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 چکیده

رفتارشناسمی و ارزیمابی، جدید از توریسمم بما مروریمت  اًای نسبتشاخه ژئوتوریسم

مقاصد گردشگری در نمواحی شمیری و روسمتایی اسمت   عنوانبهها مدیریت لندفرم

بمرداری از میمرا  کلی شامل پایداری مریط، احیما و بیر  طوربهاین شاخه ورد ادست

در این مطالعه  بومی در نواحی شیری و روستایی است و کارآفرینی جامعه  فرهنگی

سعی بر آن است در راستای ارتقای اقتصمادی، فرهنگمی، کمارآفرینی و    در نمواحی 

ها، یک الگوی مدیریتی ویمه  بی آنها و تکمیل ارزیاروستایی مجاور ژئومورفوسایت

ها در قلممرو روسمتایی توانمنمدی ژئومورفوسمایت شدن نتایج ارزیمابیبا هدف اجرا

از دو  حاضمر پمهوه  شناسمیروش از نظمر شیرستان مرلات، تدوین و تعریف شمود 

ای در بخ  مطالعات میدانی و کتابخانه ای تشکیل شمد  اسمت  مطالعمات کتابخانمه

های نظری گردشمگری، روستاشناسمی شناسی، جنبهوه  شامل پیشینههمه مراحل په

 :  مطالعات میدانی در این مطالعمه از دو مرحلمه تشمکیل شمد  اسمتشدو    استفاد  

ها )ارزیابی تموان گردشمگری بمه کممک مرحله اول شامل شناسایی و ارزیابی سایت

شناسی وضع موجود (، آسیب2002یرا و همکاران )شد  و پیشنیادی پریمدل اصلاح
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الگمموی مممدیریتی و انطبمماا آن بمما  سممازیو   ( و مرحلممه دوم شممامل تممدوین و پیاد 

اسمت )مصماحبه بما جامعمه بمومی، اجرایمی و   (    شمد های مردود  مطالعمهویهگی

  هشتروستایی، در نواحی های این مطالعه در قالب الگوی مدیریتی ژئوتوریسم یافته

 -2 ،نمواحی روسمتاییدر انداز ژئوتوریسمم تدوین چشمم -4 :گام اصلی قرار گرفت

ارزیمابی ژئومورفوسمایت بمه کممک ممدل  -9 ،شمد مطالعمه ۀشناسی مرمدودمریط

رفتارشناسممی فرفیممت تعممادلی  -1 ،(2002پممری یممرا و همکمماران ) ۀشممداصمملاح

بررسمی مقیما   -5 ،ها در واکمن  بمه مخماطرات طبیعمی و انسمانیژئومورفوسایت

 ،های  مدیریت طبیعمیها و چال تجزیه و ترلیل  فرصت -6 ،اییژئوتوریسم روست

انطبماا وضمعیت  -1 و های  مدیریت انسانیها و چال تجزیه و ترلیل  فرصت -2

تواند از طریق تعامل دولت شد  میموارد تعیین ،کلیطوربه  شد الگو با اهداف تعیین

اهمداف ژئوتوریسمم و مرکزی، مدیریت مرلی و کارشناسان در جیمت دسمتیابی بمه 

 سازی الگوی ممدیریتی شمامل شناسمایی،پیاد نتایج نیایی  مرقق شود  توسعه جامعه روستایی 

برناممه   هایی در رونمد ممدیریت ونقصاننمایانگر  های مدیریتی و   ، تفسیر، به کارگیری مولفهارزیابی

 جملمه روسمتای)از وسمتاهارویمه  جامعه بمومی بمهاین در حالی است که  ؛ریزی در این عرصه است

آگاهانمه و  ،یافته به کمک رویکردهای علممیبرداری سازمانقادر است با بیر  (خورهه و    گردشگری

های دوم خانمه، عممومی )سمروی  بیداشمتی پرهزینمههای گردشگری نه چنمدان زیرساختاحدا  

ویه  در زمینه اشتغال زایی ی را بهتوسعه پایدار روستاها و نواح    (تابلوهای راهنما، بروشور و ،روستایی

   و تثبیت جمعیت روستایی به ارمغان آورد 

 ها، کمارآفرینیژئومورفوسمایتتموان وریسم نواحی روستایی، ارزیابی ژئوت :هاکلیدواژه

  شیرستان مرلات  ی مدیریتی،روستایی، الگو

 مقدمه .1

مواجه شد  است  در این  یندر جامعه امروز، دان  توریسم و شعبات آن با ترولات بنیادی

نموعی کمارآفرینی و اقتصاد مرلی یما بمه مریط پایداری فزونایافتن روز اهمیتدلیل بهعرصه 

های جدیمدی از ترکیمب توریسمم بما سمایر شماخه، غیرمتمرکز در نواحی جغرافیایی کشور ما

ر ادراک د جدیمد های نسمبتاًشماخه از یکمی ژئوتوریسممهای علمی پدیدار شد  اسمت  شاخه
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ویمه  دانم  )بمه نیزمم علمومشعبات  بر یمبتنای رشتهی بیندانشهای توریستی است و جاذبه

آن متشمکل از شناسمایی  اهداف کهشود توریسم )اکوتوریسم( مرسوب می و ژئومورفولوژی(

 همای ممدیریتیی پتانسمیل و چال ابیمارزبندی توریسمتی آن، میرا  ژئومورفولوژیک، الویت

جغرافیمایی  کوشد شناسمنامهژئوتوریسم می ،به بیان دیگر ؛(4991هرآبادی،  حیمیهاست )رآن

بیبمود  یا کندحفظ  را یک مکان ی عام( و شناسنامه ژئومورفولوژی )به معنای خاص(ا)به معن

 بمرداری از میمرا احیا و بیر  زیست،بر پایدارسازی مریطعلاو  ورد این شاخه،اببخشد  دست

 و تثبیت جامعه بومی شیرهای کوچک و روسمتاها را تر رفا میم همه از و یک مکان فرهنگی

مفیمومی  4ژئومورفوسمایت ،در ایمن چمارچوب(  4911، همکاران و نوجوان(دهد می تشکیل

 تموان آن را معمادل واژ شمکلی میشود کمه بمهمی جدید در دان  ژئوتوریسم مرسوب نسبتاً

هما و های مکمانی و زممانی متنموعی از فرما، مقیا هقرار داد  ژئومورفوسایت 2«میرا  زمین»

بر ماهیت علمی مستعد خود در دان  علوم ( که علاو 4999، 9گیرند )مایمی فرایندها را در بر

های توریسمتی سمایر جاذبمهسماختاری و   ( بما زمین )تنوع در فرم و فراینمد، کمیماب، زیبایی

های فرهنگی، آثار تاریخی، مراسم مذهبی پدید  ی،معیارهایی مکمّل ازقبیل تنوع زیست عنوانبه

بمرداری پایمدار و برخموردار از کمه در صمورت بیر  رندو   ، از همپوشانی و تجان  برخوردا

، همکمارانو  1داشت )روکاالگوهای مدیریتی، توسعه و پایداری یک منطقه را به همرا  خواهد 

تواننمد پلمی بمین پدیمد  غیرجانمدار و ا میهبنابراین در این دیدگا ، ژئومورفوسمایت ؛(2041

د نهای جاندار و متمدن انسانی )روستایی، فرهنگی و   ( باشمها( با پدید غیرانسانی )ژئوسیستم

های بررسی ژئومورفوسایت ،راستا در این(  1، ص  2044، 6پانیزا ؛2044، همکارانو  5)لوگری

زممین(  های ژئومورفولوژی )و سایر علومترقق بازیابی اهداف دوسویه پدید  براییک منطقه 

های جغرافیای انسانی، متشکل از مراحلی شامل شناسمایی، ارزیمابی پتانسمیل در یمک و پدید 

ها و نتایج آن نشان خواهد داد که ارزیابی ژئومورفوسایت ،به بیان دیگر ؛الگوی مدیریتی است

                                                 
1. Geomorphosite 

2. Geoheritage 

3. May  

4. Rocha  

5. Lugeri     

6. Panizza   
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 ؛الگوی مدیریتی را دارنمد یما خیمر ها، صلاحیت و شرایط لازم را برای مطالعه در قالب یکآن

همای خمود را ها و ارزشها لازم است ابتدا ارزیابی شوند و توانمنمدیبنابراین ژئومورفوسایت

هما را بمرداری آنهای ممدیریتی و بیمر ها و چال فهلؤبعدی م هاینشان دهند تا بتوان در گام

    کردبررسی 

ت انسان و جلو  بارزی از حیات اقتصمادی و ای از استقرار و معیشروستانشینی شکل ویه 

اجتماعی است که با نظامی کم و بی  پایدار در طی قرون متمادی دوام یافتمه اسمت  نقم  و 

مرلمی،  همایجایگا  روستاها در فرایندهای توسعه اقتصمادی، اجتمماعی و سیاسمی در مقیا 

سمتایی چمون فقمر، نمابرابری نیافتگی منماطق روای ملی و بین المللی و پیامدهای توسعهمنطقه

موجب توجه جدی به توسعه روسمتایی و تقمدم آن  ،   فزایند ، رشدسریع جمعیت، بیکاری و

های ریزی کالبمدی سمکونتگا های اخیر توجمه بمه برناممهد  است  در سالشبر توسعه شیری 

کمار ترین وضعیت سازگاری بمین فاما و جامعمه، در دسمتور منظور یافتن مطلوبروستایی به

همای تممامی فعالیت ،بمر ایمن اسما  ؛ها و نیادهای توسعه روستایی قرار گرفته استسازمان

های روسمتایی منظور ساماندهی و بیسازی مرمیط کالبمدی سمکونتگا منسجم و منظمی که به

برای توسمعه  را کوشند بستر مناسبیها میاست  آن قرار گرفتهریزان برنامه مدنظرانجام گرفته، 

کوشمند رویکمردی مناسمب بمرای می ؛ همچنمینهای روستایی فراهم آورنمدی سکونتگا کالبد

و امکانمات  هاضمعف ،هماهما، قوتها، چمال مناطق روستایی، شناسایی فرصت پایدار توسعه

همای های روستایی و نیز رویکردهمای و سیاسمتجانبه و پایدار کالبدی در عرصهتوسعه همه

)پورطماهری،  های خمود قمرار دهنمددر برناممهرا توسعه کالبمدی  توسعه روستایی با تأکید بر

 در موجمود کمبودهمای و مشکلات از ناشی پیامدهای و نیافتگیهتوسع اسا ، بر این ؛(4996

 نیازهای با متناسب هاریزیبرنامه و هاگذاریسیاست که دارد آن از نشان روستایی، هایعرصه

 و هماطرح اجمرای و برناممه چنمدین اجمرای با و ستا نبود  روستایی هایسکونتگا  درونی

 شمناخت بما کمه است ضروری رو؛ ازایناست د شن مرقق مدنظر اهداف شماربی هایپروژ 

 هما،آن هاینارسایی و نواقص شناسایی و عمرانی هایپروژ  و هاطرح بیشتر و بررسی تردقیق

 بمرای را لمازم بسمترهای بتوان طریق ناز ای تا گیرد صورت فرایند و مکانیزم در این تغییراتی

 (  4919)سعیدی،  کرد فراهم روستایی هایسکونتگا  توسعه
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نمواحی  و اکوتوریسمم هدف اصلی این پهوه ، ارائه الگویی برای ممدیریت ژئوتوریسمم

دنبمال آن اسمت کمه بما شناسمایی ایمن پمهوه  بمه ،روستایی شیرستان مرلات است  درواقع

ویه  نقد و بررسمی و به شد فاایی دخیل در ژئوتوریسم قلمرو مطالعهفرایندها و ساختارهای 

بینمی کنونی، به ارائه یک الگوی مدیریتی ژئوتوریسم مناسمب بمه منظمور پی ساختار مدیریتی

  طبیعی است کمه نتیجمه ایمن همدف در کندروند سیستم ژئوتوریسم روستایی در آیند  اقدام 

ای، تثبیمت جمعیمت بمومی، یعنی تقویت اقتصاد منطقمه شدن، به اهداف متعالیصورت بالفعل

راهکارهای عملی تقویت زیرسماختی، گسمترش یمافتن شناسمایی بیشمتر شناسمنامه علممی و 

ممدیریت  ،بازسازی علممی ژئوتوریسمم در منطقمه بما ملاحظمات جمامع ارزیمابی و درنیایمت

    شودمنجر میویه  تدوین سناریوهای احتمالی مدیریتی ژئوتوریسم به

منظمور شناسمایی عواممل و   این اهداف بهانداهداف فرعی، در جیت هدف اصلی پهوه 

 عناصر دخیل در مدیریت ژئوتوریسم نواحی روستایی شیرستان مرلات در یک دهمه گذشمته

 توان در این چارچوب تعریف کرد:  بنابراین اهداف فرعی را می اند؛تعیین شد 

 یسم نواحی روستایی شیرستان مرلات )شامل ر ژئوتوربثیرگذار أشناخت عوامل ت

های شیرستان منظور تدوین الگوی مدیریتی ژئومورفوسایتبازیگران و مریط( به

 مرلات؛   

 ؛    شد مطالعههای مدیریتی فعلی و بیینه منطقه مقایسه معیارها و ارزش 

 شد ، برای تمدوین الگموی ممدیریتیبازنگری و بررسی معیارهای مناسب ارزیابی 

 ؛  شد مطالعههای مردود  ژئوتوریسم متناسب با شرایط مریطی و بومی سایت

 کیمد أتدوین راهکارهای پویاسازی اقتصاد ژئوتوریسمم و کمارآفرینی منطقمه بما ت

  پایدارسازی مریط

ویمه  روسمتاهای مجماور روسمتایی بمه منماطق در و مدیریت ژئوتوریسم توسعه ،روازاین

ژئوتوریسمم، گردشمگران بمومی و  بمین ارتبما  گیریشکل موجب تواندمی هاژئومورفوسایت

 بمین تعاملمات بمر اممر ایمن و شمود روستاها با های ژئوتوریستی در تعاملفعالیت و غیربومی

تر شدن دان  ژئوتوریسم همگام با پدید  کاربردی و روستاییجمعیتی مناطق -پایداری مکانی

لگوی مدیریتی با رویکرد کارآفرینی جوامع مرلی، بنابراین تدوین ا ؛ثیرگذار استأکارآفرینی ت
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بما  شمودمیکوشم   در این پمهوه های روستایی دارد  ارتبا  مستقیم با پایداری سکونتگا 

تدوین الگوی مدیریتی ژئوتوریسم، موضوع کارآفرینی در روستاهای شیرستان مرلات بررسی 

     شود  

 تحقیق پیشینۀ .2

لازم است مطالعات پیشمین در ایمن عرصمه  ،دیریت در ژئوتوریسمدر راستای ارزیابی و م

مکمانی تغییمرات و تکاممل دانم  -ای از رونمد زممانییافتهتا بتوان شکل سازمان شودبررسی 

ای بمرای   در سمط  جیمان، نویسمندگان متعمددی، معیارهمای ویمه کردعرضه را ژئوتوریسم 

های کوهستانی، های گوناگون ازجمله در ارزیابی و مدیریت ژئوتوریسم برای ژئومورفوسایت

 ،(2005ازجمله سرانو و گمونزال  ) کردند؛های ملی و حفافت شد  و    تنظیم و تدوین پارک

های پارک ملی کاربردی ژئومورفوسایت-در سه بخ  اصلی ارزش علمی، اکتسابی و مدیریتی

همای ( ژئومورفوسمایت2005زورو  ) کردنمد پیکو  دوروپا در کشور  اسمپانیا را ارزیمابی 

ها کاربری و مدیریت ژئومورفوسمایت قابلیت -منطقه آئیگان یونان را در دو بخ  اصلی: الف

برناردولینی  کرد برداری مطالعه ارزش علمی، آموزشی، تنوع، اکولوژی، فرهنگی و بیر  -بو 

آسممای  گردشممگران در  در(  نقمم  مخمماطرات ژئومورفولوژیممک را 2006) همکممارانو 

 (2002) همکمارانو  4یمراپری کردنمد های منطقمه بیمل ریبمل ایتالیما بررسمی ومورفوسایتژئ

های  پممارک ملممی مونتشممینوی پرتقممال را بمما اسممتفاد  از دو عیممار اصمملی ژئومورفوسممایت

ژئومورفولوژی )شامل معیارهای علممی و مکممل( و ممدیریتی )شمامل معیارهمای اسمتفاد  و 

های در  بلنیوی سموئی  ژئومورفوسایت (2002) همکارانو  2درینار  حفافتی( ارزیابی کردند

را در دو بخ  اصلی عیار علمی )حفافمت، شماخص بمودن، کمیمابی و دیرینگمی( و مکممل  

بمه تعیمین یمک روش  (2044فیلیت و سمور  ) کردند )زیبایی، فرهنگی و اقتصادی( بررسی 

های گردشگری در ژئومورفوسمایتهای مدیریتی و ارزیابی در قالب معیارهای مبتنی بر ارزش

به تعیین ممدلی مبتنمی بمر پمنج ( 2044پارک ملی پیرنه فرانسه پرداختند  کومانسکو ندلا و دوبر  )

                                                 
1. Pereira 

2 Reynard 
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های در  ویسمتا ژئومورفوسمایتشمناختی، فرهنگمی، اقتصمادی و ممدیریتی در   ارزش علمی، زیبایی

کیفیمت فماهری و  یعنی اصلی( بر پایه سه بخ  2044) همکارانو  4بروشیپرداختند   رومانی

 هاییک منبع فرهنگمی و آموزشمی و تیدیمد عنوانبههای علمی، پتانسیل استفاد  ذاتی و جنبه

( 2049  کوبمالیکوا )کردندمنطقه شمال اسپانیا را ارزیابی  هایژئومورفوسایتبالقو  و حفافتی 

 نج  بخم  اصملیمنطقه ویزوویکا در کشور جمیوری چک را بر پایمه پم هایژئومورفوسایت

  تامیچ و بموزیچ کردندهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفافتی و اکتسابی ارزیابی ارزش یعنی

( در دو بخ  اصلی ارزش اصلی )علممی، نمادربودن، شمیرت و   ( و ارزش اکتسمابی 2041)

منطقمه  هایژئومورفوسمایت )قابلیت دسترسی، طبیعی، مصنوعی، ترویج، تابلوی راهنمما و   (

( به طراحمی ممدلی مبتنمی 2041و همکاران ) 2ارزیابی کردند  وارونا را یونی لیزار صربستانکان

گانه شامل ارزش علمی، آموزشمی، کمارکردی، حفمافتی و گردشمگری بمرای پنجبر معیارهای 

( بمه تعریمف و 2045) 9هما  بریلینمدویسمتولا  لیسمتان پرداختخانه ارزیابی ژئوپارک در  رود

مبتنی بر ارزیابی تنوع زمینی ارزش علمی، ارزیمابی کمّمی کماربرد آموزشمی  تدوین مدلی کلی

خطر اضمرلال، بدون ژئوسایت و ژئومورفوسمایت خماص  ،بالقو  و کاربرد گردشگری بالقو 

مجموعه مقالاتی در حموز  میمرا   حاوی( به تدوین کتابی 2041ها )پرداخت  رینارد و بریلی

میرا  زممین، ارزیمابی، حفافمت و عنوان  بایورسیتی و    ( ها، حفافت، ژئودازمین )ژئوپارک
   پرداختند  مدیریت

قرار گرفتمه و  بسیار مدنظر، موضوع حیاتی ژئوتوریسم و میرا  زمین کشور در داخل     

مبمانی در کتابی با عنوان  (4990صدری ) ازجمله  نکویی ؛توجه جدی به این دان  شد  است
البی مانند تعاریف، تورهما، تفسمیر، حفافمت و درنیایمت آینمد  به بررسی مط گردشگریزمین

های ( به ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت4994گردشگری پرداخت  مقصودی و همکاران )زمین

( پرداختند  یممانی و همکماران 2002یرا و همکاران )روش پری باگردشگری پارک ملی کویر 

یمرا و همای پریکارگیری و مقایسمه روشبا به های استان هرمزگان را( ژئومورفوسایت4994)

عنوان  با( در کتابی جامع 4991  مختاری )کردند( ارزیابی 2005( و پرالونگ )2002همکاران )

                                                 
1. Bruschi 

2. Warowna  

3. Brilha 

mailto:jwarowna@umcs.pl
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همای ، پ  از تعاریف ژئوتوریسم، به ابعماد، حفافمت و سماماندهی و معرفمی روشژتوریسم

همای ی به بررسی تطبیقی قابلیتا( در مطالعه4992ارزیابی پرداخته است  فخری و همکاران )

ژئوتوریسم مردود  مرنجاب در اسمتان اصمفیان پرداختنمد  در ایمن بررسمی ضممن ارزیمابی 

ها مقایسمه های ایمن ممدلیرا، یافتهها در قالب سه مدل رینارد، پرالونگ و پریژئومورفوسایت

ایدار کمارآفرینی الگوهای توسعه پ ،در کتابی جامع (4995)   سجاسی قیداری و همکارانشدند

( در 4995  زنگنمه اسمدی و همکماران )کردنمدو اکوتوریسم در منماطق روسمتایی را بررسمی 

های رایمج ها در ایران، تمامی مدلها و ژئومورفوسایتای متفاوت در ارزیابی ژئوسایتمطالعه

و  هما  در ایمن مطالعمه جامعیمت و قموتکردنمدژئوتوریسم را با یکدیگر مقایسمه سماختاری 

منظور پایمداری و ممدیریت ( به4992بندی شدند  صفاری و همکاران )ها رتبهمدل هایعفض

کارستیک در ژئومورفوسایت باداب سورت به تدوین مدل ارزیابی بومی در این منطقمه  مناطق

( به تدوین و تبیین الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم در قلمرو 4991هرآبادی ) پرداختند  رحیمی

 ارتباطمات ارزیمابی و سنج ( به 4991صفوی و همکاران )رستان طب  پرداخت  بیابانی شی

طمب  پرداختنمد  نتمایج  شیرسمتان در سردر کال پیرامون روستاهای توسعة و ژئوتوریسم بین

 آگاهی میزان اما ،است بسیاری ژئوتوریستی هایتوان دارای سردر کال ،ها نشان دادمطالعه آن

 بیشمتر مسمافرت انگیمزۀ و اسمت کمم نسمبتاً ژئوتوریستی هایوانتدربار   گردشگران و مردم

 گردشمگران همچنمین ؛سردر است کال معدنی گرم هایآب در تفری  و تفرج نیز گردشگران

 مشمارکت و کنندمی مراجعه پیرامون روستاهای به کمتر خود، نیازهای و خدمات تأمین برای

 روابط و ژئوتوریسم حوز  نظر از وه په این ،مجموع است  د ضعیف در ژئوتوریسم مردمی

صمفوی و  .اسمت روسمتایی برداشمته ژئوتوریسم پیوندهای در میمی گام ژئوتوریسم، اجزای

همکاران به ارزیابی ارتباطات بین ژئوتوریسم و توسعه روستایی در روستاهای کمال سمردر در 

آوری منمابع ع( در اثری جمامع بما جمم4999مقصودی و همکاران ) شیرستان طب  پرداختند 

      کردندگسترد ، ادبیات علمی میرا  ژئومورفولوژیک را از زمان آغاز تا کنون واکاوی 

 



 425                                       ینیبر کارآفر دیبا تأک سمیدر ژئوتور یتیریمد یالگو          سال بیستم                       

 

  تحقیق شناسیروش .9

 منطقۀ موردمطالعه. 1. 9

 92 و درجمه 99 حمداقل فاصمل حد در مرکزی استان شرقی جنوب در مرلات شیرستان

 حمداکثر تما دقیقه 9 و درجه 50 قلحدا و عرض شمالی دقیقه 9 و درجه 91 حداکثر تا دقیقه

 و مربمع کیلمومتر 192/4995 شیرسمتان وسمعت دارد  قرار شرقی طول دقیقه 15 و درجه 50

 شیرستان کشوری، رسمی تقسیمات است  در متر 4622دریا  سط  از مرلات شیرستان ارتفاع

 خورهمه و باقرآباد هاینام به دهستان دو و بخ  یک شیر، دو دارای حاضر حال در مرلات

    (4995ایران،  آمار )مرکز است
 

 
 های آن در استان مرکزی  . موقعیت شهرستان محلات و دهستان1شکل 

 4100 ترسیم توسط نگارند ، مأخذ:
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از  ؛ زیمراهای ژئوتوریستی و اکوتوریستی متنوعی برخموردار اسمتجاذبه از این شیرستان

  جشنوار برگزاری گیا ، و گل پرورش اتباغ و مزارع همچون نظیریهای بیجاذبه ازیک سو 

 زینتی گیاهان ایستگا  کشاورزی، بخ  جانبی هایغرفه ایجاد با همرا  گیا  و گل نمایشگا  و

 کلکسیون و زینتی هایدرختچه فصلی و گیاهان چون فردی به منرصر هایکلکسیون داشتن و

رنگارنمگ  گمل 150از  بمی  بما داوودی همایگل جشمنوار  برگمزاری و    رنگارنمگ رزهای

بما  ،از سموی دیگمر  سرچشممه و    برخموردار اسمت پمارک ها،باغ کوچه ها،لاله باغ داوودی،

 آبی متعدد هایچشمه و درمانی قابلیت با گرم آب هایچشمه های ژئوتوریستی همچونجاذبه

 بمناسم و هوای آب های معدن سنگی،قابلیت ورزشی، ارتفاعات مناسب کوهنوردی، توان با

 خورهه، سنگی هایستون مثل فرهنگی و های تاریخیجاذبه کنار در تابستان، فصل در ییلاقی

 بسمیار از بستری گردانی بی باستانی آیین و بافی( گلی و )قالی دستی اتشکو ، صنایع آتشکد 

(  ایمن شمرایط 4991اسمت )عنابسمتانی و ممرادی،  برخوردار گردشگری توسعه برای مناسب

گردی، ویهگی گردشگری در پیرامون نمواحی روسمتایی های بومستاهایی با اقامتگا همرا  با رو

   است  کرد عنوان ژئومورفوسایت فراهم  بااین شیرستان را 

 تحقیقروش . 2. 9

گیمری از مطالعمات و مبتنمی بمر تعاممل و بیر  بود ترلیلی -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

ای در هممه صورت که ضمن استفاد  از مطالعمات کتابخانمهبه این  ؛ای و میدانی استکتابخانه

شناسمی، له در دان  ژئوتوریسم و روستاشناسی، پیشینهئمراحل تدوین این پهوه  )طرح مس

های مدیریتی در جغرافیمای ها و چال لفهؤهای ارزیابی، ترلیل ممطالعات نظری، بررسی مدل

است: در مرحله اول )پم  از  انجام شد مرحله طبیعی و انسانی و    (، مطالعات میدانی در دو 

همما انجممام شممد  اسممت(، بممه شناسممایی بررسممی و تولیممد نقشممه منطقممه و بررسممی اطل 

(، بمه 2002یمرا و همکماران )ها از طریق روش پیشمنیادی پریها و ارزیابی آنژئومورفوسایت

م مطالعات میمدانی در مرحله دو ؛کمک مشاهد  و مصاحبه با بومیان و کارشناسان پرداخته شد

منظمور تمدوین و (، بهشد مطالعههای الگوی مدیریتی ژئوتوریسم در نواحی روستایی )ویهگی

تکمیل الگوی مدیریتی ژئوتوریسم نواحی روستایی شیرسمتان مرلمات، بمه مطالعمات جمانبی 
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همای ممدیریتی و )مصاحبه با جامعه اجرایی، بمومی و کارشناسمان( و تییمه گمزارش از چال 

شد تا بتوان در قالمب الگمو و نسمخه ممدیریتی مناسمب بمرای  نمواحی اقدام زهای موجود نیا

روستایی شیرستان مرلات، نتایج موردنیاز استخراج و تجزیه و ترلیل شمود  جزئیمات بیشمتر 

       است:روش مطالعه به شرح زیر 

 ( 2002) انو همکار یراپریشد  توسط ها ابداعشد  ارزیابی ژئومورفوسایتروش اصلاح

ارزیمابی  -المف :اسمت جامع مبتنی بر دو بخم  یروش (2002)و همکاران  یراپری روش

معیارهای متنوعی را در ها و زیربخ  مهرکداکه  است مدیریتی ارزیابی -ب ژئومورفولوژی و

ساختار این مدل کمی اصملاحات و  در افزای  کیفیت دلیلبه ،ذکر استشایان  برگرفته است 

و دلیمل انتخماب آن متناسمب بمودن معیارهمای آن بما شمرایط و  ورت گرفته استتغییرات ص

     است شد های مردود  مطالعهویهگی

 
شده در چارچوب مدل ارزیابی توسعه ژئوتوریسم پیشنهادی . معیارها و زیرمعیارهای اصلاح1 جدول

 (2006)یرا و همکاران پری توسط

 ارزش علمی( )ارزیابی ژئومورفولوژی 

In پدیده سلامتنخوردگی طبیعی و دست Ra نایاب بودن نسبت به منطقه 

0 
انسانی و  عوامل  توسط زیاد دیدگیآسیب 

 طبیعی
 اول پدید  در میان پنج نمونه نبود 0

 یکی از سه پدید  نمونه عنوانبه 91/0 حفظ اشکال اصلی دید  وآسیب 91/0

 ای بسیار میم پدید  عنوانبه 62/0 باقی ماندن اشکال اصلی وی ئآسیب جز 62/0

 فرایندهای ژئومورفولوژی استثنایی پدید   4 آسیب در اشکال نشدن مشاهد  4

Dv جذاب  اشکال  تعداد و تنوع Re قابلیت آموزشی فرایندهای ژئومورفیک 

 آموزشی ارزش بصری مردود و فاقد جذابیت 0 4 0

 های آموزشیارزش  بصری مردود با جذابیت 91/0 2 99/0

 فرایندهایی دشوار برای آموزش غیرکارشنا  62/0 9 62/0

 یک منبع آموزشی مناسب عنوانبهفرایندهایی  4 9بیشتر از  4

Rn اندازها در سط  ملیچشم کمیابی Ge شناسی با ارزش میراثیسایر اشکال زمین 

 شناسیدیگر اشکال زمین نبود 0 نمونه در سط  ملی 5بیشتر از  0

 ژئومورفولوژی وجود دیگر اشکال بدون ارتبا  با 91/0 نمونه در سط  ملی 5تا   9فاصل  حد 91/0
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 وجود دیگر اشکال در ارتبا  با ژئومورفولوژی 62/0 نمونه از آن در سط  ملی  9وجود  62/0

 وجود دیگر اشکال همرا  با ارزش میراثی 4 منرصر به فرد در سط  ملی 4

Kn  نشریه ژئومورفولوژیمطالعات علمی در 

 پهوهشی منتشرشد  در کشور-ضعیف: فاقد مطالعات علمی در نشریات علمی 0

 متوسط: ارائه مقالات علمی از جاذبه در سمینارها و مقالات علمی برگزارشد  در کشور 50/0

 رصیلات تکمیلیهای تها و رسالهنامهبالا: ارائه مقالات بین اللملی منتشرشد  در نشریات معتبر و پایان 4
 

 ارزش مکمل()ارزیابی ژئومورفولوژی 

 Cu های اکولوژیارزش Eco های فرهنگیارزش

 0 بدون ارتبا  با اشکال بیولوژیک 0 دید میرا  فرهنگی یا آثار صدمه نبود

 25/0 های گیاهی و جانوریجذابیت 25/0 هامیرا  فرهنگی بدون ارتبا  با لندفرم

 50/0 هابدون ارتبا  با لندفرممیرا  فرهنگی مناسب 
گیاهی و  در مشاهد  جاذبه بیترین مکان

 جانوری
50/0 

 25/0 هامیرا  فرهنگی مناسب مرتبط با لندفرم
و فرایند برای درک  ثیرگذاری فرمأت

 اکوسیستم
25/0 

 4 زیادهای اولیه با ارتبا  فرهنگی لندفرم انسان
و فرایند در ادراک  اهمیت بسیار فرم

 کوسیستما
4 

 Aest شناسیهای زیباییارزش

های منفرد، کیفیت چشم انداز، تنوع رنگ، منظر  و ترکیب، وجود توجه، لندفرمارزش درونی، منافر قابل

 شوند به اشکالی که مشاهد  می بودن ها و نزدیکانساننکردن توسط  آب و گیا ، تخریب

 50/0تا  0

 25/0تا  50/0

 4تا  25/0

 ارزش حفاظتی(مدیریتی )بی ارزیا

 Vu پذیری در صورت استفاده از سایتآسیب In میزان صدمات انسانی

 0 با احتمال تخریب کلی زیاد،پذیری آسیب 0 های انسانیدر نتیجه فعالیت زیادصدمات 

 25/0 های طبیعیدر نتیجه فعالیت زیادصدمات 
در صورت استفاد ، احتمال صدمه به اشکال 

 ژئومورفیک
25/0 

 50/0 دید ، با حفظ اشکال اصلی ژئومورفیکصدمه
در صورت استفاد ، احتمال صدمه به سایر 

 هاجاذبه
50/0 

 25/0 دید ، با حفظ اشکال ژئومورفیککم صدمه
های دسترسی پذیری در راستای شبکهآسیب

 ونقلحمل
25/0 

 4 پذیریاحتمال آسیب نبود در صورت استفاد ، 4 فاقد صدمه و حفظ اشکال اصلی ژئومورفولوژیک

 مدیریتی )ارزش زیرساختی و خدماتی برای گردشگران( ارزیابی 
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 Vi قابلیت رویت Ac میزان دسترسی

 0 عدم قابلیت رویت یا رویت با شرایط دشوار 0 با ابزار ویه  مشکل و صرفاًدسترسی به آن 

متر  500دسترسی فقط با موتورسیکلت و کمتر از 

 رویپیاد 
25/0 

قابل رویت از طریق ابزار مخصوص )نور 

 مصنوعی و   (
25/0 

متر با   500دسترسی فقط با ماشین سواری و 

 رویپیاد 
50/0 

درختان و  دلیل بهمردودیت در مشاهد  

 گیاهان کوچک
50/0 

متر  50دسترسی با اتوبو  در جاد  فرعی و کمتر از

 رویپیاد 
25/0 

و  به مناسب برای تمام اشکال مربیت ؤر

 هافرایندها و فرم
25/0 

 50دسترسی با اتوبو  در جاد  اصلی و کمتر از 

 رویمتر پیاد 
4 

یت عالی برای تمام اشکال مربو  به ؤر

 هافرایندها و فرم
4 

 Eq تجییزات و سرعت پشتیبانی Ac معرفی و تبلیغات جاذبه
 0 کیلومتری25در بی  از روزی شبانه سروی  0 برداری از آنفاقد تبلیغات و سایر بیر 

 50/0 کیلومتری 40تا  5روزی بین شبانه سروی  50/0 ها و بدون تبلیغاتبرداری از دیگر جاذبهبیر 

 4 کیلومتر 5شبانه روزی در کمتر از  سروی  4 ها با تبلیغات و استفاد  دیگراستفاد  از دیگر جاذبه

 Lp های استفادهقوانین حفاظتی و محدودیت

 76/0 با محافظت کامل و محدودیت استفاده 0 ن محافظت و بدون محدودیت استفاده بدو

 99/0 با مرافظت کامل و منع هرگونه استفاد 
با مرافظت، همرا  با مردودیت خیلی کم در 

 استفاد 
4 

 

تمک تک دهمیو نمر  شد ی شناساییهاپ  از ارزیابی ژئومورفوسایت این روش، در پایان

گیمری نیمایی و نتیجمه شد آمد  جمع دستهامتیازهای ب ،ذکرشد های بخ در چارچوب آن 

ها که با گذر از صافی ارزیابی نممر  بدییی است آن دسته از ژئومورفوسایت شود مشخص می

تری برای تدوین الگویی ممدیریتی جمامع بمرای آوردند، شرایط مناسبدست میه مطلوبی را ب

      دارندانه پهوهبرداری مناسب و آیند بیر 

  تحقیقهای یافته .4

 منظور توسعه ژئوتوریسم نواحی روستایی شهرستان محلات     تدوین و اجرای الگوی مدیریتی به .1. 4

ای از توسعه دان  ژئوتوریسم و ترقق یافتن اهداف کاربردی آن، نیازمنمد مطالعمه پیوسمته

از این مراحل نیز دربردارنمد   مراحل مدیریتی در چارچوب یک الگوی مدیریتی است  هریک
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سمازی دهند  مراحمل مموفقی از پیاد ها شمکلاجزاء و عناصر متعددی است که ارتبا  بین آن

کرد که برقراری ارتبا  بمین اجمزاء و عناصمر  توان تصوربنابراین می ؛ژئوتوریسم پایدار است

کردن توسعه ژئوتوریسم از طریق الگو اسمت تما ایمن فراینمد متعدد ژئوتوریسم نیازمند فرموله

شمد  از جیمان زیرا الگو نمای  نظری و ساد  ؛آسانی درک و اجرا شودپیچید  و چندبعدی، به

اجرای اصول دان  ژئوتوریسم در  واقعی است  برای پهوهشگرانی که در تلاش برای ادراک و

ها و متشمکل از مفماهیم، فرضمیه اند، الگمو یمک دسمتگا  نظمریهای گردشگری واقعیمریط

را آوری اطلاعمات موردنیماز بمرای ترقمق اهمداف اساسمی که انتخاب و جمع ستهاشاخص

ل به الگمو معتقد است که توس 4روشهگی ،به همین دلیل ؛(50: 4922نهاد، کند )ایرانتسییل می

فلاسفه، اندیشممندان و مرققمان کمه  بیشترناپذیر است؛ چراکه اجتناب یدر همه علوم ضرورت

ها یا بعامی تصماویر توسمل اند، هموار  به مشابیتدربار  زندگی اجتماعی انسان برث کرد 

 واقعیمت اجتمماعی هماننمد مرمیط زیمرا ؛اند تا بتوانند جامعه را نزد خود معرفمی کننمدجسته

که ذهن انسمان، توانمایی درک کاممل به حدّی  ؛ها چندگانه استدشگری یا ژئومورفوسایتگر

بنابراین برای اینکه بتوان از یک واقعیت چندگانه  ؛این واقعیت، در کلیت و پویایی آن را ندارد

و عناصمر  ءبایمد اجمزا ،ویه  نرو  مدیریت آن سخن گفتها بهو پیچید  مانند ژئومورفوسایت

ایمن اسما  و بما  بمر  ؛هند  آن را با ملاحظات مختلف تشری  و تجزیه و ترلیل کرددتشکیل

توجه به ضرورت و اهمیت الگوهای مدیریتی و درک روابط اجزاء و عناصر پیچید  دخیمل در 

منظور ترقق کارآفرینی در نواحی روستایی، کوش  شد  ویه  بهفرایند مدیریت ژئوتوریسم به

هما و و ویهگی شد  های مردود  موردمطالعه تدوینژئومورفوسایت است الگویی مستعد برای

نوعی مسیریابی در تدوین یک الگوی مفیومی و بهتدوین شود  نیز ها کارکردهای هریک از آن

های مختلف کوهستانی، کارستیک، سماحلی، بیابمانی، یخچمالی مدیریت پایدار ژئومورفوسایت

ثیرگذار جامعمه دانشمگاهی یما أآفرینی متقابل و تنق  هک کردو   ، مراحل مختلفی را باید طی 

 کنمد بومی یا مردم مرلی را طلمب میگیرندگان و جامعهپهوهشگران، جامعه اجرایی یا تصمیم

موردی، مروطه ژئوتوریستی و اکوتوریسمتی مطالعه  عنوانبهحاضر  پهوه در در این راستا، 

ی روستایی آن در قالب الگوی مدیریتی بررسمی ویه  مجاور نواحمردود  شیرستان مرلات به

                                                 
1. Gay Roche 
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 هشتاین مردود  در  شدۀمطالعههای الگوی مدیریت قلمرو گام ،2شکل است  در  شد قرار 

    است شد تفکیک بررسی مرحله اصلی به
 

 
  . الگوی مدیریتی ژئوتوریسم نواحی روستایی شهرستان محلات2 شکل

    4100 های پهوه ،یافتهخذ: أم
 

 انداز ژئوتوریسم و کارآفرینی در نواحی روستایی  اول: تعیین اهداف و چشم مرحله

های روستایی، پدید  کمارآفرینی های بنیادین در توسعه و پایداری سکونتگا یکی از عرصه

های متعمددی از علموم جغرافیمایی، موضوعی چندبُعدی است که در دیمدگا  کارآفرینی  است

 ی واحمدنظمرها اتفماادر همه این دیمدگا  ،حالبااین ؛است شد علوم اقتصادی و    شناسایی 

یافتمه کند کارآفرینی موتور مررکه توسعه اقتصادی در کشورهای توسعهوجود دارد که بیان می

های نو و خلاا بمه کممک توسعه است  کارآفرینی فرایندی است که کارآفرین با اید و درحال

وجود )در روستاها، به کمک گردشگری و   (، به ایجاد های جدیدی از منابع مشناسایی فرصت

کند  بدییی است این نوآوری بما مخماطرات طبیعمی و انسمانی وکار کوچک مبادرت میکسب
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متعددی همرا  خواهد بود تا بتواند مرصمول یما خمدمات جدیمدی بمه جامعمه عرضمه شمود 

 از ،توسعه برای مناسب بستر ادایج و کارآفرینی بنابراین تقویت ؛(4999زاد  و همکاران، )کریم

 بما کمارآفرینی فعالیمت زیرا ؛استتوسعه درحال کشورهای ویه به کشورها پیشرفت ابزارهای

 (  2001، و همکماران 4لشود )ورهممنجر می امتیاز و مزیت اقتصادی، توسعه بهزیاد  اثربخشی

ی جامعمه مرلمی شمیری و تنیما بمرانمه ،یک فرایند، پدید ، نظام و راهبرد عنوانبهکارآفرینی 

هما و فرفیمت کنمد، بلکمه موجبمات تقویمت میارتزایی میسرزمین اشتغال روستایی در پینه

دهد و و شکل جدید میداد  اجتماع مرلی، چرخ  درآمد جوامع شیری و روستایی را تغییر 

که شماید ویه  صنایع دستی( و ارائه خدمات ضروری بپردازد تواند به تولید کالاها )بهحتی می

المدین افتخماری و سجاسمی نمدارد )رکنتمایمل چنمدانی رسمانی آن بازار به تولید و خدمات

 اسمت  موجمود هایفرصمت از استفاد  و خلاقیت ،کارآفرینی کلید ترینمیم(  4992قیداری، 

قلممرو و  در اغلمب هاویمه  ژئومورفوسمایتطبیعی بمه متنوع اندازهایچشم و هاجاذبه وجود

 اقتصمادی جدیمد فرصت عنوانبه و است روستایی های کوچک شیری وونتگا مجاورت سک

 در دلیمل، هممین بمه د؛آور فراهم کارآفرینانه هایفعالیت برای مناسبی زمینه تواندمی که است

 و فیور هنگام از گردشگری کارآفرینی با ارتبا  در مطرح هایدیدگا  و تاریخی ادوار بررسی

 ویه به و گردشگری حوز  در کارآفرینی با رابطه در متعددی کردهایروی به مفیوم، این بروز

 بسمترهای از (  یکمی4996است )شاطریان و همکاران،  شد  توجه اکوتوریسم و ژئوتوریسم

های متنموع کارسمتیک، بیابمانی، ژئومورفوسایت وجود کارآفرینی در دان  ژئوتوریسم، جدید

ت کممه در صممورت بممازتعریف آن در قلمممرو یخچممالی، سمماحلی و     در گسممتر  کشممور ماسمم

های اقتصادی و خدمات نوین به گردشمگران در یمک بخشی به فعالیتژئوتوریسم، زمینه تنوع

همای موجمود و حساسمیت ژئومورفوسمایت مروطه ژئوتوریسمی را با در نظر داشتن فرفیت

عیارهمای ارزیمابی و ترین م  بدییی است کارآفرینی در ژئوتوریسم یکی از بنیادیکندفراهم می

دهمد  ها را هدف قرار میهاست که بعد اقتصاد پایدار ژئومورفوسایتمدیریت ژئومورفوسایت

تمرکمز نبود برخلاف بسیاری از صنایع، صنعت گردشگری از دیدگا  اقتصادی، به پراکندگی و 

های طبیعمی و فرهنگمی چراکه خط تولید خدمات گردشمگری براسما  جاذبمه ؛گرای  دارد

                                                 
1. Verheul  
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های طبیعمی اغلمب جاذبمه ،(  در این میمان4999زاد  و همکاران، شود )کریمور ترسیم میکش

شمیرها و مراکمز در خارج از شمیرها بمه ویمه  کلان ها، معمولاًمیرا  زمین یا ژئومورفوسایت

ت جواممع مرلمی بنابراین نیازمنمد مشمارک ؛ها و   ( قرار داردها، فروشگا خدماتی عمد  )هتل

همای بمه کارآفرینی در مریط ،هاست  از این منظرمجاور ژئومورفوسایتوستاهای مستقر در ر

را تموجیی درخور های ، فرصتوکاری با ایجاد نوآوری در کسبدور از خدمات گسترد  شیر

بمر  کند و از این طریق بمه اهمداف کلمان دولمت، مبنمیخارج از شیرهای بزرگ فراهم میدر 

  رساند در بین مناطق پراکند  کشور، یاری می تعادل اقتصادی نبودکاستن از 

     شدهشناسی جغرافیای طبیعی و انسانی محدوده مطالعهمحیطمرحله دوم: 

هایی بما ارزش علممی )جغرافیمای لنمدفرم عنوانبمهها، با توجه به مفیموم ژئومورفوسمایت

خمدماتی، های مکمل )جغرافیمای انسمانی شمامل ارزش تماریخی، فرهنگمی، طبیعی( و ارزش

یمک  عنوانبمههمای کنمونی روسمتاهای آن تواند در کنار اقامتگا مذهبی و   (، این مردود  می

و در مجموعه جغرافیای روستایی ایمن ناحیمه را بما ارتقمای  شودمروطه ژئوتوریستی مطالعه 

  کنمدپدید  کارآفرینی با توسعه بیشتر و نیز تثبیمت جمعیمت جامعمه بمومی روسمتایی هممرا  

 : کردتوان بررسی های شیرستان مرلات را به شرح زیر میژئومورفوسایت ،کلیرطوبه

دستر  در اسمتان مرکمزی های قابلها و ناهمواری(: لندفرمارزش علمی )ژئومورفولوژی-

 های آب گرم مرلات؛ های چشمهای و وجود جاذبهبرای کوهنوردان نه چندان حرفه

 های زینتی و   ؛   بازار گل و نمایشگا  انواع گلارزش زیستی و اکولوژیک: دسترسی به -

های سمنگی خورهمه شناسی و تماریخی: وجمود سمتونشناسی، زمین باستانارزش باستان-

 مربو  به دور  اشکانیان و آتشکد  آتشکو  مربو  به ساسانیان؛ 

 برای توسعه پایدار معدن سنگ؛     بسیارارزش اقتصادی: قابلیت -

همای اقامتگما و داشمتن پمذیر شناسمی روسمتایی بما فرهنمگ میماندمارزش فرهنگی: مر-

 گردی؛بوم

ارزش دسترسی: دسترسی مساعد برای گردشگران مرلات و شیرهای پرجمعیت مجماور -

 )قم، تیران، اصفیان، اراک(؛ 
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های لبنیات وکارهای کوچک مرلی نظیر تولید انواع فراورد ارزش خدماتی: وجود کسب-

  خدمات روستایی به گردشگران عنوانبهو    

 

 
های سنگی خورهه و آتشکده های کوهستانی و ارزش تاریخی )ستون. تلفیق ژئومورفوسایت9 شکل

های گردشگری در روستاهای آتشکوه و در مجاورت نواحی روستایی شهرستان محلات و احداث اقامتگاه

 (منطقه

    4100های پهوه ، مأخذ: یافته
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تر، ارزش مدیریتی نواحی روستایی این شیرستان را ریزی منسجمن با برنامهتوارو میازاین

 های علمی آن ارتقا داد    همگام با ارزش

یرا و شده پیشنهادی پریها به کمک مدل اصلاحارزیابی توان گردشگری ژئومورفوسایتمرحله سوم: 

 ( 2006همکاران )

ها بمه کممک ممدل ارزیمابی فوسمایتدر این مرحله بما ارزیمابی تموان گردشمگری ژئومور

؛ کمردتموان مشمخص مشمی الگموی ممدیریتی را میشمد ، مسمیر و خمطژئوتوریسم انتخماب

رو بمرای ژئوتوریسمم نمواحی همای پمی ها و چال ه با نتایج این ارزیابی فرصمتکیطوربه

 :شمودهای ارزیابی از دو بُعد اصلی اسمتفاد  میمدل ، درکلیطوربهشود  روستایی مشخص می

گیمرد و در بُعد اول، ارزیابی چندین ژئومورفوسایت در یک مروطه ژئوتوریستی صمورت می

در بُعمد دوم، یمک ژئومورفوسمایت  ؛شموندبنمدی میبراسا  نتایج ارزیابی، امتیازبندی و رتبه

 و براسما  نتمایج ارزیمابی آنشمد   ( ارزیمابی انفمرادیشد های مردود  مطالعه)مانند لندفرم

   شود  میاستفاد
 

 
 (2006)یرا و همکاران پریشده . نتایج ارزیابی حاصل از مدل پیشنهادی و اصلاح4 شکل
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توان گفت کمه اگرچمه از نظمر ارزش ژئومورفولموژی نظیمر شد  میمطابق با نتایج ارزیابی

کمیابی، دست نخوردگی، تنوع اشکال، شیرت و انتشار آثمار ژئومورفولوژیمک از مرمدودیت 

های مکمل این مردود  نظیر ارزش بالای تاریخی و باستانی، ارزش است، اما ارزشبرخوردار 

اکولوژیکی و ارزش زیبایی شناسی از وضعیت بسیار مناسمبی برخموردار اسمت و لمازم اسمت 

های های آب گمرم، ژئومورفوسمایتهمای طبیعمی آن )چشممهعلاو  بمر مطالعمه بیشمتر ارزش

ی )حفافتی، زیرساختی، خدمات ارائه شمد  شمد  توسمط های مدیریتکوهستانی و    (، ارزش

 نواحی روستایی( آن را در راستای تدوین الگوی مدیریتی ویه  ارتقا داد    

  شدهمرحله چهارم: رفتارشناسی تعادلی، آستانه، مخاطره و بلایا در محوطه ژئوتوریسمی مطالعه

احی روسمتایی شیرسمتان های مجماور نمودر فرایند رفتارشناسی فرفیتمی ژئومورفوسمایت

 : اند ازکه عبارت مرحله اصلی در نظر گرفت چیارتوان می ،مرلات
 

 
 منظور برآورد ظرفیت تعادلی آن به شدههای مطالعه. رفتارشناسی ژئومورفوسایت5 شکل

    4991رحیمی هرآبادی، مأخذ: 

 

عمادلی های منطقمه در صمورت حالمت تژئومورفوسمایت :یا حالمت تعمادلی اول حالتدر 

منمابع  عنوانبمه و پسمخوراند منفمی (برداری اصمولیشرایط مساعد مریط، بیر  ،مثالعنوانبه)
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 یعنی گردشگران و جامعمه مرلمی روسمتایی های کاربردی انسانیدستر  سیستم در، مریطی

بمرداری کنند  وضعیتی است که لازم است ضممن بیر این مرحله منعک  قرار خواهد گرفت 

ها، تمییمدات زیرسماختی متناسمبی در نظمر گرفتمه شمود )جمعیمت مورفوسایتاصولی از ژئو

شمدن گردشمگران و جامعمه مرلمی از فرفیمت و دادن و توجیهمناسب گردشمگران، آمموزش

عنوان پایمداری مرمیط  و هب این مرحله راتوان می کلیطوربهحساسیت ژئومورفوسایت و   (  

که از مخماطرات طبیعمی و انسمانی احتممالی  ردکها تعریف سطوح تعادلی در ژئومورفوسایت

یا بیر  برداری به شمیو  ابتمدایی بما مخماطرات نکردن برداری بیر  ،  از یک سوشودپیشگیری 

انسانی نظیر اقتصاد شکنند  مرلی، میاجرت جمعیت فعال به مراکز استان )اراک، قمم، تیمران، 

بمرداری سوی دیگر ممکن است با بیر  شیرها و    مواجه خواهد شد و ازاصفیان و   ( و کلان

ویمه ، تغییمرات آب و هموایی و    بما مخماطرات و  گردشگران در ایامزیاد  جمعیترویه و بی

گردشگران و ترمیل خسارات ممالی  هایتیدید ،هابلایای طبیعی نظیر تخریب ژئومورفوسایت

        ؛)تخریب آثارباستانی و   ( و جانی همرا  شود

های بررانی، وضعیت سیستم در مرز حالت عنوان آستانه با :یا آستانه برران دوم حالتدر 

جایی مرز منابع مریطمی تعادل و مخاطرات مریطی قرار خواهد گرفت که هشداری برای جابه

 ؛تا مخاطرات مریطی خواهد بود

های طبیعمی و انسمانی را بمه دنبمال ناسازگاری سیستم :یا حالت مخاطرات سوم حالتدر 

ها در قالب مخاطرات ها و اثرات ژئومورفوسایتبرداری ژئومورفوسایتهد داشت که بیر خوا

 ؛گیردطبیعی قرار می

دادن وقایعی طبیعی همچمون تخریمب یعنی روی :بلایای مریطیوقوع چیارم یا  حالتدر 

بمرآورد و ها و مشمکلات فرهنگمی و    باستانی، سقو  گردشمگران از ارتفاعمات، آسمیب آثار

بمرداری بیر دلیل بمهتواند توجه خواهد بود و از سوی دیگر میدرخور رات ناشی از آن، خسا

با میاجرت جمعیت فعال روستاهای ایمن شیرسمتان بمه شمیرهای  ،اقتصاد نبودنو پویانکردن 

 اصفیان، قم، تیران و    مواجه شود  
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ری گردشمگران را از بمرداتوان کمیت و کیفیت بیر برای بررسی این فرایند می ،کلیطوربه

و ضمن ارزیابی وضعیت  کردآمد  و مطالعات میدانی استخراج دستههای بروی نتایج ارزیابی

     کردها را بررسی ها، شرایط تعادلی، آستانه بررانی یا زیان آنآن کنونی

   شدهمرحله پنجم: تعیین مقیاس ژئوتوریسم و اکوتوریسم محدوده روستایی مطالعه

و براسا  آن ژئومورفوسایت  شودمیموضوع مقیا  در ژئوتوریسم مطرح  ،حلهاین مردر 

شود  موضوع مقیا  در ژئوتوریسم براسا  ارزش حاصل از ارزیمابی می بندیمناسب الویت

شمود کمه ای و مرلی مطمرح میبخ  اصلی جیانی، ملی، منطقه چیارها در علمی پتانسیل آن

، وارد مرحلمه بعمدی شمد یت ژئومورفوسمایت مطالعمهها، وضعپ  از بررسی نوع مقیا  آن

از ارزیمابی پتانسمیل گردشمگری و نیمز   آممددسمتهشود  در این مرحله، براسا  نتایج بممی

های ایمن نمواحی از نظمر ارزش علممی و های ژئوتوریسمی، ژئومورفوسمایتبراسا  مقیا 

نظمر ارزش مکممل یعنمی  امما از ،ای و مرلمی جمای دارنمدمنطقمه ژئومورفولوژی، در مقیا 

ای جمای دارنمد و اکولوژیک در مقیا  ملی و منطقمه و های تاریخی، باستانی، فرهنگیارزش

توانند گردشگران بسیاری را از نواحی گوناگون پرجمعیت مانند تیران و اصفیان و قمم بمه می

 این منطقه جذب کنند  

 نواحی روستایی شهرستان محلات  های مدیریت طبیعی ژئوتوریسمها و چالشمرحله ششم: فرصت

های مدیریت طبیعی کمه بمه کممک کماوش متمون علممی توریسمم و لفهؤدر این مرحله، م

شود  در این راسمتا برخمی اند، شناسایی و بررسی میژئوتوریسم و مبانی نظری آن تعیین شد 

ن نقما  ضمعف تلقمی خواهنمد شمد  ضمم عنوانبمهنقا  قوت و برخی دیگمر  عنوانبهموارد 

آمد  در پهوه  حاضر، برخی موارد مانند سطوح ارتفماعی کمم، شمکنندگی دستههای بیافته

نقا  قوت مدیریت  عنوانبهت کمتر اقلیم گردشگری و    یکم، آستانه ژئومورفیک بالا، مردود

و برخی دیگر ماننمد جغرافیمای گیماهی و جمانوری بسیارشمکنند  ایمن ند دست آمده طبیعی ب

در شناسمایی ایمن مموارد از  ،ذکر اسمتشایان نقا  ضعف تلقی تعیین شدند   نعنوابهمنطقه، 

همای جغرافیمای زیسمتی و های سایر علوم جغرافیمایی نظیمر مفماهیم و ویهگیتجارب و یافته

 چراکه صرفاً ؛ویه  میکروکلیماتولوژی و کلیماتوریسم بیر  برد  شدشناسی بههای اقلیمویهگی
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همای مجماور، نسمخه ممدیریتی آمد  از روی ایسمتگا دستهآسای  بتوان با وضعیت اقلیمنمی

 عنوانبهلازم است  به کار برد؛ بلکهو درعمل نتایج آن را  کرداقلیم گردشگری منطقه را معرفی 

اقلمیم کمه از گونماگونی  ترلیل اقلیمی مکمل از کارشناسان میکروکلیماتولوژی یا دان  خمرد

ها اسمتفاد  های آنها برخوردارند و از یافتهای ژئومورفوسایتهدر هرکدام از بخ  زیادبسیار 

 مریط ارائه شود       هایپتانسیلتری از تا نسخه عینی کرد

 های مدیریت انسانی ژئوتوریسم نواحی روستایی شهرستان محلاتها و چالشمرحله هفتم: فرصت

شود  در این بخ  نیمز میهای مدیریت انسانی شناسایی و بررسی لفهؤدر این مرحله نیز م

  در ایمن ندتعیمین شمد ضمعفنقما   عنوانبمهو برخی دیگر نقا  قوت  عنوانبهبرخی موارد 

شناسمی بما فرهنمگ غنمی و تماریخی، تعاممل مناسمب فرهنگمی بما فرایند، مواردی مانند مردم

زش آممونبمود برخی دیگر مانند   دست آمده نقا  قوت انسانی ب عنوانبهگردشگران غیربومی 

بودن آمار گردشمگران  شناختی موجود، ناشناختهبرداری از میرا  فرهنگی و زمینمناسب بیر 

نقما  ضمعف  عنوانبهنشد  اسکان گردشگران در روستاهای مجاور بینیفرفیت پی  کنونی و

های سایر علموم جغرافیمایی نظیمر جغرافیمای تعیین شدند  در این بخ  نیز از تجارب و یافته

شیری و تاریخی مرلات برای برآورد فرفیت پذیرش گردشگران از نظمر اسمکان و  روستایی،

تعامل فرهنگی گردشگران، اثرگذاری و مطالعمه پدیمد  کمارآفرینی در روسمتاهای مجماور و    

 استفاد  شد  است   

های مـدیریتی )حفـاظتی و خـدماتی( و نحـوه کـارآفرینی نـواحی مرحله هشتم: بازنگری در شیوه

 شهرستان محلات  روستایی

که شود بررسی میدر آخرین مرحله، ترقق و نسخه اجرایی شدن اهداف کلان ژئوتوریسم 

آل دانم  شد  لازم است بما وضمعیت ایمد مراحل طی ،به بیان دیگر د؛در گام اول شناسایی ش

تما بتموان نسمخه  شمودتطبیقی و مقایسمه  ژئوتوریسم و کارآفرینی در نواحی روستایی مطالعه

شمد  بینمیتا مشخص شود وضعیت پی  ارائه کردایی مدیریت ژئوتوریسم در این منطقه را نی

آل سازگاری با وضعیت اید است، که از تعامل سه عرصه جامعه علمی، اجرایی و بومی  کنونی

رونمد توسمعه ژئوتوریسمم پایمدار و کمردن لازم است پ  از طی  ،این اسا  بر  ؛دارد یا خیر
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 دربممارۀرسممانی فرفیممت اسممتفاد  و    های حفممافتی، خدمات، شممیو ملاحظممات متنمموع آن

 وامل اصلی توسمعهعلازم است مرحله، در این   شودمتقابل بازنگری  طوربهها ژئومورفوسایت

های حفافتی آثار طبیعی و تاریخی ، آموزش شیو کارهای مرلیوکسب شامل ایجادکارآفرینی 

 مجاور نواحی روستایی هایژئومورفوسایت شناسیرسانی و نیز فرفیتملی، وضعیت خدمات

     شود با در نظر داشتن ملاحظات مدیریت طبیعی و مدیریت انسانی بازنگری   ،مطالعهمورد

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 5

های ایمن ژئوتوریسم و اکوتوریسم مردود  روستایی شیرسمتان مرلمات مطمابق بما یافتمه

چراکه این منطقه  ؛های گردشگری استمله مستعدترین مروطهمطالعه و ترقیقات پیشین، ازج

شد  در سط  شناخته ایمنطقه ،به لراظ ماهیت تلفیقی کوهستانی و دشتی و ارزش اکولوژیک

های متنوع و متفاوت باستانی آن نیز برارزش مکممل و تاریخ مبسو  فرایندها و فرم استملی 

های سمطری زممین )اقلیممی و غییردهنمد  سیسمتمگری  عوامل تآن افزود  است که با میانجی

این عموارض  ترکیب با است ضروری، مذکورعلمی تکتونیک( همرا  شد  است  در کنار ابعاد 

بمه  بنابراین پرداختن   شود؛آن افزود های گردشگریبا مسائل فرهنگی، اجتماعی و    بر ارزش

شمود  بما ی اساسی مرسموب میملاحظات مدیریتی آن، موضوعبا ویه  موضوع ژئوتوریسم به

، الگوی مدیریتی ژئوتوریسم در قلمرو روستایی شیرستان مرلات، از ذکرشد توجه به مباحث 

ها، ارزیمابی تموان ارائه مدل مفیومی و مبانی نظری، شناسایی ژئومورفوسمایت درآغاز تا اجرا 

 ؛گیمردا جای میهگردشگری، مقیا ، رفتارشناسی و درنیایت الگوی مدیریتی ژئومورفوسایت

بما  -4 ،های این مطالعه به کمک ارزیمابی و تمدوین الگموی ممدیریتی نشمان داددرنتیجه یافته

دلیل بمهشد  در این منطقمه بمه روش پیشنیادشمد  شناسایی ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت

اینکه وضعیت نامتجان  دارد )سمط  علممی ژئومورفولوژیمک متوسمط، سمط  اکولوژیمک و 

ی مطلوب، سط  خدماتی ضمعیف، سمط  حفمافتی ضمعیف(، نیازمنمد تمدوین الگموی تاریخ

در الگموی  -2 اسمت،مدیریتی برای دستیابی به توازن بیشتر برای ترقق اهمداف ژئوتوریسمم 

های ممدیریتی )نظمم و لفمهؤلازم اسمت ابتمدا از صمافی م هامدیریتی برای این ژئومورفوسایت

همر ژئومورفوسمایت مسمائل  -9، وارد در نظر گرفته شودو این مشد  طبیعی و انسانی( عبور 
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های مدیریتی خاص خود را دارد که بمرای بنابراین چال  ؛ژئوتوریسمی منرصر به فردی دارد

در  ،های کوهستانی و دشتی این مردود  در نظر گرفته شمد  اسمت  درنیایمتژئومورفوسایت

شمد ، ایمن گموی ممدیریتی تمدوینهمای پایمدار در قالمب البرداریبیر در صورت بمازنگری 
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