
 

 

 

 ايران(جغرافيايی انجمن  علمی ـ پژوهشی و بين المللیافيا )فصلنامه رجغ

 1399 بهار، 64شماره ، دهمسال هج

 

 اه گردشگری ژئوسایت -های زمین اولویت بندی  توان

 ین (مطالعه موردی: الموت قزو)

 3 سلیمی سبحان محمدرضا٬ 2مندجهان تیغ سمیه، 1محمد طاهرخانی 

 25/02/1399، تاریخ تأیید: 03/10/1398تاریخ وصول: 

 چکیده 
ه ناخت جاذبمین و شزکه امروزه بیانگر روش های نوین برای تبیین و تحلیل علوم ، ژئوریسم از جمله شاخه های علوم زمین است

 ری در یکسبب رشد و توسعه گردشگ، که عالوه بر ایفای نقش آموزشی و علمی. سوب می شودهای طبیعی در هر منطقه مح

یل می شریسم را حفاظتی و گردشگری هستند که در کنار هم ژئوتو، ژئوسایت ها در بردارنده ارزش های علمی. منطقه می شود

سعه لمی و توعمی تواند در ترویج حفاظت ، ارزیابی ژئوسایت ها و اولویت بندی آنها از منظر توان های گردشگری. دهند

یراث وان های مر کنار تد. منطقه المو  در شمال شرقی استان قزوین واقع شده است. بسیار موثر باشد، اقتصادی و اجتماعی پایدار

نسیل تارائه پدر این پژوهش که با هدف ا. از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز یک مقصد مهم در کشور به شمار می رود، زمین

ره د، م کالیهمعل، مو ده ژئوسایت منطقه شامل ال، برای این منظور، گردشگری منطقه المو  به بازار گردشگری انجام گرفته است

 و، تان انتخابآبشار پیچ بن و دره آ، دره گرمارود، وانادریاچه ، کوچنان-قلل آتان، قلل سیرکی دینه رود، صخره های اندج، اندج

نتایج ترکیبی . مورد ارزیابی قرار گرفت، و روش پارک های ملی( 2016کوبالییوا و کرچنر)، GAMرزیابی از طریق سه روش ا

نوان ا را به عوان آنهالمو  و معلم کالیه دارای مطلوب ترین شرایط بوده که می ت، سه روش نشان می دهد که ژئوسایت های اوان

ن ن دره آتایاتان و همچن -دینه رود و کوچنان –قلل سیرکی اوانک وسایت کاالی گردشگری به بازار عرضه کرد و در مقابل سه ژئ

 . سدردر شرایط نامطلوبی قرار دارند و ضرور  برنامه ریزی در جهت مدیریت این ژئوسایت ها ضروری به نظر می 

 ژئوسايت، الموت، گردشگري پايدار، کلیدواژگان: ژئوتوريسم
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  مقدمه 

، در قالب دو شخصیت زمین شناسی و جغرافیا بیان شده است)مختاری، این مفهوم. نوپایی است ژئوتوریسم پدیده

که رشد چشمگیری در طی چند ، ای از توریسم وابسته به طبیعت استگردشگری( رشتهژئوتوریسم )زمین. (1394

بیشتری نسبت به سایر  های ژئومورفولوژیک غلبه( در ژئوتوریسم پدیده13: 2013، 1ترنرسال اخیر داشته است)

بلیه ، شناسیتنها متخصصان و کارشناسان ژئومورفولوژی و زمین این مخاطبان نه. شناسی دارندهای زمینپدیده

امروزه بیشتر بازارهای گردشگری تحت تأثیر ژئوتوریسم . مندان به طبیعت هم هستندگردشگران عادی و عالقه

هایی با ماهیت طبیعی هستند که کامالً که در پی جاذبه، وانی گردشگرانی استاین موضوع متأثر از فرا. قرارگرفته است

های طبیعی پیوند عمیقی با به طور کلی گردشگری مرتبط با پدیده. (1393، فرد می باشند)فخاری وهمیاران منحصر به

مدیریت این نوع از ، حیطغنای بیولوژییی و طبیعی م، منظور حفظ تنوع پایداری گردشگری در هر منطقه داشته و به

در این میان رابطه بین مقصد گردشگری و ژئوتوریسم . (2012، 2گردشگری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است) تزار

شناخت ، ( همچنین به منظور برنامه ریزی و مدیریت مناطق ژئوتوریستی2015، 3نیز حائز اهمیت است)پاسیوو

، سم و ترکیب آنها در چارچوب روش ها و مدل های ارزیابی ژئوتوریسممعیارها و ارزش های ژئوسایت و ژئوتوری

این روش ها با بررسی و ترکیب انواع ارزش های ژئوتوریسم و بررسی ارتباطا  بین . ضرورتی اجتناب ناپذیر است

 . کاربری و نحوه مدیریت آتی آن را مشخص می نمایند، موقعیت یک منطقه ژئوتوریستی، آنها

 روش مطالعه

ش از ای پژوههداده . روشی کمی  و کیفی است، ین پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت داده هاا

رهای موعه متغیمتغیرهای این پژوهش شامل مج. اسنادی گردآوری شده است –طریق مطالعا  میدانی و کتابخانه ای 

ر  ا به صوو روش تجزیه و تحلیل داده ه، یمرتبط با ژئوتوریسم و ارزیابی ژئوسایت ها شامل ارزش های علم

 . ده استبه منظور ارزیابی ژئوسایت ها از سه روش ارزیابی ژئوتوریسم استفاده ش. تحلیلی است –توصیفی 

مدل ارزیابی فیزییی ژئوسایت های اولیه جهت سنجش برنامه ریزی و مدیریت پایدار  میان های  GAM4روش  

این مدل برای ییی از کوهستانهای کشور صربستان . ها به مقاصد گردشگری می باشددارای میراث طبیعی و تبدیل آن

ارزش . مدل از دو گروه ارزش های اصلی و ارزش های میمل تشییل شده است. به کار گرفته شد 2011در سال 

زش ارزش زیبایی شناختی و ارزش حفاظتی و ارزش های میمل شامل ار، های اصلی شامل ارزش علمی/ آموزشی

 . (366: 2011، و همیاران5و ووسیچ  76، 1391های کارکردی و گردشگری می باشد )اروجی؛ 

که معیارها در پنج گروه ، ( دومین مدل به کار رفته در پژوهش می باشد2016)6براساس مدل تلفیقی کوبالییوا و کرچنر

ارزش های علمی و )نای گروه اول معیارهاب. و تقریباً کلیه ویژگی های ژئوتوریسم را پوشش می دهد. قرار می گیرند

تمامیّت و بیر بودن میان و تعاریف ژئوتوریسم با نگرش ژئومرفولوژییی و زمین ، ذاتی( بر اصول زمین شناختی

گروه دوم معیارها )ارزش های آموزشی( مبتنی بر واقعیتی است که بر اساس آن کلیه تعاریف . شناسی استوار است

حفاظت و پاسداشت جوامع ،   آموزشی تأکید دارند و محتوای آموزشی مسائل محیطیبر موضوعا، ژئوتوریسم

مبنای دسته سوم از معیارها )ارزشهای اقتصادی( بر . و ارزیابی و تفسیر کنشگرانه اصول آن را تشییل می دهند، میزبان

                                                           
1 - Teurner 

2 - Teasure 

3 - Paskova 

4 - Geosite Assessment Model 

5 - Vujicic 

6 - Kubalikova- Kirchner 
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آمایش ، پایداری. ه داردو تنوع و بازاریابی تیی، سودمندی برای جوامع محلی، اصولی همانند رضایت گردشگران

ترکیب اصول گروه چهارم از معیارها )ارزش های حفاظتی( را ، و حفظ منابع طبیعی و برخی اصول حفاظت، سرزمین

از این واقعیت نشأ  می گیرد که ژئوتوریسم در کنار لحاظ مسائل طبیعی ، آخرین دسته از معیارها. تشییل می دهند

ارزش هریک از معیارها در این مدل . تی و فرهنگی میان را نیز مدّ نظر قرار می دهدوجوه زیبایی شناخ، در ارزیابی ها

 . متغیر می باشد( 1-0بین صفر و یک )

هرکدام از شاخص ها دارای زیرشاخص هایی هستند که دامنه امتیازدهی به آنها بین )حداقل ، در مدل تلفیقی فوق

، ی میزان اهمیت شاخص ها در ژئوفوسایت های منطقه المو به منظور ارزیاب. اهمیت( و )حداکثر اهمیت( است

ارزش هر یک ، مطابق ارزیابی های به عمل آمده و بررسی پرسش نامه ها. میانگین امتیازا  شاخص ها محاسبه گردید

وان بیشترین بر این اساس ژئوسایت دریاچه ا. از معیارها برای ژئوسایت های مورد مطالعه مشخص و محاسبه گردید

حفاظتی و ارزش افزوده را ، این سایت هم چنین بیشترین امتیاز علمی. را کسب کرده است( 5/8)متیازا  ممینها

قرارگرفتن در رده های حفاظتی از مهم ترین اولویت های توسعه این سایت بوده هرچند دراین . کسب کرده است

امتیاز را کسب کرده سایت معلم کالیه می باشد که دومین سایتی که باالترین . زمینه کاستی هایی نیز به چشم می خورد

همانند سایت اوان بیشترین ارزش علمی و آموزشی را نسبت به سایر سایت ها از نظر مصاحبه شوندگان را به خود 

به ، امتیاز 75/6سایت المو  نیز با توجه به صبغه تاریخی و فرهنگی سومین سایتی است که با . اختصاص داده است

جام حفاری های علمی و فصول متعدد کاوشی از نظر آموزشی نظر پرسش شوندگان را به خود جلب کرده دلیل  ان

سایت هایی که به دلیل امتیازا  کمی که . ( قابل مشاهده و دسترسی است3امتیاز سایر سایت ها نیز در جدول ). است

 . ری قرار گرفته انددر باب ارزش های اقتصادی و حفاظتی کسب کرده اند در رده های پایین ت

 : نتایج ارزیابی ژئوسایت های منطقه المو  بر اساس مدل تلفیقی کوبالییوا و کرچنر 1جدول 

 معیار ژئوسايت
ارزش علمي و 

 ذاتي

ارزش 

 آموزشي

ارزش 

 اقتصادي

ارزش 

 حفاظتي

ارزش 

 افزوده

مجموع 

 امتیازات

 5/8 25/2 25/2 1 1 2 دریاچه اوان

 7 75/1 25/1 1 1 2 معلم کالیه

 75/6 75/1 5/1 . /75 5/1 25/1 المو 

 6 5/1 25/1 1 1 25/1 قلل سیرکی کوچنان

 6 25/1 1 1 1 75/1 صخره های اندج

 5/5 25/1 75/0 75/0 1 75/1 دره اندج

 5 25/1 5/0 75/0 75/0 75/1 دره آتان

قلل سیرکی اوانک دینه 

 رود
5/1 1 75/0 5/0 1 75/4 

 5/4 1 5/0 75/0 1 25/1 دره گرمارود

 25/4 1 5/0 5/0 1 25/1 آبشار پیچه بن

( برای بررسی ژئوتوریسم 2011توسط فیولت و سورپ ) 2011ارزیابی ژئوتوریسم که در سال ، روش دیگر روش

ژئومورفوسایت و لندفرم با توجه به چهار  30در این روش تعداد . طراحی گردید، در پارک های ملی کشور فرانسه

گردشگری و وضعیت کلی دسترسی و تسهیال  از این پارک ملی ، پراکندگی جغرافیایی، ل گیریمعیار منشا شی

ارزیابی کلی ژئوتوریسم و ژئومورفوسایت ها در این . (70، 1391جهت مطالعه و ارزیابی انتخاب گردید )اروجی؛ 

-تصمیم گیری مینرخ مدیریتی یک پشتیبانی جهت . روش در مجموع بر اساس دو نرخ اصلی صور  می گیرد
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، زمان بندی و غیره(، طرح ها و تدابیر علمی )مثل فرایند کنترل، باشد که می تواند شامل مواردی چون برنامه ها

نرخ . مدیریت داده ها و اطالعا  تصویری و غیره می باشد، طرح ها و پروژه های حفاظت محیطی ویژه

باید ارزش ، برای محاسبه این نرخ. ر  می گیردتوسعه و اشاعه گردشگری صو، گردشگری عموما برای ترویج

ارزش های میمل در این روش شامل ارزش استفاده و ارزش فرهنگی می . های میمل مورد بررسی قرار گیرد

معیارهای نرخ مدیریتی و گردشگری بر حسب دامنه . )2011:152 1فیولت و سورپبه نقل از  1391)اروجی؛ باشد

، ( شیل کلی نرخ مدیریتی و گردشگری3در جدول ). را دریافت می کنند 1تازی از صفر تا امی، تاثیر آنها در منطقه

 دامنه ارزشی آنها و توضیحا  الزم درباره هر زیر شاخص آورده شده است:

 : ارزش هاي و دامنه هاي نرخ مديريتي2جدول 

 1 75/0 5/0 25/0 0 شاخص

 نرخ مديريتي

 ارزش علمي

 نوع 4تا  3بین  نوع 7تا  5بین  عنو 7بیش از  کمیاب بودن
 2تا  1بین 

 نوع
 تنها یک نوع

جذابیت های 

 جغرافیای دیرینه
 خیلی باال باال متوسط ضعیف بدون جذابیت

 خیلی باال باال متوسط ضعیف اصال نمایانگر بودن

 خیلی باال باال متوسط ضعیف اصال نمونه، الگو، بافت

شناخت و ادراک 

 علمی
 خیلی باال باال متوسط ضعیف اصال

 ارزش حفاظتی

 بین المللی ملی منطقه ای محلی بدون حفاظت سطح حفاظت اداری

 خیلی باال باال متوسط پایین بسیار پایین ظرفیت تحمل

 تاثیرا  اکولوژییی
بدون تاثیرا  

 خاص
 بسیار موثر موثر نسبی ضعیف

 

 نرخ گردشگری

 ارزش فرهنگی

اهمیت نمادی و 

 مذهبی
 ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد ارتباط نسبی ارتباط ضعیف باطبدون ارت

 اهمیت تاریخی
بدون اثر یا نشانه 

 تاریخی
 

نمونه و نشانه 

 ضعیف
 

اثرا  و نمونه های 

 متعدد تاریخی

 منبع 50بیش از  50تا 20بین  20تا  6بین  5تا  1بین  بدون منبع اهمیت ادبی و هنری

 ارزش استفاده

 نقطه 3تا  2 یک نقطه بدون نقطه دید تعداد نقاط دید
 6تا  4بین 

 نقطه
 نقطه 6بیش از 

 تباین رنگ
رنگ های هماهنگ 

 با محیط
 

رنگ های متفاو  و 

 مختلف
 

رنگ های متضاد با 

 محیط

 دسترسی
بیش از یک کیلومتر 

 از یک جاده

کمتر از یک 

کیلومتر از یک 

نزدییی به جاده 

 محلی

نزدییی به 

جاده و راه 

نزدییی به جاده و راه 

 ملی

                                                           
1- Fieullet & Sourp 
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 طقه ایمن جاده

ییپارچگی و دست 

 نخوردگی
 خیلی آسیب دیده از بین رفته

تاحدودی آسیب 

 دیده

کمی آسیب 

 دیده
 دست نخورده و سالم

حساسیت و 

 شینندگی
 ضعیف  متوسط  باال

 

 منطقه مورد مطالعه

ی البرز مرکزی که در کوه های المو  منطقه ای است کوهستانی در میان کوه ها، منطقه المو  در شمال شهر قزوین

دقیقه طول شرقی واقع شده  51°50'تا  18°50'دقیقه عرض شمالی و  35°35'تا  18°36'طالقان و دره المو  بین

از جنوب به کوه ، از شمال به غرب مازندران و رامسر )منطقه دو هزار و سه هزار تنیابن(. (1383است )کاظمی ورکی 

دره المو  در . ز جنوب غرب به قزوین و از غرب به ابهر و طارم سفلی محدود می باشدا، های طالقان و آبیک

 . تقسیما  جغرافیایی به دو منطقه رودبار المو  و رودبار شهرستان تقسیم شده است

 
  کشور در( الموت) مطالعه مورد منطقه موقعیت: 1شکل 

شیال متنوع ناهمواری و شرایط مختلف آب و هوایی و ا. المو  در بخشی از حوضه شاهرود و سفیدرود قرار دارد 

خاک موجب شیل گیری انواع پوشش گیاهی در استان شده است که می توان آن را به دو بخش عمده جنگل و مرتع 

آداب و ، آرامگاه ها و امامزاده ها، آثار تاریخی، منطقه المو  از نظر فرهنگی به دلیل داشتن قالع بزرگ. تقسیم کرد

حداکثر . روستاهای تاریخی و غیره ییی از مقصدهای فرهنگی کشور به شمار می رود، و فرهنگ های متنوعرسوم 

متر مربوط به نقطه خروجی  1050متر مربوط به قله کوه سیاالن و حداقل ارتفاع  4128ارتفاع در حوضه المو  رود 

. متر محاسبه گردیده است 2376متوسط نیز  حوضه در محل الصاق المو  رود به رودخانه شاهرود می باشد و ارتفاع

 . درصد از سطح حوضه را به خود اختصاص می دهند 72درصد بالغ بر  50شیب های بیش از 

 يافته هاي پژوهش

برای انتخاب . تعیین و انتخاب ژئوسایت ها است، گام نخست در ارزیابی ژئوتوریسم و اولویت بندی ژئوسایت ها

 مدنظر قرار گرفته است: معیارهای زیر، ژئوسایت ها

عدم دارا بودن . داشتن ارزش علمی: ژئوسایت ها باید دارای ارزش مهم زمین شناسی و ژئومورفولوژییی باشند -1

 . نمی تواند موجب انتخاب به عنوان ژئوسایت شود، چنین ارزشی حتی با وجود داشتن ارزش های دیگر
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برای گردشگران باشد تا بتوان از این طریق ، د دارای جاذبهداشتن جذابیت برای گردشگران: ژئوسایت ها بای -2

این جاذبه می تواند پدیده و فرایند جذاب ژئوتوریستی باشد یا پدیده های . نسبت به جذب گردشگران اقدام کرد

 . گردشگری خارج از میراث زمین که با ژئوسایت در ارتباط است

در این شرایط . تعداد مختلف در یک منطقه وجود داشته باشدکمیاب بودن: برخی از لندفرمها ممین است به  -3

ژئوسایت هایی که دارای ویژگی های منحصر به فرد یا ویژگی هایی نادری باشند جهت بررسی به عنوان ژئوسایت 

 . انتخاب می شوند

تالش ، هاتنوع در فهرست ژئوسایت  ها: به جهت بررسی جامع ژئوتوریسم منطقه المو  و شمول کلیه پدیده  -4

، بر این بود تا از سایت هایی با ویژگی های مشترک تعداد معدودی برای بررسی انتخاب شوند و از هر پدیده ای

 . یک مورد به عنوان ژئوسایت انتخاب شود

ضرور  داشت که ژئوسایت ها از بیشتر نقاط محدوده ، پراکندگی: به جهت بررسی جامع میانی منطقه المو  -5

 . نتخاب شوند تا محدود کلی منطقه به عنوان پتانسیل ژئوتوریسم مورد بررسی قرار گیردمورد مطالعه ا

 فهرست ژئوسايتهاي منتخب منطقه الموت : 3 جدول

 موقعیت فرايند غالب ژئوسايت

شهر معلم کالیه –جاده اصلی المو   لغزش معلم کالیه  

 المو 
فرایند دامنه ای عمدتا از نوع لغزش و 

 انحالل
جاده قلعه المو ، لمو جاده ا  

جاده اندج –جاده اصلی المو   فرایندهای رسوبی و تینونییی صخره های اندج  

جاده اندج –جاده اصلی المو   فرایندهای رسوبی و دامنه ای دره اندج  

جاده آتان –جاده المو   فرایندهای دامنه ای و آتش فشانی دره آتان  

 آبشار پیچه بن
ن های بازالتی توده های آذرین و ستو

 پرداکنده
روستای گرمارود –مسیر جاده المو    

 دره گرمارود
فرایندهای دامنه ای مانند لغزش و ریزش 

 و سولی فلوکسیون
روستای گرمارود –مسیر جاده المو    

دینه  –قلل سیرکی اوانک 

 رود
 نزدیک روستای اوانک و دینه رود و همچنین روستای گرمارود یخچالی

وچنانقلل سیرکی ک  مجموعه قلل سیرکی بین دو روستای کوچنان تا آتان آتشفشانی و یخچالی 

نزدیک اوان و زرآباد –بعد از روستای دییین  فرایند دامنه ای دریاچه اوان  

               

 

 

 



                               پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران(       –جغرافيا )فصلنامه علمی                                           112

 
 موقعیت ژئوسايتهاي منتخب منطقه الموت : 2شکل 

در روش . در سه روش انجام  گرفت، دهای میدانی مستندا ارزیابی ها از  طریق گروه کارشناسی و از طریق بازدی 

نتایج اولیه . ارزش ژئوتوریسم در دو بخش نرخ مدیریتی و نرخ گردشگری ارزیابی شده است، ارزیابی پارک های ملی

 نشان  داده شده است: 4ارزیابی ها در جدول  شماره 

 روش پارک ملينتايج ارزش هاي مجموع ژئوسايتهاي منطقه الموت با : 4جدول 

 ژئوسايت

آبشار 

پیچه 

 بن

دره 

گرمارو

 د

قلل سیرکي 

 -اوانک 

 دينه رود

دره 

 آتان
 دره اندج

صخره 

 هاي اندج

قلل 

سیرکي 

 کوچنان

 الموت
معلم 

 کاليه
 اوان

کمیاب 

 بودن
0 .75  0 .5  0 .75  0 .5  0 .5  1 0 .75  0 .75  1 1 

جذابیت 

های 

جغرافیای 

 دیرینه

0 .5  0 .5  0 .75  0 .5  0 .5  0 .5  1 0 .5  0 .75  0 .5  

نمایانگر 

 بودن
1 1 0 .75  0 .75  1 1 0 .75  0 .75  1 0 .75  

، بافت

، الگو

 نمونه

0 .75  0 .75  0 .5  0 .5  0 .75  1 0 .5  0 .75  1 1 

شناخت و 

ادراک 

 علمی

0 .5  0 .5  0 .25  0 .25  0 .25  0 .5  0 .25  0 .75  0 .5  0 .75  

اهمیت 

نمادی و 

 مذهبی

0 0 0 0 0 0 0 0 .5  0 0 .5  

اهمیت 

 تاریخی
0 .5  0 .5  0 .25  0 .5  0 .75  0 .5  0 .25  1 0 .5  1 

اهمیت 

ادبی و 
0 .5  0 .75  0 .25  0 .5  0 .75  0 .5  0 .25  1 0 .5  1 
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 هنری

تعداد نقاط 

 دید
0 .75  0 .75  1 0 .75  0 .75  1 1 0 .75  1 1 

5. 0 تباین رنگ  0 .5  0 .5  0 .5  0 .5  0 0 .5  0 0 1 

5. 0 دسترسی  0 .75  0 .25  0 .5  0 .5  0 .75  0 .25  0 .5  0 .75  0 .75  

ییپارچگی 

و دست 

 نخوردگی

1 0 .75  1 0 .75  0 .75  1 1 0 .75  0 .75  0 .75  

حساسیت 

و 

 شینندگی

0 .5  0 .5  1 0 .5  0 .5  0 .5  1 0 .5  0 .5  0 .5  

دارای بهترین شرایط ، و المو دریاچه اوان و معلم کالیه در کنار صخره های اندج ، بر اساس نتایج نرخ مدیریتی 

اوان ، که نرخ گردشگری را نشان داده است 5همچنین بر اساس نتایج جدول . مدیریتی د حوزه ژئوتوریسم می باشند

 . و المو  دارای مطلوب ترین شرایط می باشند

 نتايج نرخ گردشگري ژئوسايت هاي منطقه الموت با روش پارک ملي: 5جدول 

 نرخ گردشگري نرخ مديريتي ژئوسايت

21. 1 اوان  1 .22  

08. 1 معلم کالیه  0 .89  

05. 1 صخره های اندج  0 .89  

03. 1 المو   1 .02  

95. 0 آبشار پیچه بن  0 .84  

92. 0 دره گرمارود  0 .86  

88. 0 قلل سیرکی کوچنان  0 .78  

88. 0 دره اندج  0 .85  

83. 0 دینه رود -قلل سیرکی اوانک   0 .76  

73. 0 دره آتان  0 .72  

 . ژئوسایتها در دو بخش ارزش اصلی و ارزش میمل مورد بررسی قرار گرفته اند، GAMدر روش 
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 GAMنتايج ارزش هاي مجموع ژئوسايت هاي منطقه الموت با روش : 6جدول 

رها
عیا

 م

آبشار 

پیچه 

 بن

دره 

 گرمارود

قلل سیرکي 

 -اوانک 

 دينه رود

دره 

 آتان
 دره اندج

صخره هاي 

 اندج

ل سیرکي قل

 کوچنان
 الموت

معلم 

 کاليه
 اوان

25. 0 کمیابی  0 0 .25  0 0 .25  0 .5  0 .25  0 .25  0 .5  0 .25  

75. 0 1 1 نمایانگر بودن  0 .75  1 1 0 .75  0 .75  1 0 .75  

سطح تفسیر و 

 آگاهی
1 1 0 .75  0 .75  1 0 .75  0 .75  0 .75  1 1 

میزان شناخت 

 و آگاهی
0 .5  0 .5  0 .25  0 .25  0 .52  0 .5  0 .25  0 .75  0 .5  0 .75  

تعداد نقاط 

 دید
0 .75  0 .75  1 0 .75  0 .75  1 1 0 .75  1 1 

5. 0 سطح ظاهری  1 1 1 1 1 1 0 .5  1 0 .5  

طبیعیت و 

 منظره
1 1 0 .5  1 1 1 0 .5  1 1 1 

تناسب 

 محیطی
0 .75  0 .75  0 .5  0 .75  0 .75  0 .5  0 .5  0 .75  0 .5  0 .5  

وضعیت 

 آسیب
0 .75  0. 75  1 0 .75  0 .75  1 1 0 .75  0 .75  0 .75  

25. 0 0 سطح حفاظت  0 0 .25  0 .25  0 0 0 .5  0 .25  0 .25  

سطح آسیب 

 پذیری
0 .25  0 .5  0 .75  0 .5  0 .5  0 .5  0 .75  0 .5  0 .5  0 .25  

ظرفیت 

 بازدیدکننده
0 .5  0 .75  0 .75  0 .75  0 .75  0 .5  0 .75  0 .5  0 .75  0 .5  

5. 0 دسترسی  1 0. 25  0 .75  0 .5  0 .75  0 .25  1 1 1 

ارزش های 

 طبیعی میمل
0 .75  0 .75  0 .25  0 .75  0 .75  0 .5  0 .25  0 .5  0 .25  0 .75  

ارزش تیامل 

 انسان
0 0 0 0 0 0 0 0 .25  0 .25  0 .25  

نزدییی به 

 شبیه ارتباطی
0 .25  0 .25  0 0 .25  0 .25  0 .25  0 0 .25  0 .25  0 .25  

ارزش های 

عملیردی 

 دیگر

0 .5  0 .5  0 .25  0 .5  0 .5  0 .5  0 .25  0 .75  1 0 .75  

سطح تبلیغ و 

 ترویج
0 .5  0 .5  0 0 .25  0 .5  0 .5  0 1 0 .25  1 

مرکز 

 بازدیدکنندگان
0 .75  1 0 .5  0 .75  0 .75  0 .75  0 .5  0 .75  0 .75  0 .75  
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بازدیدهای 

 سازمان یافته
0 .5  0 .5  0 0 .5  0 .75  0 .5  0 1 0 .25  1 

لب های قا

 تفسیری
1 1 0 .75  0 .75  1 0 .75  0 .75  0 .75  1 1 

تعداد 

 بازدیدکنندگان
0 .5  0 .5  0 0 .5  0 .75  0 .5  0 1 0 .25  1 

خدما  

 راهنمای تور
0 .5  0 .5  0 .25  0 .5  0 .5  0 .5  0 .25  0 .75  0 .75  0 .75  

زیرساختهای 

 گردشگری
0 .5  0 .5  0 .25  0 .5  0 .5  0 .5  0 .25  0 .75  0 .57  0 .75  

سرویس های 

 شبانه روزی
0 .5  0 .5  0 .5  0 .5  0 .5  0 .5  0 .75  0 .5  1 0 .5  

سرویس 

 رستوران
0 .75  1 0 .5  0 .75  0 .75  0 .75  0 .5  1 1 1 

، ژئوسایت معلم کالیه، بر طبق نتایج ارزش های اصلی که ارزش های علمی و حفاظتی و زیبایی را در بر می گیرد 

همچنین بر طبق نتایج ارزش های . صخره های اندج دارای اهمیت و مطلوبیت بیشتری هستند گرمارود و، دره اندج

دریاچه اوان و المو  دارای بهترین شرایط و از این نظر دارای تفاو  خاصی با نتایج ارزش های اصلی ، میمل

 . هستند

 GAMنتايج ارزش هاي اصلي ژئوسايت هاي منطقه الموت با روش : 7جدول 

آموزشي علمي و ژئوسايت  ارزش اصلي حفاظتي زيبايي آموزشي 

کاليهمعلم   0 .83 0 .88 0 .56 2 .27 

اندجدره   0 .75 0 .88 0 .56 2 .19 

هاي اندجصخره   0 .75 0 .88 0 .5 2 .13 

 1. 2 56. 0 88. 0 67. 0 دره گرمارود

دينه رود –قلل سیرکي اوانک   0 .58 0 .75 0 .63 1 .96 

نانقلل سیرکي کوچ  0 .58 0 .75 0 .63 1 .96 

 94. 1 56. 0 88. 0 5. 0 دره آتان

 9. 1 56. 0 75. 0 58. 0 الموت

 88. 1 38. 0 75. 0 75. 0 آبشار پیجه بن

 85. 1 44. 0 75. 0 67. 0 اوان

 GAM: نتايج ارزش هاي مکمل ژئوسايت هاي منطقه الموت با روش 8جدول 
 مکمل گردشگري عملکردي ژئوسايت

اناو  0 .6  0 .9  1 .5  

55. 0 المو   0 .8  1 .4  

55. 0 معلم کالیه  0 .7  1 .2  

5. 0 دره گرمارود  0 .7  1 .2  

4. 0 دره اندج  0 .7  1 .1  

4. 0 آبشار پیچه بن  0 .6  1 .0  

45. 0 دره آتان  0 .6  1 .0  
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4. 0 صخره های اندج  0 .6  1 .0  

15. 0 قلل سیرکی کوچنان  0 .3  0 .5  

ینه رودد -نک قلل سیرکی اوا  0 .15  0 .3  0 .5  

 

 GAM: نتايج ارزش هاي نهايي ژئوسايت هاي منطقه الموت با روش 9جدول 

 ارزش نهايي ژئوسايت

49. 3 معلم کالیه  

32. 3 اوان  

28. 3 المو   

27. 3 دره گرمارود  

25. 3 دره اندج  

11. 3 صخره های اندج  

94. 2 دره آتان  

89. 2 آبشار پیچه بن  

سیرکی کوچنانقلل   2 .44  

ه روددین -قلل سیرکی اوانک   2 .41  

ژئوسایت معلم کالیه به دلیل داشتن ارزش علمی بیر در ، GAMدر بررسی نهایی ارزیابی ژئوتوریسم بر اساس روش 

ارزش های فرهنگی و اجتماعی و وجود مجموعه ارزش های عملیردی و ، داشتن ارزش زیبایی شناختی، سطح ملی

 1دریاچه اوان نیز به دلیل ژئودایورسیتی. و خدما  گردشگری به عنوان ییی از ژئوسایت های برتر تعیین شداقتصادی 

خدما  گردشگری و زیرساختهای مناسب و ارزش زیبایی ، دسترسی آسان، ارزش های اکولوژییی و فرهنگی باال، باال

لمو  در کنار دره گرمارود در اولویت های و صخره ا. شناختی و حفاظتی مناسب نیز در اولویت دوم قرار گرفت

با این . نشان از نزدییی نتایج ژئوسایت ها به ییدیگر است، نتایج نهایی ژئوتوریسم با روش فوق. بعدی قرار دارند

المو  و دره گرمارود از  شرایط و ارزش های بهتری ، معلم کالیه، ژئوسایت های اوان، حال در جدول نتایج نهایی

 . ژئوتوریسم برخوردار هستند برای توسعه

 نتیجه گیري

ییی از ویژگی های بسیار مطلوب ژئوتوریسم المو  چشم انداز زیبای میراث زمین و ارزش های زیبایی شناختی 

از طرف دیگر . منطقه المو  به صور  کلی دارای چشم انداز از راه دور بسیار باالیی است. باالی ژئوسایت ها است

زرگ مقیاس و قابلیت مشاهده باالی برخوردارند به نحوی که در فاصله چندکیلومتری نیز می توان عمده ژئوسایت ها ب

، به دلیل قرار گرفتن در مسیر گذر مسافران به سمت شمال، موقعیت منطقه المو . آنها را از چند زوایه مشاهده کرد

رگیری در محدوده البرز مرکزی که یک قرا، مجاور  با جاذبه های ژئوتوریستی مناطق شمال کشور مانند تنیابن

نزدییی به شهر قزوین و همچنین فاصله کم با مادرشهر تهران که در واقع ، منطقه بزرگ ژئوتوریستی به شمار می رود

ژئوسایت های منطقه . نزدییی به یک کانون جمعیتی است از ویژگی های ممتاز ژئوتوریسمی برخوردار است

میزان آسیب پذیری در . ین منظر می توانند برای عموم گردشگران قابل درک باشندپیچیدگی خاصی ندارند و از ا

. چون اوان و المو  نیز اندک است، ژئوسایت های المو  بسیار محدود است و حتی برای ژئوسایت های پربازدیدی

                                                           
1- Geodiversity  
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با این . د به شمار  آیدتاریخی می توان –یک منطقه فرهنگی ، منطقه المو  فارغ از اینیه یک منطقه ژئوتوریستی باشد

وجود چالش ها و مشیال  متعددی نیز در ژئوتوریسم منطقه المو  وجود دارد از جمله می توان به مشارکت پایین 

 . خدما  گردشگری نسبتا ضعیف و غیره اشاره کرد، مخاطرا  مختلف طبیعی و انسانی، مردمی

از سه روش ، در بخش ارزیابی ژئوسایت ها. فته استاولویت بندی ژئوسایت ها صور  گر، با توجه به نتایج فوق

اما ، ژئوتوریستی استفاده شده است که این سه روش اگرچه در زمینه ارزش های ژئوتوریسم دارای اشتراکاتی بودند

اما با این حال با ترکیب . نحوه محاسبا  آنها باهم متفاو  بود به همین دلیل بعضا نتایج متفاو  تری حاصل شد

 سه ژئوسایت زیر دارای مطلو ترین شرایط توسعه ژئوتوریسم بودند:، نتایج مجموعه

 اوان-

 المو -

 معلم کالیه-

دارای خدما  و ، ضمن داشتن جذابیت ها و ارزش های زمین شناختی )به ویژه اوان و معلم کالیه(، این ژئوسایت ها 

سطح . فاقد پیچیدگی و  قابل مشاهده هستند فرم و فرایند شیل گیری آنها، زیرساخت های گردشگری باالیی هستند

همچنین . مورد استقبال گردشگران متعددی قرار گرفته اند، جذابیت آنها فرامنطقه ای و در این میان اوان و المو 

با . ارزش های تاریخی و فرهنگی این ژئوسایت ها )به ویژه اوان و المو ( بسیار باال است و چشم انداز زیبایی دارند

ال اگرچه سطح آسیب پذیری کمتری دارند اما احتمال آسیب پذیری آنها باالست و باید برنامه ریزی در این این ح

 . زمینه صور  گیرد

دره اندج و صخره های اندج اشاره کرد که در ، آبشار پیچه بن، در درجه دوم باید به ژئوسایت های دره گرمارود

می توان آنها را برای ، ا سرمایه گذاری بیشتر بر روی این ژئوسایت هااولویت دوم توسعه ژئوتوریسم قرار دارند و ب

اتان و  -دینه رود و کوچنان –به نظر می رسد سه ژئوسایت قلل سیرکی اوانک . ارائه به بازار گردشگری آماده نمود

ان عمدتا به دلیل در مورد دره آت. همچنین دره آتان شرایط مطلوبی در شرایط کنونی برای توسعه ژئوتوریسم ندارند

دوری بیشتر آنها ، و در مورد قلل سیرکی، عدم کمیابی یا تنوع پایین تر و ضعف در خدما  و زیرساختهای گردشگری

استقبال کم گردشگران و ، دسترسی بسیار مشیل، ضعف اکولوژییی، نبود خدما  گردشگری، از مراکز جمعیتی

 . ل تاثیرگذار بوده استبیش از سایر مسائ، نداشتن ارزش های میراث زمین
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