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 دماوند با استفاده از مدل رینارد یمنطقههای ارزیابی ژئومورفوسایت

 

 ، ايران.تهران، دانشیار ژئومورفولوژي، دانشگاه خوارزمی ،عزت ا... قنواتی

 ، ايران.تهران، دانشگاه خوارزمی ،دانشیار ژئومورفولوژي ،امیرکرم

 ، ايران.تهران، ژئومورفولوژي، دانشگاه خوارزمی دكتري دانش آموخته ،*سعیده فخاری

 .دكتري ژئومورفولوژي، دانشگاه حكیم سبزواري، سبزوار، ايران دانشجوي ،محسن رضایی عارفی

 ، ايران.تهران، دانشگاه خوارزمی دانشجوي دكتري ژئومورفولوژي ،مرضیه آقا علیخانی

 چکیده

 هايارزش از و رنددا تأكید گردشگري يويژه هايمكان بر كه هستند جديدي مفاهیم ازجملهها ژئومورفوسايت

 است مناطقی ازجمله دماوند. باشندمی برخوردار توأم صورتبه اقتصادي و زيبايی فرهنگی، اكولوژيكی، علمی،

 يتوسعه اساسی هايگام از يكی ازآنجاكه .است كشور سطح در فرديمنحصربه گردشگري هايجاذبه داراي كه

 روش از استفاده اب است شده تالش نوشتار اين در بنابراين ؛است آن گردشگري هايزيرساخت دماوند، يمنطقه

 با راستا اين رد. دگیر قرار ارزيابی دماوند مورد ينمونه ژئومورفوسايت 16 گردشگري هايتوانمندي رينارد

اين  در است. گرفته رقرا ارزيابی مورد مكمل و علمی ارزش شامل اصلی معیار دو میدانی، پیمايش از گیريبهره

 مكمل عیار و ديرينه جغرافیاي هايارزش و بودن شاخص كمیابی، حفاظتی، عیار متشكل از علمی ارزش ،روش

 میان از داد نشان نتايج است. اقتصادي و تاريخی زمین مذهبی، تاريخی، فرهنگی، هايارزش شامل

 مجموع از 3/3و  4 زامتیاچشمه اعال با  و 5/3 و 8/3آتشفشان دماوند با امتیاز  موردمطالعه هايژئومورفوسايت

 میان در را امتیاز باالترين ،هاعیارسنجی اغلب در ،و مكمل علمی عیارهاي از هركدام براي نهايی امتیاز حداكثر

 كه از 3/2 و 8/1وكه با امتیاز پامتیاز نیز مربوط به سايت معادن  ترينكم ،اندنموده كسب هاژئومورفوسايت ساير

 در را امتیاز ترينپايین ،هاعیارسنجی اغلب در مكمل، و علمی عیارهاي از عیار هركدام براي نهايی امتیاز مجموع

 از تريدقیق هايريزيبرنامه ساززمینه موضوع اين درنتیجه. است نموده كسب هاژئومورفوسايت ساير میان

 زيرا ؛دهدمیارائه را  گردشگري پايدار يتوسعه به يابیدست منظوربهمنطقه  اين ايهژئومورفوسايت هايقابلیت

 مورد هاآن هايوانمنديت با متناسب را پايدار گردشگري ابعاد تمامی جامع هايديدگاه با هاروش گونهاين

 .دهدمی قرار ارزيابی

 های کلیدیواژه

 .دماوند مكمل، و علمی ارزش رينارد، مدل ،ژئومورفوسايت

 

                                                            
 - 09127986403  :نویسنده مسئول                                                om@gmail.c225fakhari Email: 
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 2                                                     رینارد مدل از استفاده با دماوند یمنطقه هایژئومورفوسایت ارزیابی

 مقدمه

هاي متعددي در جهت ارزيابی كیفیت میراث ژئومورفولوژيكی انجام شده ي اخیر تالشدر طول دو دهه

شده  "ژئومورفوسايت"اي تحت عنوان آمدن واژه به وجوداين امر باعث (. 146-158: 2007 ،رينارد)تاس

اندازهاي ها چشمژئومورفوسايت .استسايت ي ژئومورفولوژيكالمخفف كلمه درواقعاست. ژئومورفوسايت 

تاريخی،  -علمی، فرهنگی  ارزش استفاده،ژئومورفولوژيكی هستند كه به علت برداشت صحیح انسان يا سوء

توانند يک موضوع ها میومورفوسايتژئ (.5: 2001 )پانیزا،انداقتصادي كسب كرده-يا اجتماعیشناختی زيبايی

اندازي وسیع باشند كه ممكن است بهبود يافته باشند يا در خطر باشند و يا حتی )مورد( منفرد يا چشم

ها هم ي ارزش ژئومورفوسايتمطالعه .(181-188 :2005 ،رينارد)انسان تخريب شده باشند تأثیرات يوسیلهبه

منظور رسیدن به اهداف بنابراين به ؛استكارهاي تخصصی بسیار ضعیف  ازنظرآگاهی عمومی و هم  ازنظر

 2005 - 2000( از سال IAGها )ژئومورفولوژيست المللیبینها انجمن ارزيابی و حفاظت از ژئومورفوسايت

 -3هاي ارزيابی. روش -2ها. تعريف ژئومورفوسايت -1د: هدف زير تشكیل دا چهاربر  تأكیديک گروه كاري با 

 برخی حتی و عامه مردم نزد در هاژئومورفوسايت ارزش ازآنجاكهمحافظت از سايت.  -4كشی. نقشههاي روش

 يیهاروش نیازمند اندازهاچشم اين هايقابلیت و هاارزش شناخت در ابراينبن ؛شده است گرفته ناديده علوم از

-181: 2005، )ريناردهستیمو...  اقتصادي علمی، فرهنگی، از اعم جانبههمه هايارزش يتوسعه بر مبتنی نو

 تخريب از جلوگیري طبیعی، هايمیراث از حفاظت مختلف، مناطق میان اقتصادي توازن برقراري زيرا (؛188

 در مثبت آوردهايره ازجمله تواندمی فرهنگی ياندازهاچشم كیفیت ارتقاي شغلی، هايفرصت ايجاد محیط،

 راستاي در مفاهیمی هاژئومورفوسايت(. 79: 1388 ديگران، و نگارش)شود تلقی گردشگري نوع اين ريزيبرنامه

 انسان داري بهره و درك بر اساس خاصی هايارزش از كه هستند ايويژه ژئومورفولوژيكی هايپديده

 ,Ielenicz)دارد تأكید گردشگري يويژه هايمكان تعیین بر مفاهیم اين(. 86: 2010، )كامنسكوبرخوردارند

: 2007، نیكالس)هستند زمین سطح تاريخ درك و توصیف در ايويژه اهمیت و جايگاه و داراي (7 :2009

 چهارچوب به توجه با البته كه نمود اشاره نیز آموزشی و محیطیزيست به ارزش توانمیدر اين زمینه  .(169

 (.1 :2007 ،همكاران و است)رينارد بوده متفاوت محققان اهداف پژوهش و ارزيابی

 توانمی هاآن يازجمله كه است گرفته صورت تحقیقاتی هاژئومورفوسايت پیرامون ارزيابی جهانی، سطح در

 ( كه2005) 1سرانو توسط اسپانیا يشدهحفاظت هايپارك در هاژئومورفوسايت كرد. برآورد موارد اشاره اين به

 كه است نظیريكمي اندازهاچشم با ژئومورفولوژيكی فراوان ارزش داراي ژئومورفوسايت اين كردند مشخص

 داراست.  را محیطی هايآموزش يزمینه در زيادي توانايی گردشگري، هايجنبه بر عالوه

 .پرداخت ژئومورفولوژي هايسايت از استفاده و ژئوتوريسمی هايپتانسیلارزيابی  ( به2005) 2پرالونگ

يتالیا ا 4ريلپیل يمنطقه در گردشگران برآسايش ژئومورفولوژيكی مخاطرات نقش ( به2006) 3براندلینگ

 پرداختند. 

 يمقاله درپرتغال پرداختند.  در 6مونتسنو طبیعی پارك در ژئومورفوسايت به ارزيابی (2007) 5 ايرپري

 شد انتخاب ژئومورفوسايت، 26 هاآن بین از پايان در كه شدند بررسی انتخاب جهت سايت 154 تعداد مزبور

                                                            
1- Serrano 

2- Pralong 

3- Brandling 
4- Peil rel 
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 3                        1394 بهار و تابستان، پنجم، شماره سومی ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال دو فصلنامه

 هايارزش داراي ژئومورفوسايت اين چنینهماست.  گردشگري بخش در گذاريسرمايه قابلیت داراي كه

 .است بكر ياندازهاچشم و ، ژئومورفولوژيكیشناسیزمین مواريث

در كشور سوئیس  7( به ارائه يک مدل در ارزيابی ژئومورفوسايت ها در دره بلینو2007رينارد و ديگران )

پرداختند و به اين نتیجه رسیدند كه منطقه كارست در دو ناحیه از ارزش باالي ژئوتوريسمی برخوردار است و 

 باالترين امتیازها را كسب كرده اند.

 پرتغال پرداختند. در در 8 مونتسنهو طبیعی پارك در ژئومورفوسايت به ارزيابی (2007همكاران ) و يراپري

 شد انتخاب ژئومورفوسايت، 26 آنها بین از پايان در كه شدند بررسی انتخاب جهت سايت 154 ورمزب يمقاله

 هايارزش داراي ژئومورفوسايت اين همچنین را داشتند و گردشگري بخش در گذاريسرمايه قابلیت كه

  بودند. بكر اندازهايچشم و شناسی، ژئومورفولوژيكی زمین مواريث

 نواحی در آسايش گردشگران جهت ژئومورفوسايت ها مديريت بررسی به( 2008) 9همكاران كوراتزا و

 11بوكگی كوهستان در هاژئومورفوسايت ارزش تحلیل ( به2010)10اند. كومانسكو و همكارانپرداخته كوهستانی

 و اكولوژيكی اقتصادي، فرهنگی، علمی، هايارزش: داراي مكان اين كردند مشخص آماري پرداختند و تحلیل با

 هاي دره ويستا را بررسی وهاي ژئومورفوسايت( جاذبه2011) كامنسكو و ديگراناست.  شناختی زيبايی

 . ارزيابی كردند

 و مورفوتوريسمژئو( به بررسی 1391يمانی و همكاران ) ازجمله ؛است گرفته صورت تحقیقاتی نیز ايران در

 بر اساس رداختند.پ هرمزگان استان درگردشگري  يتوسعه ها درژئومورفوسايت ارزيابی هايروش يمقايسه

 به دست را امتیاز ترينكم هافشانگل و امتیاز باالترين باالآمده سواحل چهارگانه؛ هايسايت میان اين مدل از

 .آوردند

رينارد  روش اساس بر گردشگري را هايمكان يافزوده و علمی ارزش ارزيابی (1391) شايان و همكاران

 باالترين تركیبی ارزش كه دهدمی نشان هاآن پژوهش نهاوند ارزيابی كردند. نتايج دشت گیان و يتپهدر 

 معیار زير امتیاز كه آموزشی، و اهمیت جهانی معیارهاي زير باالي ينمره داد. اختصاص خود به را امتیاز

 يمرتبه در نیز افزودهارزشنمايد.  كسب را امتیاز ترينبیش تركیبی ارزش كه شد باعث بوده، 91/0آموزشی 

 سهم ترينپايین تنیدگی درهم زير معیارهاي امتیاز بودن كم دلیل به علمی ارزش چنینهمگرفت.  قرار بعدي

 توجهقابل توانمندي بیانگر كه است 68/0 شدهمحاسبه هايارزش میانگین درمجموع داد. اختصاص خود به را

فخري و همكاران  .است منطقه در گردشگري يتوسعه و جذب براي موردمطالعه ژئومورفوسايت خوب و

روش رينارد را ارزيابی  از استفاده با را مكران سواحل هايژئومورفوسايت گردشگري هايتوانمندي( 1391)

 ترينبیش كسب با جاسک يباالآمده سواحل موردمطالعه هايژئومورفوسايت میان از داد نشان كردند. نتايج

 دره اين كه مشخص شد رينارد روش اساس بر .داراست هاسايت ساير با مقايسه در را ظرفیت باالترين امتیاز،

 میزان ارزيابی و گردشگري هايمكان است. شناسايی ژئومورفوتوريستی داراي ارزش افزوده و علمی ازنظر

                                                                                                                                                                              
5- Pereira 
6- Montesano 
7- BELINO 

8- Montesano  

9- Coratza & et al 

10- Comanescu & et al 

11- Bokgi 
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 4                                                     رینارد مدل از استفاده با دماوند یمنطقه هایژئومورفوسایت ارزیابی

 تنوع به توجه با روازاين است. كشور گردشگري يامر توسعه در نخست گام ،هاآن گردشگري توانمندي

 ؛نمايدمی ضروري امري گردشگري میزان برآورد و ارزيابی بكر، هايمكان تعدد و ايران كشور جغرافیايی

 حاضر يمقاله. كنند ايفا كشور فرهنگی يتوسعه و اقتصادي پیشرفت در زيادي را نقش ندتوانمی كهطوريبه

روش  از استفاده با در كوهستان دماوند ي ژئومورفوتوريسمیاندازهاچشم از هايینمونه يمطالعه با دارد تالش

Reynard اين در پايدار گردشگري يتوسعه ريزيبرنامه منظوربه را هاذبهاينجا مكمل و علمی هايارزش 

 .دهد قرار ارزيابی مورد كوهستان اين يتوسعه راستاي در ريزيبرنامه درنهايت ومنطقه 

 موردمطالعه یمنطقه معرفی

از  ،ورزانبه روستاي آينه از شرقمحدوده  اين استان تهران واقع شده است. در شرق موردمطالعه يمنطقه

اين محدوده  چنینهم .شودمیبلده محدود  يشمال به جاده از و كیالن و جنوب به آبسرد از ،به جاجرود غرب

شمالی واقع شده است.  35 42 7 وشرقی  53 6 19 و طول شمالی 35 42 37 وشرقی  51 35 5بین طول 

فیروزه جز  يچشمه و كوهزرد نظیري از قبیل غار رودافشان،كارستی بیسیماهاي  باوجوددماوند  يمنطقه

دارد و  تمام مراحل چرخه ژئومورفیک كارست را دربرمنطقه شود. اين نواحی كارستی محسوب می ترينمهم

هاي دائمی اند. وجود چشمهنار آن، در ابعاد و اشكال متنوع گسترش يافتههاي كارستی در گوشه و كپديده

اقلیمی  ازنظرمنطقه اين  است. توجهقابل منطقهگسترش منابع آب زيرزمینی در اين  و( اعال يبزرگ )چشمه

موردنظر تنها به جهت موقعیت جغرافیايی و استراتژيكی  يمنطقهشود. محسوب می و مرطوبجز مناطق سرد 

با  جواريهم چنینهمعبور نمايند. منطقه اين  مسافر از هامیلیونكه داراست، باعث گرديده تا ساالنه 

با استان بزرگ  جواريهمو  در شرقچون مازندران در شمال و سمنان پذير طبیعی همتوريست هاياستان

تبادالت گوناگون اقتصادي، سیاسی، فرهنگی در  و مركز ونقلحملمهم خطوط  هاينسیلپتاتهران كه داراي 

كريدوري  مسیر ،منطقهدرواقع اين  جاد نمايد.ايمنطقهرا براي اين  شماريبیغرب سبب گرديده تا توانمندي 

 .(1)شكل  است فردمنحصربههاي طبیعی نیز داراي ژئومورفوسايت هايويژگیلحاظ  شمال به جنوب بوده و
 

 
 موردمطالعه یمنطقه :1شکل 
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 5                        1394 انبهار و تابست ،پنجم، شماره سومی ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال دو فصلنامه

 هامواد و روش

 :تحقیق شامل موارد زير است هايداده

 و دماوند 1:100000 شناسیزمین و دماوند 1:50000 توپوگرافی هاينقشهشامل:  اسنادي يداده منابع :الف

 .ايكتابخانه مطالعات

 .2004 سال +ETM يسنجنده لندست يماهواره تصوير بر مشتمل ازدورسنجش منابع :ب

 .میدانی پیمايش و بازديد از حاصل هايداده :ج

و  ايكتابخانهپس از پیمايش میدانی و مطالعات است ابتدا  الزم در روش رينارد قبل از بیان مراحل روش،

 زير پیگیري شود. هايگامدر  مطالعه ،موردنیاز هاينقشه

 منطقه هایویژگیگام اول: بررسی 

شكل  هايويژگی و بیان هاآن، توصیف و تشريح انواع منطقه در هرژئومورفولوژي  هايفرم يآغاز مطالعه

ژيكی ژئومورفولو هايفرمبر شناسايی و تفكیک لند عالوه ست. در اين مرحله از تحقیق،هاآنشناسی 

 ،شناسیزمین، مانند وضعیت منطقهدر  مؤثر هايويژگی و ساير هاآن هايويژگیها( به بیان )ژئومورفوسايت

 قرار گرفت. موردمطالعهپوشش گیاهی و ... نیز  و خاك هیدرولوژي، ژئومورفولوژي، كلیماتولوژي،

 هابرداری از ژئومورفوسایتفهرست گام دوم:

باشد و تكنیک كار در اين گام بدين  استفادهقابلو  متقاعدكنندهبايد از بسیاري جهات  هابرداريفهرست

ی جهت فهرست ها گرديد و معیارهاي اصلژئومورفوسايت از برداريو فهرست اقدام به شناسايی كه استگونه 

ژئومورفوسايت شناسايی و مختصات  50رداري اولیه تعداد بها مشخص شد. در فهرستبرداري ژئومورفوسايت

كاهش  ژئومورفوسايت 16 به هاآناولیه تعداد  هايبررسیبت گرديد. بعد از ث GPSتوسط  هاآنجغرافیايی 

 عدم وجود معیارهاي اصلی در انتخاب بود. ،هاتقلیل يافتن تعداد ژئومورفوسايت يافت. دلیل

 معرفی مدل رینارد گام سوم:

 2005رينارد، )گرددمی تفسیر تركیبی و افزوده علمی و ارزش اساس بر ژئومورفوسايت يک روش اين در

 ارزش و تمامیت مجدد، يمشاهده قابلیت تنیدگی، درهم كمیابی، ايشاخصه علمی ارزش در (.80-177:

 وتحلیلتجزيه به كمک دلیل به ديرينه شاخص جغرافیاي علمی، ارزش دراست.  مدنظر ديرينه جغرافیاي

 و زمین يگذشته دلیل به ديرينه جغرافیاي زيرمعیارزيادي دارد.  اهمیت هوايی و آب تاريخ و زمین شرايط

 زيبايی، اكولوژيک، هايشاخص ،افزودهارزش دراست.  برخوردار ايويژه جايگاه از علمی ارزش در اقلیم

: 2003 همكاران، و لوگون)شودمی گرفته نظر در تاريخی(- زمین) بر شاخص تأكید فرهنگی با و اقتصادي

بین  اتصال امكان مدنظر، هايشاخص كردن برجسته با كه است اين افزودهارزش يمحاسبهاز  هدف (.83-97

 وجود تنوع دلیل به اكولوژيكی شاخص اهمیت ،افزودهارزش درآيد.  وجود به گردشگري و ژئومورفولوژي

 از گیاهی، خاص هايگونهحضور  يا خاص اكوسیستمی يتوسعه دلیل به اكولوژيكی زيرمعیار زياد و زيستی

 زيرمعیار دراست.  مدنظر اندازهاچشمو  مناظر تعداد زيبايی زيرمعیار است. در برخوردار خاصی اهمیت

 و تاريخی مواريث زيرمعیار، اين در چنینهم است. اهمیت حائز بودن، عرفانی و مذهبی يجنبه فرهنگی

 تعداد از حاصل سود و درآمد میزان ،اقتصادي زيرمعیار دراست.  مهم نیز تاريخ از بعد و ماقبل شناسیباستان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 13

http://journals.hsu.ac.ir/agi/article-1-53-fa.html


 6                                                     رینارد مدل از استفاده با دماوند یمنطقه هایژئومورفوسایت ارزیابی

 مدنظر مديريت يهنحو و تهديدها آموزشی، جهانی، هايشاخصتركیبی  ارزش دراست.  مدنظر گردشگران

جهت  ريزيبرنامه و مسئوالن مديريتی اقدامات بر تأكید تربیش تركیبی ارزش زيرمعیارهاي . درگیرندمی قرار

 تاريخی، منابع از هستند. مدنظر تبلیغاتی اقدامات گردشگري، هايزيرساخت ايجاد گردشگري، يتوسعه

بازديد  هاييافته با همراه است، بوده دسترس در موردمطالعه يمنطقه از كه منظري تصاوير و هانقشه آماري،

 گرديد. تهیه رينارد مدل طبق بر اولیه اطالعات بانک محلی، افراد با مصاحبه و میدانی

 ديرينه جغرافیايی هايارزش و نادر بودن بودن، شاخص تكامل، شامل معیارهايی در اين قسمت علمی: ارزش

 وجود دارد.
 علمی ارزش ارزیابی در مورداستفاده معیارهای: 1 جدول

 عیارهای علمی مورد ارزیابی زیرمعیارها

 عوامل انسانیتأثیر تحت  هاسايت نخوردگیدست و میزانحفاظت  ينحوه ارزش حفاظت

 شرايط خاص بودن
ژئومورفولوژيكی ويژه نسبت به ساير  هايپديدهوجود يک مكان شاخص شامل 

 و استان كشور ،منطقهمشابه در سطح  هايمكان

 منطقهدر سطح يک  فردو منحصربهاستثنايی  يپديدهوجود يک  ارزش كمیابی

 ارزش جغرافیاي ديرينه
 ژئومورفولوژيكیشرايط اقلیمی و  ازنظراهمیت مكان به دلیل تاريخی بودن آن 

 گذشته( هايدورهآن در  گیريشكل ينحوه)

 (Reynard et al, 2007: 152)  منبع:

 مکمل ارزش

 و فرهنگی ظاهري، زيبايی ،محیطیزيست ابعاد شامل هاارزش از بخش چندين مكمل، هايارزش بخش در

 گردشگري يتوسعه در مكمل يیهاارزش عنوانبه ابعاد اين گیردمی قرار ارزيابی مورد اقتصادي

 هايويژگیبین  ارتباط درك به تا دارد تالش اساساً بخش اين روند.می شمار به هاژئومورفوسايت

 بپردازد. هاتژئومورفوساي عیارسنجی منظوربه فرهنگی و اكولوژيكی اقتصادي، ابعاد ديگر و ژئومورفولوژيک
 مکمل ارزش ارزیابی در مورداستفاده معیارهای :2 جدول

 ارزیابیعیارهای مکمل مورد  زیرمعیارها

 شدهحفاظت هايمكان اكولوژيكی و تأثیرات ارزش اكولوژيكی

 خصوصیات ديدنی ساختار و هايمكان شناسیزيبايیارزش 

 ي زمین تاريخیهاارزش –ي هنري هاارزش –ي تاريخی هاارزش –ي مذهبی هاارزش ارزش فرهنگی

 هااقتصادي ژئومورفوسايت هايتوانمنديتوجه به  ارزش اقتصادي

 (Reynard et al, 2007: 154) منبع: 

 اکولوژیکی ارزش -1

 و جانوري هايپديده وجود و هاژئومورفوسايت يتوسعه راستاي در ويژه اكولوژيک تأثیرات عیارسنجی در

 و حساسیت داليل به است هايیمكان شامل شدهحفاظت ارزش مكان .شودمی بیان خاص گیاهی پوشش

 اكولوژيكی ارزش يمحاسبه منظوربه .اندگرفته قرار شناسايی مورد شدهحفاظت مناطق عنوانبه محافظت

 شود:می محاسبه مزبور معیار زير دو میانگین ،موردمطالعه هايسايت

ECOL=
𝐸𝐶𝐿+𝑃𝑆

2
(1) رابطه                                                 
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 7                        1394 انبهار و تابست ،پنجم، شماره سومی ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال دو فصلنامه

 شناسیزیبایی ارزش -2

 قرار آن موردتوجه دسترسی ينحوه و مشاهده قابلیت ازنظر ويژهبه هاسايت ديدنی هايمكان ،بخش اين در

 مورد لیتولوژيک، و ژئومورفولوژيک فردمنحصربه ياندازهاچشم و دوم ساختار بخش در چنینهم گیرد.می

 يكنواختی برابر در تريبیش امتیاز از هامورفوسايتژئو ظاهري زيبايی و تنوع ترتیباينبه گیرد.می قرار ارزيابی

معیار  زير دو میانگین نیز، موردمطالعه هايسايت شناسیزيبايی ارزش يمحاسبه بود. خواهد برخوردار هاآن

 :شودمی محاسبه هاآن ساختار و ديدنی هايمكان

AEST=
𝑽𝑷+𝑺𝑻𝑹

𝟐
(2) رابطه                                                 

 فرهنگی ارزش -3

 :است شده تشكیل اصلی بخش 4 از 2 يشماره جدول با مطابق زيرمعیار اين

 .دارد هاسايت عرفانی و اساطیري هايارزش با ارتباط در عمدتاً مذهبی هايارزش -

 هايدوره وسیع درك رواين از و است تاريخی و گردشگري معیارهاي ارتباط درك شامل تاريخی ارزش -

 گیرد.برمی در را حاضر زمان و باستان تاريخ تاريخ، ماقبل

 باشد. گرفته قرار موردتوجه موارد اين هنري و ادبی هايكتاب در تواندمی ،هاسايت هنري هايارزش -

 .دارد زمین روي بر حیات تدريجی تكامل و تحوالت تاريخ به اشاره تاريخی، زمین هايارزش -

 قرار مدنظر امتیاز باالترين ارزيابی، مورد چهار معیار از آمدهدستبه میانگین جايبه معیار زير اين در

 گیرد.یم

 اقتصادی ارزش -4

 ؛است گردشگران ورودي تعداد به مربوط اساساً گیردمی قرار موردتوجه اقتصادي ابعاد منظر از آنچه

 تولیدات از واقعی درآمدهاي و كنندگانمشاهده كیفیت و بر كمیت تأكید عیارسنجی اين در ديگرعبارتبه

 است. بررسیقابل هاژئومورفوسايت در موجود

 بحث و نتایج

 منطقههای معرفی ژئومورفوسایت -1

 و توضیحامكان تشريح  اينجا و درهاي زيادي وجود دارد ژئومورفوسايت موردمطالعه يمنطقهدر  ازآنجاكه

اكتفا  ،برخوردارند تريبیش و اهمیتها كه از ارزش بنابراين تنها به ژئومورفوسايتد، وجود ندار هاآنهريک از 

 نموديم.

 هولوسنموسوم به دوران  شناسیزمینق است كه در دوران چهارم دماوند يک كوه آتشفشانی مطبّ يقله

گازهاي  یدتصع فشانی اين كوه در حال حاضر محدود بههاي آتشتل شده و نسبتاً جوان است. فعالیتشكی

 يدهانه. قطر است بودهسال قبل  38500هاي آتشفشانی اين كوه مربوط به گوگردي است. آخرين فعالیت

هايی از وجود نشانه چنینهم. است پوشاندهآن را  يخاز اي متر است كه درياچه 400اين آتشفشان در حدود 

دماي هوا در ارتفاعات دماوند تا  يكمینه شود.هاي قديمی در پهلوهاي جنوبی و شمالی كوه مالحظه میدهانه

در  توفان عتسر آيد.پايین می (تابستاندو درجه زير صفر )در  -و تا يكی (زمستان)در  صفر زيردرجه  60

متر در ساعت ها گاه به هفتاد كیلودر كوهپايه بادگذرد. سرعت كیلومتر در ساعت می 150دماوند گاهی از 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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متر در میلی 1400بارندگی در ارتفاعات دماوند  میانگین وزند.بادها از غرب و شمال غربی می تربیشرسد. می

 است. برف صورتبهسال است و بارش در ارتفاعات معموالً 

است.  فردمنحصربهوجود دارد كه در جهان  زدهيخجنوبی كوه دماوند آبشاري  يدر جبهه آبشار يخی

تابش  براثرشود. در فصل تابستان، هر روز ذوب نمی گاههیچ. يخ آن استمتر  3متر و قطر آن  7بلندي آن 

و به دنبال آن آب بسیار كمی  رسدمی، دماي هوا به باالي صفر بعدازظهرآفتاب در حدود ظهر و يک ساعت 

شود و دوباره منجمد می شدهذوبرسد و يخ ، دماي هوا به زير صفر میبعدازظهر 4شود و در حدود جاري می

است. در باالي اين آبشار گودالی وجود دارد كه در  زدهيخآيد كه همواره ي يخی پديد میآبشار ترتیباينبه

 ازنظرمتري،  5100تمام طول سال پوشیده از برف است. آبشار يخی كوه دماوند با قرار داشتن در ارتفاع 

 .استآبشار در خاورمیانه  ترينمرتفعارتفاع از سطح دريا 

واقع شده كه در تقسیمات كشوري بخش شمالی و شمال شرقی آن  دماوند يقله يدشت الر در كوهپايه

. عنوان است تهراناستان  شمیرانشهرستان  لواساناتو بخش جنوبی و جنوب غربی آن در  استان مازندراندر 

مختصات  هكتار است. 73500تبديل شد. وسعت الر در حدود  پارك ملی الر عنوانبه 54دشت الر در سال 

جانوري گیاهی و  هايگونه طول شرقی است. 33/51عرض شمالی و  54/35الر  يشدهحفاظت يمنطقه

گون و  مانند و گیاهانیالبرزي ...  افعی طاليی، عقاب روباه، گرگ، پلنگ، جمله ازمنطقه مختلفی در اين 

هايی از نمونه بیانشیرين و سیرك )تلم(، پیازك، قارچ وحشی، كاسنی ،خرگوشک و آويشن )اوشم( و شنگ

 .دارد وجودهاي آن گیاهان دشت الر و بلندي

 

  

منشور بازالتی آبشاریخی
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 (نگارندگان دماوند )منبع: یمنطقههای برخی از ژئومورفوسایت :2شکل 

 نهایی ارزیابی -2

 بازديدهاي و كارشناسان نظرسنجی به توجه با ،پیشنهادشدهي هاژئومورفوسايتدر اينجا براي ارزيابی 

در  شد كه داده امتیاز و نمره رينارد، روش در مدنظر زيرمعیارهاي و هاارزش از يک هر به نگارندگان میدانی

 زيبايی، اكولوژيكی، يهاارزشمربوط به  امتیازهايمكمل  در عیارسنجی .نمايیدمی مشاهده زيرجداول 

 محاسبه( 3در جدول ) تاريخی( داده شد و و مذهبی ادبی، -هنري تاريخی، –فرهنگی )زمین  اقتصادي و

امتیاز به معادن پوكه مربوط  ترينو كمامتیاز به آتشفشان دماوند تعلق دارد  ترينبیشدر اينجا  گرديد.

امتیاز هر معیار نیز بروي شكل  وآمده به نمايش در هاسايت( عیارسنجی مكمل ژئو3در شكل ) .شودمی

 .استص مشخ
 موردمطالعه هایژئومورفوسایت مکمل عیارسنجی :3 جدول

ره
ما

ش
 

 ژئومورفوسايت
ارزش 

 اقتصادي

-ارزش زمین 

 تاريخی

ارزش هنري 

 و ادبی

ارزش 

 تاريخی

ارزش 

 مذهبی

ارزش 

 زيبايی

ارزش 

 اكولوژيكی
 جمع

 3/3 8/0 1 0 3/0 5/0 5/0 1 آبشار پلور 1

 8/2 5/0 1 0 1/0 4/0 5/0 8/0 غار رودافشان 2

 5/3 1 1 0 1/0 5/0 5/0 1 ي سدّ الردرياچه 3

 3/3 5/0 8/0 0 0 1 7/0 1 منشور بازالتی 4

 8/2 8/0 5/0 0 0 0 5/0 1 ي اسکدرياچه 5

 8/3 8/0 1 5/0 5/0 1 8/0 1 آتشفشان 6

 8/1 5/0 0 0 0 0 3/0 1 معادن پوكه 7

 8/2 1 3/0 0 0 0 5/0 1 آبگرم الريجان 8

 5/2 5/0 1 0 0 4/0 5/0 5/0 يخیآبشار  9

 3/2 5/0 8/0 0 0 0 5/0 5/0 سیرك يخچالی 10

 1/3 8/0 8/0 0 0 0 8/0 1 يخچال 11

 4/2 4/0 1 1/0 0 5/0 5/0 5/0 ي فیروزهچشمه 12

 2 5/0 1 1/0 0 5/0 5/0 5/0 غار گل زرد 13

 2/2 5/0 5/0 1/0 2/0 0 0 1 دشت مشا 14

 3/3 1 8/0 0 0  5/0 1 ي اعالچشمه 15

 1/2 1/0 5/0 1/0 1 5/0 1/0 5/0 غار كافرقلی 16

 دشت الر ی فیروزهچشمه

 غار رودافش
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 (نگارندگان )منبع: موردمطالعه هایژئومورفوسایت مکمل عیارسنجی :3شکل 

و  باشندمید از آتشفشان دماون متأثرها ژئومورفوسايت اغلب ،نمايیدمی( مشاهده 3كه در شكل ) طورهمان

ها در ژئومورفوسايت مكمل نتايج حاصل از عیارسنجی .شودمیديده  تربیش اينجاها در تراكم ژئومورفوسايت

 امتیاز را در عیارسنجی ترينبیش ترتیب آتشفشان دماوند و سد الره ( بیانگر آن است كه ب3شكل و جدول )

 .اندنمودهكسب  مكمل
  موردمطالعه هایژئومورفوسایت علمی عیارسنجی :4جدول 

 جمع ارزش جغرافیاي ديرينه حفاظت شاخص بودن كمیابی ژئومورفوسايت مارهش

 2/3 5/0 1 7/0 1 آبشار پلور 1

 3/3 1 1 5/0 8/0 غار رودافشان 2

 8/2 3/0 1 1 5/0 درياچه سد الر 3

 3/3 1 3/0 1 1 منشور بازالتی 4

 1/2 5/0 5/0 5/0 8/0 درياچه اسک 5

 5/3 1 5/0 1 1 آتشفشان 6

 3/2 1 5/0 5/0 5/0 معادن پوكه  7

 1/3 8/0 5/0 1 8/0 ي آبگرم الريجانچشمه 8

 3/3 8/0 5/0 1 1 آبشار يخی 9

 3 1 1 5/0 5/0 سیرك يخچالی 10

 3 1 1 5/0 5/0 يخچال 11

 8/3 1 1 1 8/0 ي فیروزهچشمه 12

 8/2 1 8/0 0.5 5/0 غار گل زرد 13

 2 5/0 5/0 0.5 5/0 دشت مشا 14

 4 1 1 1 1 ي اعالچشمه 15

 3/2 5/0 8/0 5/0 5/0 غار كافرقلی 16
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 (نگارندگان منبع:) موردمطالعه هایژئومورفوسایت علمی عیارسنجی :4شکل 

و نتايج  است مدنظركمیابی، جغرافیاي ديرينه، حفاظت و شاخص بودن  در عیار سنجی علمی چهار معیار

اعال،  يچشمه ،به ترتیب( بیانگر آن است كه 4ها در شكل و جدول )ژئومورفوسايت علمی حاصل از عیارسنجی

اعال در  ي. چشمهاندنمودهكسب  امتیاز را در عیارسنجی علمی ترينبیش فیروزه و آتشفشان دماوند يچشمه

 .استنموده و اين دلیلی بر برتري اين ژئومورفوسايت نسبت به سايرين  را كسبهر چهار معیار باالترين امتیاز 

 گیرینتیجه

 و اقلیمی شرايط از برخورداري به دلیل است ايبالقوه مناطق ازجمله دماوند يمنطقه هايجاذبه

تمام  از شايسته نحو به است با اين حال داشته گردشگران جذب در زيادي هايپتانسیل خاص، ژئومورفولوژيكی

 جذب جهت باال پتانسیل با هاينمونه از يكیاست.  نشده استفاده كشور از بخش اين گردشگري هايپتانسیل

 اين طرفی است. از ژئومورفولوژيكی فرايندهاي از حاصل هايپديدهكشور و  كوهستانی نواحی به گردشگران

 شرايط و ويژه سطحی اشكال جانوري، و زيستی هايگونه يزمینه در متعددي هايقابلیت دلیل بهمنطقه 

 با تا شد تالش مطالعه اين در گیرد. قرار موردتوجه ازپیشبیش بايستیمی و... فصول برخی در مساعد اقلیمی

 قرار ارزيابی مورد ها،لندفرم گردشگري هايقابلیت ،منطقه از میدانی بازديدهاي و روش رينارد از گیريبهره

 مختلف ابعاد از را گزينه بهترين مختلف، هايگزينه میان كه از است اين هاروش گونهاين مزيتگیرد. 

 و ريزيبرنامه هايبحثبا  رابطه در ارزشمند معیار چندين تلفیق نهايی ينتیجه و دهدمی قرار موردبررسی

 ظرفیت تعیین منظوربه هاريزيبرنامه وسويسمت اين روش ديگر سوي است. از گردشگري يتوسعه

 به منطقه هايژئومورفوسايت ارزش كه شد مشخص هاارزيابی در. كندمی مشخص و تعیین و... اكوسیستم

 تحت را موردنظر پارامترهاي ساير ارزش، اين درواقع و استآموزشی  هايجنبهها و باالي آن علمی عیار دلیل

 كلی حالت در كهاز آن است ناشی  مختلفی داليل از آمدهدستبه عیارهاي بودن پايیناست.  داده قرار تأثیر

 وجود عدم تسهیالت، و اقامتی امكانات نبود سايت، به دسترسی در دشواري مانند عواملی به توان آن رامی

 روشی يارائه با حاضر يمطالعهداد.  نسبتو...  گردشگري هايفعالیت دهیسازمان با در ارتباط ويژه سازمانی
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 اشكال كه كند مطرح را موضوع اين تا بتواند دارد سعی ژئومورفوتوريسمی، هايتوان ارزيابی در جامع

 ريزيبرنامه مختلف سطوح در تركارشناسانه و مثبت بهتر، ديد وجود صورت در شناسیزمین و ژئومورفولوژيكی

 در گردشگري هايزيرساخت كهاين به توجه با حاضر حال در باشند. نیز اشتغال و درآمدزايی منبع تواندمی

 هايژئومورفوسايت كه داشت انتظار تواننمی رواين ز. ابردمی سر به مراحل آغازين در هنوز كشور ما

 نیازمند كشور در ژئوتوريستی هايجاذبه از هركدام ديگر طرف باشند. از برخوردار بااليی امتیاز از موردمطالعه

 اين در است. خود يويژه ژئومورفوتوريستیي هاارزش شناسیروش نیازمند نیز و خود يويژه هايريزيبرنامه

 نتايج گرفتند. ارزيابی قرار مورد دماوند يمنطقه هايتژئومورفوساي برخی گردشگري هايتوانمندي مقاله

 حداكثر مجموع از 3/3و  4 امتیازاعال با  چشمه و 5/3 و8/3آتشفشان دماوند با امتیاز دهدمی نشان تحقیق

 ساير میان در را امتیاز باالترين ،هاعیارسنجی اغلب در ،و مكمل علمی عیارهاي از هركدام براي نهايی امتیاز

 ژئومورفوسايت برترين عنوانبه امتیاز باالترين با معیارها ساير در كهطوريبه ،اندنموده كسب اهژئومورفوسايت

 جذب جهت در زيادي هايتوانها ژئومورفوسايت اين درنتیجه شدند. انتخاب مختلف عیارهاي منظر از

 باشندمی دارا موردمطالعه هايسايت ساير با مقايسه در مكملعیارهاي  و علمی عیارهايمنظر  از را گردشگران

 جذب هايزمینه در اشتغالايجاد  و فقر كاهش در پايدار فضايی هايريزيبرنامه اعمال صورت در توانندمی و

 ترينكمباشند.  داشته شايانی كمکو... آموزشی هايجنبه هايزمینه درمنطقه  ساكنان براي ويژهبه گردشگر

 از عیار هركدام براي نهايی امتیاز مجموع كه از 3/2 و 8/1امتیاز نیز مربوط به سايت معادن پوكه با امتیاز 

 كسب هاتژئومورفوساي ساير میان در را امتیاز ترينپايین ،هاعیارسنجی اغلب در ،و مكمل علمی عیارهاي

 هايزيرساخت دهد.می نشان موردمطالعه روش چارچوبدر  تحقیق اينهاي يافته درمجموع است. نموده

 هايتحلیل از موضوع است. اين برخوردار پايینی بسیار سطح از حاضر حال در هايگذاريسرمايه و گردشگري

 نیازمند موضوع اين حالباايناست.  بررسیقابل وضوحبه بازديدهاي میدانی و در آمدهدستبه كمی

 زيادي بسیار يبالقوه هايفرصت كه از است دماوند مانند مناطقی براي تربیش يهاارزيابی و گذاريسرمايه

 است. برخوردار ملی و ايمنطقه محلی، سطوح در كشور يتوسعه براي

 منابع

 هايمكان يافزوده و علمی ارزش ارزيابی (.1391) سعید ،خلیلی ،غالمرضا ،زارع ،سیاوش شايان، .1

 و ريزيبرنامه يمجلهنهاوند،  دشت گیان، يموردي: تپه يمطالعه رينارد روش اساس بر گردشگري

 .54-75صص  ،2 شماره اول، گردشگري، سال يتوسعه

(. 1391) مجتبی ،آرانی هدايی حسن، اروجی، ،سعید ،هرآبادي رحیمی ،محمد ه،علیزاد ،فخري، سیروس .2

 روش رينارد. اولین از استفاده با مكران سواحل هايژئومورفوسايت گردشگري هايتوانمندي ارزيابی

 .ايران اسالمی جمهوري دريايی اقتدار و مكُران سواحل توسعه ملی يشهما

 ژئوتوريستی هايجاذبه (.1388) رحمان، زندي عابد، كرمی، گل شهريار،، خالدي حسین،، نگارش .3

-97، صص 6، شماره 2دوره  ،آمايشجغرافیايی  يفصلنامه ،بلوچستان و سیستان استان در هافشانگل

78. 

ي توسعه در هاسايتژئومورفو ارزيابی هايروش يمقايسه و ژئومورفوتوريسم (.1391) مجتبی يمانی، .4

 .83-104 صص ،1 شماره سال اول، گردشگري توسعه، و ريزيبرنامه يمجله .گردشگري استان هرمزگان
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