از جنوب به یزد و فارس، قم و مرکزی، استان از شمال به سمناناین. را به خود اختصاص داده است

                                                           
1- koh  

2- Rocha and da Silva 

3- Fung and Jim 

4- Brilha 



 10                                                             های منتخب استان اصفهان با مدل بريلهاهای ژئوسايتتوانمندی

)نقشه شماره  شودچهارمحال و بختیاری و کهییلویه و بویراحمد محدود می، خوزستان، خراسان و از مغرب به لرستان

دهستان است  124بخش و  45، شهر 104، شهرستان 23این استان شامل . (383: 1393، معصوم و همیاران( )قدیری1

رطوبت هوا ، ه شمالاز لحاظ آب و هوایی هم این استان از غرب به شرق و جنوب ب. (84: 1396، )صیدایی و حسینی

افت شدید دما و افزایش ، به طوری که در مناطق کوهستانی استان با افزایش ارتفاع. یابدکاهش و دمای آن افزایش می

های گرم و های این استان ویژگیییی از ویژگی. (252: 1384، بارندگی را شاهد هستیم )ابطحی و خسروشاهی

های ژئومورفولوژیک بیابانی و غیر گیری پدیدهکه موجبا  شیل (155: 1391، خشک این استان است )ذاکر اصفهانی

شود که به دلیل گردشگرپذیر بودن شهر اصفهان هر کدام قابلیت جذب گردشگر را در مقیاس وسیع دارا بیابانی می

 . هستند

 
 (383: 1393، انمعصوم و همکار)قديري منبع: ، آن ييایجغراف يهايژگي: نقشه استان اصفهان و و1  نقشه

هاي تنوع زمینيهاي علمي روش ارزيابي محوطه: ارزش1  جدول  

 امتیاز (SVارزش علمي ) معیار

 4 شناسی مورد نظر استژئوسایت بهترین نمونه نمایش عناصر با فرایندهای مرتبط با چارچوب زمین شهر 

ارچوب زمین شناسی مورد نظر ای خوب برای نمایش عناصر یا فرایندهای مرتبط با چژئوسایت نمونه

 است

2 

ای برای نمایش عناصر یا فرایندهای مرتبط با چارچوب ژئوسایت در مواردی خاص به عنوان نمونه

 شناسی مورد نظر استزمین

1 

شناخته شود یا یک میان  ASSPیا  GSSPژئوسایت از طریق انجمن بین المللی علوم زمین به عنوان  جایگاه کلیدی

 اشدب IMAمرجع

4 

المللی مورد استفاده قرار از سوی جامعه بین، شناسیژئوسایت در ارتباط مستقیم با چارچوب زمین

 . گرفته باشد

2 
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المللی مورد استفاده قرار از سوی جامعه بین، شناسیژئوسایت در ارتباط غیرمستقیم با چارچوب زمین

 . گرفته باشد

1 

المللی در مورد ژئوسایت چاپ شناسی مورد نظر در نشریا  بینرچوب زمینهایی مرتبط با چامقاله محتوای علمی

 . شده باشد

4 

شناسی مورد نظر در نشریا  ملی در مورد ژئوسایت چاپ شده هایی مرتبط با چارچوب زمینمقاله

 . باشد

2 

لی در مورد های علمی بین الملچییده مقاله هایی مرتبط با چارچوب زمین شناسی مورد نظر در همایش

 . ژئوسایت چاپ شده باشد

1 

 4 اندشناسی مورد نظر( به خوبی حفاظت شدهعناصر اصلی زمین شناختی )مرتبط با چارچوب زمین تمامیت

شناسی )مرتبط با شود ولی عناصر اصلی زمیناقداما  حفاظتی چندانی در ژئوسایت دیده نمی

 . هستندشناسی مورد نظر( هنوز تحت حفاظت چارچوب زمین

2 

شناختی )مرتبط با اقداما  حفاظتی در ژئوسایت با مشیل رو به رو است و عناصر اصلی زمین

 . اندشناسی مورد نظر( تغییر یافته یا دگرگون شدهچارچوب زمین

1 

 4 شناسیژئوسایت دارای بیش از سه نوع پدیده شاخص علمی زمین تنوع زمین شناسی

 2 شناسیده شاخص علمی زمینژئوسایت دارای سه نوع پدی

 1 شناسیژئوسایت دارای دو نوع پدیده شاخص علمی زمین

 4 شناسی مورد نظر(ها تنها نمونه موجود در منطقه مورد مطالعه است )بر اساس چارچوب زمینژئوسایت نادر بودن

 2 شناسی مورد نظر(در منطقه مورد مطالعه دو یا سه نمونه مشابه وجود دارد )بر اساس چارچوب زمین

 1 شناسی مورد نظر(در منطقه مورد مطالعه چهار یا پنج نمونه مشابه وجود دارد )بر اساس چارچوب زمین

های محدودیت

 استفاده

حصارهای فیزییی و غیره( ، های قانونیبرداری یا مطالعا  میدانی )پروانههیچ محدودیتی برای نمونه

 . در ژئوسایت وجود ندارد

4 

 2 هاها و انجام مطالعا  میدانی بعد از پست سرگذاشتن محدودیتآوری نمونهمیان جمعا

گیرانه بسیار مشیل است های سختها و انجام مطالعا  میدانی به دلیلی محددویتآوری نمونهجمع

 حصارهای فیزییی و غیره(، های قانونی)پروانه

1 

   

 هاي تنوع زمینيارزيابي محوطه هاي علمي روش: ضريب و وزن ارزش2  جدول

 وزن معیار

 30 شهر 

 20 جایگاه کلیدی

 5 محتوای علمی

 15 تمامیت

 5 شناسیتنوع زمین

 15 نادر بودن

 10 های استفادهمحدودیت

هاي تنوع زمینيهاي آموزشي روش ارزيابي محوطهارزش:  3  جدول  

 امتیاز ارزش آموزشي  معیار

 4 . شودشناسی ژئوسایت دیده نمیهای انسانی در عناصر زمیناز تخریب در نتیجه فعالیتهیچ اثری  پذیریآسیب

 3 شودشناسی فرعی ژئوسایت دیده میهای انسانی در عناصر زمینآثاری از تخریب در نتیجه فعالیت

 2 . شودشناسی اصلی ژئوسایت دیده میهای انسانی در عناصر زمینآثاری از تخریب در نتیجه فعالیت

 1 . شودشناسی ژئوسایت دیده میهای انسانی در کلیه عناصر زمینآثاری از تخریب در نتیجه فعالیت
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قابلیت 

 دسترسی

 4 . متر با جاده آسفالته فاصله دارد و از پارکینگ اتوبوس برخوردار است 100میان مورد نظر کمتر از 

 3 . ته فاصله داردمتر با جاده آسفال 500میان مورد نظر کمتر از 

 2 . میان دسترسی به میان مورد نظر با اتوبوس و از طریق یک جاده شوسه وجود دارد

ای کمتر از یک کیلومتر از جاده قابل ای مستقیم ندارد ولی در فاصلهمیان مورد نظر هیچ راه دسترسی جاده

 . دسترس با اتوبوس واقع شده است

1 

های محدودیت

 استفاده

 4 . دانشجویان و گردشگران وجود ندارد، آموزاندودیتی برای استفاده از دانشهیچ مح

، دانشجویان و گردشگران )قانونی، آموزانامیان استفاده از میان به صور  موردی و فصلی برای دانش

 . و غیره( وجود دارد دجزر و م، برداریپروانه بهره

3 

دانشجویان و گردشگران وجود دارد ، آموزانفصلی برای دانشامیان استفاده از میان به صور  موردی و 

 . ها باشدولی باید با لحاظ برخی محدودیت

2 

پروانه بهره ، دانشجویان و گردشگران به دلیل وجود مشیالتی )قانونی، آموزاناستفاده از میان برای دانش

 . هایی استجزر و مد و غیره( همراه با دشواری، برداری

1 

میان مورد نظر دارای همه گونه تسهیال  امنیتی )حصار و نرده و غیره( و پوشش تلفن همراه بوده است و  امنیت

 . کیلومتر با مراکز اورژانس فاصله داشته باشند 25کمتر از 

4 

میان مورد نظر دارای همه گونه تسهیال  امنیتی )حصار و نرده و غیره( و پوشش تلفن همراه بوده است و 

 . کیلومتر با مراکز اورژانس فاصله داشته باشند 5کمتر از 

3 

میان مورد نظر بدون هر گونه تسهیال  امنیتی )حصار و نرده و غیره( ولی پوشش تلفن همراه بوده است و 

 . کیلومتر با مراکز اورژانس فاصله داشته باشند 50کمتر از 

2 

رده و غیره( و پوشش تلفن همراه بوده است و میان مورد نظر بدون هر گونه تسهیال  امنیتی )حصار و ن

 . کیلومتر با مراکز اورژانس فاصله داشته باشند 25کمتر از 

1 

کیلومتر از میان مورد نظر وجود  15های کمتر از نفره در فاصله 50های امیانا  بیتوته و تغذیه برای گروه تدارکا 

 . دارد

4 

کیلومتر از میان مورد نظر وجود  50نفره در فاصله های کمتر از  50های امیانا  بیتوته و تغذیه برای گروه

 . دارد

3 

کیلومتر از میان مورد نظر وجود  100نفره در فاصله های کمتر از  50های امیانا  بیتوته و تغذیه برای گروه

 . دارد

2 

کیلومتر از میان مورد نظر  50 های کمتر ازنفره در فاصله 25های کمتر از امیانا  بیتوته و تغذیه برای گروه

 . وجود دارد

1 

 4 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 1000میان مورد نظر در شهری با بیش از  تراکم جمعیت

 3 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 1000تا  250میان مورد نظر در شهری با بین 

 2 . در هر کیلومتر مربع قرار داردنفر  250تا  100میان مورد نظر در شهری با بین 

 1 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 100میان مورد نظر در شهری کمتر از

ارتباط با دیگر 

 هاارزش

 4 . کیلومتر از میان مورد نظر 5ای کمتر از وجود چندین ارزش فرهنگی و اکولوژییی در فاصله

 3 . کیلومتر از میان مورد نظر 10ای کمتر از اصلهوجود چندین ارزش فرهنگی و اکولوژییی در ف

 2 . کیلومتر از میان مورد نظر 10ای کمتر از وجود یک ارزش فرهنگی و اکولوژییی در فاصله

 1 . کیلومتر از میان مورد نظر 5ای کمتر از وجود یک ارزش فرهنگی و یک ارزش اکولوژییی در فاصله

 4 . گیردیک مقصد گردشگری در مقیاس ملی مورد استفاده قرار میمیان مورد نظر به عنوان  منظر

 3 . گیردمیان مورد نظر بعضاً به عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس ملی مورد استفاده قرار می

 2 . گیردمیان مورد نظر به عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس محلی مورد استفاده قرار می

 1 . گیردبه عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس محلی مورد استفاده قرار میمیان مورد نظر بعضاً 

 بی نظیری

 

 4 . های کمیاب و نادر در داخل کشور و کشورهای همسایهمیان برخوردار از پدیده

 3 . های کمیاب و نادر در داخل کشورمیان برخوردار از پدیده

 2 . نطقه ولی کمیاب و نادر در سایر مناطق کشورهای مشابه در این ممیان برخوردار از پدیده
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 1 . های مشابه در کل کشورمیان برخوردار از پدیده

شرایط 

 مشاهده

 4 . شناسی در شرایط مساعد برای مشاهده قرار داردکلیه عناصر زمین

 3 . کندشناسی ایجاد میمشیالتی را برای مشاهده برخی عناصر زمین، وجود برخی موانع

 2 . کندشناسی ایجاد میمشیالتی را برای مشاهده عناصر اصلی زمین، جود برخی موانعو

 1 . بردشناسی از بین میکه تقریباً امیان مشاهده عناصر اصلی زمین، وجود برخی موانع

توانمندی 

 آموزشی

 4 ن مورد نظرها با سطوح مختلف تحصیلی در میاشناسی برای کلیه گروهامیان آشنایی با عناصر زمین

 3 شناسی برای دانش آموزان ابتدایی در میان مورد نظرامیان آشنایی با عناصر زمین

 2 شناسی برای دانش آموزان متوسطه در میان مورد نظرامیان آشنایی با عناصر زمین

 1 شناسی برای دانشجویان در میان مورد نظرامیان آشنایی با عناصر زمین

تنوع 

 شناسیزمین

ژئومورفولوژییی و غیره( در میان مورد نظر ، شناسیدیرینه، شناسیبیش از سه نوع عنصر تنوع زمینی )کانی

 . وجود دارد

4 

 3 سه نوع عنصر تنوع زمینی در میان مورد نظر وجود دارد

 2 دو نوع عنصر تنوع زمینی در میان مورد نظر وجود دارد

 1 مورد نظر وجود داردفقط یک نوع عنصر تنوع زمینی در میان 

هاي تنوع زمینيهاي آموزشي روش ارزيابي محوطهضريب و وزن ارزش :4  جدول  

 وزن معیار

 10 آسیب پذیری

 10 قابلیت دسترسی

 5 های استفادهمحدودیت

 10 امنیت

 5 تدارکا 

 5 تراکم جمعیت

 5 هاارتباط با دیگر ارزش

 5 منظر

 5 بی نظیری

 10 شرایط مشاهده

 20 توانمندی آموزشی

 10 تنوع زمین شناسی

هاي تنوع زمینيهاي گردشگري روش ارزيابي محوطهارزش:  5  جدول  

 امتیاز ارزش گردشگري  معیار

 4 شودشناسی ژئوسایت دیده نمیهای انسانی در عناصر زمینهیچ اثری از تخریب در نتیجه فعالیت پذیریآسیب

 3 شودشناسی فرعی ژئوسایت دیده میهای انسانی در عناصر زمینالیتآثاری از تخریب در نتیجه فع

 2 شودشناسی اصلی ژئوسایت دیده میهای انسانی در عناصر زمینآثاری از تخریب در نتیجه فعالیت

 1 شودهای انسانی در کلیه عناصر زمین شناسی ژئوسایت دیده میآثاری از تخریب در نتیجه فعالیت

 4 متر با جاده آسفالته فاصله دارد و از پارکینگ اتوبوس برخوردار است 100میان مورد نظر کمتر از  رسیقابلیت دست

 3 متر با جاده آسفالته فاصله دارد  500میان مورد نظر کمتر از 

 2 دارد وجود شوسه جاده یک طریق از و اتوبوس با نظر مورد میان به دسترسی میان

 قابل جاده از کیلومتر یک از کمتر ایفاصله در ولی ندارد مستقیم ایجاده دسترسی هرا هیچ نظر مورد میان

 است شده واقع اتوبوس با دسترس

1 

 4 . ندارد وجود گردشگران و دانشجویان، آموزان دانش از استفاده برای محدودیتی هیچهای محدودیت
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، قانونی) گردشگران و دانشجویان، آموزان دانش یبرا فصلی و موردی صور  به میان از استفاده امیان استفاده

 . دارد وجود( غیره و مد و جزر، برداریبهره پروانه

3 

 دارد وجود گردشگران و دانشجویان، آموزان دانش برای فصلی و موردی صور  به میان از استفاده امیان

 باشد هامحدودیت برخی لحاظ با باید ولی

2 

 بهره پروانه، قانونی) مشیالتی وجود دلیل به گردشگران و دانشجویان، آموزانشدان برای میان از استفاده

 . است هاییدشواری با همراه( غیره و دم و جزر، برداری

1 

 و است بوده همراه تلفن پوشش و( غیره و نرده و حصار) امنیتی  تسهیال  گونه همه دارای نظر مورد میان امنیت

 . باشند داشته فاصله اورژانس مراکز با کیلومتر 25 از کمتر

4 

 و است بوده همراه تلفن پوشش و( غیره و نرده و حصار) امنیتی  تسهیال  گونه همه دارای نظر مورد میان

 . باشند داشته فاصله اورژانس مراکز با کیلومتر 5 از کمتر

3 

 و است بوده همراه تلفن وششپ ولی( غیره و نرده و حصار) امنیتی  تسهیال  گونه هر بدون نظر مورد میان

 . باشند داشته فاصله اورژانس مراکز با کیلومتر 50 از کمتر

2 

 و است بوده همراه تلفن پوشش و( غیره و نرده و حصار) امنیتی  تسهیال  گونه هر بدون نظر مورد میان

 . باشند داشته فاصله اورژانس مراکز با کیلومتر 25 از کمتر

1 

 وجود نظر مورد میان از کیلومتر 15 از کمتر هایفاصله در نفره 50 هایگروه برای تغذیه و توتهبی امیانا  تدارکا 

 . دارد

4 

 وجود نظر مورد میان از کیلومتر 50 از کمتر هایفاصله در نفره 50 هایگروه برای تغذیه و بیتوته امیانا 

 . دارد

3 

 وجود نظر مورد میان از کیلومتر 100 از کمتر هایفاصله رد نفره 50 هایگروه برای تغذیه و بیتوته امیانا 

 . دارد

2 

 نظر مورد میان از کیلومتر 50 از کمتر هایفاصله در نفره 25 از کمتر هایگروه برای تغذیه و بیتوته امیانا 

 . دارد وجود

1 

 4 . ار داردنفر در هر کیلومتر مربع قر 1000میان مورد نظر در شهری با بیش از  تراکم جمعیت

 3 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 1000تا  250میان مورد نظر در شهری با بین 

 2 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 250تا  100میان مورد نظر در شهری با بین 

 1 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 100میان مورد نظر در شهری کمتر از

گر ارتباط با دی

 هاارزش

 4 کیلومتر از میان مورد نظر 5ای کمتر از وجود چندین ارزش فرهنگی و اکولوژییی در فاصله

 3 کیلومتر از میان مورد نظر 10ای کمتر از وجود چندین ارزش فرهنگی و اکولوژییی در فاصله

 2 ورد نظرکیلومتر از میان م 10ای کمتر از وجود یک ارزش فرهنگی و اکولوژییی در فاصله

 1 کیلومتر از میان مورد نظر 5ای کمتر از وجود یک ارزش فرهنگی و یک ارزش اکولوژییی در فاصله

 4 گیردمیان مورد نظر به عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس ملی مورد استفاده قرار می منظر

 3 گیرداده قرار میمیان مورد نظر بعضاً به عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس ملی مورد استف

 2 گیردمیان مورد نظر به عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس محلی مورد استفاده قرار می

 1 گیردمیان مورد نظر بعضاً به عنوان یک مقصد گردشگری در مقیاس محلی مورد استفاده قرار می

 بی نظیری

 

 4 کشورهای همسایه های کمیاب و نادر در داخل کشور ومیان برخوردار از پدیده

 3 های کمیاب و نادر در داخل کشور میان برخوردار از پدیده

 2 های مشابه در این منطقه ولی کمیاب و نادر در سایر مناطق کشورمیان برخوردار از پدیده

 1 های مشابه در کل کشورمیان برخوردار از پدیده

 4 ساعد برای مشاهده قرار داردکلیه عناصر زمین شناسی در شرایط م شرایط مشاهده

 3 . کندشناسی ایجاد میمشیالتی را برای مشاهده برخی عناصر زمین، وجود برخی موانع

 2 . کندشناسی ایجاد میمشیالتی را برای مشاهده عناصر اصلی زمین، وجود برخی موانع

 1 . برداز بین میشناسی که تقریباً امیان مشاهده عناصر اصلی زمین، وجود برخی موانع

 4 شناسی قابل درک و فهم برای اقشار مختلف مردم استهای زمینمیان مورد نظر دارای پدیده توانمندی تفسیر
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 میان شناسیزمین عناصر فهم و درک برای شناسیزمین ابتدایی زمینهپیش یک از برخورداری نیازمند مردم

 . هستند

3 

 میان شناسیزمین عناصر فهم و درک برای شناسیزمین قوی زمینهپیش یک از برخورداری نیازمند مردم

 . هستند

2 

 1 است متخصصین برای فقط برای فهم و درک قابل شناسیزمین هایپدیده و ابعاد دارای نظر مورد میان

 4 است شورک متوسط درآمد برابر دو حداقل مردم درآمد که است شده واقع شهری در نظر مورد میان سطح اقتصادی

 3 میان مورد نظر در شهری واقع شده است که درآمد مردم بیش از درآمد متوسط کشور است

 2 میان مورد نظر در شهری واقع شده است که درآمد مردم برابر با درآمد متوسط کشور است

 1 میان مورد نظر در شهری واقع شده است که درآمد مردم کمتر از  درآمد متوسط کشور است

مجاور  با مراکز 

 تفریحی

 4 . است شده واقع گردشگری هایجاذبه یا تفریحی مراکز از کیلومتر 5 از کمتر ایفاصله در نظر مورد میان

 3 . است شده واقع گردشگری هایجاذبه یا تفریحی مراکز از کیلومتر 10 از کمتر ایفاصله در نظر مورد میان

 2 . است شده واقع گردشگری هایجاذبه یا تفریحی مراکز از کیلومتر 15 از کمتر ایفاصله در نظر مورد میان

 1 . است شده واقع گردشگری هایجاذبه یا تفریحی مراکز از کیلومتر 20 از کمتر ایفاصله در نظر مورد میان

 هاي تنوع زمیني هاي گردشگري روش ارزيابي محوطهضريب ارزش:  6  جدول

 وزن معیار

 10 ریپذیآسیب

 10 قابلیت دسترسی

 5 های استفادهمحدودیت

 10 امنیت

 10 تدارکا 

 5 تراکم جمعیت

 5 هاارتباط با دیگر ارزش

 15 منظر

 10 بی نظیری

 5 شرایط مشاهده

 10 توانمندی تفسیر

 5 سطح اقتصادی

 5 مجاور  با مراکز تفریحی

هاي تنوع زمیني ههاي خطر اضمحالل روش ارزيابي محوط:  ارزش7  جدول  

 امتیاز خطر اضمحالل معیار

های تخریب پدیده

 شناسیزمین

 4 شناسیهای زمیناحتمال تخریب کلیه پدیده

 3 شناسیهای اصلی زمیناحتمال تخریب پدیده

 2 شناسیهای فرعی زمیناحتمال تخریب پدیده

 1 شناسیهای فرعی زمیناحتمال پایین تخریب پدیده

ا مراکیز  مجاور  ب

فعالیتهیییییییییای 

سیییییاز زمینیییییه

 اضمحالل

 4 ساز اضمحالل قرار داردمتری از مرکز یا فعالیت زمینه 50نظر در فاصله کمتر از میان مورد

 3 ساز اضمحالل قرار داردمتری از مرکز یا فعالیت زمینه 200نظر در فاصله کمتر از میان مورد

 2 ساز اضمحالل قرار داردز مرکز یا فعالیت زمینهمتری ا 500نظر در فاصله کمتر از میان مورد

 1 ساز اضمحالل قرار داردکیلومترمتری از مرکز یا فعالیت زمینه 1نظر در فاصله کمتر از میان مورد

 4 نظر در یک منطقه عاری از هر گونه حفاظت قانونی ولی فارغ از هر گونه کنترل دسترسیمیان مورد حفاظت قانونی

 3 نظر در یک منطقه عاری از هر گونه حفاظت قانونی ولی دارای کنترل دسترسیدمیان مور
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 2 نظر در یک منطقه برخوردار از هر گونه حفاظت قانونی ولی فارغ از هر گونه  کنترل دسترسیمیان مورد

 1 نظر در یک منطقه برخوردار از هر گونه حفاظت قانونی و کنترل دسترسیمیان مورد

 4 متری جاده آسفالته و پارکینگ اتوبوس 100له کمتر از صنظر در فامیان مورد سترسیقابلیت د

 3 متری جاده آسفالته قرار دارد 500نظر در فاصله کمتر از میان مورد

 2 میان مورد نظر به وسیله اتوبوس از طریق یک جاده شوسه قابل دسترس است

سترس وجود ندارد ولی در فاصله کمتر از یک کیلومتری از جاده امیان دسترسی مستقیم از طریق جاده قابل د

 . قابل دسترس با اتوبوس قرار دارد

1 

 4 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 1000نظر در شهری با بیش از میان مورد تراکم جمعیت

 3 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 1000تا  250نظر در شهری با بین میان مورد

 2 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 250تا  100نظر در شهری با بین میان مورد

 1 . نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارد 100نظر در شهری کمتر ازمیان مورد

 هاي تنوع زمینيهاي خطر اضمحالل روش ارزيابي محوطه: ضريب ارزش 8 جدول 

 وزن معیار

 35 شناسیهای زمینتخریب پدیده

 20 ساز اضمحاللمجاور  با مراکز فعالیتهای زمینه

 20 حفاظت قانونی

 15 قابلیت دسترسی

 10 تراکم جمعیت

 هاي تنوع زمیني درجه خطر اضمحالل روش ارزيابي محوطه : 9  جدول

 خطر اضمحالل مجموع وزن

 پایین 200کمتر از 

 متوسط 201-300

 زیاد 301-400

 

 هانتايج و يافته

های مورد بررسی بر اساس مدل بریلها را ( ارزش10گرفتند که جدول ) قرار ارزیابی ژئوسایت مورد 10 پژوهش این در

 . دهدنشان می

 هاي تنوع زمیني درجه خطر اضمحالل روش ارزيابي محوطه : 10  جدول

هاي علمیي  ارزش جاذبه

روش ارزيییییابي 

هاي تنیوع  محوطه

 زمیني

هاي آموزشي ارزش

ارزيیییییابي روش 

هیاي تنیوع   محوطه

 زمیني

هیییییییاي ارزش

گردشیییگري روش 

هاي ارزيابي محوطه

 تنوع زمیني

هییاي خطییر  ارزش

اضییییمحالل روش 

هیاي  ارزيابي محوطه

 تنوع زمیني

درجه خطر اضمحالل 

روش ارزيیییییییابي 

هییاي تنییوع محوطییه

 زمیني

 زیاد 370 305 330 240 کویر ورزنه

 رکویر مص

 

 متوسط 230 275 285 315

 پایین 130 330 340 400 تین آبادکویر م
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 متوسط 300 340 340 230 آبشار سمیرم

آبشار و چشمه 

 ناز ونک

 زیاد 370 265 235 295

 زیاد 340 255 285 225 آبشار شاهلوالک

 پایین 195 220 170 220 غار کلهرود

 متوسط 250 240 225 305 غار علویجه

 متوسط 220 325 340 205 کوه صفه

 پایین 130 330 300 360 اضیکوه کاله ق

 محاسبات تحقیق حاضر

در بین  315و  360، 400مصر و کوه کاله قاضی به ترتیب با امتیاز ، آباددهد که کویرهای متیننتایج نشان می

محتوای علمی از سوی جامعه ، های علمی باالیی هستند که به دلیل شهر های مورد بررسی دارای ارزشژئوسایت

ها در های استفاده آنچنین محدودیتشناسی و همملی و حفاظت از عناصر زمینو نادر بودن در سطحالمللی بین

ها و کارآفرینان در شناخته شدن آنها در مورد متین آباد و مصر باید گفت که نقش رسانه. گیرندخوشه اول قرار می

کارگردانی رضا میرکریمی در مشهور شدن کویر به طور مثال فیلم خیلی دور خیلی نزدیک به . بسیار موثر بوده است

در خوشه دوم  305و  295آبشار و چشمه ناز ونک و غار علویجه با امتیازهای . گذار بوده استمصر بسیار تاثیر

هم . ها و عدم کمیاب نبودن آنهاستهای علمی این پژوهش هستند که دلیل آن شناخته نشدن این ژئوسایتارزش

آبشارهای سمیرم و . شناسی در این امتیاز باال موثر بوده استتلف ژئومورفولوژییی و زمینچنین وجود اشیال مخ

های علمی ژئوتوریستی دارند که در خوشه سوم قرار ترین امتیازها را از نظر ارزششاهلوالک و غار کلهرود پایین

از این نوع غارها در کشور وجود دارد و  از جمله عوامل موثر بر این نتایج این است که تعداد بسیار زیادی. گیرندمی

شود به این دلیل تقاضای کمی از سوی گردشگران برای بازدید آن به نوعی در هر جای کشور از این غارها یافت می

 . ها در سطح کشور معرو  نیستندچنین این پدیدههم. وجود خواهد داشت

( و کویر 340بشار سمیرم و کوه صفه )به طور مشترک امتیاز آ، آبادهای آموزشی کویرهای متینطبق مدل بریلها ارزش

عدم محدودیت در استفاده اقشار ، به دلیل عواملی چون قابلیت دسترسی. ( در خوشه اول هستند330ورزنه )با امتیاز 

، یشناستنوع زمین، چون امیانا  اقامتی و نزدییی به مناطق شهریهای کافی همامنیت و زیرساخت، مختلف جامعه

در این خصوص باید گفت که . باشندهای زیادی در آموزش مینظیری و شرایط مشاهده دارای توانمندیمنظر و بی

بسیار مناسب ، برای روییردهای آموزشی، آباد و ورزنه به دلیل داشتن شرایط دید خوب )صا  بودن(کویرهای متین

، مانند آبگرم ورزنه، های میملو دارا بودن جاذبه، رزنهاز طرفی کویر ورزنه به دلیل نزدیک بودن به شهر و. هستند

اما در خصوص کوه صفه باید گفت به دلیل دارا بودن امیانا  . رباط شاه عباسی از وضعیت مناسبی برخوردار است

وجود دید ، نزدییی به مراکز جمعیتی )نزدیک شهر اصفهان(، شاپکافی، رستوران، کابینتله، مناسب مانند شهربازی

های بسیار جالب که آموزش وجود صخره، های طبیعیوجود چشمه، بسیار مناسب و به سوی جلگه زاینده رود بودن

 . موقعیت بسیار خوبی به این ژئوسایت داده است، سازدعلوم زمین را در قالب مطالعا  میدانی فراهم می

به دلیل دسترسی و شرایط مشاهده و امنیت  های آموزشیآبشار شاهلوالک و کوه کاله قاضی از نظر ارزش، کویر مصر

آبشار و چشمه ناز ونک و غار کلهرود نیز از . گیرندهای مورد بررسی در خوشه دوم قرار مینسبت به دیگر ژئوسایت

به دلیل . اند و در خوشه سوم قرار دارندها کمترین امتیازها را کسب کردههای آموزشی در بین ژئوسایتنظر ارزش

هایی در استفاده و امنیت این مناطق چنین محدودیتهای اقامتی کمتر و همها زیرساختت به دیگر ژئوسایتاینیه نسب

به ویژه در خصوص غار کلهرود باید گفت به دلیل نبود امیانا  زیرساختی مناسب برای گردشگران این . وجود دارد
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، های اخیر با هجوم گردشگران و تخریب غارر سالهم چنین د. ژئوسایت امتیاز مناسبی در مدل به دست نیاورده است

از طرفی دسترسی سخت به ویژه در درون غار . های آموزشی علوم زمین وجود نداردشرایط مناسبی برای ارائه بح 

 . نمایدهای علوم زمین سخت می)در تاالر اول شیب تندی وجود دارد( شرایط را برای آموزش

های آباد و آبشار سمیرم و کوهژئوسایت نتایج حاکی از این است که کویر متین 10های گردشگری در بررسی ارزش

دلیل این امر به عوامل متعددی از . گیرندصفه و کاله قاضی دارای باالترین امتیازها هستند و در خوشه اول قرار می

با مراکز تفریحی بر  سطح اقتصادی و مجاور ، منظر، تدارکا ، امنیت، عدم محدودیت استفاده، جمله دسترسی

( توسط 1389در خصوص آبشار سمیرم باید گفت که این آبشار به این دلیل که جزو آثار طبیعی ثبت شده ). گرددمی

از موقعیت بسیار مناسبی در جذب گردشگران برخوردار ، صنایع دستی و گردشگری است، سازمان میراث فرهنگی

و وجود امیانا  مناسب زیرساختی از شرایط مناسبی نسبت به سایر  چنین به دلیل نزدییی به شهر سمیرمهم. است

 از قاضی کاله ملی پارک در کوه این قرارگیری دلیل به قاضی کاله کوه مورد در چنینهم. ها برخوردار استژئوسایت

 و نادر یجانور و گیاهی هایگونه از برخورداری دلیل به ملی پارک این. است برخوردار مناسبی گردشگری وضعیت

 نادر فسیلی ذخایر وجود دلیل به طرفی از. باشدمی دارا گردشگری برای مناسب وضعیت از زیبا بسیار اندازهای چشم

 اتوبان طریق از ملی پارک این به دسترسی. باشدمی برخوردار خاصی ژئوتوریستی شرایط از منطقه این کهن و

غار علویجه نیز در خوشه دوم ، آبشار و چشمه ناز ونک، زنهکویرهای مصر و ور. است پذیرامیان شهرضا -اصفهان

بر . اندتر بودهها نسبت به خوشه اول ضعیفها قرار دارند زیرا در زمینه زیرساختهای گردشگری ژئوسایتارزش

د و های گردشگری ژئوتوریستی کمترین امتیازها را دارنآبشار شاهلوالک و غار کلهرود از نظر ارزش، اساس این مدل

کمترین امتیازها را ، امنیت و دسترسی، های اقامتیاند که به دلیل عدم فراهم بودن زیرساختدر خوشه سوم جای گرفته

های سمیرم و چشمه ناز ونک و شاهلوالک آبشار، کویر ورزنه، اما در خصوص ارزش خطر اضمحالل. اندکسب نموده

های گردشگری این جاذبه، هاه دلیل استقبال گردشگران از این ژئوسایتب. باالترین امتیاز در این زمینه را به دست آورد

های قانونی کند نبود حفاظتالبته عاملی که در این زمینه اثرا  گردشران را تشدید می. در معرض تخریب هستند

فی گردشگری را مد های الزم در راستای کنترل اثرا  منریزیمدیران باید برنامه، هادر نتیجه در این ژئوسایت. است

های مورد بررسی غار علویجه در خوشه دوم خطر اضمحالل نسبت به خوشه اول در بین ژئوسایت. نظر قرار دهند

ترین چنین غار کلهرود پایینقاضی و همهای صفه و کاله کوه، آبادخطر اضمحالل کویرهای مصر و متین. قرار دارد

وجود حفاظت ، تراکم کم جمعیت، عواملی چون دسترسی. گیرندسوم قرار میامتیازها را دارند و در نتیجه در خوشه 

ها کمتر در اند که این ژئوسایتباع  شده، ساز خطر اضمحاللهای زمینهعدم مجاور  با مراکز فعالیت، قانونی

 . معرض تخریب قرار بگیرند

 گیرينتیجه

متین آباد و کوه کیاله  ، ی ارزش علمی کویر مصردر زمینهکه  دهدمی نشان اصفهان های منتخب استانژئوسایت ارزیابی

در این خصوص باید گفت که این سه ژئوسایت بیه دلییل داشیتن شیرایطی     . قاضی از باالترین جایگاه برخوردار است

در میورد کیوه کیاله    . تنوع زمین شناسی و نادر بودن از به این شیرایط رسییدند  ، تمامیت، جایگاه کلیدی، مانند شهر 

آبیاد بیه   اما کویر متیین . گیری در پارک ملی کاله قاضی موقعیت منحصر به فردی به آن داده استی باید گفت قرارقاض

وجود دریاچه . های میمل در اطرا  خود از جایگاه مناسبی برای توسعه گردشگری برخوردار استدلیل وجود جاذبه

های کیویر مصیر و   ژئوسایت همچنین. ه سردار اشاره کردوجود آثار باستانی قلعه کرشاهی و قلع، بندریگ، نمک مسیله

 کیه ازایین   دهید میی  نشیان  موضیوع  ایین  هستند؛ مناسبی نسبتاً وضعیت دارای منظر این از نیز آبشار سمیرم و کوه صفه

 .آموزشی و گردشگری استفاده کرد، علمی هایارزش منظر از بالفعل های گردشگریجاذبه عنوان به توانمی هاژئوسایت
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 شود مطرح ژئوسایت هر فعلی وضعیت به توجه با بایستی هاسایت این در ژئوتوریسم برای توسعه ریزیبرنامه  رو از این

بیرای ایین     تیوان میی  با عنایت به نتایج حاصل از این پژوهش. گردد فراهم ژئوسایت هر ارتقای و توسعه برای تا بستری

 ایین  کیرد؛ چیرا کیه    مطیرح  های میرتبط بیه گردشیگری را   سایر خالقیت و بازاریابی جهت در هاییها برنامهژئوسایت

به ویژه در منطقه پارک . بگیرند قرار اختیار گردشگران در گردشگری کاالی عنوان به که دارند را پتانسیل این هاژئوسایت

های و جشنواره، سواریدوچرخه، هایی در خصوص برگزاری مسابقا  کوهنوردیتوان به خالقیتملی کاله قاضی می

 نظیر  در با بایستکویر ورزنه می آبشار شاهلوالک و، آبشار و چشمه ناز ونک برای. مرتبط به گیاهان دارویی اقدام کرد

هیا میورد اسیتفاده    به دلیل اینیه ایین ژئوسیایت   .شود انجام گردشگری هایبرنامه، هااز ژئوسایت حفاظت مسئله گرفتن

پیس سیازمان میدیریت    . شودشناسی بیش از پیش احساس میهای زمینب میراثگردشگران زیادی هستند خطر تخری

 بیرای  در نهاییت . های گردشگری را وجه همت خویش سیازد مقصد باید تدابیر الزم در خصوص پایداری این سایت

 طیرح م آموزشیی ، علمی و حفاظتی، های گردشگریشاخص ارتقای و بهبود جهت در هاییبرنامه باید هاژئوسایت سایر

 شیامل  دیگیری  هایگام باید راستا این در. گیرد قرار گردشگری جامعه در اختیار گردشگری کاالی عنوان به سپس و کرد

 سیطح  ها درسایت شناخت افزایش و سایت داخل امیانا  ارتقای، ژئوتوریستی ضروری هایتیمیل زیرساخت و بهبود

 منطقیه  ایین ، فرهنگیی  و هیای طبیعیی  ارزش سیایر  بیر  عالوه که است آشیار حال با این. شود برداشته المللیبین و ملی

 . کند ژئوتوریسم فراهم پایدار توسعه برای مناسب اندازچشم یک تواندمی
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 منابع

 تحقیقیا  ، شناسیی  اقلیم جنبه از اصفهان استان هایبیابان ( قلمرو1384محمد )، خسروشاهی، سید مرتضی، ابطحی -1

 . 249-262صص ، (20)پیاپی  3شماره ، 12دوره ، 1384، انایر بیابان و مرتع

: میوردی  مطالعیه  پاییدار  توسیعه  در ژئوتوریسیم  هیای قابلیت و هاتوانمندی ارزیابی( 1393) آزاده، سبزواری اربابی -2

  .86-65صص، 26 شماره، 7 دوره، طبیعی جغرافیای، صحنه شهرستان در دربند سراب

ای بیا  ( ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه1394)، بتول، زینالی، اکبرعلیعلی ، تقلیو، صیاد، اصغری سراسیانرود -3

رییزی  فصیلنامه برنامیه  ، دره قاسیلمو و بنید ارومییه(   ، تاکید بر ژئوتوریسم )مطالعه موردی: هفت چشیمه نقیده  

 . 163-178صص ، 17شماره ، سال پنجم، ایمنطقه

و  AHPهای های اکوتوریستی با استفاده از مدل( تحلیل پهنه1396)، رضاحمید، فرنادری، اردوان، بهزاد، علی، بیژنی -4

TOPSI S فصلنامه علمی پژوهشی جغرافییا  ، ایران، استان گیالن، رودبار، مطالعه موردی حوضه آبخیز سیاهرود

 . 93-103صص ، 1شماره ، ای( سال هشتمریزی منطقه)برنامه

قیوم تپیه    مییروکیویر  در ژئوتوریسیتی  منطقیه  ایجیاد  هیای ظرفییت  ،(1395علی)، ،محمدی، جواد، خاتونیدرویشی -5

 . 55-44صص، 2شماره ، 1دروه، میراث و گردشگری، شرقی( )آذربایجان

( مقابله با بیابان زایی با تاکید بر توانایی مناطق بیابانی )مطالعه موردی استان اصفهان( 1391)، علیرضا، ذاکر اصفهانی -6
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