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 چکیده

-هتوسع است یکردیرو ژئومورفوتوریسمژئوتوریسم و  دانش یاصل کردیرو اهداف:

بکا  امکروز  ککه ژئومورفیک  هایراثیم در ارزیابی توانمندی یعلم و یحفاظت ،گرا

 ،(تنککو )ی تیورسککیژئودا لیککقب از یمتعککدد یهارشککا هیز گسککترم ملااعککاد  ککود

علکو   شا ه از نیا در راغیر   و( ریتفس)شنینترپرتیژئوا ،(حفاظت) شنیژئوکانسرو

 یتمام هدف که است سا ته داریپدهای گردشگری زمین و همسوگری آن با سیستم

 یاجتمکاع -یاقتصاد ،یلیمحستیزهای عرصه در ایناحیهتوسعة ی و داریپا  هاآن

 هکدف نوشکتار حا کر را ،سبر ایکن اسکا .است یبوم ةجامع ژ یو به یانسان ةجامع

توسکعة ارتقکای علمکی،  های میراث زمین و در نهایت دستیابی بهارزیابی توانمندی

   دهد.های ژئومورفی  در منلقه مورد ملااعه تشکیل میاظت از میراثای و حفناحیه

های مکدای تلفیقکی از مکدل کم  به کوشدیم حا ر نوشتار روم شناسی از نظر روش:

بررسکی  بکه و پیمکایش هکای میکدانی هاهای ژئومورفوسایترایج ارزیابی توانمندی

های مؤافهمبتنی بر معیارها و  مدل این از ادراک میراث زمین بپردازد. سا تار یجامع

 سککورد،باداب یهاچشککمه یرفتارشناسکک بککا متناسککب (8 -28)بککا امتیککاز  تاثیرگککرار
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 ؛یژئومورفواوژ ییافزادانش -2 کلان مو و  سه بر یمبتن راسایت  نیا یهاقابلیت

 گرفکت قرار یابیارز مورد نیزم راثیم حفاظت -9 و یگردشگر یهارسا تیز -5

 نیکابکرداری از بهر  در شد ،یسازمانده طور به بتوان اگوی پیشنهادیبر اساس ا تا

 . برداشت قد  راثیم نو 

، ملااعاد دفتری، تحلیکل نقشکه میدانی هایاز ارزیابی حاصل هاییافته :/ نتایجهایافته

ی بکا کسکب ژئومورفواکوژ دانش و یعلم ابعاد یبااا استعداد انگریب از منلقهغیر  و

بکا  یگردشکگر یهارسکا تیز مقابکل در. اسکت (18حداکثر )از 2/22مجمو  امتیاز

امتیاز با کسب مجمو   حفاظت مو و  و (18حداکثر )از 2/52کسب مجمو  امتیاز 

قابکل  .گررانکدمکیمراحل ابتدایی  ود را  حا ر حال در( 18حداکثر )از نمر  2/51

میکدانی و  دهکای ا رشکد  در بازدیکبنکدی نمر ذکر است مجمو  امتیازاد از جمع

 دفتری از معیارهای طراحی شد  بدست آمد. 

های بااکای علمکی در کنکار  کع  توانمندیگرفته نمایانگرنتایج نهایی از ارزیابی صورد :گیرینتیجه

در ایکن مکورد ملااعکه منلقکة  درریزی عد   برنامه زیرسا تی از نو  بهر  برداری و حفاظتی است که

جملکه روسکتای )از  روستاهاویژ  بومی بهجامعة این در حاای است که  گرارد. به نمایش می را عرصه

 ،یافتکه بکه کمک  رویکردهکای علمکیقادر است با بهر  برداری سازمان باداب سورد( مجاوراروست 

های  انکه، عمکومی )سرویس بهداشتی پرهزینههای گردشگری نه چندان زیرسا تآگاهانه و احداث 

زمینکة ویکژ  در پایدار روستاها و نکواحی را بکهغیر ( توسعة  نما، بروشور وتابلوهای راه ،دو  روستایی

  زایی و تثبیت جمعیت روستایی به ارمغان آورد.اشتغال

اقتصادی، حفاظت میراث زمین، توسعة ژئومورفوتوریسم، ژئومورفوسایت،  :هاکلیدواژه

 باداب سورد.  

 مقدمه .7

توانند گردشگران را به سوی  ود بیت  ود میهای گردشگری متناسب با میزان جراجاذبه

ها دارای اهمیت است. سا تار گردشکگری جلب کنند. در این زمینه، سا تار جراب این پدید 

بیشکتری را بکرای ارتقکای تقا کای  ۀانگیکزتوانکد ی  مکان در برگیرندۀ عواملی است که مکی

  و چیکدآسکتین ،)قربکانی وردریزی برای آن مککان فکراهم آگردشگری در ی  مکان، با برنامه



 29        ...                  یومورفژئ یهاراثیم یستیژئومورفوتور یهایتوانمند یابیارز            ال شانزدهم              س

 

مند است ککه یک  فکرد های گردشگری مبتنی بر سا تاری نظا قابلیت (.5، ص. 2903، مهری

ای آن عنوان توریست نیازمند است، در رابله بکا تمکامی شکرایر گردشکگری و مفکاهیم پایکهبه

  واهند بکودقادر  ود جرابیت میزان با متناسب و (2 ، ص.2333، 2)فنل اطلاعاد داشته باشد

 دارای هکاپدید  این انداز و سا تارزمینه، چشم این در  ود جلب کنند. سوی به را گردشگران

   .(03 ، ص.2932، هرآبادی و علیزاد ، نگهبان، رحیمی)یمانی است اهمیت

 ویژ  دانکش ژئومورفواکوژی()به نیزم علو  بر یمبتنای رشتهی میاندانش 5سمیتورمورفوژئو

 ،)مقیمککی اسککت هاتیژئومورفوسککا یابیککارزهککدف اصککلی آن  کککه تاسکک یگردشککگر و

سکوی بکار از  واژ  اولاین  .(211، ص. 2932، آرانی، علیزاد  و اروجیهدائیهرآبادی، رحیمی

میلکادی در سکمپوزیومی در  5881ی  ژئومورفواوژیست ایرانی به نا   ، ج. زمردیان در سکال 

م و اقکداماد حفکاظتی از میکراث ژئومورفیک  توریسکتوسعة اندن ملرح شد که اصول آن را 

 9ژئومورفوسککایت (.291، ص. 2932، صککدریو نکوئی 5881)زمردیککان،  دهککدتشکککیل می

شود ککه می توریسم محسوبمورفوهای ژئومورفی (، مفهومی نسبتا جدید در دانش ژئومکان)

اث ژئومورفیک  در شکنا تی دارد. میکریا زمین 1به نوعی تناسب مفهومی با میراث ژئومورفی 

گیکرد. ها و فراینکدها را در بکر میسلح زمین گسترد  شد  است و ابعاد متنوعی از مکانیز  فر 

ی حاصل از فرایندهای دینامیک  بیرونکی و دینامیک  هااندفر ها، در ملااعاد ژئومورفوسایت

گردشکگری را های مهم و بسیاری از جاذبهاست گردشگری  ی ارتقاکانونی  ةنقلغااباً  درونی،

عنوان عوامکل مکمکل های گردشگری به(. که سایر جاذبه9، ص. 2339، 2)مای دهدتشکیل می

توانند بر توانمندی و ، می1شنا تیبه همرا  تنو  زمین غیر از قبیل فرهنگی، تاریخی، مرهبی و

، توانکد پلکی بکین تحقیکم علمکیهای آن بیافزاید. در این چارچوب، ژئومورفوسایت میارزم

عناصکر طبیعکی و  ،های هنری باشد. همچنینها و نشانهترکیب و یکپارچگی فرهنگی و ویژگی

به منظکور ککاربرد ملااعکاد علمکی و  اندازچشم ةملااعفرهنگی در این رویکرد جدید جهت 

                                                 
1. Fennel 

2. Geomorphotourism 

3. Geomorphosite 

4. Geoheritage 

5. May  

6. Geodiversity 
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(. بکه 555، ص. 5822 ،2، آمادیو، باگنیا، کاردیلو و اکوگری)اوگری ترکیب شد  استارزشیابی 

از تکاریخ زمکین داشکته  و شکنا ت توانند سند آشکاری در آگکاهیمی هافوسایتعلاو  ژئومور

 (.  213 ، ص.5881 ، 5)زوروس باشند

عوامل فعال بیرونی و غیرفعال درونی  ةنتیجهایی هستند که سیستممورفوها ژئومورفوسایت

نکد  و باشند. ارزم ی  ژئومورفوسایت به دایل توجه آن به حفاظت برای آیدر ی  منلقه می

هایی ککه بکه یک  ژئومورفوسکایت داد  های گردشگری بسیار زیاد است. ارزمتجمع سرمایه

شود دو عنصر مهم دارد: ارزم علمی و مکمل شامل ارزم تاریخی و فرهنگکی، محیلکی، می

، 5822، 1فیلیکت و سکور )( و 2212 ، ص.5822 9، نداا و دوبر )کومانسکو اقتصادی، زیبایی

اهمیکت ژئومورفوسکایت را در نقشکی ککه در شناسکایی تاریخچککه و  2ردگرانکدیگا(. 222 ص.

هکای بکه ارزم 1داند و بر ی دیگر مانند پیاسنته و پانیزابازسازی تاریخ زمین اهمیت دارد، می

بکه  (.95 ، ص.2903)مختکاری،  کنندکید میأفرهنگی و تاریخی و اکواوژیکی و اقتصادی نیز ت

گیرد دیدگا  ترکیبی است که علکاو  بکر مورد توجه قرار می عرصه بیشتر این در آنچه طورکلی

چرا که  ؛دهداقتصادی، قوانین حفاظتی را نیز مورد توجه قرار می ةتوسعهای فراهم کردن زمینه

ایکن چشکم بسکیاری از  و تواند تهدیدی بر پایداری گردشگری باشکدتوجه صرفا اقتصادی می

دید  و از بین بروند. بر ی ماننکد اشککال کارسکتی  آسیب ،ممکن است در اثر استفاد  اندازها

ها بینند. تخریکب ژئومورفوسکایت یلی زود آسیب میغیر  ها و ها، چشمهدرون غارها، فسیل

، ایونک )سکای باشکدهکا میو عکد  آگکاهی آننادرسکت  های گردشگریبیشتر توا  با فعاایت

 رورد و جایگا  حفاظکت میکراث  این مسائل، (.1 ص.، 5828، 1فن ، شیمین  و یان جیان

تواند به اشککال مختلفکی ماننکد ایجکاد می شنا تیحفاظت میراث زمین .کندزمین را آشکار می

، ایجککاد قککوانین و تمهیککداد حفککاظتی و تعیککین منککاطم فیزیکککی در ژئومورفوسککایتموانککع 

                                                 
1. Lugeri Lugeri  & Amadio &  Bagnaia & Cardillo & Lugeri 

2. Zouros 

3. Comanescu & Nedelea & Dobre 

4. Fiulet & Sourp 

5. Grandigard 

6. Panniza and Piacente 

7. Sai leung & Jiangfeng &  Shiming & Youngi 
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تقویککت ( و نیککز 503، ص. 5822، 2، ایلیکان و دنککیسهککا )ژوسککلیشکد  مثککل ژئوپارکحفاظت

هکا و اصکلی ایکن رومگیرد که در نهایت هکدف  ها صوردهای علمی ژئومورفوسایتارزم

، 5822 ،5)ماران باشدهای ژئومورفی  میها، حفاظت، ارتقاء و ترویج فرایندها و نمونهسیاست

ها در جهان دیدگا  های ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایتدر تدوین مدل ،(. از این رو13 ص.

بکه یبی حاکم است و این رویکرد همچنان در حال بازنگری و اصلاحاد سا تاری اسکت. ترک

را تواند رونکد جکامعی میدانی می تجارب و پیمایشهای بومی بر اساس طور کلی طراحی مدل

د تا علاو  بکر جامعیکت اصکول گردشکگری پایکدار، توریسم فراهم ساز-مورفوملااعاد ژئو در

 بکرداری قکرار گیکردسب با سکلح تعکادل ژئومورفیک  مکورد بهکر ها متناروند حفاظت سایت

در ایکن ملااعکه پکس از  (.58، ص. 2939 آرانی و احمکدی،هرآبادی، هکدائی، رحیمی)صفاری

 گیکری ازبهکر  ها وهای ارزیکابی ژئومورفوسکایتمدل منتشریافته از مع از تحقیقادبررسی جا

 ۀگسکترر بکه فردتکرین میکراث ژئومورفیک  در های میدانی در ارتباط با یکی از منحصپیمایش

 ةمنزاااگویی جامع و بومی را به داردهای پلکانی باداب سورد، تلام یعنی چشمه ؛ایران زمین

 سازماندهی و فراهم شدن بستری برای توسعه و پایدارسازی محیر ارائه دهد.  

 تحقیق پیشینة .2

های مورفوژنتیک  در سیسکتم گرشته این مو و  در قااکب بررسکی عملککرد ةدهدر ی  

امکروز  ایکن ن قرار گرفته اسکت. اارتباط با مسایل ژئوتوریسم مورد توجه پژوهشگران و محقق

شکود. در ایکن های بومی متنکوعی طراحکی و اجکرا میدانش در روند تکاملی قرار دارد و مدل

. صر شکد  اسکتمخت ایهای ارزیابی از سوی محققین جهانی اشار هایی از مدلبخش به نمونه

ها مکورد اسکتفاد  های ایران هر کدا  از این مدلااز  به ذکر است در ملااعاد ژئومورفوسایت

 .(2 )جدولقرار گرفته است 

 

 
 

                                                 
1. Joseli  &  Eliane &  Denise 

2. Maran 



 و یکم ای                                             شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      21

 

 شده در کشورهای اروپاییهای ارزیابی ارائهبرخی از مدل -7جدول

  2931نگارندگان،  ر: أم

 هاژئومورفوسایت معیارهای طراحی شده نویسندگان

 (5882) 2ااون پر

در دوبخش اصلی: معیارهای ژئومورفواوژی: زیبایی 

اقتصادی و  -فرهنگی، اجتماعی-ظاهری، علمی، تاریخی

 .وریوری و کیفیت بهر وری: میزان بهر معیارهای بهر 

های ژئومورفوسایت ارزیابی

کوهستانی چامونیکس منلقة 

 در کشور  سوئیس

یرا، ، پرییراپری

 5براگاکائتانو و 

(5881) 

با استفاد  از دو عیار اصلی ژئومورفواوژی )شامل 

معیارهای علمی و مکمل( و مدیریتی )شامل معیارهای 

 .استفاد  و حفاظی(

ارزیابی ژئومورفوسایت در 

پارک ملی مونتشینو در کشور  

 پرتقال

، فونتانا، کازای  رینارد

 (5881) 9و اسکاپازا

مل. در عیار علمی در دو بخش اصلی عیار علمی و مک

حفاظت، شرایر شا ص بودن، کمیابی و جغرافیای 

دیرینه؛ در عیار مکملاکواوژیکی، زیبایی، فرهنگی و 

 .اقتصادی ارزیابی شدند

های ارزیابی ژئومورفوسایت

 بلنیو در کشور سوئیسدرۀ 

فیلیت و 

 (5822سور )

تعیین ی  روم ارزیابی در قااب معیارهای مبتنی بر 

 یریتی و گردشگریهای مدارزم

های ارزیابی ژئومورفوسایت

پارک ملی پیرنه در کشور 

 فرانسه

، موریکی، فاسیلاس

 1دیماترو و گئورگ

(5822) 

میعار اصلی مبتنی  1طراحی ی  مدل ارزیابی بر اساس 

 های علمی، حفاظتی و گردشگری.برارزم

 هایژئومورفوسایتارزیابی

در  2ژئوپارک سیلوریتیس

 کشور یونان

نداا و کومانسکو 

 (5822)دوبر 

شنا تی، فرهنگی،  تعیین مدای مبتنی بر پنج ارزم علمی، زیبایی

 .اقتصادی و مدیریتی

های ژئومورفوسایت ارزیابی

 ویستا در کشور رومانی درۀ 

، سندرو، بروشی

  1کوستا و آابرتو

(5822) 

سه بخش اصلی: کیفیت ظاهری و ذاتی و  پایة بر 

عنوان ی  منبع تانسیل استفاد  بههای علمی، پجنبه

فرهنگی، گردشگری و آموزشی و تهدیداد بااقو  و 

 .نیازهای حفاظتی

 هایژئومورفوسایتارزیابی 

 شمال کشور اسپانیامنلقة 

  1و همکاران وارونا

(5821) 

گانه شامل ارزم پنجطراحی مدای مبتنی بر معیارهای 

 .علمی، آموزشی، کارکردی، حفاظتی و گردشگری

 هایژئومورفوسایت ارزیابی

 انه روددرۀ ژئوپارک 

 ویستواادرکشور اهستان

                                                 
1. Pralong 

2. Pereira & Pereira & Caetano & Braga, 

3. Reynard & Fontana  & Kozlik & Scapozza 

4. Fassoulas & Mouriki &  Dimitriou & George 

5. Psiloritis  

6. Bruschi  & Cendrero  & Cuesta & Albertos 

7. Warowna & et al 

mailto:jwarowna@umcs.pl
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  تحقیق روش شناسی .3

 مورد مطالعهة منطق. 7. 3

اند، ملی کشور بکه ثبکت رسکید  -عنوان یکی از آثار طبیعیهای باداب سورد که بهچشمه

 چشکمگیری پدیکدسکاز هسکتند ککه رسکوباد رنگکین های تراورتنای کمیاب از چشمهنمونه

اسکتان سکمنان قکرار  ۀمحکدوداند. این در منلقه کیاسر جنوب استان مازندران و نزدیکی آورد 

ها، ایکن چشکمه ةبرجسکتاست. ویژگی « روستای اروست»ها ترین روستا به آندارند و نزدی 

های پلکانی طبیعی از رسوباد رنگارن  تراورتن در شیب ملایم ی  تپکه گرفتن حو چهشکل

نظیکر را در ایکن نقلکه پدیکد بیای و ککر  یک  ترکیکب های سرخ، نارنجی، قهکو ست. رن ا

 ورنکد ها در جاهای دیگر جهان نیز به چشکم میهایی مانند این چشمهاند. اگرچه نمونهآورد 

های بکاداب سکورد، برتکری و جکرابیت )همانند پاموکااه در ترکیه(، اما ترکیب رنگی چشکمه

 ها درایکن چشکمه(. 210 ص. ،2932ککاظمی،)امری شناسکی دارنکدزیبکایی بیشتری از دیکدگا 

نظیر هستند. اطراف چشمه پوشکید  از بی ایران جای دارند، در تراز دریا متری از 2012 بلندای

ایکن . های سوزنی برگ اسکتوحشی و ارتفاعاد باااتر پوشید  از جنگل زرش  هایدر تچه

حجکم آب  و رنک ، بکو و مکز  ی کاملاً متفاود از احکا هابا آب چشمه باداب شامل چندین

متر و عمم زیاد اسکت.  22پرآب دارای آب بسیار شور و استخری با قلر حدود  ةچشماست. 

 دو  که در بااادست و شمال غربی این چشمه قکرار دارد، تکرم مکز  و دارای آبکی بکه ةچشم

هکای است. جریکان آبتهنشس رسوب آهن است، در اطراف چشمه کمی رن  قرمز و نارنجی

در شیب پایین دست کوهستانی  ود، صدها طبقکه ها، ها طی سالرسوبی و معدنی این چشمه

و قرمز در  زرد نارنجی، متنو  هایبه رن  و منحصر به فرد پلکانی بسیار زیبا ةحو چها و د 

ی و ویژگکی اصکل ةجاذبها در واقع است. این طبقاد و حو چههای مختل  پدید آورد انداز 

 (.  2 )شکل .های باداب سورد استچشمه
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 مورد مطالعه در استان مازندران و شهرستان ساری  محدودة موقعیت   -7شکل 

  2931نگارندگان،  ر: أم

 

 
 

 

 

تصاویری از ژئومورفوسایت باداب  - 2شکل

 7333سورت در تابستان 

  ر: نگارندگان  مأ 

 

ری از ژئومورفوسایت باداب تصاوی -3شکل

  7333سورت در تابستان 

 مآ ر: نگارندگان  
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 کارت شناسایی ژئومورفوسایت باداب سورت -2جدول 

 2931،  ر: نگارندگانأم
 هاشاخص شناسه

ت
موقعی

 

 (اداب به معنی آب گازدار و سورد به معنی شدد اثر استب سورد)ببادا نا  محلی ورسمی

 موقعیت نسبی
کو ، روستای استان مازندران، جنوب شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان پشت

 .   واستسورد، حدفاصل روستاهای اروست و مال

 شرقی  29° 22' 59"شماای و  91° 52'21" موقعیت ریا ی

 ترم 2098 ارتفا 

ساختار ژئومورفولوژی
 

 های رسوبی ساز، حو چههای تراورتنچشمه نو 

 نحو  پیدایش

 مس، منگنز، ملاح دیگری از ترکیباد آهن،های دارای کلسیم و ابر اثر  روج آب
اکسید کربن فراهم شرایر برای آزاد شدن دیاز زمین،  سیلیس و بعضی عناصر دیگر

صورد کربناد کلسیم ه کلسیم را ب ،ز ترکیباد کلسیمآب غنی ا بر اثر تبخیرد و شومی
این ترکیباد با توجه به نو  نا ااص ا افی که همرا  دارند  .گراردمیبه تدریج برجای 

گیرند. از طرفی با می غیر  ای وزرد، قرمز، بژ، سفید و سبز و قهو  ی شاملهایرن 
اایه  صورد اایههاری بگررسوب، فرایند تغییر فصل وتوق ، کاهش و افزایش سرعت

وجود های تراورتنی بگیرد و در نهایت در طول هزاران سال محدود انجا  می
گر  و غنی از املاح است که  ای آب نسبتاًهای باداب سورد نیز چشمهآید.چشمهمی

 . هایی از نو  تراورتن بر جای گراشته استدر طول زمان سن 
 حاصل از رسوباد تراورتنهای پلکانی حو چه سا تار و فر 

 فرایندهای رسوبی دینامی 
  وردگی اابرز درپلیوستوسن و پلیوسنهمزمان با آ رین چین سن نسبی دور 

 گراری تراورتن های رسوبسیستم وابستگی اصلی به

جنبه
های کاربردی

 

 دسترسی

-اروست ایروست-تلمادر را سه-هفواادمحل-شهمیرزاد-شهرهدیم-سمنان-تهران:2مسیر
 سوردباداب

 باداب سورد -روستای اروست -را  تلمادر سه -کیاسر-ساری-: تهران5مسیر
از این روستا تا  وسمنان و ساری تا روستای اروست جاد  آسفاات  شهرهای از

 . اکی استکیلومتر 9جاد  به طول های باداب سورتچشمه
 نظیر بودن در جهانچشمه در ایران و کمنظیر بودن بسیار زیاد، با توجه به بی سلح جرابیت

 و عیت حفاظت
شد  بر اثر های تشکیلبسیار  عی ، با وجود حساسیت بسیار این پدید  و پلکان

گونه اقدامی جهت محافظت یا ممانعت از ورود گردشگران به گراری، هیچرسوب
 شود. ها انجا  نمیحو چه

 محلی.   ةنقلیتورهای گردشگری، وسایل  ارتباطاد
  ( غیر  های گردشگری )پارکین ، اقامتگا ، سرویس بهداشتی وفاقد زیرسا ت هازیرسا ت
 غیر  ها وها بر اثر رفت و آمد گردشگران، آاود  شدن آب چشمهتخریب حو چه بر وردها

 وصعیت قانونی
 توسر سازمان میراث 2901عنوان دومین میراث طبیعی ایران در سال شد  بهثبت

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
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 تحقیقروش . 2. 3

ای ااعکاد کتابخانکهدر گکا  اول از مل شناسی این نوشتار از دو بخش تشکیل شد  است:از نظر روم

 .ملااعاتی، تفسیر ژئومورفوسایت مکورد ملااعکه و ةپیشینها، علمی از مو و  ژئومورفوسایت برای تحلیل

هکا، فراینکد ارزیکابی نامهبکه کمک  ملااعکاد میکدانی و تحلیکل پرسکش گکا  بعکد استفاد  شکد. درغیر  

ایکن مکدل ژئومورفوسایت مورد ملااعه در چارچوب مدای بومی طراحی و مورد ارزیکابی قکرار گرفکت. 

 مکورد ملااعکه اسکت و منلقة متناسب با شرایر  های جهانی است کهشد  تلفیقی از معیارهای مدلتعری 

بر سه رککن اساسکی شکامل  پیشنهادی به طور کلی این روم .ن اشار  شد  استبه آ 2شمارۀ در جدول 

ها( و ارزم افزایی ژئومورفواوژی(، ارزم  دماتی )سکلوح  کدماتی و زیرسکا ت)دانش ارزم علمی

رککن مکورد  (. در این مدل برای هرککدا  از سکه1 )شکل حفاظت و پایداری از میراث زمین استوار است

 ی  شد.  تعرنظر، معیارهایی 
 

 
 

 میراث باداب سورت پتانسیل  ی در نمایشتلفیق شدهمدل ارزیابی طراحی ةگانابعاد سه -4 شکل

  2931نگارندگان،  ر: أم 
 

 افزایی ژئومورفولوژی الف: دانش

شکنا تی زمکین ۀپدیکدمو کو  انحصکاری یکا کمیکابی یک   ژئومورفولوژی:پدیدة کمیابی 

دهد. در این معیکار کمیکابی پدیکد  در ها را افزایش می مو وعی است که ارزم و عیار پدید

هرچکه نکادربودن  ،شود. به عبارد بهتکرای )استانی(، ملی و یا جهانی ارزیابی میسلوح منلقه
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شود گردشگران بیشتری را از سراسر کشور و یا حتی جهان به ی  پدید  بیشتر باشد باعث می

 سمت  ود جرب کند.      

دهنکد  شنا تی از قبیل تنو  فرایندهای تشکیلین مو و  بیانگر تنو  زمینا :ژئودایورسیتی

افزایکی پیچیکدگی، ارزم دانکشاست که علاو  بر غیر  آمیزی ودینامی  درونی و بیرونی، رن 

 دهد.  علو  زمین را ارتقا می

بکرای هرچقکدر شکنا تی زمکین ۀپدیکدیک   :ارزش آموزشی دانش زمین برای گردشـگران

اگکر  ،عنکوان مثکالاز ارزم آموزشی بیشتری بر وردار است. بکه ،باشدتر قابل فهمان گردشگر

دارای ارزم آموزشکی د ککرسکازی را شکبیهغیکر   وبکادی  به کم  ی  فر ، فرایندهای بتوان

 بیشتری  است.  

و فکر   آمیزین رنیز تنو  این معیار سلح زیبایی سایت را از منظر علمی و  :شناسیزیبایی

 دهد. د  مورد ارزیابی قرار میپدی

گردشکگران را رؤیکت ژئومورفوسایت هرچه بهتر بتوانکد قابلیکت پدیدۀ ی   :قابلیت رویت

 طواانی فراهم کند، دارای ارزم بیشتری است. سیرهایدر م رویبدون تحمل سختی و پیاد 

 توانککد بککر ارزمانتشککار تحقیقککاد علمککی از یکک  ژئومورفوسککایت می :علمــیمطالعــات 

ها سایتز ی  پدید  در وبشرح بیشتر ا ،عنوان مثالثیرگرار باشد. بهأی  پدید  ت افزاییدانش

 دهد. ها را ارتقا میو نیز تحقیقاد علمی صورد گرفته از زوایای مختل ، ارزم و عیار پدید 
 

 های دانش ژئومورفولوژیارزش -3جدول 

  2931نگارندگان،  ر: أم
های دانش ارزش

 لوژیژئومورفو

 میزان ارزیابی:

1/1-71 

 میزان ارزیابی: 

1-1/1 

 میزان ارزیابی: 

1/2-1 

 میزان ارزیابی:

 1-1/2 

 ۀپدیدکمیابی 

 ژئومورفواوژی

منحصر به فرد  ۀپدید

 جهانی

منحصر به  ۀپدید

ای فرد منلقه

 ) اورمیانه(

منحصر به فرد  ۀپدید

 ملی )ایران(

منحصر به فرد  ۀپدید

 در سلح منلقه

تنو  زمین شنا تی 

 )ژئودایورسیتی( 

تنو  عاای فرایندهای 

درونی و 

 زاشکلبیرونی

 فاقد تنو   در سلح متوسر در سلح  وب 
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 3ادامه جدول 
های دانش ارزش

 ژئومورفولوژی

 میزان ارزیابی:

1/1-71 

 میزان ارزیابی: 

1-1/1 

 میزان ارزیابی: 

1/2-1 

 میزان ارزیابی:

 1-1/2 

ارزم آموزشی 

ش زمین برای دان

 گردشگران

ای تیپی  برای نمونه

غیر کارشناس علو  

 زمین

ای تیپی   نمونه

برای کارشناس 

 علو  زمین

ای معموای برای نمونه

غیر کارشناس علو  

 زمین

ای معموای برای نمونه

 کارشناس علو  زمین

  عی  متوسر  وب عاای شناسی زیبایی

  عی  متوسر  وب عاای قابلیت رویت 

 ااعاد علمی  مل
انتشار تحقیقاد در 

 سلح جهانی

انتشار تحقیقاد 

 در سلح ملی

انتشار تحقیقاد در 

 سلح استانی

عد  انتشار تحقیقاد 

 علمی

 

 های خدماتی گردشگری ب. زیرساخت

مو و   دماد گردشگری از موارد بسیار  روری و ککاربردی  رسانی گردشگری:خدمات

بهداشکتی، مراککز فکروم مواردی نظیکر وجکود سرویسگردشگری است.  ةتوسعبرای ارتقای 

 گردشگری است. ةتوسعترین اقداماد تحقم از ابتدایی غیر تغریه و

با توجه بکه ایکن مو کو  ککه آگکاهی، گکا   و غیره(: سطح خدمات شناسایی)بروشور، تابلو

اقتصادی و حفاظت میراث زمکین اسکت.  کروری اسکت  کدماتی  ةتوسعنخست در مو و  

 شنا ت میراث زمین فراهم شود. مواردی از قبیل بروشور، نصب تابلوهکای راهنمکا و مبتنی بر

 این موارد است.    ةجملاز  غیر 

گردشکگری،  ةتوسعیکی از موارد قابل توجه در مو و   تقویت اقتصاد محلی و کارآفرینی:

گردشکگری های ایجاد پویایی در اقتصاد محلی و بومی برای مراکز سکونتگاهی پیرامون سایت

شود ککه در وثر در تثبیت جمعیت روستایی محسوب میؤاست. این مو و  از جمله عوامل م

 .   شودمیسایت ارزیابی -ارزیابی ژئومورفو

اصکلی و فرعکی( و یکا  ۀجکاد) هکای همکوارمو و  دسترسی از طریکم را  دسترسی:نحوة 

ری را تحکت تکاثیر قکرار های گردشگهای شوسه(، تحقم زیرسا تااعبور )جاد های صعبرا 

 دهد.می
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این معیار و عیت بازدیدکننکدگان فعلکی از پدیکد  را  :میزان تقریبی بازدیدکنندگان در سال

اقتصکادی و حفاظکت از  ةتوسکعکند. شمار کمّی بازدیدکننکدگان از هکر دو جهکت یارزیابی م

 میراث زمین از اهمیت قابل توجهی بر وردار است.  

تکوان از زمانی از سال میفصول و چه  در که این مو و  :ردشگریگ -های اقلیممحدودیت

ها تنهکا در ژئومورفوسایت دیدن کرد، قابل توجه است. بدیهی اسکت بعضکی ژئومورفوسکایت

ها و مناطم  ش ( و بر کی در تمکا  ایکا  )بیابان قابل گردشگری استسرد دورۀ بر ی ایا  

بنکدی تقکویم اقلکیم گردشکگری شکامل و پهنکهبه همین دایل تحلیکل سال قابل استفاد  است. 

 گراری  روری است.  و عیت دما و بارم در این بخش به منظور ارزم

گردشکگری فعلکی را از  برگکزاری تورهکای ۀنحواین مو و   :برگزاری تورهای گردشگری

که در چه ایامی از سال این تورهکای گردشکگری  دهدنظر کمیت و کیفیت مورد توجه قرار می

 شود.زار میبرگ
 های خدماتی گردشگریزیرساخت -4جدول 

  2931نگارندگان،  ر: أم

های خدماتی زیرساخت

 گردشگری

 میزان ارزیابی:

1/1-71 

 میزان ارزیابی: 

1-1/1 

 میزان ارزیابی: 

1/2-1 

 میزان ارزیابی:

 1-1/2 

 رسانی گردشگری دماد
 28 ةفاصلدائمی در 

 کیلومتر 

 ةفاصلدائمی در 

 کیلومتر28 بیشتر از

در ایا   اص در 

 کیلومتر28 ةفاصل

در ایا   اص در 

 28بیشتر از  ةفاصل

 کیلومتر

سلح  دماد شناسایی 

 ( و غیر  .)بروشور، تابلو
  عی  متوسر  وب عاای

تقویت  اقتصاد محلی و کار 

 آفرینی 
  عی  متوسر  وب عاای

 دسترسی محلی شوسه ۀجاد از طریم فرعی ۀجاداز طریم  اصلی ۀجاداز طریم  دسترسیۀنحو

میزان تقریبی بازدیدکنندگان 

 در سال

بیش از ی  میلیون 

 نفر

هزار تا  288بین 

 ی  میلیون نفر

 288هزار تا  28بین 

 هزار نفر

هزار  28کمتر از 

 نفر

 -های محیلیمحدودیت

 اقلیمی گردشگری

فاقد محدودیت 

 فصلی

قابل دیدار در بیشتر 

 فصول سال

محدود به فصول 

  اص

محدود به روزهای 

  اص 

 برگزاری تورهای گردشگری
های در تما  ما 

 سال

برگزاری چندبار  

 در طول سال

برگزاری درایا  

  اص)نوروزی ....(
 فاقد تور گردشگری
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 ج. حفاظت میراث زمین شناختی  

این معیار بر عملکرد فرسایش زمین شامل فرایند کاوم، حمکل و  :عملکرد فرسایش طبیعی

 ژئوتوریستی اشار  دارد.    ةمحوطاد در سلح رسوب مو

این مو و  مربکوط بکه فرسکایش انسکانی و عملککرد آگاهانکه و یکا  نخوردگی:میزان دست

 نااگاهنه انسان در تغییراد ژئومورفوسایت است. 

مو و  حساسیت مبتنی بر میزان شکنندگی پدید  است. به  حساسیت و شکنندگی )بالقوه(:

بکه طکور بکااقو  از سکلح  غیکر  ، اشکال استلاگتیت و استلاگمیت در غار وهاعنوان مثال فسیل

شکنندگی فراوانی بر وردارند. به همین دایل هرچه حساسیت سایت کمتر باشکد دارای ارزم 

 بیشتری است. 

این مو و  به نوعی مشکابه معیکار قبلکی  ظرفیت تحمل آسیب در صورت استفاده )بالفعل(:

گردشکگر  ۀاسکتفاداین معیار ظرفیکت تحمکل سکایت را در صکورد  است با این تفاود که در

 کند.  ارزیابی می

 اقلیمی و ژئومورفواوژی  در منلقکه وقو  مخاطراد طبیعی :طبیعیاحتمال وقوع مخاطرات

از جمله مواردی است که احتمال بیشکتر  غیر  از قبیل  شکساای، زمین ارز ، سیلاب، توفان و

 دهد.   یت را کاهش میارزم ژئومورفوسا ،آنوقو  

ای، ملکی یکا جهکانی عنوان اثر منلقهاین مو و  مبتنی بر ثبت اثر به :تدوین قوانین حفاظتی

 اهمیت و توجه ژئومورفوسایت است.     ۀدهنداست که نشان

این مو و  مبتنی بکر ارزیکابی و کعیت اجکرای قکوانین  :سطوح اجرایی تمهیدات حفاظتی

جرایی است که در حال حا ر از چه سلحی بر وردار است و آیا حفاظتی از سوی نهادهای ا

   و ع موجود شرایر اید  آای برای حفاظت ژئومورفوسایت است؟   
 

 ارزیابی حفاظت میراث زمین -1 جدول

  2931 ر: نگارندگان، أم
حفاظت میراث زمین 

 شناختی 

 میزان ارزیابی:

1/1-71 

 میزان ارزیابی: 

1-1/1 

 میزان ارزیابی: 

1/2-1 

 میزان ارزیابی:

 1-1/2 

  یلی زیاد زیاد متوسر کم عملکرد فرسایش طبیعی 
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 1ادامه جدول 
حفاظت میراث زمین 

 شناختی 

 میزان ارزیابی:

1/1-71 

 میزان ارزیابی: 

1-1/1 

 میزان ارزیابی: 

1/2-1 

 میزان ارزیابی:

 1-1/2 

 میزان دست نخوردگی
بدون آسیب 

 دیدگی
 دیدگی جزئیآسیب

دیدگی بآسی

 اساسی

های  دیدگیآسیب

سا ت و ساز 

 انسانی

حساسیت و شکنندگی 

 )بااقو (
  یلی زیاد زیاد متوسر کم

ظرفیت تحمل آسیب  در 

 صورد استفاد  )باافعل(
 کم متوسر زیاد  یلی زیاد

احتمال وقو  مخاطراد 

 طبیعی 

کاملا کنترل 

 شد  

تا حدودی کنترل 

 شد  
 غیرقابل کنترل نشد  کنترل

 تدوین قوانین حفاظتی 
تدوین قوانین 

 مصوب ملی 

تدوین قوانین 

 مصوب استانی 

تدوین قوانین 

 مصوب محلی

بدون و ع 

 قوانین 

سلوح اجرایی تمهیداد 

 حفاظتی 
 بدون محافظت نامحدود محدود کامل

 

 تحقیقهای یافته. 3. 3

 داب سورت اقتصادی ژئومورفوسایت با ةتوسعزیابی پایداری و ار . 7.  3.  3  

گانکه مکورد های سکهدر جدول زیر، ژئومورفوسایت بکاداب سکورد براسکاس عیارسکنجی

 28تکا 8. به این ترتیب که میزان ارزیکابی ها مشخص شدارزیابی قرار گرفت و جمع نمراد آن

 (.  1 )جدولها در جدول زیر قرار گرفت هر معیار مشخص شد و مجمو  آن
 

 ورفوسایت باداب سورت ارزیابی توانمندی ژئوم -6جدول 

  2931نگارندگان،  ر: أم

 ژئومورفوسایت
دانش افزایی 

  61ژئومورفولوژی 

های خدماتی زیرساخت

 11گردشگری

حفاظت میراث 

 11زمین شناختی 

 ارزش نهایی

211 

 2/281 2/51 2/52   2/22 باداب سورد
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ارزم علمکی ککه  افزایی یاتوان گفت سلح عیار دانشمی ا  کلی به جدول فوقدر ی  نگ

امکا دو عیکار دو  ؛ مو وعی بااقو  و طبیعی است از ارزم و پتانسیل بااایی بر کوردار اسکت

سهم بکه نسکبت کمتکری  ، ازرسانی و حفاظت که دو مو و  انسانی استیعنی سلح  دماد

 سازد.  ریزی و سلوح اجرایی چندجانبه را  روری میبر وردار هستند و بنابراین برنامه

تکوان گفکت از افزایکی ژئومورفواکوژی میشد  مو و  از دانشیابی معیارهای تنظیمدر ارز

امتیاز( معیارهای این عیار از سلح بااایی بر وردار هسکتند. بکه عبکارد  28میان حداکثر نمر  )

توان گفت ژئومورفوسایت باداب سورد از نظر کمیکابی و منحصکربه فکرد بکودن در می ،دیگر

(، 0) زمکین بکرای گردشکگراندانش آموزشی  (، ارزم1) شنا تیزمین(، تنو  3) سلح جهان

های بسیاری را برای (، پتانسیل2/1علمی ) ( و ملااعاد28) رویت(، قابلیت 28) شناسی زیبای

 (.    2 )شکل گردشگری فراهم  واهد سا ت ةتوسعگراری و تحقم سرمایه
 

 
 )ارزش علمی( ئومورفولوژیافزایی ژدانش ةشاخنمودار ارزیابی  -1 شکل

  2931نگارندگان،  ر: أم
 

امتیکاز(  28) مکدنظر ۀنمررسانی از میان حداکثر شد  از  دماددر ارزیابی معیارهای تنظیم

های علمی از سلح نسبتا  عیفی بر وردار هسکتند. بکه معیارهای این عیار در مقایسه با ارزم

و  )بروشکور، تکابلو لح  کدماد شناسکایی(، س2) رسانی گردشگریطوری که از نظر  دماد
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(، میککزان تقریبککی 1دسترسککی) ۀنحککو(، 5تقویککت اقتصککاد محلککی و کککارآفرینی ) (2) (غیککر 

( و برگکزاری 2/1) اقلیمکی گردشکگری -های محیلکیدودیت(، مح9) بازدیدکنندگان در سال

هکای وریهای مورد نیکاز و نیکز بهر توجهی به زیرسا ت(، نشان از بی1) تورهای گردشگری

 (.  1 بدون سازماندهی و مبتدی از این ژئومورفوسایت است )شکل
 

 
 های خدماتی نمودار ارزیابی شاخه زیرساخت  -6شکل 

  2931نگارندگان،  ر: أم
 

تکوان گفکت از میکان شد  از مو و  حفاظت و پایداری نیز میدر ارزیابی معیارهای تنظیم

ارهای این عیار همانند زیرسا ت های  دماتی از سکلح امتیاز( معی 28مورد نظر) ۀنمرحداکثر 

سورد از نظر معیارهای مکورد ژئومورفوسایت باداب ، عیفی بر وردار است. به عبارد دیگر

 (، حساسکیت و شککنندگی9) دست نخکوردگی (، میزان0) طبیعی یعنی عملکرد فرسایش ؛نظر

(، احتمال وقکو  مخکاطراد 2) ل()باافع (، ظرفیت تحمل آسیب در صورد استفاد 5) )بااقو (

(، بیکانگر ایکن 8) (، سکلوح اجرایکی تمهیکداد حفکاظتی3) (، تدوین قوانین حفاظتی1طبیعی)

این  مو و  است که اگرچه از نظر تدوین قوانین حفاظتی و ثبت این اثر در فهرست آثار ملی،

ی متناسکب بکا اشکد عمکل هکیچ اقکدا  سکازماندهی امکا در؛ گرفته استپدید  مورد توجه قرار

 (. 1 های بسیار این سایت صورد نگرفته است )شکلشکنندگی
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 حفاظت میراث زمین  ةشاخنمودار ارزیابی  -1 شکل

  2931نگارندگان،  ر: أم

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 4

گرفته در این مدل، ژئومورفوسایت باداب سکورد اگرچکه در های صوردملابم با ارزیابی

شکنا تی، ارزم افزایی ژئومورفواکوژی نظیکر کمیکابی پدیکد ، تنکو  زمکینارزیابی معیار دانش

های اکاز  بکرای آموزشی و زیبایی از سلح بسیار مللوبی بر وردار است و به نکوعی پتانسکیل

گردشککگری داراسککت. در مقابککل در دو مو ککو   ۀحککوزگککراری را در ریزی و سککرمایهبرنامککه

های و زمینکه( غیکر  دهی ووب، عکد  سکرویسهای  دماتی فعلی )دسترسی نکامللزیرسا ت

حفاظتی این ژئومورفوسایت)به رغم تدوین قوانین حفاظتی( در مقا  اجرای قوانین حفکاظتی و 

گونکه ای وجود ندارد. به طوری که هکیچشد و سازماندهیثر ؤمیا حتی معرفی پدید ، اقداماد 

 پریر قکراربسیارآسکیب د  وشککنن بروشور، معرفی و حصار در مجاورد این ژئومورفوسکایت

-ها، تخریکب کوتکا  نگرفته است و این مو و  به همرا  ازدحا  گردشگران بر سکلح چشکمه

که مخاطراد طبیعی مانند  شکساای بر به علاو  این سورد را صورد  واهد داد.مدد باداب

تکوان می ،بنکابراین .ها عاملی تهدیدآمیز را به طور مضاع  به وجود آورد  اسکتسلح چشمه

)موانکع فیزیککی،  گفت مو و  ژئوکانسرویشن)یعنی رویکردی ککه شکامل اقکداماد فیزیککی

شکود( مو کوعی بسکیار اساسکی در برای حفاظت از پدید  اعمال میغیر   تابلوهای هشدار و
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 ةبرنامکزیرا عد  توجه به مو کو  پایکداری و حفاظکت در ؛ رابله با این ژئومورفوسایت است

گردشگری این منلقه، ثباد چنکدانی را بکرای تحقکم ایکن مهکم بکه همکرا  اقتصادی و  ةتوسع

محلکی را فکراهم جامعکة اقتصکادی توسکعة سکاز این میراث در صورتی زمینهو  نخواهد داشت

های مشابه، در با توجه نتایج این پژوهش و پژوهش  واهد کرد که با پایدارسازی همرا  باشد.

گراری کلکان گردشکگری در سکلح کشکور سیاسکتسی آسیب شنای  نگا  کلی در ارتباط با 

اقتصادی در دانش گردشگری، همگا  بکا حفاظکت میکراث  ةتوسعریزی و توان گفت برنامهمی

بکومی نیسکت و فراینکد  ةجامعویژ  برای های کارآفرین بهزمین )ادراک پایداری( و زیرسا ت

از جمله راهکارهکای مقابلکه بکا های جامع در این فرایند، مورد توجه قرار نگرفته است. نگرم

بومی و متناسب با شرایر هر منلقه باشکد ککه از اواکین  هایتواند طراحی مدلاین مو و  می

 مان  واهکد بکود.أها به سمت پایداری و پایدارسازی اقتصاد و محیر زیست به صورد توقد 

-دانش میکان گیری ازر و به گونه ااگوهای مدیریتی نیازمند توجهسازی ایناز سوی دیگر پیاد 

دانش اقلیم گردشگری،  ،دیگرهای علو  جغرافیایی است. به عبارد ویژ  در گرایشای بهرشته

نوعی مکمل تحقکم ایکن اهکداف  واهکد بهغیر   ریزی روستایی وای، برنامهریزی ناحیهبرنامه

   بود. 

 نامهکتاب

 و ما. . تهران: انتشاراد ما  نشنا تی ایرااطلس میراث زمین(. 2932کاظمی،  . )امری .2

توانمنکککدی ارزیکککابی (. 2939آرانی،  ؛ احمکککدی،  . )هرآبکککادی، س؛ هکککدائیصکککفاری، ا؛ رحیمی .5

موردی: غکار چکال )ملااعة  کارستی های گردشگری در پایداری و مدیریت مناطمژئومورفوسایت

    .    23 -91، 21، آمایش جغرافیایی فضامرکزی(. نخجیر، استان 

و  فیک -ژئومکور هکایجاذبه از گیریبهر  ژئوتوریسم:. (2903). مهری،  ؛   .چید آستین؛ قربانی، ر .9

ریکزی و برنامکه .همکدان جنکوب در سکیمینۀ در: مکوردیة نمون، کوهستانی هایدر  شنا تیزمین
 .  2-55 (،1) 21، فضا آمایش

 آسکیاب آبریکزة ژئومورفیکی حو ک هاینمکا ارزیابی توانمندی اکوتوریستی (.2903. )د مختاری، .1

  .  51-25، 20 ،جغرافیا و توسعهایران به روم پرااون .  غرب  رابه در شمال
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توریسکم -ژئومورفو(. 2932)آرانی،  ؛ علیزاد ،  ؛ اروجی. ح. هرآبادی، س؛ هدائیمقیمی، ا؛ رحیمی .2

 آزادرا : مکوردی ةملااعکیرا )پریازروم گیریای با بهر جاد  هایسنجی ژئومورفوسایت و قابلیت

 .  213-238، 51، تحقیقاد کاربردی علو  جغرافیایی(. کاشان -قم

مجموعکه مقااکاد همکایش ملکی ها. ژئومورفوسکایت (. آغازی بر ملااعه2932صدری، ب. )نکویی .1
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