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چکیده

هاوجودآورندۀآنها،وفرایندهایبهاندازها،فرمژئوتوریسمیکیازارکانگردشگریاستکهبرچشم

منطقهتأکیددارد. جذابیتبدیهیاستهر و استعدادها از توجهبهمحیطجغرافیاییخود هایمتفاوتیایبا

برخورداراست.شهرجدیدایوانکیدرغرباستانسمنانجزومناطقیاستکهازیکسودرحاشیةمنطقة

لزیادیبرایتوسعةصنعترسدپتانسینظرمیهایالبرزقرارگرفتهوبهخشکایرانوازسویدیگردرپایکوه

انجاماینپژوهشپتانسیل هدفاز توجهبهاهمیتموضوع، با هایسنجیژئوسایتژئوتوریسمداشتهباشد.

داده اینهدف، برایدستیابیبه ایوانکیاست. جدید اطالعاتاسنادی،پیرامونشهر هایاصلیپژوهشرا

داده مشاهداتمیدانیتشکیل و همچمصاحبه، دادهاند. برایتحلیل نرمنین، افزارها ARCGISهای SPSSو

داده تشکیل پژوهشرا اصلی بررسیابزارهای انجام ضمن راستا، این در کتابخانهاند. مصاحبه،های و ای

بهژئوسایت با سپس، است. روشبومیکارگیریروشهایمنطقهشناساییشده و کوبالیکوا، هایکامنسکو،

بهارزیابیژئوسایتعنوانابزارهابه هایمورداشارهدرپیرامونمنطقةموردبررسیپرداختهشدهیمفهومی،

هاوانتخاببهترینمدلسازگارباسنجیوارزیابیاینمدلکارگیریسهروشیادشدهآزموناست.هدفازبه

به بنابراین، امتمنظورتعیینارزشنهاییژئوسایتشرایطمنطقهبودهاست. یازنهاییهرژئوسایتدرهرها،

بهصورتدرصدازمجموعبهروشبه آوردنمیانگیندرصدهرسهروش،دستدستآمدهاستودرنهایتبا

به اساسنتایج بر است. شده ژئوسایتمحاسبه هر ژئوسایتدستارزشنهایی بین در منطقه،آمده، های

هایباالترینامتیازاستوبعدازاینژئوسایتنیزژئوسایتامتیازدارای6/7۹واشیبامیانگینژئوسایتتنگه

به نمکی معادن و نمکی تونل با 1/7۸ترتیب نتایج6/72و مجموع امتیازند. میانگین باالترین دارای امتیاز

هایمناطقکوهستانیوآمدهبیانگرایناستکهقرارگیریشهرجدیدایوانکیدرحدفاصلژئوسایتدستبه

عنوانیکیازمراکزگردشگریداشتهباشد.یسببشدهاستتااینشهرپتانسیلباالییبهکویر
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مقدمه
گیری داشته است و در  های اخیر رشد چشم هایی است که در عرصة اقتصاد جهانی در طی سال گردشگری یکی از بخش

(. یکی از 1393بسیاری از کشورها نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شود )قربانی و همکاران، 

(. 2007هاست )رینارد و همکاران،  ورفوسایتی مبتنی بر شناخت ژئومگردشگرهای مطالعاتی نوین در مطالعات  حوضه

ها تأکید دارد  وجودآورندة آن ها، و فرایندهای به اندازها، فرم ژئوتوریسم یکی از ارکان گردشگری است که بر چشم

است. تنوع  یاییمکان جغراففرهنگی  و طبیعی نیروهای و روندها دربرگیرندة درواقع، ژئوتوریسم (.2017)اوزشین، 

 توریستی ژئومورفولوژیک های (. مکان2009)بریلها، است  یسمژئوتور یجادو اساس ا یهپا یفرهنگ یراثو م یاییجغراف

شناسی،  زمین تأثیرگذار عوامل از درك انسان بنابراین شوند؛ می تعریف فرایندهای ژئومورفولوژیک و اشکال صورت به

-یا اجتماعی تاریخی -فرهنگی علمی، ی،شناخت ییبایز دارای ارزش ها مکان این اجتماعی و تاریخی، ژئومورفولوژیک،

. 2. امر حفاظت و پایداری؛ 1طورکلی، ژئوتوریست دو رکن اساسی دارد:  (. به1390اقتصادی است )مختاری و همکاران، 

( و قبل از این 1391های علمی )نکویی صدر،  های گردشگری و ارزش توسعة ارکان صنعت گردشگری مبتنی بر ارزش

 های منطقه شناسایی و معرفی شوند. باید ژئوسایتموارد 

های  اجتماعی مناطق، در این زمینه هنوز پیشرفت -با وجود اهمیت ژئوتوریسم و تأثیر زیاد آن بر توسعة اقتصادی

های جامعی برای توسعة این  الزم صورت نگرفته است و در بسیاری از مناطق، از جمله مناطق مرکزی کشور، برنامه

های متفاوتی برخوردار است.  ای با توجه به محیط جغرافیایی خود از استعدادها و جذابیت وجود ندارد. هر منطقهصنعت 

یکی از مناطقی که پتانسیل باالیی برای توسعة صنعت ژئوتوریسم دارد شهر جدید ایوانکی در غرب استان سمنان است. 

تواند کارکردهای مهمی جهت ایجاد اشتغال پایدار و  اش، می طیشهر جدید ایوانکی، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتبا

توسعة شهری در آینده داشته باشد؛ از جملة این کارکردها کارکرد توریستی است. شهر جدید ایوانکی از سمت جنوب به 

ز سمت های معادن و کوه نمکی و همچنین ا های مهمی از جمله دشت کویر، از طرف غرب و شرق به ژئوسایت ژئوسایت

شود. با وجود این، در زمینة  ها منتهی می ها، آبشارها، و چشمه ها، تنگه های نواحی کوهستانی شامل دره شمال به ژئوسایت

سنجی  توسعة صنعت ژئوتوریسم منطقه اقدامی انجام نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به پتانسیل

 ید ایوانکی پرداخته خواهد شد.توسعة ژئوتوریسم در پیرامون شهر جد

توان به  ها می اهمیت موضوع ژئوتوریسم سبب شده است تا در این مورد تحقیقات مختلفی انجام گیرد که از جملة آن

پرداختند. در این تحقیق از روش  1های گورا فروسکا های کوه ( اشاره کرد که به ارزیابی ژئوسایت2011هوز و همکاران )

 ( ژئومورفوسایت2012های مستعد منطقه شناسایی شده است. کامنسکو ) ده و بر اساس ژئوسایتروش جم استفاده ش

2پونواره شده حفاظت ناحیة
شناختی،   مطالعه کرد. در این تحقیق با تعیین مدلی مبتنی بر پنج ارزش علمی، زیبایی را 

های  ( به ارزیابی ژئومورفوسایت2014ا )های منطقه ارزیابی شده است. وارون فرهنگی، اقتصادی، و مدیریتی ژئوسایت

در لهستان پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از مدلی مبتنی بر معیارهای پنجگانه،  3ژئوپارك درة رودخانة ویستوال

های منطقه ارزیابی شده است. کوبالیکوا و  شامل ارزش علمی، آموزشی، کارکردی، حفاظتی، و گردشگری، ژئوسایت

های شرق کشور جمهور چک پرداختند  ( با استفاده از روش کوبالیکو به ارزیابی ژئوسایت و ژئورموفوسایت2016کیرچنر )

پورتولو  -سنجی ژئوسایت معدنی زاروما ( به بررسی و پتانسیل201۸و شش ژئوسایت را  ارزیابی کردند. مرو و همکاران )

                                                                                                                                                                   
1. Fruska gora 
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ها شناسایی شده است.  ه شده و نقاط ضعف و قوت ژئوسایتاستفاد SWOTدر اکوادور پرداختند. در این تحقیق از مدل 

ها جهت مدیریت ژئوتوریسم در مناطق مرکزی مراکش پرداختند.  برداری ژئوسایت ( به نقشه201۸بوزکرائویی و همکاران )

ده های منطقه شناسایی و ارزیابی شده و سپس سه مسیر توریسمی برای منطقه ترسیم ش در این تحقیق ابتدا ژئوسایت

جنوبی در کشور جمهوری چک پرداخت.  1( به ارزیابی منابع ژئوتوریسم محلی در منطقة موراویای2019است. کوبالیکوا )

ها شناسایی شده است. در ایران نیز یمانی و  استفاده شده و نقاط ضعف و قوت ژئوسایت SWOTدر این تحقیق از مدل 

در این تحقیق از مدل بود گردشگری در تخت سلیمان پرداختند. بررسی تأثیر ژئوتوریسم بر به( به 1392همکاران )

SWOT ( به تحلیل 1396همتی و علی شائی ) ها شناسایی شده است. استفاده شده و نقاط ضعف و قوت ژئوسایت

ای ه نتایج تحقیق بیانگر این است که ارزشهای ژئوتوریستی روستای کلم با استفاده از روش رینارد پرداختند.  توانمندی

 ( به ارزیابی1397عامری و همکاران ) عرباند.  دارای بیشترین و کمترین اهمیت 3/5و  57/2ترتیب با  علمی و مضاعف به

گردشگری در جنوب استان سمنان پرداختند. در  پایدار توسعة برای نمکی گنبدهای ناهمواری ژئوتوریسم های توانمندی

های منطقه از  استفاده شده است. نتایح تحقیق بیانگر ارزیابی باالی ژئوسایتیرا و رینارد  های پری این تحقیق از روش

بندی مناطق مستعد توسعة ژئوتوریسم در  ( به ارزیابی و پهنه1397مقصودی و همکاران ) نظر هر دو روش است.

های استفاده  ی ژئوسایتمنظور ارزیاب شهرستان مریوان پرداختند. در این تحقیق از سه روش جم، فاسیلوس، و کوبالیکوا به

شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که ژئوسایت دریاچة زریبار دارای باالترین ارزش ژئوتوریسمی است. بابلی مؤخر 

 منظور دستیابی به توسعة پایدار های ژئوتوریستی منطقة تشان شهرستان بهبهان به ارزیابی توانمندی( به 139۸و رامشت )

تحقیق از روش پرالونگ استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که محدودة تاریخی تشان پرداختند. در این 

 فرایندهای نقش ( به بررسی139۸های منطقه است. مختاری و همکاران ) دارای باالترین ارزش در بین ژئوسایت

قالرنگ پرداختند. در این تحقیق از  و بانکول، شدة مانشت، حفاظت های منطقة ژئومورفوسایت ایجاد در ژئومورفولوژیک

یرا استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که ژئوسایت دره ارغوان دارای باالترین ارزش در بین  روش پری

در منطقة  ژئوتوریسم و ایجاد ژئوپارك ةتبیین تأثیر توسع( نیز به 1399های منطقه است. صبوری و همکاران ) ژئوسایت

های آماری استفاده شده است و نتایج تحقیق بیانگر تأثیر  پرداختند. در این تحقیق از روش ان استان گیالندرفک و دیلم

منطقه است. با توجه به  و اکولوژیکی ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکیمستقیم ژئوتوریسم بر وضعیت 

ها با  ستعد پیرامون شهر جدید ایوانکی و سپس ارزیابی آنهای م موارد یادشده، هدف از تحقیق حاضر شناسایی ژئوسایت

های منطقه و  منظور ارزیابی ژئوسایت های کامنسکو و کوبالیکوا و همچنین ارائة یک مدل بومی به استفاده از روش

 های کامنسکو و کوبالیکوا است. ل مقایسة نتایج آن با نتایج حاصله از مد

منطقةموردمطالعه
عنوان مرکز مطالعه انتخاب شده است و سپس با توجه به اهداف مورد نظر و  هر جدید ایوانکی بهدر این پژوهش ش

های مدنظر محدودة مطالعاتی ترسیم شده است. این محدوده از نظر تقسیمات سیاسی در حد فاصل دو  پراکنش ژئوسایت

گرمسار، ایوانکی، آرادان، فیروزکوه، کیالن، استان سمنان و تهران قرار دارد. شهرهای مهم واقع در این محدوده شهرهای 

های  (. از نظر وضعیت ژئومورفولوژی، مناطق شمالی محدوده را واحد کوهستان و بخش1دماوند، و بومهن است )شکل 

متر از سطح دریا قرار دارد  4055تا  699افکنه و دشت دربر گرفته است. این محدوده بین ارتفاع  جنوبی را واحد مخروطه

های شمالی منطقه را اقلیمی مرطوب و  طوری که بخش توجه به اختالف ارتفاعی زیاد، تنوع اقلیمی زیادی نیز دارد؛ به و با

                                                                                                                                                                   
1. Moravia 
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های جنوبی منطقه را اقلیم خشک و فراخشک دربر گرفته است. این منطقه از نظر تقسیمات  خیلی مرطوب و بخش

نظر تقسیمات مورفوتکتونیکی نیز در واحد ایران مرکزی قرار  ای بین دو حوضة ایران مرکزی و دریاچة قم دارد و از حوضه

 دارد.

 
.نقشةموقعیتمنطقةموردمطالعه1شکل

هاموادوروش
ای و مصاحبه تهیه  های تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه تحلیلی است. داده -های توصیفی این تحقیق بر مبنای روش

منظور محاسبة ارزش  )به SPSSهای مورد نظر( و  منظور تهیة نقشه )به ARCGISشده است. ابزارهای تحقیق شامل 

های منطقه شناسایی  ای و مصاحبه، ژئوسایت ها( است. در این پژوهش نخست، با استفاده از مطالعات کتابخانه ژئوسایت

اخته شده است. استفاده ها پرد های کامنسکو، کوبالیکوا، و روش بومی به ارزیابی آن شده است و سپس با استفاده از روش

از سه روش ارزیابی به این دلیل بوده است که همة معیارها و زیرمعیارهای الزم ارزیابی شود. همچنین، استفاده از روش 

صورت  ها به ها با تأکید بر وضعیت منطقه بوده است. روش ارزیابی ژئوسایت بومی نیز به جهت ارزیابی ژئوسایت

امه بر اساس معیارها و زیرمعیارهای مربوط به هر روش تنظیم شده است( و برای این منظور ن ای بوده )پرسش نامه پرسش

ها استفاده شده است )ذکر این نکته الزم است که به هر  از سه کارشناس ژئومورفولوژی و آشنا به منطقه و ژئوسایت

شده از سوی کارشناسان امتیاز نهایی درنظر  اند و میانگین امتیازات داده ها بر اساس هر معیار یک امتیاز داده ژئوسایت

 ها تشریح شده است: های مورد استفاده و معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر در آن گرفته شده است(. در ادامه روش

روشکامنسکو

 شود که در روش کامنسکو از معیارهای مدیریت و استفاده، فرهنگی، زیبایی ظاهری، علمی، و اقتصادی استفاده می

 نحوة امتیازدهی به معیارها نشان داده شده است: 1است. در جدول  20مجموع امتیاز هر کدام از این معیارها 
 



 757                   ...یرامونیدرمناطقپیسمتوسعةژئوتورسنجییلپتانس

 

(2012ها)کامنسکو،ونمراتپیشنهادیبرایارزیابیژئومورفوسایت.ضرایب1جدول

امتیاز20-استفادهومدیریت
20-اقتصادیارزش

امتیاز

20-ارزشفرهنگی

امتیاز

ارزشزیبایی

امتیاز20–ظاهری

20-ارزشعلمی

امتیاز

 درجه حفاظت
 امتیاز 4

 قابلیت دسترسی
 امتیاز 4

 های فرهنگی ویژگی
 امتیاز 4

 قابلیت دیدن
 امتیاز 4

 جغرافیای دیرینه
 امتیاز 3

 امتیاز 3شده  های محافظت سایت
 زیرساخت

 امتیاز 4
 های تاریخی ویژگی

 امتیاز 4
 ساختار فضایی

 امتیاز 4
 بودن معرف

 امتیاز 2

 3های طبیعی  پذیری، ریسک آسیب
 امتیاز

 4تعداد بازدیدکنندة ساالنه 
 امتیاز

 امتیاز 4های مذهبی  ویژگی
 کنتراست رنگ

 امتیاز 4
 نادربودن

 امتیاز 2

 امتیاز 4 شدت استفاده
تعدادی از انواع و اشکال 

 امتیاز 4استفاده 
شمایل   / های ادبی ویژگی

 امتیاز 2گرافیکی 
 اختالف سطح

 امتیاز 4
 یکپارچگی

 امتیاز 2

های زیبایی ظاهری،  استفاده از ارزش
 امتیاز 3فرهنگی، و اقتصادی

 های اقتصادی پتانسیل
 امتیاز 4

مظاهر فرهنگی   /  ها جشنواره
 امتیاز 2

 انداز بندی چشم قالب
 امتیاز 4

 3میزان شناخت علمی
 امتیاز

 3ریزی  برنامههای  رابطه با سیاست
 امتیاز

- 
 ارزش نمادین

 امتیاز 4
- 

استفاده در مقاصد 
 امتیاز 3آموزشی 

 امتیاز 3ارزش اکولوژیک  - - - -

 امتیاز 2تنوع  - - - -

روشکوبالیکوا

ها تأکید دارد. مجموع امتیاز  های علمی و ذاتی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی، و سایر ارزش روش کوبالیکوا بر ارزش

 2های آموزشی و اقتصادی  امتیاز و همچنین مجموع امتیاز ارزش 3ها  های علمی و ذاتی، حفاظتی، و سایر ارزش ارزش

 ، نحوة امتیازدهی به معیارهای مورد استفاده در روش کوبالیکوا نشان داده شده است.2امتیاز است. در جدول 

(2016باشد()کوبالیکوا،1تا0تواندبینهرشاخصمی.معیارهایمورداستفادهدرروشکوبالیکوا)ارزش2جدول

باالترینامتیاز هاشاخص ارزش

3 
 ای ای، و ناحیه المللی، ملی، منطقه . نادربودن در سطح بین1

 . میزان آگاهی از سایت )مقاالت و ...(2
 لندفرمی در مقیاس محلی و ملی تنوع .3

های  ارزش
 علمی و ذاتی

2 
 ها، قابل فهم بودن آن برای عموم مردم و امکان توضیح فرایندهای مربوطه پدیدهبودن  واضح .1

 های اطالعاتی، تورهای گردشگری( ها، پانل سایت . امکانات آموزش )وب2
 آموزشی

2 
 ها، مراکز اطالعاتی( ها، مغازه ها، رستوران های توریستی )اقامتگاه و کیفیت سرویس فاصله .1

 های حمل و نقل عمومی، پارکینگ( )سرویس. امکانات دسترسی 2
 اقتصادی

3 
 های پیشنهادی، و انوع دیگر حفاظت( های حفاظتی )حمایت قانونی، طرح تیفعال .1

 و تهدیدات برای سایت )طبیعی و انسانی( خطرات .2
 فعلی سایت )میزان تخریب، اقدامات مدیریتی برای حفاظت از سایت( تیوضع .3

 حفاظتی

3 
 های فرهنگی )تاریخی، مذهبی، و ...( ارزش. 1

 محیطی های زیست ارزش .2
 اندازه و ...( های ظاهری )زیبایی، رخساره، چشم ارزش .3

سایر 
 ها ارزش

مدلبومی
دادن شرایط محیطی  های کامنسکو و کوبالیکوا، با استفاده از یک مدل تلفیقی و دخالت در این پژوهش، عالوه بر مدل

های منطقه، با  جانبة ژئوسایت منظور بررسی همه های منطقه ارزیابی شده است. درواقع، به منطقة مورد بررسی، ژئوسایت

های مختلف، یک مدل بومی برای ارزیابی  نین الگوبرداری از مدلهای مورد مطالعه و همچ توجه به وضعیت ژئوسایت

های مورد نظر  های مورد مطالعه ارزیابی شده است. در این مدل، ارزش ها تهیه شده و با استفاده از آن ژئوسایت ژئوسایت
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ه پرداخته شده های یادشد های مکمل تقسیم شده است. در ادامه به تشریح ارزش های ذاتی و ارزش به دو دسته ارزش

 است:

ذاتیهای.ارزش1

بودن، داشتن ارزش فرهنگی و  بودن، زیبایی، علمی های ذاتی ژئوسایت شامل شاخص های ذاتی بر ویژگی در ارزش

 ارزش ذاتی روش بومی نشان داده شده است. 3آمورشی تأکید شده است. در جدول 

هایذاتیمدلبومی.ارزش3جدول

امتیازشاخصارزش

 بودن شاخص

 5 المللی بودن در سطح بین شاخص

 4 بودن در سطح کشور شاخص

 3 بودن در سطح منطقه شاخص

 2 بودن در سطح استان شاخص

 1 بودن در سطح شهرستان شاخص

 زیبایی

 5 انداز متنوع دارای میدان دید وسیع و چشم

 4 دارای تعدد نقاط دیدنی و میدان دید متوسط

 3 انداز متنوع و میدان دید کم چشمدارای 

 2 انداز و میدان دید متوسط دارای یک چشم

 1 انداز و میدان دید کم دارای یک چشم

 علمی

 5 شناسی کل منطقه بیانگر تاریخ زمین

 4 شناسی منطقه در یک دورة خاص بیانگر تاریخ زمین

 3 بودن کمیاب

 2 دارای ارزش اکولوژیکی

 0 علمینداشتن ارزش 

 فرهنگی

 5 دارای ارزش تاریخی و فرهنگی

 4 بیانگر آداب و رسوم و فرهنگ خاص منطقه

 3 دارای ارزش تاریخی

 2 دارای ارزش مذهبی

 0 نداشتن ارزش تاریخی

 آموزشی

 5 بودن پدیده و قابل فهم بودن برای عموم واضح

 4 های آموزشی برای عموم مردم قابلیت ارائة برنامه

 3 های آموزشی برای دانشجویان قابلیت ارائة برنامه

 2 قابل فهم بودن برای کارشناسان

 0 نبودن پدیده واضح

مکملهایارزش.2

بودن،  ها شامل وضعیت دسترسی، اقتصادی، معرف های مکمل، بیشتر بر عوامل انسانی مؤثر در توسعة ژئوسایت در ارزش

 ، ارزش مکمل روش بومی نشان داده شده است.4شده است. در جدول  ها تأکید حفاظت، و خدماتی ژئوسایت
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هایمکملمدلبومی.ارزش4جدول

امتیازشاخصارزش

 موقعیت

 10 کیلومتری شهر جدید ایوانکی 30در فاصلة کمتر از 

 ۸ کیلومتری شهر جدید ایوانکی 50تا  30در فاصلة 

 6 ایوانکیکیلومتری شهر جدید  70تا  50در فاصلة 

 4 کیلومتری شهر جدید ایوانکی 100تا  70در فاصلة 

 0 کیلومتری شهر جدید ایوانکی 100در فاصلة بیش از 

 دسترسی

 5 قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه آسفالته و نزدیکی به نقاط شهری

 4 روستاییقابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه آسفالته و نزدیکی به نقاط 

 3 قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه خاکی و نزدیکی به نقاط جمعیتی

 2 قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق راه خاکی ولی دور از نقاط جمعیتی

 1 های مخصوص یا پیاده قابلیت دسترسی به ژئوسایت از طریق ماشین

 اقتصادی

 5 نیازمند تجهیزات و هزینة خاصی نیست

 4 نیازمند هزینة کم ولی بدون تجهیزات ممکن است

 3 نیازمند هزینة زیاد ولی بدون تجهیزات ممکن است

 2 نیازمند تجهیزات خاصی است

 1 نیازمند تجهیزات و آموزش است

 حفاظت

 5 داشتن طرح حفاظتی مشخص و بدون آسیب بودن ژئوسایت

 4 ژئوسایتنداشتن طرح حفاظتی مشخص و بدون آسیب بودن 

 3 داشتن طرح حفاظتی مشخص و دارای آسیب بودن ژئوسایت

 2 نداشتن طرح حفاظتی مشخص و دارای آسیب بودن ژئوسایت

 1 پذیربودن سایت در برابر خطرات طبیعی و انسانی آسیب

 خدماتی

 5 دارای امکانات رفاهی از قبیل هتل و رستوران

 4 مسافرخانهدارای امکانات رفاهی از قبیل 

 3 نزدیکی به نقاط شهری

 2 نزدیکی به نقاط روستایی

 0 دوربودن از نقاط جمعیتی و امکانات رفاهی

بحثونتایج
هایمنطقةموردمطالعهشناساییژئوسایت

ای،  کتابخانهسنجی وضعیت ژئوتوریسمی منطقه، نخست با استفاده از اطالعات  منظور ارزیابی و پتانسیل در این پژوهش به

ها  لیست ژئوسایت 5های مستعد منطقه شناسایی شده است. در جدول  نامه، مصاحبه و بازدیدهای میدانی، ژئوسایت پرسش

های مستعد منطقه نشان  ها نشان داده شده است، همچنین، در ادامه نمایی از ژئوسایت موقعیت ژئوسایت 2و در شکل 

 (.3داده شده است )شکل 
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هایمنطقةموردمطالعهژئوسایت.لیست5جدول
شهرستاناستانعرضجغرافیاییطولجغرافیاییژئوسایتردیف

 گرمسار، قم، آران بیگدل، و ورامین قم-تهران-سمنان 34 ° 44' 51 ° 53' دریاچة نمک 1

 گرمسار سمنان 34 ° 46' 52 ° 31' پارك ملی کویر 2

 گرمسار سمنان 34 ° 47' 52 ° 45' ای های ماسه تپه 3

 گرمسار سمنان 35 ° 15' 52 ° 32' ینمک تونل 4

 گرمسار سمنان 35 ° 17' 52 ° 32' گنبدهای نمکی 5

 گرمسار سمنان 35 ° 16' 52 ° 1۸' گرمساری کوه اژدها 6

 گرمسار سمنان 35 ° 13' 52 ° 11' معادن نمکی 7

 فیروزکوه تهران 35 ° 22' 52 ° 23' رود حبله ةدر ۸

 فیروزکوه تهران 52 ° 30' 52 ° 30' آهنگ ةدریاچ 9

 فیروزکوه تهران 35 ° 31' 52 ° 29' دشت سیمین 10

 فیروزکوه تهران 35 ° 44' 52 ° 29' دلیچای ةرودخان 11

 فیروزکوه تهران 35 ° 34' 52 ° 29' کوه رنگی حصاربن 12

 فیروزکوه تهران 35 ° 35' 52 ° 37' چشمة دریابک 13

 فیروزکوه تهران 35 ° 39' 52 ° 41' چشمة خمده 14

 فیروزکوه تهران 35 ° 41' 52 ° 41' غار بورینگ 15

 فیروزکوه تهران 35 ° 45' 52 ° 57' قلعة الجورد 16

 فیروزکوه تهران 35 ° 44' 52 ° 34' سد نمرود ةدریاچ 17

 فیروزکوه تهران 35 ° 52' 52 ° 43' واشی تنگه 1۸

 فیروزکوه تهران 35 ° 53' 52 ° 32' رود رودخانة فرح 19

 فیروزکوه تهران 35 ° 53' 52 ° 33' میشینه مرگ تنگه 20

 فیروزکوه تهران 35 ° 55' 52 ° 32' درچة لزور 21

 دماوند تهران 35 ° 31' 52 ° 10' ییالقی کیالن  ةدر 22

 دماوند تهران 35 ° 36' 52 ° 05' دریاچه قوچ 23

 دماوند تهران 35 ° 3۸' 52 ° 30' غار رودافشان 24

 دماوند تهران 35 ° 3۸' 52 ° 1۸' آبشار سربندان 25

 دماوند تهران 35 ° 39' 52 ° 1۸' پازر دره سربندان 26

 دماوند تهران 35 ° 41' 52 ° 11' ورزان آبشار آیینه 27

 دماوند تهران 35 ° 43' 52 ° 13' های تار و هویر دریاچه 2۸

 دماوند تهران 35 ° 45' 52 ° 15' براروردی دو هنسایت کو 29

 دماوند تهران 35 ° 41' 52 ° 03' آبشار جنگلک 30

 دماوند تهران 35 ° 42' 52 ° 04' چنار شرق )گالیدر( سایت پرواز 31

 دماوند تهران 35 ° 44' 52 ° 0۸' آبشار گروبار 32

 دماوند تهران 35 ° 43' 52 ° 05' رودخانة دماوند 33

 دماوند تهران 35 ° 44' 52 ° 05' رود آیینهآبشار  34

 دماوند تهران 35 ° 44' 52 ° 02' کمر قلة تل 35

 دماوند تهران 35 ° 44' 52 ° 03' چشمة اعال 36

 دماوند تهران 35 ° 44' 52 ° 05' آبشار تیزاب 37

 دماوند تهران 35 ° 45' 52 ° 02' دشت مشاء 3۸

 دماوند تهران 35 ° 47' 52 ° 03' دختر چشمة قلعه 39

 دماوند تهران 35 ° 46' 52 ° 02' سنگ چشمة سیاه 40
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هایموردمطالعه.نقشةموقعیتژئوسایت2شکل

 
واشی،ب(پارکملیکویر،ج(کوهاژدها،د(معدننمکیهایمستعدمنطقه.الف(تنگه.نماییازژئوسایت3شکل

هاارزیابیژئوسایت

های منطقه، با استفاده از سه روش کامنسکو، کوبالیکوا، و بومی، به ارزیابی  شناسایی ژئوسایتدر این پژوهش، پس از 

آمده ارزش نهایی هر ژئوسایت محاسبه شده است. دست ها پرداخته شده و سپس با ترکیب نتایج به آن

هابااستفادهازروشکامنسکوارزیابیژئوسایت

آمده از طریق مطالعات  دست ر روش کامنسکو، بر مبنای اطالعات بهکردن معیارهای مورد نظر د پس از مشخص

(. بر اساس نتایج 6ای، مصاحبه، و بازدیدهای میدانی، ارزش و امتیاز هر ژئوسایت مشخص شده است )جدول  کتابخانه

تیاز است و بعد از آن امتیاز دارای باالترین ام ۸9واشی با مجموع  های منطقه، ژئوسایت تنگه آمده، در بین ژئوسایت دست به

 امتیاز دارای باالترین امتیازند. 76و  ۸3ترتیب با  های معادن نمکی و پارك ملی کویر به نیز ژئوسایت
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هابراساسمدلکامنسکوگذاریژئوسایت.ارزش6جدول

ژئوسایتردیف

ارزشزیبایی

)باالترین

(20امتیاز

ارزشفرهنگی

)باالترینامتیاز

20)

یارزشاقتصاد

)باالترینامتیاز

20)

مدیریتواستفاده

)باالترینامتیاز

20)

ارزشعلمی

)باالترین

(20امتیاز

مجموع

امتیاز

 71 16 15 16 ۸ 16 دریاچة نمک 1

 76 17 17 16 ۸ 1۸ پارك ملی کویر 2

 71 16 14 16 ۸ 17 ای های ماسه تپه 3

 74 16 15 15 12 16 ینمک تونل 4

 6۸ 16 13 14 10 15 گنبدهای نمکی 5

 69 15 14 14 12 14 گرمساری کوه اژدها 6

 ۸3 17 17 17 14 1۸ معادن نمکی 7

 66 14 13 13 12 14 رود حبله ةدر ۸

 65 14 14 12 10 15 آهنگ ةدریاچ 9

 66 13 13 14 12 14 دشت سیمین 10

 60 12 12 13 10 13 دلیچای ةرودخان 11

 64 14 14 12 11 13 کوه رنگی حصاربن 12

 63 13 14 12 12 12 چشمة دریابک 13

 63 13 14 12 12 12 چشمة خمده 14

 61 12 13 11 14 11 غار بورینگ 15

 59 12 13 10 12 12 قلعة الجورد 16

 70 15 15 14 12 14 سد نمرود ةدریاچ 17

 ۸9 1۸ 17 1۸ 1۸ 1۸ واشی تنگه 1۸

 59 12 13 12 10 12 رودخانة فرح رود 19

 66 13 14 13 12 14 میشینه مرگ تنگه 20

 67 14 15 13 10 15 دریاچة لزور 21

 69 14 14 14 12 15 ییالقی کیالن  ةدر 22

 65 13 15 12 12 13 دریاچة قوچ 23

 62 12 13 11 14 12 غار رودافشان 24

 53 11 13 10 ۸ 11 آبشار سربندان 25

 53 11 11 11 ۸ 12 پازر دره سربندان 26

 57 12 11 12 10 12 ورزان آبشار آیینه 27

 65 15 13 14 ۸ 15 های تار و هویر دریاچه 2۸

 6۸ 14 14 14 12 14 وردی دو برارهنسایت کو 29

 55 12 11 12 ۸ 12 آبشار جنگلک 30

 71 14 15 14 14 14 چنار شرق )گالیدر( سایت پرواز 31

 57 12 11 12 10 12 آبشار گروبار 32

 57 11 11 12 10 13 دماوندرودخانة  33

 57 12 12 11 10 12 رود آبشار آیینه 34

 54 11 10 11 11 11 کمر قلة تل 35

 64 13 14 13 13 11 چشمة اعال 36

 53 11 12 11 ۸ 11 آبشار تیزاب 37

 6۸ 14 14 14 13 13 دشت مشاء 3۸

 56 11 12 11 10 12 دختر چشمة قلعه 39

 57 11 12 12 10 12 سنگ چشمة سیاه 40
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هابااستفادهازروشکوبالیکواارزیابیژئوسایت

آمده از طریق مطالعات  دست کردن معیارهای مورد نظر در روش کوبالیکوا، بر مبنای اطالعات به پس از مشخص

نتایج (. بر اساس 7ای، مصاحبه، و بازدیدهای میدانی، ارزش و امتیاز هر ژئوسایت مشخص شده است )جدول  کتابخانه

امتیاز دارای باالترین امتیاز است و بعد از  25/10واشی با مجموع  های منطقه، ژئوسایت تنگه آمده، در بین ژئوسایت دست به

 امتیاز دارای باالترین امتیازند. 9و  75/9ترتیب با  های معادن نمکی و پارك ملی کویر به آن نیز ژئوسایت

مدلکوبالیکواهابراساسگذاریژئوسایت.ارزش7جدول

ژئوسایتردیف

ارزشعلمیو

ذاتی)باالترین

(3ازیامت

ارزشآموزشی

ازیامت)باالترین

2)

یاقتصادارزش

(2ازیامتباالترین)

ارزشحفاظتی

ازیامت)باالترین

3)

هاسایرارزش

)باالترین

(3ازیامت

مجموع

امتیاز

 ۸ 2 2 ./25 25/1 5/2 دریاچة نمک 1

 75/۸ 2 25/2 ./25 25/1 3 کویرپارك ملی  2

 75/7 2 2 ./25 1 5/2 ای های ماسه تپه 3

 9 25/2 25/2 25/1 25/1 2 ینمک تونل 4

 5/7 2 2 ./5 1 2 گنبدهای نمکی 5

 5/7 2 2 ./5 75/0 25/2 گرمساری کوه اژدها 6

 75/9 5/2 5/2 1 25/1 5/2 معادن نمکی 7

 5/7 25/2 2 ./75 1 5/1 رود حبله ةدر ۸

 25/7 75/1 2 ./75 25/1 5/1 آهنگ ةدریاچ 9

 7 75/1 2 1 1 25/1 دشت سیمین 10

 7 75/1 75/1 ./75 25/1 5/1 دلیچای ةرودخان 11

 6 5/1 2 ./5 ./75 25/1 کوه رنگی حصاربن 12

 7 2 5/1 ./75 25/1 5/1 چشمة دریابک 13

 5/7 2 75/1 ./75 25/1 5/1 چشمة خمده 14

 6 75/1 5/1 ./5 1 25/1 غار بورینگ 15

 75/5 5/1 75/1 ./5 ./75 25/1 قلعة الجورد 16

 7 25/1 25/2 ./5 25/1 75/1 سد نمرود ةدریاچ 17

 25/10 5/2 5/2 1 5/1 75/2 واشی تنگه 1۸

 75/6 2 5/1 ./5 1 75/1 رود رودخانة فرح 19

 7 2 2 ./5 1 5/1 میشینه مرگ تنگه 20

 5/7 2 25/2 ./5 25/1 5/1 دریاچة لزور 21

 75/۸ 25/2 25/2 25/1 25/1 75/1 ییالقی کیالن  ةدر 22

 75/7 75/1 25/2 ./75 1 5/1 دریاچة قوچ 23

 6 5/1 75/1 ./5 1 25/1 غار رودافشان 24

 75/5 5/1 5/1 ./5 1 25/1 آبشار سربندان 25

 6 5/1 75/1 ./5 1 25/1 پازر دره سربندان 26

 75/5 5/1 5/1 ./5 1 5/1 ورزان آبشار آیینه 27

 5/7 2 2 ./25 25/1 2 های تار و هویر دریاچه 2۸

 5/7 2 25/2 ./25 1 2 وردی دو برارهنسایت کو 29

 5/6 75/1 5/1 ./75 1 5/1 آبشار جنگلک 30

 5/۸ 25/2 25/2 ./75 25/1 2 چنار شرق )گالیدر( سایت پرواز 31

 25/6 75/1 5/1 ./5 1 5/1 آبشار گروبار 32

 25/6 75/1 5/1 ./5 1 5/1 رودخانة دماوند 33

 75/5 5/1 5/1 ./5 1 25/1 رود آبشار آیینه 34

 25/6 5/1 2 ./5 1 25/1 کمر قلة تل 35

 75/7 2 2 1 25/1 5/1 چشمة اعال 36

 75/5 5/1 5/1 ./5 1 25/1 آبشار تیزاب 37

 ۸ 2 2 1 25/1 75/1 دشت مشاء 3۸

 75/5 5/1 5/1 ./5 1 25/1 دختر چشمة قلعه 39

 75/5 5/1 5/1 ./5 1 25/1 سنگ چشمة سیاه 40
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هابااستفادهازروشبومیارزیابیژئوسایت

ای،  آمده از طریق مطالعات کتابخانه دست کردن معیارهای مورد نظر در روش بومی، بر مبنای اطالعات به پس از مشخص

آمده، در  دست (. بر اساس نتایج به۸مشخص شده است )جدول مصاحبه، و بازدیدهای میدانی، ارزش و امتیاز هر ژئوسایت 

امتیاز دارای باالترین امتیاز است و بعد از آن نیز  42های منطقه، ژئوسایت معادن نمکی با مجموع  بین ژئوسایت

 امتیاز دارای باالترین امتیازند. 39و  41ترتیب با  واشی به های تونل نمکی و تنگه ژئوسایت

هابااستفادهازروشبومیذاریژئوسایتگ.ارزش۸جدول
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ت
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ی
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ع
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ج
م

از
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ا



 24 0 4 3 1 0 4 0 4 4 4 دریاچة نمک 1

 27 0 4 1 1 4 4 0 4 4 5 پارك ملی کویر 2

 22 0 4 1 1 0 4 0 4 4 4 ای های ماسه تپه 3

 41 3 3 5 5 ۸ 4 3 3 3 4 ینمک تونل 4

 33 2 4 4 4 ۸ 3 0 3 2 3 گنبدهای نمکی 5

 37 2 3 5 4 10 4 0 3 3 3 گرمساری کوه اژدها 6

 42 3 4 4 4 10 3 3 3 4 4 معادن نمکی 7

 33 2 4 4 4 ۸ 4 0 2 3 2 رود حبله ةدر ۸
 31 2 4 3 3 ۸ 4 0 2 3 2 آهنگ ةدریاچ 9

 35 3 2 4 5 ۸ 4 2 2 3 2 دشت سیمین 10

 29 2 4 3 3 6 4 0 2 3 2 دلیچای ةرودخان 11
 29 2 4 3 3 6 3 0 4 3 1 کوه رنگی حصاربن 12

 26 2 2 3 3 6 4 0 2 2 2 چشمة دریابک 13
 24 2 2 3 3 4 4 0 2 2 2 چشمة خمده 14

 27 2 2 3 3 4 3 3 4 2 1 غار بورینگ 15
 23 2 4 3 3 0 3 3 2 2 1 قلعة الجورد 16

 29 2 5 3 3 4 4 0 2 3 3 سد نمرود ةدریاچ 17
 39 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 واشی تنگه 1۸

 23 2 2 3 3 4 4 0 2 2 1 رود رودخانة فرح 19
 26 2 4 3 3 4 3 0 2 3 2 میشینه مرگ تنگه 20

 24 2 2 3 3 4 4 0 2 2 2 دریاچة لزور 21
 36 3 4 4 4 10 4 0 2 3 2 ییالقی کیالن  ةدر 22

 30 2 3 4 4 ۸ 4 0 2 2 1 دریاچة قوچ 23

 29 2 2 3 3 6 3 3 4 2 1 غار رودافشان 24
 29 2 4 3 3 ۸ 4 0 2 2 1 آبشار سربندان 25

 29 2 4 3 3 ۸ 4 0 2 2 1 پازر دره سربندان 26
 30 2 2 3 3 6 4 3 2 3 2 ورزان آبشار آیینه 27

 23 0 2 3 1 4 3 0 3 4 3 های تار و هویر دریاچه 2۸
 24 0 4 1 1 4 3 0 4 4 3 وردی دو برارهنسایت کو 29

 29 3 2 3 5 6 4 0 2 2 2 آبشار جنگلک 30
 33 3 5 1 5 6 4 0 3 4 2 چنار شرق )گالیدر( سایت پرواز 31

 25 2 2 3 4 4 4 0 2 2 2 آبشار گروبار 32
 24 2 2 3 3 4 4 0 2 2 2 رودخانة دماوند 33

 25 2 2 3 4 4 4 0 2 2 2 رود آبشار آیینه 34

 24 2 4 3 3 4 3 0 2 2 1 کمر  قلة تل 35
 27 3 2 4 4 4 4 0 2 2 2 چشمة اعال 36

 25 2 2 3 4 4 4 0 2 2 2 آبشار تیزاب 37
 31 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 دشت مشاء 3۸

 24 2 2 3 3 4 4 0 2 2 2 دختر چشمة قلعه 39
 24 2 2 3 3 4 4 0 2 2 2 سنگ چشمة سیاه 40
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هانهاییژئوسایتارزیابی

های مختلف، در این بخش، با تلفیق نتایج حاصله از هر روش، ارزش نهایی  ها، با استفاده از روش پس از ارزیابی ژئوسایت

هایی با هم دارد و هر  آمده است. با توجه به اینکه نحوة امتیازدهی در سه روش مورد استفاده تفاوت دست هر ژئوسایت به

آمده از سه روش با هم یکسان نیست. بنابراین،  دست عیارهای خاصی تأکید بیشتری دارند، نتایج بهها بر م کدام از روش

آمده   دست صورت درصد از مجموع به ها، امتیاز نهایی هر ژئوسایت در هر روش به منظور تعیین ارزش نهایی ژئوسایت به

 9نهایی هر ژئوسایت محاسبه شده  که در جدول ، ارزش  آوردن میانگین درصد هر سه روش دست است و درنهایت با به

 6/79واشی با میانگین  های منطقه، ژئوسایت تنگه آمده، در بین ژئوسایت دست نشان داده شده است. بر اساس نتایج به

و  1/7۸ترتیب با  های تونل نمکی و معادن نمکی به امتیاز دارای باالترین امتیاز است و بعد از این ژئوسایت نیز ژئوسایت

 امتیاز دارای باالترین میانگین امتیازند. 6/72

هایمختلفازطریقروشآمدۀهرژئوسایتدست.میانگیندرصدامتیازبه۹جدول
رتبةنهاییمیانگینارزشروشبومیروشکوبالیکواروشکامنسکوژئوسایتردیف

 15 7/5۸ 6/43 5/61 71 دریاچة نمک 1
 7 1/64 1/49 3/67 76 پارك ملی کویر 2
 17 9/5۸ 40 6/59 71 ای های ماسه تپه 3
 3 6/72 5/74 2/69 74 ینمک تونل 4
 9 9/61 60 7/57 6۸ گنبدهای نمکی 5
 6 7/64 3/67 7/57 69 گرمساری کوه اژدها 6
 2 1/7۸ 4/76 75 ۸3 معادن نمکی 7
 10 2/61 60 7/57 66 رود حبله ةدر ۸
 13 59 4/56 ۸/55 65 آهنگ ةدریاچ 9
 11 2/61 6/63 ۸/53 66 دشت سیمین 10
 21 5/55 7/52 ۸/53 60 دلیچای ةرودخان 11
 25 3/54 7/52 2/46 64 کوه رنگی حصاربن 12
 24 7/54 3/47 ۸/53 63 چشمة دریابک 13
 22 ۸/54 6/43 7/57 63 چشمة خمده 14
 2۸ 1/52 1/49 2/46 61 غار بورینگ 15
 3۸ 3/4۸ ۸/41 2/44 59 قلعة الجورد 16
 14 9/5۸ 7/52 ۸/53 70 سد نمرود ةدریاچ 17
 1 6/79 9/70 ۸/7۸ ۸9 واشی تنگه 1۸
 30 9/50 ۸/41 9/51 59 رود رودخانة فرح 19
 20 7/55 3/47 ۸/53 66 میشینه مرگ تنگه 20
 19 1/56 6/43 7/57 67 دریاچة لزور 21
 4 3/67 5/65 3/67 69 ییالقی کیالن  ةدر 22
 12 7/59 5/54 6/59 65 قوچدریاچة  23
 26 6/53 7/52 2/46 62 غار رودافشان 24
 33 50 7/52 2/44 53 آبشار سربندان 25
 31 6/50 7/52 2/46 53 پازر دره سربندان 26
 29 9/51 5/54 2/44 57 ورزان آبشار آیینه 27
 23 ۸/54 ۸/41 7/57 65 های تار و هویر دریاچه 2۸
 1۸ 4/56 6/43 7/57 6۸ براروردی دو هنسایت کو 29
 27 6/52 7/52 50 55 آبشار جنگلک 30
 5 5/65 60 4/65 71 چنار شرق )گالیدر( سایت پرواز 31
 32 2/50 5/45 1/4۸ 57 آبشار گروبار 32
 34 6/49 6/43 1/4۸ 57 رودخانة دماوند 33
 35 9/4۸ 5/45 2/44 57 رود آبشار آیینه 34
 36 6/4۸ 6/43 1/4۸ 54 کمر قلة تل 35
 16 6/57 1/49 6/59 64 چشمة اعال 36
 40 6/47 5/45 2/44 53 آبشار تیزاب 37
 ۸ 62 4/56 5/61 6۸ دشت مشاء 3۸
 39 4۸ 6/43 2/44 56 دختر چشمة قلعه 39
 37 3/4۸ 6/43 2/44 57 سنگ چشمة سیاه 40
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گیرینتیجه
منطقه مستعد توسعة صنعت ژئوتوریسم باشد. در این موقعیت قرارگیری شهر جدید ایوانکی سبب شده است تا این 

سنجی وضعیت ژئوتوریسم منطقه، چهل ژئوسایت مستعد منطقه شناسایی و سپس با استفاده از  منظور پتانسیل پژوهش به

آمده از طریق روش کامنسکو بیانگر این  دست های کامنسکو، کوبالیکوا، و روش بومی ارزیابی شده است. نتایج به روش

امتیاز دارای باالترین امتیاز است و بعد از آن نیز  ۸9واشی با مجموع  های منطقه، ژئوسایت تنگه ت که در بین ژئوسایتاس

امتیاز دارای باالترین امتیازند. بر اساس نتایج  76و  ۸3ترتیب با  های معادن نمکی و پارك ملی کویر به ژئوسایت

امتیاز دارای باالترین امتیاز است و بعد از آن نیز  25/10واشی با مجموع  هآمده از روش کوبالیکوا، ژئوسایت تنگ دست به

امتیاز دارای باالترین امتیاز است. بر اساس نتایج  9و  75/9ترتیب با  های معادن نمکی و پارك ملی کویر به ژئوسایت

امتیاز است و بعد از آن نیز  امتیاز دارای باالترین 42آمده از روش بومی، ژئوسایت معادن نمکی با مجموع  دست به

امتیاز دارای باالترین امتیازند. با توجه به اینکه در این  39و  41ترتیب با  واشی به های تونل نمکی و تنگه ژئوسایت

منظور تعیین ارزش نهایی  هایی وجود دارد، به آمده تفاوت دست پژوهش از سه روش استفاده شده است و بین نتایج به

آمده است و درنهایت با  دست صورت درصد از مجموع به تیاز نهایی هر ژئوسایت در هر روش بهها، ام ژئوسایت

آمده، در  دست آوردن میانگین درصد هر سه روش، ارزش نهایی هر ژئوسایت محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست به

ی باالترین امتیاز است و بعد از این ژئوسایت امتیاز دارا 6/79واشی با میانگین  های منطقه، ژئوسایت تنگه بین ژئوسایت

امتیاز دارای باالترین میانگین امتیازند. مجموع  6/72و  1/7۸ترتیب با  های تونل نمکی و معادن نمکی به نیز ژئوسایت

آمده بیانگر این است که منطقة مورد مطالعه دارای شرایط الزم جهت توسعة صنعت ژئوتوریسم است.  دست نتایج به

های مناطق کوهستانی و کویری سبب شده است تا این شهر  اقع، قرارگیری شهر جدید ایوانکی در حدفاصل ژئوسایتدرو

عنوان یکی از مراکز گردشگری داشته باشد. در این پژوهش برخالف بسیاری از تحقیقات پیشین  پتانسیل الزم را به

(، از سه روش استفاده شده 139۸لی مؤخر و رامشت، ؛ باب139۸؛ مختاری و همکاران، 1397عامری و همکاران،  )عرب

ها روش بومی است که متناسب با وضعیت منطقه طراحی شده است. درواقع، با توجه به تفاوت  است که یکی از این روش

 های کامنسکو و کوبالیکوا، یک مدل بومی منطبق بر شرایط منطقه طراحی شده است. نتایج در مدل

منابع
تشان شهرستان بهبهـان بـر اسـاس روش     ةمنطق توریستی ژئو های یتوانمند یابی، ارز139۸ ین،محمدحس، رامشت ید وحم مؤخر، ی بابل .1

 .53-70، صص 43 ة، شمار12سال  ،یعیطب یایجغراف ةنام فصل یدار،پا ةبه توسع یابیمنظور دست پرالونگ به

ژئوتوریسـم و ایجـاد ژئوپـارك بـا تأکیـد بـر        ةتبیین تأثیر توسـع ، 1399صبوری، طاهره؛ ثروتی، محمدرضا و جداری عیوضی، جمشید،  .2

، های انسانی ریزی سکونتگاه مطالعات برنامه، مجلة درفک و دیلمان استان گیالن( ةموردی: منطق ةهای گردشگری پایدار )مطالع شاخص

 .17-1، صص 1، شمارة 15دورة 

 ةهای نمکی بـرای توسـع   های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد ارزیابی توانمندی ،1397 ی،مجتب یمانی، یل وخل یی،رضا یرضا؛عل ی،عامر عرب .3

 .14-1، صص 11 ةشمار، 6دورة  ،یابانب یریتمد یةنشر، موردی: جنوب سمنان( ةپایدار گردشگری )مطالع

، ارزیابی اثرات منفی توسعة گردشگری بر روستاهای جاذب جمعیت 1393قربانی، رسول؛ زادولی خواجه، فاطمه و زادولی خواجه، شاهرخ،  .4

 .11۸-103، صص 15، شمارة 4، سال ای ریزی منطقه برنامهنامة  )نمونة موردی: روستا کندوان، شهرستان اسکو(، فصل

 ةمنطقـ  های  یتژئومورفوسا یجاددر ا یکژئومورفولوژ یندهاینقش فرا ی، بررس139۸ ی،مهد ی،احمد و شهرام یی،داود؛ روستا  ی،مختار .5

 .1۸5-204، صص 54 ة، شمار17، سال و توسعه یاجغراف ةمجل یرا،و قالرنگ با روش پر ،مانشت، بانکول ةشد حفاظت

ـ  1390 ،بیاتی خطیبی، مریم و مختاری، داود؛ کرمی، فریبا .6  ریـزی  پیـام بـا هـدف برنامـه     ة، شناسایی اشکال مورفوژنتیک فعـال در گردن

 .92-67 صص ،4 شمارة ،26 سال ،جغرافیایی تحقیقات نامة فصل ژئوتوریسم،

http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_672849.html
http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_672849.html
http://www.jdmal.ir/article_32318.html
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