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  ، زنجان، ایرانریزی توریسم دانشگاه زنجانبرنامه -کارشناس ارشد جغرافیا ،فردین منفرد 

 زنجان، ایران ،، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه زنجاناییخدیجه رض

 
 

 چکیده

غرب استان زنجان واقع  در شمالکیلومترمربع  6972نشان با مساحت شهرستان ماه

-شناختی ایران، در زون البرز آذربایجان قرار میبندی واحدهای زمینلحاظ تقسیم شده، به

های نشان با ساختاری از زیر پهنهماه یساختی، منطقهیخت زمینچنین از دیدگاه رگیرد. هم

ها هایی با جهت شمال باختری و جنوب خاوری است که بین آنموازی شامل رشته کوه

شناسی و زمین های زمینسرشار از پدیده ،های پست قرار گرفته است. این منطقهدشت

ابعاد مختلف و در سازندهای های جن در توان به دودکششناسی است که میریخت

 -ی های معدنی، دریاچههای تاریخی و فرسایشی، هزار دره )بدلند(، چشمهنگلومرایی، قلعهک

بر ها گردشگری و سایر موارد اشاره کرد. این لندفرمهای سنگی، معادن زمینطبیعی، رخنمون

کی، فرهنگی، زیبایی و های علمی، اکولوژیارزش د و ازدارکید أی گردشگری تهای ویژهمکان

توان و در صورت توجه جدی و داشتن برنامه علمی، می استبرخورداراقتصادی به صورت توام 

های چنین رفع مسائل بیکاری و محرومیتگردشگری و همزمین یبرای رشد و توسعه

مفید واقع گردد. فهرست برداری از این عوارض طی بازدیدهای  ،اجتماعی منطقه -اقتصادی

های زمین ها از نقشهو تحلیل یافته GPSیاب جهانی یدانی با استفاده از دستگاه موقعیتم

اساس کار  ،GISهای متفاوت با سیستم اطالعات جغرافیایی شناسی و توپوگرافی در مقیاس

های گردشگری با استفاده از روش رینارد توانمندی تا تالش شده را تشکیل داده است. سپس

مورد  ،نشان، با استفاده از دو معیار علمی و ارزش افزودهماهی های منطقهایتبرخی ژئومورفوس

                                                 
 -  نویسنده مسئول                                               monfaredfardin@gmail.com:  Email  
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 08        . . . نشانگردشگری شهرستان ماههای زمینارزیابی پتانسیل

 

های گردشگری در مقیاسهای زمینرسد، عالوه بر تعدد جاذبه. به نظر میارزیابی قرار گیرد

بهستان  یهای مورد ارزیابی قلعهاز میان ژئوسایتاین است که  یدهندهنشان ،مختلف، نتایج

به ها سایتژئورا در مقایسه با سایر ترین پتانسیل گردشگری  بیشین امتیاز، تراالبا کسب ب

تری از های دقیقریزیزمینه ساز برنامه ،قالهداراست. این ملحاظ ارزش علمی و ارزش افزوده 

 گردشگریزمینی پایدار یابی به توسعههای منطقه به منظور دستهای ژئومورفوسایتقابلیت

 است.

 ی واژگان کلید
 نشان.بهستان، ژئومورفوسایت، دودکش جن، ارزش افزوده، ماه یا قلعه

 

 مقدمه

شناسی و ماهیت اقتصادی میراث زمین شناسی مفهومی نو در شناخت ارزش زیبایی 1،زمین گردشگری

در پنهان از مفاهیم  ،ی از تعاریف ارائه شده است، برخی آن راااست که توسط محققین مختلف و در دامنه

ی از گردشگری جغرافیایی ااند و آن را زیرمجموعهاقتصادی و فرهنگی تعریف کرده -افیایی، اجتماعیجغر

گردد)ملکی و ها عملی میاند که با مفهوم ژئوپارکاجتماعی دانسته یتر از توسعهاند و گاهی آن را مهمدانسته

 زمین بیرونی هاییندفرآ از ناشی اشکال گیریبهره و بررسی گردشگری،زمین(. 99 -97: 1973همکاران، 

شدن  مطرح از بعد که است گردشگری انواع جدیدترین از یکی است. گردشگری یتوسعه در جهت ساختی،

به  که است جغرافیایی گردشگری معنی به گردشگریزمین .است گرفته قرار یونسکو مورد توجه هاژئوپارک

و خصیصه انسانی هایفعالیت یکلیه بستر عنوان به لوژیکیژئومورفو و شناسیزمین هایویژگی بر ضمنی طور

 مکان یك است که هاییخصیصه همه یبارهر( و د2: 1971 همکاران، و ثروتی)دارد  تأکید جغرافیایی های

 و شناسی زمین انسان، بین ارتباط ایجاد گردشگری بهآورد. زمینمی در واحد صورت به را شاخص

 -می اقتصادی بعد از ژئومورفولوژی و شناسیزمین هایهای میراثپتانسیل به چنینهم و ژئومورفولوژی

حتی برخی از علوم  ها در نزد عامه وجا که ارزش ژئومورفوسایت از آن (.93: 1977)نگارش و همکاران،  پردازد

، اقتصادی و های علمی، فرهنگیارزش ی برای توسعه ،هایی نوبنابراین نیازمند روش ،تنادیده گرفته شده اس

ها را در این جاذبه ،ریزان سیاحتی کشوراگر برنامه(. بدیهی است که 672: 6001، 2)رینارد و پانیزا غیره است

های تری در افزایش ارزش احتمال موفقیت بیش قطعبه طور کنند،  ی گردشگری خود لحاظهای توسعهبرنامه

طوری که برقراری توازن به (.73: 1977اران، )نوجوان و همک خواهد شد گردشگری و مدیریت آن فراهم

اندازهای فرهنگی چشم ءارتقاهای شغلی، های طبیعی، ایجاد فرصتحفاظت از میراث اقتصادی مناطق مختلف،

های هژئومورفوتوریسم از جمله حوز (.93: 1977همکاران، نگارش و )مثبت آن است  دستاوردهایجمله  از

های ها یا مکاناست؛ که مبتنی بر شناخت ژئومورفوسایت و مطالعات گردشگری مطالعاتی نوین در علوم زمین

ی کانونی نقطه غلباها های ژئومورفولوژی و لندفرمویژگی(. 177: 6009)رینارد، تی ژئومورفولوژیك اسویژه

سم را یوربر این اساس ژئومورفوت .دهدتشکیل می های مهم گردشگری راارتقای گردشگری و بسیاری از جاذبه

. اصطالح کرداندازهای ویژه ژئومورفولوژیك تعریف یا چشم هاژئومورفوسایت ی توان علم مطالعهمی

                                                 
1-Geotourism  
2-Reynard and panizza  
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 02        2939 بهار و تابستان، سوم، شماره دومسال  ،ی ژئومورفولوژی کاربردی ایراندو فصلنامه

 

هایی ها لندفرمژئومورفوسایت به طور کلیتعریف شد.  1339در سال  1اولین بار توسط پانیزا ،ژئومورفوسایت

دست ه اجتماعی را ب اقتصادی و ،یباییهای خاصی مانند علمی، فرهنگی، تاریخی، زارزش ،که طی زمان است

 لئوپولد، که شد مطرح هنگامی گردشگری، با ژئومورفولوژیکی مسائل رابطه ی .(7: 6001آورد )پانیزا، می

ارتباط بین (. 1: 1373)لئوپولد، خدمات گردشگری دانست  اخالق یالزمه و ساززمینه را زمینی اخالق

شناسی و گردشگری مطرح ی از زمیناجدید و زیرمجموعه ین یك پدیدهبه عنواتواند می ،گردشگری و مناظر

(. 73-13: 6006، 9های زمین است )رائولندفرم ی(. ژئومورفولوژی علم مطالعه19: 6010، 6شود )برناردجویس

جویی انسان، یك ارزش علمی، آگاهی و بهره یبه واسطه ژئومورفولوژی،های ، لندفرم7هاژئومورفوسایت

(. به 6: 1973)شایان و همکاران، است اقتصادی پیدا کرده  اجتماعی و ،فرهنگی، زیبایی شناختی خی،تاری

های که از ارزش استای های ژئومورفولوژیك ویژهها مفاهیمی در راستای پدیدهژئومورفوسایتعبارتی دیگر 

-ژئومورفوسایت (.72: 6003، 1وبر)کومانسکو و دباشدبرخوردار میداری انسان برخاصی به منظور ادراک و بهره

ی در توصیف و درک تاریخ سطح اهدارای جایگاه و اهمیت ویژ ،ی گردشگریهای ویژهها عالوه بر تعیین مکان

 مختلف بودهها دارای ابعاد توان گفت ژئومورفوسایت(. بنابراین می123: 6009)نیکوالس و زورس، استزمین 

 تنها گردشگریزمین(. 6: 1930)مقصودی، ددارلف نقش مهمی ی گردشگری مناطق مختکه در توسعه

 به سفر ،گردشگریبلکه زمین نیست. انسانی هایفعالیت مراکزی یا دست نخورده طبیعی مناطق به مسافرت

 همانند نیز مردم بومی و دکنمی ایجاد زیبا اندازهایچشم دیگر یك طبیعت با و انسان که است مقاصدی

-زمین کلی طوره (. ب127: 6011، 2قائلند )پولوویتز گردشگری ارزشهای زمینبهجاذ برای گردشگران

 پایداری، اصل شناسی،زمین هایجاذبه بر اتکا از: عبارتست است که کلیدی اصل پنج بر مبتنی ،گردشگری

نده (. میراث به جای ما9: 6011، 9گردشگران )داولینگ رضایت و محلی برای اقتصاد سودمند محوری، آموزش

 رسد.گردشگری به ثبت میزمین تحت عنوان زمین یهایی از کرههای طبیعی و بشری در بخشاز فعالیت

و  بودهت اهمیگردشگری در واقع دارای یك یا چند ماهیت ژئولوژیکی است که از بعد علمی دارای زمین

شگری در همراهی با گردد. با گسترش زمینداراکولوژیکی  -های منحصر به فرد زیبایی شناسی ارزش

کاو قرار جهای کندر خدمت آرامش روحی انسان ،شناسی و ژئومورفولوژی محیطهای زمیناکوتوریسم، پدیده

ی دارد، با توجه به تنوع عوارض اپیچیدهشناسی (. کشور ما که تاریخ تکامل زمین11: 1930د )نصیری، گیرمی

-زمینمفهوم گردشگری است. زمین یوانی در زمینههای فرااندازهای جغرافیایی، دارای ظرفیتو چشم

 هوز توسط گردشگریزمین تعریف برای هاتالش نخستین .یافت توسعه بعد به1330 یدهه اوایل از گردشگری
کرد تأکید می هاژئوسایت یا ژئومورفولوژیکی و های ژئولوژیکیمکان نظیر ابعادی روی گرفت. وی صورت7

پایدار گردشگری، در  ی ها در توسعهها و ژئومورفوسایته به اهمیت نقش لندفرمتوج (.67: 6001، 3)نویلی

ترین تحقیقات جمله مهم این رابطه صورت گرفته است. از خارج و داخل مختلفی در کارهای ،اخیر یطی دهه

                                                 
1-panizza  
2-Bernard joyc  

Rao -3 

 4-Geomorphosite 
5-Comanescu and Dobre  
6-Polovitz  
7-Dowling  
8-Hos  
9-Novelli  
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 01        . . . نشانگردشگری شهرستان ماههای زمینارزیابی پتانسیل

 

 را ردشگریگزمین و پرداخته چین کشور( که به بررسی توریسم پایدار در 6007، 1)هونگژه و ژیو توان بهمی

نقل،  و حمل نظیر دیگری صنایع یبرانگیزاننده خود که دکنمی معرفی صنایع نسل سوم الینفك جزء

 اقتصادی پایدار ی توسعه مؤثری در نقش و بود خواهد تورگردانی هایها، آژانسهتل ،غذا یتهیه هایسرویس

 های ژئوپارکژئومورفوسایت ابیارزی برای یکمّ مدل یك (6011همکاران،  و 6)فاسیالس داشت. خواهد

 علمی، هایارزش پایان در و باشدیم اصلی ارمعی شش اساس بر که اندکرده تدوین یونان 9سیلوریتیس

 مدل خود گیری نتیجه در وی گردید. معین و مشخص تفکیك به ژئومورفوسایت هر و گردشگری حفاظتی

 و ژئوپارک و گردشگریزمین از حفاظت و گردشگریزمین مدیریت ارزیابی جهت روشی در را شده ارائه یکمّ

 و آموزشی فرهنگی، علمی، هایارزش قبیل از ای زمین گردشگریهپتانسیل ارزیابی برای قوی ابزاری نیز

 در ارزیابی مدل یك فرانسه یپیرنه ملی ( برای پارک6011 ،7سورپ و )فیلیت کند.می قلمداد گردشگری

 داد و قرار ارزیابی مورد منظر از این را ژئومورفوسایت 90 و کرده تعریف شگریگرد و مدیریتی هایارزش قالب

 گذشته از بیش پارک ملی معرفی و حفاظت در نهادها و هاسازمان باید که کندمی پیشنهاد نویسنده نهایت در

 تعیین ارزش علمی و مکمل در راستایدر  روشی یبه ارائه (6009همکاران، رینارد و )دکن تالش

ها پرداخته است، با این تفاوت که در این مقاله ارزش اقتصادی، اکولوژیکی، زیبایی شناختی به ژئومورفوسایت

های عنوان یك معیار مستقل در نظر گرفته شده و دو معیار اصلی)ارزش علمی و فرهنگی( دارای زیر شاخص

و سایر افراد در خارج و  (6009، 9یرا(، )پر6001، 2(، )پرالونگ6001، 1چنین )سرناوهم. می باشدخاص خود 

س، الوهای جدید فاسشهرستان طبس با استفاده از روشدر بررسی ژئوتوریسم ( 1931)اروجی، اشاره کرد. 

جداگانه و به  یشهرستان در سه منطقه گردشگریزمین GAM مدل ارزیابی بوروشی و کار ،فیلیت و سورپ

ها را به تفکیك هر روش، آن های مستعدضمن معرفی ژئومورفوسایتصورت یکپارچه مورد ارزیابی قرار داده و 

مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که  های علمی، حفاظتی و گردشگریبه صورت جداگانه از منظر ارزش

)یمانی و دندارگردشگری را زمین یآل برای توسعهایده های این شهرستان هنوز شرایطتر ژئومورفوسایتبیش

 یهای منطقهگردشگری ژئومورفوسایتهای زمینی تحت عنوان بررسی قابلیتادر مقاله .(1931، همکاران

های ژئومورفولوژیکی با توانایی جذب توریسم، آثار باستانی و با استفاده از روش پرالونگ نخست لندفرم ،سیمره

یر قابل متغعنوان ه را بهای منطقه دسترسی و زیرساخت یهای ورزشی، شیوهتاریخی منطقه، توانمندی

گردشگری از نظر هایی را مورد توجه قرار داده  که ارزش زمینکار برده است. در ادامه لندفرمه ب ،بررسی

وری سراب دهد که از نظر میانگین ارزش بهرهنتایج پژوهش نشان می است.علمی، آموزشی و بازدید عمومی 

گردشگر جذب زمین یتوان باالیی در زمینه یدر منطقه26/0از و لغزش سیمره با امتی21/0شهر با امتیاز دره

های ژئومورفوسایتی روستای ( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی توانمندی1931د. )سیف و همکارن، دار

دست آمده نشان داده که ارزش ه کندوان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده پرداخته و نتایج ب

ایت کندوان امتیاز باالتری را نسبت به ارزش افزوده کسب نموده است. هدف از این پژوهش علمی ژئومورفورس

                                                 
1-Hongzhe & Zhu  
2-Fassoulas  
3-Psiloritis  
4-Feuillet and Sourp  
5-Serrano  
6-Pralong  
7-Pereira  
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 09        2939 بهار و تابستان، سوم، شماره دومسال  ،ی ژئومورفولوژی کاربردی ایراندو فصلنامه

 

های ژئومورفولوژیکی موجود در شهرستان ماه نشان و سپس های طبیعی برخی از مکانابتدا شناسایی ویژگی

ژیکی، زمین از لحاظ ویژگی های زیباشناسی، اکولو ،این مکان ها یارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده

مورد شناسایی  ،گردشگری منطقههای زمینشناسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد تا از این طریق پتانسیل

ی را برای مدیریت و حفاظت از میراث اقرار گیرد و در نهایت با مقایسه ارزش علمی و ارزش افزوده، زمینه

 غرب شمال واقع در ،نشانشهرستان ماهد. های ژئومورفیك این منطقه ایجاد گردشناسی در مکانهای زمین

دقیقه تا  10در جه و  77کیلومترمربع در  6972با مساحت  استان، نایاستان زنجان یکی از هفت شهرستان 

در فاصله  ،دقیقه عرض شمالی 60درجه و  92دقیقه تا  10درجه و  99دقیقه طول شرقی و  60درجه  92

متر از سطح  1910نشان با ارتفاع و مرکز آن شهر ماهت. ر گرفته اسزنجان قرا کیلو متری غرب شهرستان 119

. می باشداز سطح دریاهای آزاد متر  9996 ترین قسمت این شهرستان کوه بلقیس با ارتفاعدریاست. مرتفع

و از  شمال با استان آذربایجان شرقی، از غرب با آذربایجان غربی از جنوب با استان کردستان این شهرستان از

 .(1972، استان زنجان های زنجان و ایجرود هم مرز است)اطلس ژئوتوریسمشرق با شهرستان

 
 ی مورد مطالعه در سطح کشور، استان و شهرستان( موقعیت منطقه2شکل )

 

 تحقیقشناسی روش

 استفاده شده است. این موضوع از 6و ارزش افزوده 1روش ارزیابی ارزش علمی برای انجام تحقیق حاضر از 

های اقتصادی برداران اجتماعی، سیاسی، اداری و دستگاهتمامی بهره یمورد عالقه ،المللیسطح محلی تا بین

-گردشگری این منطقه، ابتدا برخی از مکانهای زمینباشد. در پژوهش حاضر به منظور شناسایی پتانسیلمی

ها توسط مدیران گذاری این مکانارزشمورد شناسایی قرار گرفته، سپس  ،های ژئومورفولوژیکی و فرهنگی آن

های برداری از میراثو مسئوالن متخصص در این زمینه انجام شده است. در راستای حفاظت و بهره

های شناسی، از دو مجموعه ارزشی استفاده شده است. به منظور شناخت توانمندیژئومورفولوژیکی و زمین

                                                 
1-Scientific value  
2-Additional value  
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 04        . . . نشانگردشگری شهرستان ماههای زمینارزیابی پتانسیل

 

ها وجود دارد که توانمندی ژئومورفوسایت 1هایی برای ارزیابیتمورد مطالعه، کار یهای منطقهژئومورفوسایت

-متشکل از دو بخش ارزش علمی و ارزش افزوده است. این دو بخش هر کدام به زیرمعیارهای دیگری طبقه

-است. در این میان عدد صفر کم "صفر و یك"کدام از زیرمعیارها بین  شود. طیف ارزش کمّی هربندی می

تر از کدام از زیر معیارها در نهایت کم دارد. از مجموع هریك باالترین ارزش را بیان می ترین ارزش و عدد

-دست آمده ارزیابی میه چهار امتیاز برای هرکدام از مجموع دو ارزش علمی و مکمل متناسب با معیارهای ب

 .(1)جدولشود

ورفولوژی توسط گراند این بخش از اهداف ارزیابی بر اساس تعاریف محدود در ژئوم ارزش علمی: -1

معرف یا شاخص  ب(نادر بودن  الف(پیشنهاد شده است. معیارهای به کار رفته شامل:  1333در سال  6گرارد

تکامل و ارزش جغرافیای دیرین که به دلیل کمك به تجزیه و تحلیل شرایط زمین و تاریخ آب و ج( بودن 

ی اویژهمین و اقلیم، در ارزش علمی از جایگاه هوایی، اهمیت زیادی دارد. این معیار به دلیل گذشته ز

 برخوردار است.

طیف  ،توان انتظار داشت که ارزیابی اجزای فنیبه عنوان یك ژئومورفولوژیست نمی ارزش افزوده: -6

شناسی و وسیعی از عوامل را در بگیرد )بیولوژی، تاریخ، اقتصاد(. این بخش از ارزیابی بر اساس اطالعات کتاب

ابعاد اقتصادی، اکولوژی، هنر یا  یدر همه ،آنالیز کامل مکان ی شده است. هدف ارائه هاده بنا نهادمعیارهای س

های طبیعی یا فرهنگی است. تاریخی نیست. بلکه برقراری ارتباط آشکاری بین ژئومورفولوژی و دیگر جنبه

، امکان اتصال بین های مدنظرارزش افزوده، این است که با برجسته کردن شاخص یهدف از محاسبه

ها تأثیر شامل چند طبقه از ارزش ،آید. این بخش از اهداف ارزیابیژئومورفولوژی و گردشگری به وجود 

 باشد:اکولوژیکی، زیبایی شناسی، فرهنگ و اقتصاد به شرح زیر می

ها و تژئومورفوسای ی ثیرات اکولوژیك ویژه در راستای توسعهأدر عیارسنجی ت: الف( ارزش اکولوژیکی

هایی شامل مکان ؛شود. ارزش مکان حفاظت شدههای جانوری و پوشش گیاهی خاص بیان میوجود پدیده

ب(  .استمورد شناسایی قرار گرفته  ،به دالیل حساسیت و محافظت به عنوان مناطق حفاظت شدهکه است 

ی لیت مشاهده و نحوهها به ویژه از نظر قابهای دیدنی سایتدر این بخش مکان: ارزش زیبایی شناسی

اندازهای منحصر به فرد ژئومورفولوژیك و لیتولوژیك، مورد ارزیابی و چشم گرفتهدسترسی آن مورد توجه قرار 

تری در برابر یکنواختی  ها از امتیاز بیشگیرد. به این ترتیب تنوع و زیبایی ظاهری ژئومورفوسایتقرار می

میانگین دو زیر از های مورد مطالعه نیز، شناسی سایتش زیباییارز یبود. محاسبه ها برخوردار خواهدآن

  .شودها محاسبه میهای دیدنی و ساختار آنمعیار مکان

 (: معیارهای به کار رفته برای ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده2جدول )

                                                 
1-Evaluation card  
2-Grand Gerard  

 زیر معیارها معیار
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 08        2939 بهار و تابستان، سوم، شماره دومسال  ،ی ژئومورفولوژی کاربردی ایراندو فصلنامه

 

 6009مأخذ: رینارد و همکاران، 

به هبی های مذارزش: شاملبخش اصلی  چهاراز  (1جدول)این زیر معیار مطابق با : ( ارزش فرهنگیج

ارزش تاریخی شامل درک ارتباط معیارهای  ها دارد.های اساطیری و عرفانی سایتدر ارتباط با ارزش طور کلی

های ماقبل تاریخ، تاریخ باستان و زمان حاضر را در بر ری و تاریخی است و از این رو درک وسیع دورهگردشگ

مورد توجه قرار گرفته  ،این موارد ،های ادبی و هنریتواند در کتابها، میهای هنری سایتارزش گیرد.می

                                                 
1-Rareness  
2-Representativeness   
3-Integrity  
4-Paleogeographical value  
5-Ecological value  
6-Aesthetic value  
7-cultural value  
8-economic value  

 ارزش علمی

(Scientific 

value) 

 

 نحصر به فرد در یك منطقه های م: پدیده1نادر یا کمیابی -1

های متشابه در های ژئومورفولوژیکی ویژه نسبت به سایر مکانشامل پدیده، : وجود یك مکان شاخص6شاخص یا نمایندگی -6

 سطح منطقه، استان و کشور

 تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی ،حفاظت از سایت و میزان دست نخوردگی ی: نحوه9حفاظت -9

وضع جغرافیایی زمین در گذشته است، اهمیت مکان به دلیل تاریخی بودن آن از منظر  ی : مطالعه7دیرینارزش جغرافیای  -7

 شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیك

 ارزش افزوده

Additional 

value)) 

 

 ی معیار تأثیرات اکولوژیکی: این معیار اهمیت ژئومورفوسایت ها را در ارتباط با توسعه - 1ارزش اکولوژیك - -1

 کند.اکوتوریسم ویژه با پوشش گیاهی یا جانوری خاص بیان می یك

پیش از این در  ،های است که به دالیل اکولوژیکیمعیار مکان حفاظت شده: شامل مکان - -2

 .است ی و محلی قرار گرفتهافهرست ملی، منطقه

کان پوشیده از جنگل با دسترسی باشد )یك ممکان می یمعیار دیدگاه: براساس مشاهده - -7 2ارزش زیبایی شناسی - -9

 خیلی مشکل، امتیاز پایین تری نسبت به یك مکان قابل دسترس از چندین دیدگاه دارد(.

اندازهای با باشد و حاکی از چشممعیار ساختار: این معیار برگرفته از درک چشم انداز می - -3

اندازهای دارای اندازهای با گسترش عمودی ارتفاع )قله ها( یا چشمتضاد رنگی، چشم

باشد، ساختار عناصر منحصر به فرد )تپه های قوسی یخرفتی که نزدیك دره است( می

امتیاز باالتری نسبت به نقاط  ،هااین مکان در نهایتد. سازفضایی را که مطلوب است می

 ) دشت آبرفتی، فالت بزرگ(. دکنیکنواخت دریافت می

 9ارزش فرهنگی -

شامل)اهمیت مذهبی، 

 ادبی وریخی، هنری یا تا

 باشد(.زمین تاریخی می

 7ارزش اقتصادی -

شامل)کمیت و کیفیت 

 (.استکنندگان مشاهده

ی دارد که دارای ارزش مذهبی، یاهمیت مذهبی: این زیرمعیار بستگی به مکان ها -

به عنوان مکان مذهبی  ،های بسیار نامنظم درگذشتهد) تخته سنگباشاساطیری یا عرفانی 

 شده است(. گرفته می در نظر

های تاریخ باستان، در نتیجه شامل دوره بوده،اهمیت تاریخی: درک بسیار وسیع از تاریخ  -

ثبت یك موضوع در  یباشد. به عالوه این معیار تنها وظیفهحال حاضر می ماقبل تاریخ و

 است. بلکه درگردشگری و علم تاریخ هم مورد توجه ،رابطه با تاریخ سیاسی را ندارد

اهمیت هنری یا ادبی: با حضور آثار هنری در یك مکان خاص)نقاشی و مجسمه سازی(  -

 باشد.ها و اشعار در ارتباط میکتاب یا در

دانش زمین  یهای ویژه در توسعهاهمیت زمین تاریخی: این زیر معیار به نقش مکان -

-ن و حیات تا به امروز بحث میاشاره دارد. از قبیل تاریخ تحوالت و تکامل تدریجی زمی

 نماید.
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در این حیات بر روی زمین دارد.  های زمین تاریخی، اشاره به تاریخ تحوالت و تکامل تدریجیارزشو  باشد

د(  شده است.معیار مورد ارزیابی، باالترین امتیاز مد نظر  دست آمده از چهاره به جای میانگین ب ،زیر معیار

مربوط به تعداد ورودی  در کل،گیرد چه از منظر ابعاد اقتصادی مورد توجه قرار مین آ: ارزش اقتصادی

کید بر کمیت و کیفیت مشاهده کنندگان و درآمدهای أاین عیارسنجی تگردشگران است. به عبارت دیگر در 

 قابل بررسی است.  ،هاواقعی از تولیدات موجود در ژئومورفوسایت

 

 های تحقیقیافته

 نشانشهرستان ماههای ویژگی های ژئومورفولوژیک ژئومورفوسایت

برداری با کید بر عیارهای بهرهأبا تگیری برای بهره نشانشهرستان ماهچشم اندازهای ژئومورفولوژیکی 

هاست. این  آن گردشگریو زمین رویکرد گردشگری پایدار، نیازمند شناسایی خصوصیات ژئومورفولوژیکی

به دلیل تنوع  ،شودتشکیل می سرد و خشكها که از نظر موقعیت جغرافیایی در مناطق ژئومورفوسایت

-نمونه ،هاجاذبهاین چنین  د و همباشگیری عوارض میشکلمورفولوژیکی، دارای شرایط متنوعی در چگونگی 

-این چشم باشد.می های علمی و تحقیقی برای محققینهای آموزشی، گردشگریدر ارتباط با ارزش یا

ی حاضر با استفاده از مشاهدات که در مقاله ،یا به اصطالح ژئومورفوسایت ،اندازهای ژئومورفولوژیکی ویژه

 -صورت پراکنده در منطقه تشکیل شدهه های جن که ببهستان، دودکش ی قلعهشامل  ،شدمیدانی ارزیابی 

پری )آبگیر خندقلو(، بدلندها  یباشد، دریاچهنشان میهای شهرستان ماهترین سایتو یکی از تیپیك است

 شود.ها مشاهده میهایی از این ژئومورفوسایتتصاویر نمونه( 6) در شکل)هزاردره(، که 

 
 (.2931، مأخذ: نگارندگاننشان. )های شهرستان ماههایی از ژئومورفوسایت( نمونه1شکل ) 
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 ها. )مأخذ: نگارندگان(( نقشه ی موقعیت ژئومورفوسایت9شکل )

شرقی  کیلومتری جنوب 11کیلومتری غرب شهر زنجان و  101 یدر فاصله این قلعهبهستان:  یقلعه

شرق روستای بهستان، در کنار رودخانه قزل اوزن حدود یك کیلومتری جنوب نشان قرار گرفته است.شهر ماه

دیگر قرار گرفته است. این دو  ایی بزرگ در کنار یكو در محل روستای قدیم بهستان، دو بخش صخره

طور کلی فرسایش طبیعی، در امتداد رودخانه قزل اوزن و ه عظیم ماسه سنگی تحت تأثیر آب، باد و ب یصخره

باشد. و ارتفاع محل از سطح دریا متر می 100حدود  ،دو بخش ی. فاصلهاست احل جنوبی آن واقع شدهدر س

های ی غربی است که در قسمتابهستان معروف است بخش صخره ی چه که به قلعه متر است. آن 1993

 ی قلعه 60بهستان یکی از  یشود. قلعهجالب توجهی دیده می یکاری شدهفضاهای کنده ،مختلف آن

سنگ این قلعه که در دل کوهی از جنس کنگلومرا و ماسه. نشان در استان زنجان استتاریخی شهرستان ماه

)با اجزای زاویه دار( سخت نشده به رنگ خاکستری روشن، ماسه سنگ، رس، مارن، میکا و شسیت در اطراف 

و به علت وزش بادهای تند و فرسایش منطقه، تناوبی از مرمر و شیست با رنگ خاکستری روشن بنا شده است 

چنین عبور رودخانه قزل اوزن از کنار قلعه در حال تخریب است و به دلیل فرسایش طبقات زیرین آن،  و هم

شناسی به دوران میوسن و . سن این لندفرم به لحاظ زمینناممکن است تردد در این مسیر خطرناک و

های ژئومورفولوژیکی شامل گسل، بدلند، سایت تعدادی از لندفرمچنین در اطراف این ژئو باشد، همپلیوسن می

ی اترین آثار معماری صخرهاین محوطه یکی از زیباترین و جالب توجه دودکش جن، معدن قرار گرفته است.

کاری شده و فضاهای  کندهسنگی، ماسه  ،های مختلف این پدیدهشود. بخشاستان زنجان محسوب می

-ها و طاقها، راهروها، طاقچهها، پلکانن ایجاد گردیده است. این فضاها که شامل اتاقمختلف و متنوعی در آ

که در اضالع غربی، جنوبی،  شود. به طوریهای مختلف این صخره عظیم دیده مینماها است، در قسمت

ا مشاهده کاری شده رتوان آثار کندهی میاصخره ،شرق سایت در پایین و باالی این بدنه شمالی، و شمال

باشد )عالی، ( هجری قمری می9تا  1ن قدمت این قلعه به قرون میانی اسالم )قرن سامطابق نظر کارشنا. نمود

1979 :110.) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/agi/article-1-54-en.html


 00        . . . نشانگردشگری شهرستان ماههای زمینارزیابی پتانسیل

 

توان یکی از بارز ترین عوارض زمین های جن را میدودکش) دودکش جن مادآباد(:  های جندودکش

کرد. فرسایش در سازندهایی که تناوب کنگلومرا،  نشان ذکرویژه شهرستان ماهه شناسی استان زنجان بریخت

که  نماید.د، اشکال جالبی خلق میدارهای سخت ماسه سنگی را در خود های سست رسی و مارنی یا الیهالیه

های ها و یا رشته ستونگاه حاصل این فرسایش ناهمگن، ایجاد ستون گردد.به دوران پلیوسن و کواترنر برمی

یك قطعه سنگ بزرگ یا بخشی از  ،ها در قسمت باالیی آن معمولبه طور  ها که این ستونمانند است.  دیوار

ای از نشان مجموعهماه ید. در منطقهشودودکش جن نامیده می اصطالحدر ماند، سخت باقی می ی یك الیه

( م)آدم داشىسنگ آدها  که مردم محلی به آند شوهای مختلف مشاهده میها با اشکال و اندازهاین ستون

-کند. این ستونهای دیواره مانند میها یا رشتهست، که ایجاد ستونافرسایشی  ی تخت دیو پدیدهگویند. می

-سخت باقی می یها یك قطعه سنگ بزرگ یا بخشی از یك الیهدر قسمت باالیی آن معمولبه طور ها که 

ای از مجموعهبه صورت پراکنده نشان زنجان ماه یدر منطقه د.شونامیده میهم تخت دیو  اصطالحدر ماند 

های موسوم به دودکش جن مرتفع تر از سطوح ستون د.شوهای مختلف دیده میها با اشکال و اندازهاین ستون

های سست های رسی و ماسه سنگ. تناوب الیهاستبسیار متنوع  ،به لحاظ شکل، ارتفاع و قطر  بوده،مجاور 

-زمین ها،ژئومورفولوژیست در زبان فارسی،آن به سهولت قابل مشاهده است.  های زیریندر بدنه و قسمت

( به 6که در )جدول  اندگونه عوارض استفاده کرده دانان نیز از اصطالحات متفاوتی برای اینشناسان و جغرافی

 ها اشاره شده است:آن
 

  یها در زبان فارساصطالحات انگلیسی اشکال ستونی و معادل آن( 1جدول )

 (.6: 1931مأخذ: )خوش رفتار، 

پری  ی شورگل و دریاچه ی خندقلو، دریاچه یبه دریاچه این آبگیری پری )آبگیر خندقلو(: دریاچه

نشان واقع شده است، و به دلیل پایین بودن آن نسبت به اراضی کیلومتری شهر ماه 91نیز معروف است که در 

شود. به های زیرزمینی از طریق جریان زیرزمینی وارد آن میهای سطحی حاصل از بارش و آباطراف، آب

-ترین سطح آن در فصل بهار و پس از بارشآن در فصول مختلف متفاوت بوده و بیش همین دلیل، مساحت

متر و عمق حداکثر  190تا  20متر و عرض  100تا  70باشد. طول آن بین های بهاری و ذوب شدن برف می

 چنین، اندازهای زیبای منطقه، نزدیکی به روستاهای خندقلو و پری همچشم متر در زمان پرآبی است. 60

 اصطالح انگلیسی معادل های فارسی منبع

 Chiminy Rock سنگ دودکش ستونی سنگ، 191ص 1977، مر

 Chiminy Rock دودکش جن 21: 1923 ،ایسبزه

: 1923، ،شایان21: 1923 ،ایسبزه

117 

 Chiminy Rock گرز دیو

 Chiminy Rock هودو 117: 1923شایان 

ستون سنگی و  ی،سکوی سنگ 162: 1970 عامری و غضنفری،

 )باالتر از پیرامونش( سنگ دودکش

Chiminey Rock, Pulpit Rock 

 Earth Pillar, Earth Pyramied,Demoiselle,Fairy تخت دیو، دودکش جن گرز دیو، 667: 1970عامری و غضنفری،

Chimeny,Hoodo Column,Penitent 

 Hoodoo=rock pillar=hoodoo column دود کش جن 917: 1970 عامری و غضنفری،

 Earth Pyramied هرم زمینی 20،73: 1979 ،آسیایی و جوانمرد

 Earth Pillar Pyramid گرز دیو، دودکش جن 20،73: 1979 ،آسیایی و جوانمرد

 Hoodo دود کش جن 20،73: 1979 ،آسیایی و جوانمرد
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شود. اما در مجموع و با توجه به این که در احداث جاده آسفالته تا آبگیر از جمله امتیازات آن محسوب می

توان گفت در نشان واقع شده است و دورترین فاصله را با شهر زنجان دارد، میانتهای غربی شهرستان ماه

شناسی از جنس مارن، ماسه سنگ، نگژئوسایت مورد مطالعه به لحاظ س انزوای جغرافیایی قرار گرفته است.

ی در بعضی اتوده)شیست انگوران(، سنگ آهك ضخیم الیه تا  استهایی که کمی دگرگون شده سنگ

ها همراه با مارن، تناوبی از مارن و ماسه سنگ، کنگلومرای پلی ژنیك سست با سیمان رسی و سازند قسمت

باشد. سن مارن و ماسه سنگ و سازند قرمز فوقانی می اصلی و مجاور لندفرم به ترتیب پی سنگ پرکامبرین،

های قدیمی مانند پرکامبرین های دوران کواترنر، اشکوبشناسی به دریاچههای زمیناین لندفرم به لحاظ دوره

گردد. و در نهایت این آبگیر و پالئوزوئیك، و تمام اشکوب های جدیدتر یعنی از تریاس تا کواترنر بازمی

های جاری و زیرزمینی، انتقال لغزش، تحت تأثیر آبسطح دشت مانند منطقه، تحت تأثیر زمین )دریاچه( در

گیری این یند غالب در شکلفرآپری چای به آبگیر سبب تشکیل این ژئوسایت شده است و  یآب از رودخانه

 باشد.لغزش میهای زیرزمینی، فرسایش، زمینلندفرم بارش و آب

-که به مرور زمان و تثبیت شدن به شکل استهای سطحی فرسایش شیاری یا آب بدلندها آثاربدلندها: 

ای از جمله رسوبات تبخیری، د. این آثار اغلب از جنس مواد ریزدانهآیهای بسیار خیره کننده و جالب در می 

ای ه گونهتوان نام برد که بگچ و مارن، کنگلومرا و ماسه سنگ سخت نشده می باشد. برای نمونه واحدهایی می

نموده است. این  6های نامتجانس خشنو گروهی از نهشته 1ناهموار، فرسایش یافته و ایجاد تخته سنگ دیو

طور عمده از کنگلومرا و ماسه سنگ سخت نشده با ستبرای فراتر ه واحدی که ب یهای خشن به وسیلهنهشته

ی، از جوانب ابه دلیل تغییرات رخساره متر و به رنگ خاکستری روشن، پوشیده شده است. این واحد 100از 

-اصلی قزل اوزن تبدیل می یمورد برداشت، به ویژه در کنار رودخانه ی به واحدهای موجود در سراسر منطقه

نشان واقع غرب شهر ماه کیلومتری در شمال 19 یمتر از سطح دریا با فاصله 1679شود. این لندفرم با ارتفاع 

 شده است.

و بر  ها در جدول مشروحه قرار گرفتههای موجود در منطقه، هر یك از لندفرمژئوسایت بعد از شناسایی

)باالترین نمره(  1ترین نمره( و  . میزان امتیاز بین صفر )کماستشدههای ذکر شده امتیازدهی مبنای شاخص

باشد و فزوده را دارا میترین ارزش علمی یا ارزش ا گیرد کمی که امتیاز صفر به آن تعلق میاباشد. عارضهمی

نهایت ارزش کلی هر یك از  دهد. درباالترین میزان ارزش را در مقایسه با دیگر عوارض نشان می ،یك ی نمره

 گردد.، تعیین میگرفتهها به لحاظ عیارهای اصلی و فرعی که مورد ارزیابی قرار لندفرم

 

 نشانان ماههای ژئومورفیک شهرست( ارزیابی ارزش علمی مکان9جدول ) 
میانگین )جمع/  جغرافیایی دیرینه نادر بودن شاخص بودن وضعیت حفاطت هاژئوسایت

4) 

 01/8 2 88/8 88/8 80/8 بهستان یقلعه

های دودکش

 جن)مادآباد(

18/8 88/8 88/8 2 80/8 

 18/8 88/8 18/8 88/8 88/8 پری یدریاچه

 11/8 88/8 88/8 88/8 89/8 بدلند

                                                 
1-Devil dtack  
2-Badland group deposit  
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 نشانشهرستان ماه های ژئومورفیکابی ارزش افزوده مکان( ارزی4جدول )

 

ی نتیجهنشان: شهرستان ماههای های ژئومورفوسایتقابلیتارتباط با ارزیابی روش رینارد در 

-حاکی از نتایج زیر می نشانی ماهمنطقهدر  هامیدانی و ارزیابی روش مورد مطالعه در برخی جاذبهمطالعات 

 -توان این نتایج را در سه بخش اصلی طبقههای انجام شده میگذاریهای میدانی و ارزش، براساس یافتهباشد

از مجموع حداکثر امتیاز  99/0و  76/0با امتیاز  بهستان ی قلعهژئومورفوسایت در بخش اول، : بندی نمود

 -هب ی دیگرهاسایتمیان ، در نهایت باالترین امتیاز را در ارزش افزودهو  عیارهای علمی نهایی برای هرکدام از

ها کسب ها، باالترین امتیاز را در میان سایر ژئومورفوسایتسایت در اغلب عیارسنجیژئو. این ه استدست آورد

ها با باالترین امتیاز به عنوان برترین ژئومورفوسایت از منظر عیارهای ر سایر معیارنموده است، به طوری که د

های زیادی در جهت جذب گردشگران را از منظر این ژئومورفوسایت توان ی. در نتیجهشدمختلف انتخاب 

تواند در می باشد ودارا می ،های مورد مطالعهسایتژئوعیارهای علمی و عیارهای مکمل در مقایسه با سایر 

و  های جذب گردشگرریزی های فضایی پایدار در کاهش فقر و ایجاد اشتغال در زمینهصورت اعمال برنامه

 کمك شایانی داشته باشد.  ...و  ، تفریحیآموزشی -علمیهای هینزمدر افزایش تورهای گردشگری 

های جن های دودکشسایتبهستان، به لحاظ ارزش علمی به ترتیب ژئو ی در بخش دوم، بعد از قلعه

اما به  را به خود اختصاص داده 26/0و بدلندها امتیاز  21/0، آبگیر خندقلو امتیاز 97/0مادآباد و سریك امتیاز 

های جن ، دودکش20/0متیاز اهای آبگیر خندقلو بهستان به ترتیب ژئوسایت ی لحاظ ارزش افزوده بعد از قلعه

. به این ترتیب این استدادهرا به خود اختصاص  77/0لندها امتیاز و بد 11/0مادآباد و سریك امتیاز 

. نقش مهمی ایفا کند ،ی اقتصادی منطقهتری در توسعههمانند مورد قبل اما با شدت کمتواند ها میژئوسایت

ر تر در مراحل بعدی قراهای کمتوان قرار داد که با کسب رتبهها را می، سایر ژئومورفوسایتدر بخش سوم

های فوق تری در برابر ژئومورفوسایتهای کمها و جاذبهها در بعضی ابعاد از ارزش. از این رو این سایتگرفت

های های منطقه سرمایه گذاریهای باالی اکوسیستمبا حساسیتو بایست متناسب که می برخورداراست

ها می تواند پایین این ژئوسایت یهاز طرف دیگر رتبتورهای آموزشی صورت گیرد.  ومناسبی برای گردشگران 

 . گرفتمورد ارزیابی قرار  ،ناشی از علل مختلفی باشد که در این روش از دو منظر علمی و مکمل

 

 گیرینتیجه

ژئوسایت 

 ها

ارزش  ارزش فرهنگی ارزش زیبایی ارزش اکولوژیک

 اقتصادی

جمع

/4 

ارزش  -

 اکولوژیکی

حفاظت مکان

 شده

نقاط 

 دیدنی

 وادبی تاریخی مذهبی ساختار

 هنری

زمین 

 تاریخی

تولیدات 

 اقتصادی

- 

 ی قلعه

 بهستان

08/8 08/8 18/8 88/8 18/8 88/8 08/8 89/

8 

 88/8 18/8 18/8 18/8 8 18/8 88/8 88/8 جندودکش

-ی دریاچه

 پری
88/8 88/8 8 18/8 8 88/8 08/8 18/8 

 44/8 18/8 88/8 8 8 8 18/8 48/8 بدلندها
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در  91/0ها میانگین ارزش علمی با نتایج نشان داد که ارزیابی نهایی صورت گرفته در ارتباط با ژئوسایت

خود اختصاص داده است، و این امر سبب باال بردن ارزش ه باالترین امتیاز را ب 17/0مقایسه با ارزش افزوده با 

استقرار مراکز جمعیتی، وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و چنین  علمی و آموزشی منطقه شده است. هم

تر گردشگران در این مکان، زیبایی های فرهنگی در طول سال، ماندگاری بیشخدماتی، برگزاری مراسم

 بهستان بیش یکه موجب شده قلعه استهری لندفرم و ارزش تاریخی و فرهنگی ژئوسایت از جمله دالیلی ظا

نشان شهرستان ماههای دیگر داشته باشد. وری در میان ژئوسایتترین امتیاز را از نظر عیار علمی و ارزش بهره

های تاریخی و فرسایشی، ند، قلعههای جن، بدلبا داشتن لندفرم های متعدد ژئومورفولوژیکی شامل دودکش

های دیگر قابلیت مطرح شدن های سنگی، گنبدهای نمکی و سایر لندفرمهای معدنی، رخنموندریاچه، چشمه

ها و چشم اندازهای تمام جاذبه این که گردشگری دارد و با توجه بهبه عنوان یك مکان گردشگری و زمین

توان از یندها را میفرآی ژئومورفولوژیکی در ارتباط بوده است، این هایندها و سیستمآگردشگری آن با فرزمین

نظر ژئودایورسیتی، ژئوکانسرویشن و ژئواینترپریتیشن مورد بحث و بررسی قرار داد که سبب افزایش اهمیت و 

 از تا دارد تالش گردشگریزمین واقع درهای معرفی شده در شهرستان شده است. ارزش هر یك از لندفرم

 از و نموده هدفمند و ساماندهی را زمین هایهجاذب از ها دیدارها و ژئوسایتژئوپارک تعریف و ایجاد قطری

 این .بپردازدنماید و به آموزش عمومی و تخصصی آن در میان جوامع  جلوگیری انسان توسط آثار تخریب

 با که این منطقه  داشته باشد در گردشگری زمین هایپدیده به نسبت تازه نگرشی و دیدگاه تواندمی پژوهش

 گردشگریزمین نظر از که را هاییمکان توانمی کشور سراسر در موجود هایقابلیت و هاپتانسیل به توجه

 هایمکان بین و ارتباطی شناسایی را هاپدیده این ماهیت و بندیپهنه می باشد پتانسیل دارای

 .آورد فراهم  مناطق این در ریگردشگ گسترش جهت ریزیبرنامه و ژئومورفولوژیکی

 

 منابع

 طریق از آن ها ارزیابی فرآیند و با گردشگری بهینه هایژئومورفوسایت یابی مکان (،1931) اروجی، حسن .1

 ی پایان نامه طبس، موردی: شهرستان ی مطالعه، (ANP) ای شبکه تحلیل ژئومورفوتوریستی هایمدل

 سلمانی. محمد جغرافیا، دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر ی دانشکده یسم،ریزی تورکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

 ، اطلس ژئوتوریسم استان زنجان.(1972)، پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور .6

 ی فصلنامه ،استان همدان در ریزی برنامه هایفرصت و ژئوتوریسم(، 1971) الهام، ، کزازی،ثروتی،محمدرضا .9

 ششم. سال اهر، واحد اسالمی زاد آ دانشگاه غرافیایی،ج فضای پژوهشی -علمی

، سی زنجان نشان های جن در قره دره انگوران، ماهژئومورفولوژی ژئوسایت دودکش(، 1931)خوش رفتار، رضا  .7

 .1 – 9و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور، صص 

های ژئومورفوسایتی روستای ارزیابی توانمندی(، 1931صفهانی، محدثه، )سیف، عبداهلل، احمدی، عبدالمجید، ا .1

، چهارمین همایش علمی سراسرس دانشجویی جغرافیا، کندوان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده

 .1-10صص 

ها بر ندفرم(، ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی ل1973شایان، سیاوش، شریفی کیا، محمد، زارع، غالمرضا، ) .2

 ی ، مطالعات جغرافیایی مناطق خشك، سال اول، شمارهاساس روش پرالونگ مطالعه موردی شهرستان داراب

 . 99 – 31دوم، صص 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/agi/article-1-54-en.html


 31        . . . نشانگردشگری شهرستان ماههای زمینارزیابی پتانسیل

 

، سازمان میراث فرهنگی، نشانطرح شناسایی آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان ماه(، 1979عالی، ابوالفضل، ) .9

 صنایع دستی و گردشگری استان زنجان.

ای نو به سوی توسعه ی صنعت گردشگری ژئوتوریسم دریچه(، 1930صدری، بهرام، )ی، مهران، نکوئیمقصود .7

 .21 – 27، صص 27 ی ، دوره شانزدهم، شمارهایران

نقش زئومورفولوژی کارست در توسعه ی زمین گردشگری استان (، 1973ملکی، امجد، الماسی، سمیه، ) .3

 .999 – 971های کاربردی منابع آب ایران، صص  انس ملی پژوهشمقاالت نخستین کنفر ی ، مجموعهکرمانشاه

 ی، مجلهاییهای ژئوتوریسمی سبالن با استفاده از مدل تحلیل خوشهتوانمندی(، 1930نصیری، اسماعیل، ) .10

 .10-19، صص  6یبیست و ششم، شماره یرشد و آموزش جغرافیا، دوره

 در ها فشان گل های ژئوتوریستیجاذبه(، 1977، )دی، رحمان نگارش، حسین، خالدی، شهریار، گلکرمی، عابد، زن .11

 .97-39 صص، محیط جغرافیایی آمایش یفصلنامه ،بلوچستان و سیستان استان

، جغرافیا آن هایجاذبه و های یزدژئوتوپ(، 1977، )نوجوان، محمدرضا، میرحسینی، ابولقاسم، رامشت، محمدحسین .16

 .79-20، صص 19 ی و توسعه، شماره

های ژئوتوریسمی بررسی قابلیت(، 1931شکری، سجاد، )راد، صمد، باقری سیدانی، مجتبی، عظیمییم .19

دوم، صص  ی ، جغرافیا و پایداری محیط، شمارههای منطقه ی سیمره با استفاده از روش پرالونگژئومورفوسایت

77 – 23. 
14. Bernard Joyce, E., (2010), Australia’s Geoheritage: History of Study, a New Inventory 

of Geosites and Applications to Geotourism and Geoparks, Geoheritage, 39 – 56. 
15.  Comanescu, L., Dobre, R., (2009), Inventorying, evaluating and tourism valuating the 

geomorphosites from the central sector of the ceahla national park. GeoJournal of 

Tourism and Geosites. pag. 86-96. 
16. Dowling, R. K., (2011), Geotourism’s global growth. Geoheritage, 3(1), 1-13. 

17. Fassoulas, Ch., Mouriki, D., Dimitriou Nikolakis, P., George, I., (2011) Quantitative 
Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management; 
geoheritage, 21,pp. 264 245. 

18. Feuillet, T., Sourp, E., (2011), Geomorphological Heritage of the Pyrenees National 
Park (France), Assessment, Clustering, and Promotion of Geomorphosites; 

Geoheritage,3,pp. 151–162. 
19. Hongzhe, S.J., (2008), SWOT Analysis and Model Discussion of China's Tourism 

Resources Development -Xiangxi Autonomous Prefecture in Hunan Province as an 

example, Chinese economic. 
20. Leopold, A., (1949), A Sand County Almanac, Oxford University Press. 

21. Nickolas, C., Zouros, M., (2007), Geomorphosite assessment and management in 
protected areas of Greece (Case study of the Lesvos island – coastal geomorphosites), 
Geographica Helvetica Jg. 62 2007/Heft 3,pp169-180.  

22. Novelli, M., (2005), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases. Oxford, 
Butterworth-Heinemann. 

23. Pereira, P., Pereira, D., Caetano Alves, M., (2007), Geomorphosite assessment in 
Montesinho Natural Park. GeoActa, Special Publication 1: 170-181. 

24. Polovitz, N., etl. (2011), Measuring geotourism: Developing and testing the geotraveler 

tendency scale (GTS). Journal of Travel Research, pp. 567 – 578. 
25. Pralong, J., (2005), A method for assessing the tourist potential and use of 

geomorphological sites, Geomorphologie, Rrlief, processus, environment 3,pp. 189 - 
196. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/agi/article-1-54-en.html


 39        2939 بهار و تابستان، سوم، شماره دومسال  ،ی ژئومورفولوژی کاربردی ایراندو فصلنامه

 

26. Rao, D.P., (2002), Remote Sensing Application in Geomorphology,Tropical Ecology, 

43, 1, pp. 49 – 59 . 
27. Reynard, E., Fontana, G., Kozlik, L., Scapozza, C., (2007), A method for assessing 

«scientific» and «additional values» of geomorphosites, Geographica Helvetica Jg. 62 
2007/Heft 3 . 

28. Reynard, E., Panizza, M., (2005), Geomorphosites: definition, assessment and mapping, 

I1, Quaternario, 18 (1), 286-312. 
29. Serrano, E., Gonzalez- Trueba, J., (2005), Assessment of geomorphosites in natural 

protected areas: the Picos de Europa National Park (spain), Geomorphologie, Formes, 
processus, environmental, 3:197-208. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/agi/article-1-54-en.html
http://www.tcpdf.org

