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الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم؛ با تاکید بر مدیریت ژئومورفوسایتهای قلمرو بیابانی ایران مورد
پژوهی :شهرستان طبس
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سعید رحیمی هرآبادی -دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه خوارزمی.
امیرصفاری - دانشیار ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه خوارزمی تهران.
عزت اهلل قنواتی -دانشیار ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه خوارزمی تهران.

پذيرش مقاله1398/07/21 :

تائید نهايی1398/11/29 :

چكيده
ژئوتوریسم شاخهاي از دانش توریسم با محوریت رفتارشناسي سيستمهاي سطحي زمين است كه
كوشش دارد ،ارزشهاي گردشگري و حفاظتي فرمها و فرایندهاي مسلط در یک مكان را شناسایي
كند .دستآورد این شاخه عالوه بر پایدارسازي محيط زیست ،مبتني بر احيا و بهرهبرداري از ميراث
فرهنگي و رفاه اقتصادي جامعه بومي است .تحققپذیري این اهداف ،موضوعي است كه در ساماندهي
اقتصادي جامعه گردشگري در چارچوب ژئومورفولوژي كاربردي نقش محوري دارد .به همين دليل
روشهاي متنوعي براي شناسایي ،الویتبندي و ارزیابي ژئومورفوسایتها در قلمروهاي مختلف
كوهستاني ،ساحلي ،كارستيک ،بياباني و ...تدوین شده و این روند همچنان در حال تكامل است .در
این مطالعه سعي بر آن است در راستاي ارزیابي ژئومورفوسایتها ،یک الگوي مدیریتي در
ژئوتوریسم را با هدف اجرایيشدن نتایج ارزیابي توانمندي ژئومورفوسایتها در قلمرو بياباني
شهرستان طبس ،تدوین و تعریف شود .یافته هاي این مطالعه در دو بخش اصلي قرار گرفت :در
بخش اول ژئومورفوسایتهاي بياباني شهرستان طبس پس از استخراج و تعریف این مناطق ،به
كمک روش ارائه شده توسط بروشي و همكاران ( )2007مورد ارزیابي قرارگرفتند كه نتایج آن
ژئومورفوسایتهاي ریگشتران ،رخنمونهايسنگيدرنجال و كوههاي قدیمي كمارتفاع كلمرد را از
بيشترین امتياز و در اولویتهاي اصلي براي تدوین الگوي مدیریتي ،انتخاب نمود .در بخش دوم
ضمن تدوین و تنظيم الگوي مدیریتي در  9گام اصلي ،خصوصيات ژئومورفوسایتهاي برتر فوق ،در
چارچوب این الگو مورد بررسي و بازنگري قرار گرفتند و چالشهاي مدیریت طبيعي ،انساني و امنيتي
این ژئومورفوسایتها به كمک مطالعات دفتري و ميداني شناسایي شدند ،تا اقدامات مورد نياز از
طریق تعامل دولت مركزي و مدیریت محلي براي دستیابي به اهداف ژئوتوریسم را شناسایي و
معرفي كند.
واژگان كليدي :ژئوتوریسم بيابان ،ارزیابي ژئومورفوسایتها ،مدیریت فعال ،الگوهاي مدیریتي،
شهرستان طبس.
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 . 1اين مقاله برگرفته از ر ساله دکتری سعید رحیمی هرآبادی در ر شته ژئومورفولوژی تحت عنوان " تبیین و تدوين الگوی مديريتی ژئوتوري سم
قلمروی بیابانی ايران (مطالعه موردی :شهرستان طبس) در دانشگاه خوارزمی تهران به راهنمايی دکترامیرصفاری است.
 نويسنده مسئول:

E-mail: Saffari@khu.ac.ir
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مقدمه

در عصر حاضر تحوالت نوينی در ديدگاهها و روشهای مطالعه دانش توريسم و شعبات آن ايجاد شده است .در نگرش
فعلی به دلیل اهمیت يافتن روزافزون پايداریمحیط و تنوع بخشی به اقتصاد محلی يا به نوعی تقويت کارآفرينی در مناطق
جغرافیايی ،شاخههای جديدی از ترکیب اين دانش با ساير شاخههای علمی پديدار شده است .ژئوتوريسم يکی از شاخههای
نسبتا جديد در ادراک جاذبههای توريستی است و گردشگری طبیعی است (امریکاظمی )1392 ،و دانشی بین رشتهای
مبتنی بر علوم زمین (به ويژه دانش ژئومورفولوژی) و توريسم محسوب میشود .که اهداف کالن آن را شناسايی ،الويتبندی،
ارزيابی و مديريت میراث زمین يا ژئومورفوسايتها تشکیل میدهد (مقیمی و همکاران .)1391 ،به عبارت ديگر ژئوتوريسم
يعنی گونهای از توريسم که میکوشد شناسنامه جغرافیايی (به معنای عام) و شناسنامه ژئومورفولوژی (به معنای خاص)
يک مکان را حفظ کرده و يا بهبود ببخشد .دستآورد اين شاخه ،نه تنها پايدارسازی محیط زيست ،بلکه احیا و بهره برداری
از میراث فرهنگی يک مکان و از همه مهمتر رفاه و تثبیت جامعه بومی آن را نیز فراهم میکند )نوجوان و همکاران،
.)1388
ژئومورفوسايت( 1مکانهایژئومورفیک) ،مفهومی نسبتا جديد در دانش ژئوتوريسم محسوب میشود که به شکلی میتوان
آن را معادل واژه میراث ژئومورفیک 2قرار داد .ژئومورفوسايتها ،مقیاسهای مکانی و زمانی متنوعی از فرمها و فرايندها را
در برمیگیرند .در اين چارچوب ،فرمهای حاصل از فرايندهای دينامیک درونی و بیرونی ،نقطهکانونی ارتقاء گردشگری را
تشکیل میدهد (مای ) 1993 ،3که عالوه بر ماهیت علمی مستعد خود در دانش علوم زمین (تنوع در فرم و فرايند ،کمیاب،
زيبايیساختاری و )...با ساير جاذبههای توريستی به عنوان معیارهايی مکمّل از قبیل تنوع زيستی ،پديدههای فرهنگی ،آثار
تاريخی ،مراسم مذهبی و ،...از همپوشانی و تجانس برخوردار است .که در صورت بهره برداری پايدار و برخوردار از الگوهايی
مديريتی ،توسعه و پايداری يک منطقه را به همراه خواهد داشت (روکا و همکاران .)2014 ،4بنابراين در اين ديدگاه،
ژئومورفوسايتها میتوانند پلی بین يک پديده غیرجاندار و غیرانسانی (ژئوسیستمها) ،با پديدههای جاندار و متمدن انسانی
(فرهنگی و )...باشد (لوگری 5و همکاران 2011،و پانیزا .)4 :2011،6به عقیده بروشی ( )2007ژئومورفوسايتها میتوانند در
شناخت جذابتر شناسنامه و تاريخ زمین از طريق شواهد آن ،نقش موثری داشته باشند (بروشی .)169 :2007 ،7با اين
تفاسیر مناظر ژئومورفیک مانند فرمهای حاصل از فرايندهای دينامیک درونی (آتشفشانی ،گسلی )...و بیرونی (يخچالی،
رودخانهای ،بادی )...جايگاه خاصی پیدا میکنند .تا آنجا که تفسیر ساختار و کارکردهای اين فرمها و فرايندها به همراه
مديريت آنها در قالب يک ژئومورفوسايت ،به عنوان زوايای اصلی چهارچوب دانش ژئوتوريسم قلمداد میشود .در اين راستا
بررسی ژئومورفوسايتهای يک منطقه جهت تحقق بازيابی اهداف دوسويه پديدههای ژئومورفولوژی (و ساير علوم زمین)
و پديدههای جغرافیای انسانی ،متشکل از مراحلی شامل شناسايی ،ارزيابی پتانسیل و الگوی مديريتی است .به بیان ديگر
ارزيابی ژئومورفوسايتها و نتايج آن نشان خواهد داد که آنها ،صالحیت و شرايط الزم را برای مطالعه در قالب يک الگوی
مديريتی را دارند يا خیر .بنابراين ژئومورفوسايتها الزم است ابتدا ارزيابی شوند و توانمندیها و ارزشهای خود را نشان
دهند .با اين وصف دانش ژئوتوريسم در صورت شناسايی ،الويتبندی و ارزيابیژئومورفوسايتها مقدمات الزم را برای
مراحل اجرايیشدن بعدی يعنی تدوين الگویمديريت در عرصه ژئوتوريسم برای اجرای عملی ارکان آن را فراهم میسازد.
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1.

Geomorphosite
Geoheritage
3. May
4. Rocha & Ferreira da Silva
5. Lugeri
6. Panizza
7. Zouros
2.
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در حال حاضر بیشتر مطالعات پیرامون برنامهريزی و مديريت ژئومورفوسايتها و ساختار دانش ژئوتوريسم درکشور ما،
مراحل اولیه و ابتدايی خود را میگذرانند .به همین دلیل اصلیترين ماهیت اين مطالعه ،تدوين و تبیین الگوی مديريت
ژئوتوريسم با محوريت ژئومورفوسايتهای قلمرو مناطق بیابانی است .بر اين اساس مطالعه ساختاری ژئوتوريسم به همراه
بازنگری علمیتر به ويژه با ديدگاه کارآفرينی ،توسعه جوامع محلی و پايدارسازی محیط ،بیش از هرزمانی ،ضروری است.
اين پژوهش می کوشد در تدوين الگوی مديريتی ژئوتوريسم مناطق بیابانی به ويژه قلمرو بیابانی شهرستان طبس ،ضمن
ارزيابی توانمندی ژئومورفوسايتهای مناطق خشک شهرستان طبس با انتخاب روشیمناسب ،مسائل مديريت و الگوی
مديريتی ژئوتوريسم اين منطقه را برای بهره برداری اصولی و فراهم سازی بسترهای کارآفرينی در اين منطقه را تدوين و
تنظیم کند.
پيشينه مطالعات ژئوتوریسم

در راستای تدوين يک الگوی مديريتی در ژئوتوريسم الزم است مطالعات پیشین در اين عرصه ،مورد بررسی قرار گیرد تا
بتوان شکل سازمانيافتهای از روند زمانی -مکانی تغییرات و تکامل دانش ژئوتوريسم عرضه نمود (جدول 1و :)2
جدول :1كليات و مشخصات برخي مطالعات ژئوتوریسم در سطح جهان
معيارهاي طراحي شده

نویسندگان
سرانو و گونزالس ()2005
زوروس ()2005
برناردوليني و همكاران
()2006
پريیرا ،و همكاران

1

()2007
رینارد و همكاران

2

()2007
فيليت و سورپ ()2011
كومانسكو ندال و دوبره
()2011
كوباليكوا ()2013
تاميچ و بوزیچ ()2014
وارونا و همكاران)2014( 3
بریليها)2015( 4

ژئومورفوسایتها

در سه بخش اصلی :ارزش علمی؛ ارزش اکتسابی؛ ارزش مديريتی و ارزش کاربردی

ژئومورفوسايتهای پارک
ملی پیکوس دوروپا اسپانیا

در دو بخش اصلی :قابلیت کاربری و مديريت ژئومورفوسايتها و ارزش علمی ،آموزشی ،تنوع،
اکولوژی ،فرهنگی و بهره برداری

ژئومورفوسايتهای منطقه
آئیگان يونان

بررسی نقش مخاطرات ژئومورفولوژيک بر آسايش گردشگران

ژئومورفوسايتهای منطقه
بیل ريبل ايتالیا

با استفاده از دو عیار اصلی ژئومورفولوژی (شامل معیارهای علمی و مکمل) و مديريتی (شامل
معیارهای استفاده و حفاظی)

ژئومورفوسايتهای پارک
ملی مونتشینو پرتقال

در دو بخش اصلی عیار علمی و مکمل .در عیار علمی حفاظت ،شاخص بودن ،کمیابی و
ديرينگی؛ در عیار مکمل زيبايی ،فرهنگی و اقتصادی

ژئومورفوسايتهای دره
بلنیو سوئیس

تعیین يک روش ارزيابی در قالب معیارهای مبتنی بر ارزشهای مديريتی و گردشگری

ژئومورفوسايتهای پارک
ملی پیرنه فرانسه

تعیین مدلی مبتنی بر پنج ارزش علمی ،زيبايی شناختی ،فرهنگی ،اقتصادی و مديريتی

ژئومورفوسايتهای دره
ويستا رومانی

بر پايه پنج بخش اصلی :ارزشهای علمی ،آموزشی ،اقتصادی ،حفاظتی و اکتسابی

ژئومورفوسايتهای منطقه
ويزوويکا جمهوری چک

در دو بخش اصلی ارزش اصلی (علمی ،نادربودن ،شهرت ،و  )...و ارزش اکتسابی (قابلیت
دسترسی ،طبیعی ،مصنوعی ،ترويج ،تابلوی راهنما و)...

ژئومورفوسايتهای منطقه
کانیونی لیزار صربستان

طراحی مدلی مبتنی بر معیارهای  5گانه شامل ارزش علمی ،آموزشی ،کارکردی ،حفاظتی و
گردشگری
مبتنی بر ارزيابی تنوع زمینی مبتنی بر ارزيابی کمّی ارزش علمی ،ارزيابی کمّی کاربرد آموزشی
بالقوه و ارزيابی کمّی کاربرد گردشگری بالقوه؛ ارزيابی کمّی خطر اضمحالل،

ژئوپارک دره رودخانه
ويستوال لهستان
تدوين مدل بدون مطالعه
موردی در کشور پرتقال
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1.

Pereira & Pereira & Caetano & Braga,
Reynard & Fontana & Kozlik & Scapozza
3. Warowna & Zgłobicki & Gajek & Telecka & Kołodyńska & Zieliński
4. Brilha
2.
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مجموعهای شامل مجموعه مقاالتی است در حوزه میراث زمین (ژئوپارک ،حفاظت و  )...تحت
عنوان میراث زمین ،ارزيابی ،حفاظت و مديريت.

-

جدول:2كليات و مشخصات برخي مطالعات ژئوتوریسم در سطح ایران
نویسندگان

معيارهاي طراحي شده

ژئومورفوسایتها

نكویي صدري

در کتابی با عنوان مبانی زمینگردشگری به بررسی مطالبی مانند تعاريف ،تورها ،تفسیر،
حفاظت و در نهايت آينده زمینگردشگری پرداخته است.

-

مقصودي و همكاران

به ارزيابی قابلیت ژئومورفوسايتهای گردشگری به روش ارائه شده توسط پریيرا و
همکاران ( )2007پرداختند.

ژئومورفوسايتهای پارک ملی
کوير

به مقايسه دو روش ارزيابی ارائه شده توسط پریيرا و همکاران ( )2007و پرالونگ ()2005
پرداختند .نتايج نشان داد که هردو روش ابعاد متفاوتی از توانمندیهای ژئومورفوسايتها
را در محدوده مورد مطالعه ارائه میدهد.

ژئومورفوسايتهای منتخب در
استان هرمزگان

قنواتي و همكاران

در مطالعهای مروری به بررسی روند تحوالت ژئوتوريسم و مدلهای مورد استفاده آن ،در
ايران پرداختند.

مروری و جمع بندی

قنواتي و همكاران

به ارزيابی ژئوکانسرويشن با تاکید بر زمینگردشگری پرداختند که در آن دو مدل رينارد و
تاپسیس در  16سايت منطقه دماوند انجام شد.

ژئومورفوسايتهای منطقه
دماوند

فخاري ()1393

در رساله دکتری خود در دانشگاهخوارزمی به مدلسازی ژئومورفولوژی ژئوپارکها در
توسعهپايدار پرداخت .در اين پژوهش ضمن بررسی مدلهای موجود اقدام به مدل سازی
از ديدگاه ژئومورفولوژی شده است.

ژئومورفوسايتهای شهرستان
دماوند در استان تهران

رعيتيشوازي

به ارزيابی قابلیتهای ژئومورفوسايتهای گردشگری به منظور پیادهسازی برنامههای
حفاظتی در مديريت میراثزمین با کمک مدل  GAMپرداختند.

ژئومورفوسايتهای شهرستان
تفت در استان يزد

()1390
()1391
یماني و همكاران
()1391

()1391
()1393

قنواتي و
()1394
مختاري ()1394
طاهرخاني ()1396
قنواتي و همكاران
()1391
صفاري و همكاران
()1393
صفاري و همكاران
()1397

در کتابی جامع تحت عنوان ژتوريسم پس از درج تعاريف ژئوتوريسم ،به ابعاد ،حفاظت و
ساماندهی و معرفی روشهای ارزيابی پرداخته است.
در رساله دکتری خود در دانشگاه خوارزمی به منظور ارائه مدل مديريت مقصد ژئوتوريسم،
ابتدا از طريق تحلیلهای فضايی ،فضاهای مطلوب ژئوتوريسم را شناخته و سپس با سه
روش ،به ارزيابی پرداخته است.
در مطالعهای مروری به بررسی روند تحوالت ژئوتوريسم و مدل های مورد استفاده آن در
ايران پرداختند .در اين بررسی ضمن بررسی و ارائه تعاريف ،مدل های مورد استفاده را
مورد بررسی قرار داده است .
به منظور پايداری و مديريت مناطق کارستیک از رويکرد مقايسهای دو مدل ژئوتوريستی
ارائه شده توسط پریيرا و همکاران ( )2007و رينارد و همکاران ( )2007و مقايسه آنها
استفاده نمودند.
مدلی مبتنی بر معیارهای متناسب با خصوصیات چشمههای بادابسورت ،تنظیم نمودند:
اين مدل در سه بخش دانشافزايی ژئومورفولوژی؛ زيرساختهای گردشگری و حفاظت
میراث زمین تنظیم شده است.

ژئومورفوسايتهای منطقه
الموت در استان قزوين

مروری و جمع بندی
ژئومورفوسايتهای غار چال
نخجیر در استان مرکزی
ژئومورفوسايت باداب سورت در
استان مازندران

قلمرو مورد مطالعه

شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی در حد فاصل  55درجه و  25دقیقه تا  58درجه و  16دقیقه طول شرقی و
 31درجه و  41دقیقه تا  35درجه و  7دقیقه عرض شمالی قرار داشته و متوسط ارتفاع آن از سطح دريا  690متر میباشد.
اين شهرستان با وسعت  55808کیلومتر مربع 3/47 ،درصد از مساحت ايران را شامل میشود (بانک اطالعات تقسیمات
کشوری)( .شکل  .)2ويژگی بیابانی و کويری اين شهرستان ،به همراه جاذبهها و چشم اندازهای فرهنگی و تاريخی ،در
کنار پتانسیلهای ژئومورفولوژيک ،موجب شده است که اين منطقه ،به عنوان يکی از مناطق مستعد توسعه ژئوتوريسم
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شناخته شود .به طوری که بخش زيادی از شهرستان طبس را عوارض کويری و بیابانی در برگرفته است (ساجدی فر،
 )1386از جمله ريگهای شتران و دارين ،نبکاهای جوخواه ،تپههای ماسهای حلوان ،برخانها و ساير عوارض بیابانی
(محمودی .) 68-69 :1381 ،که در سطح شهرستان پراکنده هستند و نیازمند سازماندهی علمی از منظر ژئوتوريسم است.
قلمرو بیابانی اين شهرستان به طور کلی ضمن تنوع زمین شناختی ،قابل دسترس برای شهرها و روستاهای مجاور نیز می
باشد .عالوه بر اين ارزش تاريخی طبس به عنوان عامل مکمل با داشتن پیشینه تاريخی طوالنی ،محل گذر و شکست و
پیروزی بسیاری از اقوام و حکومت ها بوده است و همین مسئله موجب به جای ماندن آثار تاريخی متعدد در اين شهرستان
شده است .قلعههای زيادی در اين شهرستان وجود دارد که از مهمترين آنها میتوان به قلعه روستای هودر ،قلعه فدايیان
حسن صباح و  ...اشاره کرد .همچنین کاروانسراها بخش مهمی از زندگی گذشته شهرستان طبس را تشکیل میدهند .از
جمله کاروانسرای زنگیجه ،رباط ده محمد ،کاروانسرای چاه گنبد و کاروانسرای ديهوک و...

شكل :1نقشه موقعيت جغرافيایي و تقسيمات سياسي شهرستان طبس از سال  92تا كنون
جدول  :3رفتارشناسي و بررسي ساختار ژئومورفولوژي قلمرو بياباني شهرستان طبس
رديف

ژئومورفوسايت

ویژگيهاي ژئومورفولوژي و زمين شناسي

1

ريگ شتران

ريگشتران از اتصال دو بازوی نامتقارن ريگهای سرگردان در شمالغربی و ريگ حاجیمجی در شمالشرقی به وجود آمده است .اين ريگ،
حجمی قابل توجه دارد و گسترش طولی آن شرقی -غربی میباشد .همانند ساير ريگها ،فراوانترين عنصر ماسهای برخانها با حجمهای
متغیری میباشند که از ترکیب آنها در امتداد محورهای طولی و عرضی نسبت به جهت باد ،اشکال متفاوت شکل گرفتهاند .اين رشتههای طولی
و عرضی بسیار متراکم هستند.

2

ريگ دارين

ريگ کم وسعت دارين در نزديکی روستای دارين و تپههای ماسهای حلوان میباشد که به صورت محدود ،عوارض تپهای ،برخان و  ...در آن
ديده میشود.

تدوین الگوي مدیریتي در ژئوتوریسم؛ با تاكيد بر...
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وقوع فرونشست شديد کل بلوک طبس در پالئوزوئیک و مزوزوئیک تا کرتاسه ويژگی اين ناحیه است .بهطوری که حدود  7000متر رسوبات
پالئوزوئیک ،بدون ناپیوستگی قابل مالحظه ،در منطقه کوههای درنجال شمال طبس و حدود  10000متر رسوبات مزوزوئیک در آن تهنشین
شدهاندکه اين حالت در خاور میانه بینظیر است .از طرفی رخنمونهای سنگی متنوعی از جمله دايک ،تودههای نفوذی و ...در اين ناحیه
رخنمون دارند.
بخش غربی چاله طبس را کوههای بسیار قديمی و فرسايشيافته و نسبتاً پراکنده کلمرد (با رخنمونهايی قديمیتر از  600میلیون سال قبل)
و رشته ارتفاعات نسبتاً کم ارتفاع مزينو با روندی شمالی -جنوبی متشکل از رسوبات زغالدار دوران دوم زمینشناسی تشکیل میدهند .اين
کوهها در نزديکی جاده اصلی قرار دارند و قابل مشاهده میباشند.

3

رخنمونهای
سنگی کوه های
درنجال

4

کوههای کم ارتفاع
کلمرد

5

تاقديسراهدار

6

تاقديس جعفری

اين تاقديس در محل روستای نیمه متروک جعفری در سنگهای آهکی اوولیتی سازند بادامو ديده میشود .اين تادقیس نامتقارن بوده و محور
آن در راستای شمالی-جنوبی و سطح محوری آن به سمت غرب  65درجه شیب دارد .به علت توسعه درزهها در ساختمان چینخوردگی منطقه،
هسته چین دچار فرسايش بیشتر شده و فروافتادهتر شده است.

7

پنجره فرسايشی
کلمرد

عارضه پنجره فرسايشی در اثر دخالت فرسايشآبی و بادی ايجاد میشود و بعضا عوارضی به شکل پنجره را ايجاد میکند .اين عارضه مجاور
تاقديس جعبهای مزينو قرار دارد.

اشکال اتومانند
کلمرد
تاقديس جعبهای
مزينو
ناوديس معلق
کشتی نوح
رخنمون کمرمهدی

اين پديده در اثر فرسايش آبراههها ،در يالهای تاقديسهای کلمرد و نیز در طبقات پرشیب ايجاد میشود به طوریکه عملکرد فرسايش دو
آبراه مجاور ،سبب میشود طبقات بین دو آبراه به صورت مثلثی شکل با نوک به طرف باال درآمده ايجاد میشود.
اين تاقديس درفاصله  95کیلومتری جاده قديم طبس -يزد و در مسیر روستای رباطخان قرار دارد .تاقديس جعبهای به صورت برگشته بوده که
در سنگهای کربناته (آهکی و دولومیتی) پرمین ايجاد شده است.
ناوديس معلق ناوديسی است که محور آن باالتر از سطخ زمین قرارگرفته و مورفولوژی مرتفعتری دارد و يالهای آنها در اثر فرسايش از
بینرفته است و از آنجا که مشابه کشتی به گل نشسته میباشد ،به ناوديس معلق کشتی نوح معروف است.
در نزديکی معدن کمرمهدی ،رخنمونی از رگه فلورين با وسعت محدود وجود دارد که از حساسیت بااليی برخوردار است.
اليههای زغال سنگ در دوران دوم زمینشناسی و پس از عقب نشینی دريا در منطقه مزينو تشکیل شده است و رسوبات زغال دار ناحیه در
معادن مختلف ،مورد بهره برداری قرار می گیرد .بخشی از اين رسوبات ،در کنار جاده ارتباطی مزينو -کلمرد -طبس رخنمون پیدا کرده و آشکارا
مشاهده میشود.
عملکرد عوامل فرسايش آب و باد بر روی مجموعهای از طبقات رسوبی مقاوم مثل ماسه سنگ و طبقات سست مثل شیل و مارنهای زغالدار
منطقه مزينو که به صورت پرشیب رخنمون يافتهاند ،سبب میشود واحدهای فرسايش پذير ،فروافتاده و در مقابل ،ديوارهای از طبقات مقاوم به
صورت برجسته باقی میماند که به صورت يک کوچه ديده میشود.
اين عارضه به صورت تپه منفرد در حاشیه ارتفاعات مزينو ديده می شود .قسمت باالی آن منطبق برطبقه سخت ،مسطح و هموار بوده و از
اطراف مشرف بر پرتگاه پرشیبی میباشد.

8
9
10
11
12

رخنمونهای اليه
زغال سنگ مزينو

13

کوچههای
فرسايشی مزينو

14

مساء مزينو

15

دگرشیبی دارين

16

بدلندهای تاقديس
مردون شاه

17

ناوديس کال زرد

18

تپههای
ماسهایحلوان

19

دق خیرآباد

20

درياچه روح مرغوم

21

غار جهنم عشق
آباد

اين تاقديس در مسیر جاده طبس به اصفهان بوده و به شکل خوابیده میباشد يعنی محور آن به صورت افقی میباشد.

در اين دگرشیبی ،طبقات زيرين متعلق به سازند کلمرد با قدمت پره کامبرين و شامل شیل ،ماسهسنگ و نفوذیهایآذرين که درکل منظره
تیرهای را به وجود میآورد .طبقات بااليی نیز شامل ماسه سنگهای کوارتزيتی متعلق به اردويسین میباشد.
بر اثر توسعه زهکشی و آبراههها بر روی رخنمونهای فرسايشپذير مثل شیل و مارن تاقديس مردونشاه ايجاد شده است .اين مسئله موجب
ايجاد فرسايش توسط جريانهای آبی در رسوبات سست شده و درههای کوچکی به صورت متوالی بر روی دامنه تاقديس ايجاد کرده است.
رخنون عمده در يالها شامل تناوب سنگ آهن پکتندار و مارنهای متعلق به ژوراسیک میباشد که در کنار کال زرد در ساختمان اين ناوديس
معلق متقارن با زوايه بین يالی زياد ،شرکت کرده است.
اين تلماسهها در اثر کاهش سرعت حرکت بادهايی که شن و ماسههای بیابانی را حمل میکنند و تهنشست آنها ايجاد میشود .اين تلماسهها
به صورت برخان ،سیف ،هرم ماسهای و  ...مشاهده میشود .اين تپهها بر اثر فرسايش بادی در حال پیشروی میباشند.
دق يا کفه رسی خیرآباد پهنهای نسبتا وسیع در بین تپههای ماسهای همراه با سیلت و رس هست و آبراههها و جريانات آبی کوچک در آن
تجمع میيابد که در اثر تبخیر آب ،اليه رس در آن ظاهر میشود و ممکن است ترکهای گلی نیز در داخل آن ايجاد شود .اين دق بعضا برای
انجام مسابقات ورزشی نیز مناسب است.
درياچه فصلی آب شور واقع در چاله طبس که غرب طبس و بخشهايی از شمال پروده و غرب کريت را اشغال نموده و آبهای رودخانههای
مختلف در آن میريزد .میزان تبخیر ،باال و رسوبات ريزدانه مختلف در آن تهنشین شده است .اين درياچه در تابستان معموال خشک است.
اين غار نسبتا کوچک در قلمرو بیابانی شهرستان ،در شهر عشقآباد قرار دارد و از زيبايیهای خاصی البته در مقیاس محدود برخوردار است و
گردشگران زيادی را به خود جذب کرده است.
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22

بدلندهای نخلک

23

نبکاهای جوخواه

24

ذخیره گاه فسیلی
مگو
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اين بدلندها از طريق توسعه آبهای جاری و فرسايش آنها در رسوبات سست ،ايجاد شده است و موجب ايجاد منظره درهای مانند و متوالی بر
روی دامنه تاقیسها شده است.
در مجاورت روستای جوخواه ،ارتباط بین ماسه و گیاه موجب شکلگیری نبکا يا يک تل ماسهای شده است .ماسهها در جهت وزش باد ،حرکت
و با رسیدن به يک گیاه در کنار آن تجمع می يابند .به اين ترتیب بخش رو به باد کم شیب و متراکم و بخش پشت به باد پرشیب میشود.
میزان گستردگی و بقای اين نبکاها به رشد و ساختمان گیاه بستگی دارد.
اين ذخیرهگاه در منطقه مگو در کنار پرتگاه گسلی قرار دارد و دارای سنگواره گونههای مختلف زيستی میباشد که البته در اثر استفاده زياد،
آسیب پذيری آن افزايش يافته است.

منبع :اطلس ژئوتوريسم ايران و پیمايش میدانی و جمع آوری توسط نگارندگان

شكل  :2نمایي از برخي ژئومورفوسایتهاي بياباني برجسته شهرستان طبس

روش و نوع تحقيق

مطالعه حاضر ،از نوع توصیفی -تحلیلی است و مبتنی بر تعامل مطالعات کتابخانهای و میدانی است .به اين صورت که
ضمن مطالعات کتابخانهای در همه مراحل تدوين اين پژوهش ،شامل (به کار گیری ابزارهای مفهومی ،تجزيه و تحلیل
تصاوير ماهوارهای ،استفاده از سیستم موقعیت ياب جهانی ،نقشههای توپوگرافی و زمین شناسی شهرستان طبس ،بررسی
اطلسها و منابع ژئوتوريسم) ،مطالعات میدانی در دو مرحله صورت گرفته است :در مرحله اول (پس از بررسی کارتوگرافیک،
دادهها ،تولید نقشه منطقه و بررسی اطلسها انجام شده است) ،به رفتارشناسی و شناسايی ژئومورفوسايتها و ارزيابی آنها
از طريق روش ارائه شده توسط بروشی و همکاران ( ،)2007به کمک مشاهده و مصاحبه با بومیان و کارشناسان پرداخته
شد .در مرحله دوم مطالعاتی میدانی( ،که پس از مطالعه گسترده و طبقه بندی شیوههای مديريتی ژئوتوريسم و ويژگیهای
الگوی مديريتی ژئوتو ريسم پرداخته شده است) ،به منظور تدوين و تکمیل الگوی مديريتی ژئوتوريسم قلمرو بیابانی ،اقدام
به مطالعات جانبی (مصاحبه با جامعه اجرايی ،بومی و کارشناسان) و تهیه گزارش از مولفههای مديريتی و نیازهای موجود
شد تا بتوان در قالب الگو و نسخه مديريتی قلمرو بیابانی شهرستان طبس ،نتايج مورد نیاز استخراج و تجزيه و تحلیل شود.
جزئیات بیشتر روش مطالعه به شرح زير میباشد:
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بخش زيادی از شهرستان طبس را قلمرو بیابانی پوشانده است .به طوریکه در مقیاس فضايی کالن میتوان گفت ويژگی
عمده ژئوتوريسم شهرستان طبس ،مبتنی بر چشم انداز گردشگری بیابان میباشد .در اين بخش ،ژئومورفوسايتهای بیابانی
منطقه به رغم اين که تاکنون روش ارزيابی تخصصی بیابان (در مطالعات پژوهشگران اروپايی) ارائه نشده است .با اين حال
سعی شده است روشی انتخاب شود تا حدودی مشخصات بیابانها به ويژه شرايط منطقه مورد مطالعه را پوشش دهد .در
میان روشهای موجود ،روش ارائه شده توسط بروشی و همکاران ( )2007استفاده شده است.
معرفي زیرمعيارهاي روش ارائه شده توسط بروشي و همكاران ()2007
در اين روش ،سه دسته معیار ،برای ايجاد و طراحی مدل پارامتريک کمّی ،ارائه شده است:
بخش اول =IQ :جنبههای علمی ،بر پايه کیفیت ظاهری و ذاتی ژئومورفوسايتها (امتیاز بین  1تا )3؛ معیارهای زير در
اين بخش مورد ارزيابی قرار گرفته است:
نمونه خوبي از یک فرایند :در اين زيرمعیار ،يک نمونه مناسب از فرايند فعال ،الزم است به طور کامل قابل مشاهده
برای گردشگران غیرکارشناس علوم زمین باشد .به صورتی که عملکرد فرسايش طبیعی نظیر فرسايش بادی ،آبی ،يخچالی
و ...به گونهای باشد که میراث بازمانده از آنها قابل رويت و تفسیر باشد .اين نمونه میتواند حداکثر امتیاز الزم را بدست
آورد.
كميابي :به طور کلی کمیاب بودن يک ژئومورفوسايت حوزه نفوذ گسترده تری را در عرصه ژئوتوريسم ايجاد خواهد کرد.
به طوری که اگر نمونه ژئومورفوسايت در يک کشور ،منحصر به فرد باشد قابلیت جذب گسترده تری خواهد داشت و هرچه
بر تعداد آنها افزوده شود ،بديهی است جاذبه محدودتر و امتیاز کمتری را به خود اختصاص خواهد داد.
تنوع عناصر ژئومورفولوژیک :در اين زير معیار هرچه تنوع عناصر ژئومورفولوژيک يعنی فرمهای متنوعتر همراه با
تاريخ پیچیدهتری داشته باشند .از ارزش بیشتری برخوردار خواهند شد.
سایر فرایندهاي ژئومورفيک :اگر در يک ژئومورفوسايت فرايندهای مرتبط بیشتری نظیر بادی ،يخچالی ،تکتونیکی،
آبی و ...در دستکاری محیط نقش داشته باشند ،امتیاز بیشتری کسب میکنند .به طوری که اگر ژئومورفوسايت منطقه،
صرفا حاصل يک فرايند باشد و در شکلگیری ،فرايندهای مرتبطی نقش نداشته باشند ،ارزش گردشگری محدودتری خواهد
داشت.
درجه و ميزان آگاهي :هرچه انتشار علمی از يک ژئومورفوسايت در منابع معتبر بیشتر باشد ،امتیاز بیشتری خواهد داشت.
به اين معنا که ،از ژئومورفوسايتهای يک منطقه در موضوعات مختلف و مرتبط ،هرچه در پايگاه علمی معتبر جهانی
(…  )Siencedirect, Springer,و ملی (سامانه نشريات دانشگاههای معتبر کشور ،کتابها ،اطلسهای معتبر و)...
مطالب بیشتری نشر يافته باشد .بديهی است میتواند ضمن درجه آگاهی باالتر ،ارزش گردشگری بیشتری را به خود
اختصاص دهد.
بخش دوم  =Pپتانسیل استفاده به عنوان يک منبع فرهنگی ،گردشگری و آموزشی (امتیاز بین  1تا )3؛ که زيرمعیارهای
آن به شرح زير است:
جذابيت چشمانداز :در اين زير معیار موضوع شهرت ژئومورفوسايت از منظر انتشار تصاوير آن در پايگاههای اينترنتی و
اطلسهای گردشگری و جغرافیايی ،مورد توجه قرار میگیرد.
كيفيت مشاهده و چشمانداز :به طور کلی چشم انداز ژئومورفوسايتها در ارتقای جاذبه آن نقش دارد .چنان که يک
سايت از فواصل دور و حتی شهرهای مجاور (مانند دماوند) بدون کوشش خاصی ،قابلیت مشاهده داشته باشد و بتوان ديد
کلی از آن بدست آورد ،از بیشترين امتیاز برخوردار خواهد بود.
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جاذبه فرهنگي :اين زير معیار در صورتی با ارزش خواهد بود که ارزشها و پديدههای فرهنگی با ژئومورفوسايت مورد
مطالعه آمیخته باشد .به بیان ديگر همبستگی باالی فرهنگ بومیان و ژئومورفوسايت نشان از ارزش و امتیاز باالی آن
است.
دسترسي :هرچه دسترسی و صعب العبور بودن ژئومورفوسايت کمتر باشد بر ارزش آن افزوده میشود .به بیان ديگر ،در
اين زير معیار اگر جامعه آماری گسترده تری از گردشگران (در سنین مختلف) بتوانند به راحتی از زيبايی ژئومورفوسايت
بهره برداری کنند ،ارزش بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
خدمات محيطي :در اين زير معیار موضوع راهنمايی و خدمات نه چندان گستردهای که بتوان از کاربردهای ژئومورفوسايت
بهره برد ،عرضه میشود .از اين رو بیشترين امتیاز در اين بخش مربوط به داشتن کتاب ،بروشور ،تابلوی راهنمای جامع
برای دسترسی و شناسايی مورد توجه قرار گرفته است.
اهميت اقتصادي :فعالیت اقتصادی به ويژه در بخش خدمات میتواند ضمن افزايش توان توسعه گردشگری ،نقش
محوری تری در تثبیت جمعیت بومی يعنی يکی از اهداف کالن ژئوتوريسم ارائه دهد .به اين ترتیب هرچه امکان توسعه
فعالیت اقتصادی با در نظر گرفتن حساسیت ژئومورفوسايتها ،متنوع تر باشد ،امتیاز بیشتری در نظر گرفته میشود.
جذابيت آموزشي و یادگيري :موضوع آموزش دانش زمین در ابعاد متنوعی بسته به نوع مخاطب دارد .بر اين اساس
اگر آموزش فرمها و فرايندها برای جامعه گستردهتری در ردههای سنی متنوعی اعم از کارشناس و غیرکارشناس مطرح
شود ارزش بیشتری ارزيابی میشود .از سوی ديگر اگر جذابیتهای آموزشی در گستره مراکز آموزشی عالی چشمگیر باشد
و به عنوان مثال برای يک فارغ التحصیل مقطع دکتری و اساتید دانشگاه ارزشمند باشد ،نمره مطلوبی خواهد داشت.
بخش سوم  =Cتهديدات بالقوه و نیازها و ضرورتهای حفاظتی (امتیاز بین  1تا )3؛ معیارهای زير در اين بخش مورد
ارزيابی قرار گرفته است:
طبيعي بودن :هرچه ژئومورفوسايت در حريم ايمنی از ساخت و سازها ،ويالها و شهرک ها قرار گرفته باشد ،ارزش
بیشتری خواهد داشت و ضمن طبیعی بودن ،عواقب ثانوی نظیر مخاطرات کمتری نیز خواهد داشت.
حساسيت و شكنندگي :آستانه آسیب پذيری باال در اين رويکرد ،نمره کمتری را به ژئومورفوسايت خواهد داد .به طوری
که اگر صرفا با برخورد ساده گردشگر با تخريب جدی روبرو شود (مانند اشکال استالگمیتها و استالگتیتهای غارها)،
امتیاز کمتری خواهد داشت و در مقابل برخی سايتها نظیر تپههای ماسهای بیابانها از آستانه کمتری برخوردارند و نمره
مطلوبتری اخذ خواهند نمود.
مرتبط با موضوعات انساني :اگر يک ژئومورفوسايت بتواند در حال حاضر با فعالیتهای انسانی نظیر گردشگری،
اقتصادی و ...در ارتباط باشد يا زمینههای ارتباط را داشته باشد ،يعنی جغرافیای طبیعی منطقه با جغرافیای انسانی همپوشانی
داشته باشند ،ارزش بیشتری خواهند داشت.
موثر براي اوقات فراغت :شرايط رفاه و اوقات فراغت برای گردشگران که به طور طبیعی با وضعیت آب و هوايی،
پوشش گیاهی ،شیب و ...همراه است بر نمره تعیین شده ژئوتوريستی آن نقش مستقیم دارد و آن را تحت الشعاع قرار
میدهد.
منطقه محافظت شده طبيعي :اگر ژئومورفوسايت منطقه در دايره حفاظت ثبت میراث جهانی (مانند دشت لوت،
ژئوپارک قشم) ،ملی( سواحل ،غار علیصدر و ، )...منطقه ای و محلی باشد به طور سلسله مراتبی ارزش مرتبطی به خود
اختصاص خواهد داد.
اندازه  :وسعت يک ژئومورفوسايت می تواند جامعه گسترده تر و تنوع اقتصادی بیشتری را به همراه خواهد داشت .بنابراين
هرچه وسعت بیشتر باشد نمره باالتری به خود اختصاص خواهد داد.
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درجه حفاظت :اين موضوع مربوط به تمهیدات حفاظتی از ژئومورفوسايت است که در دو بخش اقدامات سخت افزاری
و نرم افزاری جای میگیرد .بديهی است هرچه حفاظت برنامهريزی شده باشد ارزش ژئومورفوسايت را برای مديريت آن
باالتر خواهد برد.
در چارچوب اين سه شاخص ،بروشی و همکاران ( )2007با استفاده از نظرات کارشناسان مرتبط 19 ،شاخص فرعی را تعیین
نمود؛ به طوری که ارزيابی بخشهای مختلف  3شاخص اصلی فوق و جمعبندی آنها ،کیفیت نهايی ژئومورفوسايتهای
مورد مطالعه از طريق مطالعات نظری و میدانی مشخص میشود .در جدول زير ارزشها و زير ارزشهای اين روش مشاهده
میشود (جدول:)3-
جدول  :4ارزیابي ژئومورفوسایتهاي كویري و بياباني
شاخص

امتياز 2

امتياز 1

امتياز 3

بر پایه كيفيت ظاهري و ذاتي ()IQ
نمونه خوبی از يک فرايند
()EP

اشکال رسوبی يا فسیلی که استفاده از آنها برای تفسیر
فرايندهای گذشته مشکل هست.

عوامل فرسايشی و رسوبی فرايندهای فعلی به روشنی
قابل مشاهده نیستند.

وجود فرايندهای فعال که آشکارا قابل ديد
و تفسیر باشد.

کمیابی /فراونی ()R

بیش از  5نمونه ژئومورفوسايت در کشور يا منطقه

 1تا  5نمونه ژئومورفوسايت در کشور يا منطقه

تنها يک نمونه از آن در کشور يا منطقه

تنوع عناصر ژئومورفولوژيک
()VE

کمتر از  2عنصر

بین  2تا  5عنصر

بیش از  5عنصر

ساير فرايندهای ژئومورفیک
()PR

بدون هیچ فرايند ژئومورفولوژيکی مرتبط با آن

تنها يک فرايند ژئومورفیک مرتبط با ژئومورفوسايت

بیش از يک فرايند ژئومورفیک مرتبط

درجه و میزان آگاهی ()K

بدون انتشار هیچ مطلبی در مورد سايت

راهنمايیها ،کتابچهها و مطالب در سطح منطقهای

مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر ملی
و بین المللی

پتانسيل استفاده به عنوان یک منبع فرهنگي ،گردشگري و آموزشي ()P
جذابیت چشم انداز ()IP

هیچ استفاده به جهت عکس و تصوير نشده است.

توزيع و انتشار عکسها و تصاوير در سطح
منطقهای يا محلی

توزيع و انتشار عکسها و در سطح
ملی يا بینالمللی

کیفیت مشاهده و چشمانداز
()O

ديد به وسیله محدوديتهايی بینرفته يا بسیار کاهش يافته

محدوديتهای نسبی برای دسترسی و ديد

بدون مانع برای مشاهده و ديد

جاذبه فرهنگی ()IC

هیچ عنصر يا پديده فرهنگی مرتبط با سايت

حداقل يک عنصر يا پديده فرهنگی مرتبط با
سايت

بیش از يک عنصر يا پديده فرهنگی
مرتبط با سايت

دسترسی ()AC

پیاده بیش از  50متر

دسترسی از طريق راه آهن و جاده آسفالت نشده

دسترسی مستقیم از طريق جاده
اصلی

خدمات محیطی ()SA

بدون هیچ خدمات محیطی

تنها جزوات و کتابهای راهنما

کتابهای راهنمای پیادهروی

اهمیت اقتصادی ()E

عدم امکان هیچ نوع فعالیت اقتصادی

امکان انجام فعالیتهای غیر مستقیم اقتصادی

امکان انجام فعالیتهای مستقیم
اقتصادی

جذابیت آموزشی و يادگیری
()EI

مفاهیم ساده و آشکار

جاذبه آموزشی در سطح مراکز متوسطه

جاذبه آموزشی در سطح دانشگاه

تهدیدات بالقوه و نيازهاي حفاظتي ()C
طبیعی بودن ()N

بیش از دو مرکز شهری يا ساختمان در شعاع  500متری

يک يا دو مرکز شهری يا ساختمان در شعاع 500
متری

بدون وجود مراکز شهری يا ساختمان
در شعاع  500متری

حساسیت و شکنندگی ()F

سايت بزرگی که تنها میتواند آسیبهای ناشی از فعالیتهای
ساختمانی و معدنی را تحمل کند.

سايت کوچکی که در برابر برخی از آسیبهای
ناشی از فعالیتهای انسانی مقاومت میکند.

سايت خیلی حساس به وجود انسان

مرتبط با موضوعات انسانی
()H

بدون هیچ ارتباطی با فعالیتهای انسانی

ارتباط احتمالی با فعالیتهای انسانی

ارتباط لندفرم يا فرايند با فعالیتهای
انسانی
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موثر برای اوقات فراغت ()IR

سرمايه عمومی

سايت واقع در زمین خصوصی و عمومی

سايت واقع شده در مالکیت خصوصی

منطقه محافظت شده طبیعی
()ENP

بیشتر از يک کیلومتر از منطقه محافظت شده

کمتر از يک کیلومتر از منطقه محافظت شده

يک منطقه محافظت شده را شامل
می شود

اندازه ()T

کمتر از  6^10متر مربع

بین  6^10تا  4^10مترمربع

بیش از  6^10متر مربع

درجه حفاظت ()C

تخريب سايت ،ويژگی اصلی حفظ شده است

تا حدودی تاثیر پذيرفته ولی ويژگی اصلی حفظ
شده است.

به خوبی محافظت شده ،هیچ خطری
مشاهده نشده است.

(منبع :بروشی و همکاران)2007 ،

در ارزيابی نهايی امتیازات هر بخش با هم ديگر جمع میشود:
Qg = IQ + P + C
IQ = EP + R + VE + PR + K
P = P = IP + O + C + AC + SA + E + EI
C = N + F + H + IR + ENP + T + C

بخش دوم :روش تجزیه و تحليل دادهها و اطالعات براي تدوین و تبيين الگوي مدیریتي ژئوریسم
بيابان
روشها و ابزارهای تجزيه و تحلیل دادهها ،در دو بخش تهیه و تولید دادهها و تحلیل معیارها و زيرمعیارهای ارزيابی
ژئومورفوسايتها و بخش ارائه الگو خواهد بود .در بخش نخست ،با روشهای زير ،دادههای جمع آوری شده ،تحلیل
میشود:
روش نظريه مبنايی :اين روش به منظور گردآوری پايهای دادهها يعنی تعیین معیارهای ارزيابی از يک منطقه و يک موضوع
به کار میرود و میتواند به نظريه يا الگويی جامع منجر شود .در اين روش تأکید بر مصاحبه و مشاهده برای تولید دادههای
تجربی ،جلب اعتماد جامعه مورد مطالعه و به کارگیری هرگونه روش مناسب برای گردآوری اطالعات است (ايمانیجاجرمی،
.)1384
تکنیک دلفی :از اين تکنیک برای استخراج دادهها از گروههای کارشناسان استفاده میشود .در اين روش از طريق تدوين
پرسشنامه باز ،اقدام به گردآوری واژهها و عبارات و ارزش های آن از گروه متخصصین شده و سپس بر اساس ارتباطات
بین پاسخها ،اين دادهها در مرحله بعدی توسط کارشناسان بررسی مجدد خواهد شد (ايمانی جاجرمی.)1384 ،
در بخش دوم مراحل تهیه ارتباطات در الگوی مديريتی نیز به صورت زير خواهد بود:
تهيه مدل فكري :در اين مرحله مجموعه عوامل و عناصر موثر بر ژئوتوريسم که شامل فرايندهای موثر در اين زمینه
میباشد ،شناسايی و ارتباطات بین آنها مشخص میشود .تهیه مدل فکری در واقع در مرحله نخست يعنی شناسايی فرايندها
و ساختارها صورت گرفته و از اطالعات قبلی در اين زمینه استفاده خواهد بود (ايران نژاد.)1377 ،
تهيه نمودار علّي -حلقوي :در الگوی مديريتی حاصل پس از طراحی مدلفکری ،نمودار علّی -حلقوی کشیده میشود.
محدوده بسته يا نمودارهای علی -حلقوی ،ابزاری برای ترسیم ارتباطات علی بین مجموعهای از متغیرهای درگیر در
داخل يک سیستم است .عناصر اساسی حلقههای علّی معلولی عبارتند از :متغیرها (عوامل) و فلشها (روابط) .نمودار علّی-
حلقوی ،ابزاری برای نشان دادن ساختار بازخوردی سیستمها است .بازخورد فرايندی است که طی آن ،يک متغیر در يک
ارتباطات علت و معلولی بر متغیرهای ديگر اثر بگذارد و با تاثیر بر خود منجر به افزايش يا کاهش خود شود .در اين
راستا دو نوع بازخورد مثبت و منفی وجود دارد (همان.)1377 ،
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بحث و یافتهها
ارزیابي ژئومورفوسایتهاي قلمرو بياباني شهرستان طبس

هدف از اين بخش ،ارزيابی عوارضی با ماهیت ژئومورفولوژی قلمرو بیابانی در شهرستان طبس است .در اين راستا پس از
بررسیهای میدانی ،در نهايت  24ژئومورفوسايت از مناطق کويری و بیابانی جهت ارزيابی انتخاب شدند .موقعیت اين
ژئومورفوسايتها در نقشه زير نمايش داده است (شکل .)3-
در گام بعد اين ژئومورفوسايتها توسط  19معیار در مدل ارائه شده توسط بروشی و همکاران در سال  ،2007مورد ارزيابی
قرار گرفتند که نتايج نهايی آن در جدول زير مشاهده میشود (جدول:)5-
پس از ارزيابی معیارها ،ارزش همه آنها با يکديگر ترکیب شد و در نهايت ارزش نهايی هر يک از ژئومورفوسايتها به دست
آمد که نتايج نهايی آن در جدول شماره  3نشان داده شده است .در اين میان انواعی از ژئومورفوسايتها که از اين منظر
به عنوان برتر انتخاب شدند ،به شرح زير است:

شكل  :3نقشه موقعيت ژئومورفوسایتهاي مناطق كویري و بياباني شهرستان طبس (منبع :سلماني و همكاران)1397 ،

همانطورکه نتايج نشان میدهد ريگشتران به عنوان ژئومورفوسايت برتر انتخاب شد و رخنمونهای سنگی درنجال و
کوههای قديمی کمارتفاع کلمرد نیز در اولولیتهای بعدی قرار گرفتند .ريگ شتران ،ريگزاری وسیع در غرب طبس
میباشد .علت اصلی برتری اين ژئومورفوسايت را بايد به باال بودن ارزش علمی آن دانست .اين عارضه به لحاظ تنوع
ژئومورفولوژيک ،فرايندهای تشکیل دهنده ،نمونه آموزشی مناسب برای تشريح ساختار فرايندهای آن برای گردشگران
عادی و غیرکارشناس و شناخته شدن آن در سطح منطقه و کشور و حتی جهانی ،از ارزش علمی بااليی برخوردار است.
ضمن اينکه به دلیل بزرگ مقیاس بودن ،آسیب پذيری کمتری دارد و البته از نظر ديد و اختالف چشم انداز نیز بسیار با
ارزش هست .بنابراين صالحیت بااليی برای تدوين الگوی مديريتی دارد .در مرحله بعد کوههای کم ارتفاع کلمرد و
رخنمونهای درنجال نیز به لحاظ علمی ،ارزش بسیار بااليی دارند و از همه مهمتر از نظر ديرينه شناسی از باالترين ارزش
در میان کل ژئومورفوسايتهای طبس برخوردارند .کوههای کلمرد ،کوههايی کم ارتفاع در منطقه کلمرد میباشد که بیش
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از  600میلیون سال قدمت دارد و از لحاظ ديرينه شناسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند .اين سايت در سطح ملی
و حتی جهانی شناخته شده هستند و از لحاظ توصیف فرايندها نیز تا حدودی آسان میباشد ،اما در منطقهای قرار دارند که
به لحاظ تسهیالتگردشگری با مشکالتی مواجه هستند .ضمن اينکه اختالف چشمانداز چندانی ندارد و تنوع عناصر طبیعی
اطراف آن کم است .رخنمونهای سنگی درنجال منطقهای است که در حال حاضر در قلمرو بیابانی شهرستان قرار دارد و
با رسوبات پیوسته  7000هزار متری بدون ناپیوستگی میباشد که عوارض مختلف زمین شناسی دايک در آنجا رخنمون
دارد (تعامل میراث بیابان و تکتونیک) .به لحاظ ديرينهشناسی و آگاهی زمینشناختی با ارزش بوده و در سطوح ملی و
بینالمللی نیز شناخته شدهاند .بعد از اين عوارض ،رخنمونهای زغال سنگ مزينو ،رخنمون رگه فلورين کمر مهدی و ريگ
دارين در اولويت های بعدی قرار دارند .ريگ دارين در نزديکی ريگ شتران بود و به نوعی بازوی آن محسوب میشود ولی
کوچک تر از آن است و در سطح ملی نیز چندان شناخته شده نیست و مقیاس بهره برداری منطقهای دارد .رخنمونهای
زغال سنگ مزينو و کمرمهدی در منطقه مزينو به دلیل دشتن ارزشهای دسترسی بسیار باال و همچنین اختالف چشم
انداز مناسب ،در اين اولويتها قرار گرفتند.
رتبه
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شيوههاي مدیریت در ژئوتوریسم

به عقیده مورفی ) 1985( 1صنعت گردشگری نیازمند يک مديريت موثر است يعنی فرايند مديريت ،الزم است به گونهای
طراحی و سازماندهی شود که تصمیمات بتوانند در عمل ،قابلیت حصول داشته باشند .به عبارت ديگر ،انتخاب و اعمال
مديريت گردشگری بايد به شکلی باشد که با در نظرگرفتن شرايط زمانی و مکانی ،مانند ويژگیهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و واقعیتهای جاری ،بتوانند در فرايند تصمیمگیری موثر واقع شوند (حیدری .)1387 ،به طور کلی در صنعت
گردشگری ،به دلیل سلیقههای متنوع گردشگران ،خدمات متنوع ،بازار گردشگری گسترده و پرنوسان ،جاذبههای متنوع
گردشگری و ،...فرايند مديريت ،نوعی فعالیت پويا است .بنابراين در سازمانهای مربوط به مديريت گردشگری ،مدير سازمان
متولی گردشگری ،وظیفه دارد که پیوسته خود را با شرايط درحال تغییر ،وفق دهد و با پیشبینی واکنشهای محیطی و
بحرانهای احتمالی ،آمادگی رويارويی داشته باشد .به عنوان مثال ممکن است مخاطرات طبیعی و انسانی ناگهانی در میان
گردشگران ،به وقوع بپیوندد يا در ارائه خدمات ،مشکالتی رخ دهد (جیپیچ .)313-312 :1396 ،به همین دلیل مديريت
گردشگری نیازمند الگويی سازمانيافته و پويا است که بتواند پیشبینی الزم را در هماهنگی و تصمیمگیریها در روند
توسعه گردشگری فراهم سازد .الزم به ذکر است در فرايند مديريت گردشگری ،گروههای متعددی اعم از بخشهای دولتی
(سازمانهای متولی گردشگری و ،)...خصوصی ،دولتهای محلی (شوراهای منتخب) و ساير گروههای ذینفع مشارکت
دارند .بنابراين يک الگوی مديريتی در گونههای مختلف گردشگری مانند زمینگردشگری نیازمند همبستگی و مشارکت
همه اين گروهها در مقیاسهای گوناگون خواهد بود .در اين چارچوب میتوان گفت عرصه مديريت در دانش ژئوتوريسم،
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مديريت پايدار ژئومورفوسايتها است .به اين معنی که اگر دانش مديريت نباشد ،منابع مقصد بدون الگو ،مورد بهرهبرداری
نادرست و بیرويه قرار میگیرند و روندی فرسايشی را پیش خواهند گرفت ،تا جايی که ديگر توانايی عرضه نداشته باشند
و يا کیفیت و ويژگیهای خود را از دست بدهند .بنابراين مديريت ژئوتوريسم ،الگوها و روندهايی برای مديريت توسعه و
پايداری ژئومورفوسايتها است.
مديريت ژئوتوريسم را به طور کلی میتوان به سه دسته فعال ،انفعالی و آشفته تقسیمبندی نمود( :شکل:)4-
در نوع اول يعنی آشفته که به طور کلی ويژگیهای بارزی از گونههای مديريتی و تصمیمگیری را در خود ندارد و صرفا
بیانگر تصمیمات اجرايی است؛ در هیچيک از زمینههای پیشگیری يا هماهنگی و بهرهبرداری بهینه ،برنامههايی پايدار قبل
از بهرهبرداری گردشگران از قبیل آموزش ،تدوين قوانین و ...ارائه و اجرا نمیشود و اصوال به طور مقطعی و روزمره
تالشهايی آغاز و بیپايان رها میشود و به هنگام بهرهبرداری گردشگران ،سردرگمیهای سازمان نیافته حاکم میشود.
در نوع دوم يا روش مديريت انفعالی برای کنترلکردن و جلوگیری از صدمات و تخريب عمدی و غیرعمدی بر بدنه
ژئومورفوسايتها ناشی از مخاطرات انسانی يا طبیعی هیچ اقدامی انجام نمیگیرد و در حقیقت با پذيرش مشکالت ناشی
از بهره برداری گردشگران ،تمام اقدامات به بعد از وقوع تخريب و هزينههای پیشبینی نشده موکول میشود .اين اقدامات
شامل تصمیمگیریهای ناهماهنگ و تامین و برآورد خسارات بدست آمده است.
در نوع سوم يا روش مديريت فعال در عرصه ژئوتوريسم قبل از هرچیز تالش میشود ارزيابی جامع و کلنگر از توانمندی
ژئومورفوسايتها و نقشه مسیر و پهنهبندی از جاذبهها انجام شود .در گام بعد اقداماتی موثر در قلمرو مديريتی ژئوتوريسم
به ويزه ژئواينترپرتیشن (تفسیر زمینشناختی) و ژئوکانسرويشن (حفاظت زمینشناختی) با زيربخشهای اصلی خود به مرحله
اجرا در میآيد .در اين نوع مديريت تمام اقدامات بايستی قبل از بهره برداری گردشگر ،پیشبینی و تصمیمگیری شود و
هماهنگیهای الزم در بهرهبرداری بهینه صورت گیرد .تا پايداری ژئومورفوسايتها درآينده تضمین شود .در اين شیوه حتی
بعد از بهرهبرداری نادرست و آسیب ديدن ژئومورفوسايتها ،راهکارهايی در دو بخش زيرساختی و آموزشی ارائه میشود تا
بتوان از تکرار آن در اين منطقه و مناطق مشابه جلوگیری به عمل آورد .اين روش به طور کلی بیشتر منطبق بر مرحله يک
الگوی مديريتی پويا و سازمان يافته است و بنابراين الگوی پايدار مديريت در ژئوتوريسم در اين حالت قابل پیاده سازی
است.
آنچه ا ز سه نوع رويکرد فوق قابل توجه است نشان دهنده اين موضوع است که شناخت رويدادها و تعیین جايگاه آنها
يکی از موارد اساسی و کلیدی در تحلیل مديريت ژئومورفوسايتهاست .چنانکه میتوان گفت دانش ژئوتوريسم پايدار،
دانشی است که با روش مديريت فعال و قبل از بهره برداری گردشگران مورد ارزيابی قرار میگیرد؛ اصوال برنامه ريزی در
راستای توسعه ژئوتوريسم از ديدگاه جغرافیدانان ترجیحا قبل از بهرهبرداری امکانپذير و موثر خواهد بود .به عبارت ديگر
ديدگاه جغرافیايی از پايداری ژئومورفوسايتها ،به نوعی پیشگیری از وقوع مشکالت احتمالی و تخريب سايتها است و
بهترين راهکارهای آن از قبیل تنظیم شرايط جمعیتی گردشگران ،تحلیل زيرساختهای قابل بهرهبرداری ،برنامهريزی و
مکانيابی اسکان گردشگران و ...در مرحله قبل از وقوع تخريب و صدمات حاصل شده در جاذبههای گردشگری است .به
همین دلیل ادراک مفهومی و تعیین جايگاه هرکدام از مشتقات دانش ژئوتوريسم و ...سهم عمدهای را در قبال پیاده سازی
يک الگوی مديريتی جامع در دانش ژئوتوريسم دارد.
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شكل  :4رویكردهاي پيشنهادي مدیریت ژئوتوریسم در قلمروبياباني شهرستان طبس (منبع :نگارندگان)

الگوهاي مدیریت فعال در ژئوتوریسم

واژه الگو برای سادهتر و فهمیدنیتر کردن پديدهها ،به تنظیم عناصر آن پديده و ايجاد نظم در آنها به کار میرود و آن را
به شکل يک طرح منطقی تبديل میکند که به نوعی يک ابزار توصیفکننده است (سجاسیقیداری و همکاران.)1395 ،
ولیکن الگو به مجموعهای مادی ،رياضی يا منطقی اطالق می شود ،که ساخت های اساسی يک واقعیت را می رساند و در
سطح خود ،قادر به تبیین آن و ارائه کارکردهايش است (ساروخانی .)1370 ،در واقع الگو جزء کوچک يا بازسازی کوچک
شده يک شی يا پديده بزرگ است که از لحاظ کارکرد با آن شی يا پديده واقعی ،يکسان است .از اين رو الگو عمدتا در
مسائل علوم اجتماعی نظیرگردشگری ،جغرافیا ،جامعه شناسی و ...برای بیان برقراری رابطه بین عناصر و شکلدادن نظم
منطقی بین آنها کاربرد دارد که برايند نهايی آن را میتوان الگويی مفهومی دانست .حال اگر در فرايند برنامهريزی و
مديريت ،رابطه اين عناصر برای اجرا ،فرمولبندی شود میتوان از آن به عنوان الگوی مديريتی يا الگوی برنامهريزی نام
برد .هرچند که الگو مفاهیم ديگری مانند شبیه سازی ،نقشه وکروکی نیز دارد اما در فرايند برنامهريزی و مديريت میتوان
آنها را در چارچوب الگوهای رياضی ،شبیهسازی الگوهای گرافیکی ،الگوهای مفهومی و الگوهای کارکردی تعريف نمود که
بیان کننده رابطه بین مفاهیم هستند .الگوی مديريت برای مقاصد ژئوتوريسم ،در واقع مجموعهای از عوامل و عناصر
مرتبط و تاثیرگذار با ويژگیهای ژئوتوريسم يک مقصد گردشگری است ،به عبارت ديگر يک الگوی مديريتی مجموعهای
از ارتباطات و پیوندهای بین عناصر را در بر میگیرد که میتواند ،راهبرد ،مسیر و چگونگی پايداری و توسعه مقاصد
ژئوتوريسم يک محوطه را در آينده نشان دهد .الگوی مديريت ژئوتوريسم شرايط بهینه را برای پیادهسازی گردشگری
مسئوالنه و جامع از ژئومورفوسايتها فراهم میسازد .به عبارت ديگر میکوشد ابعادی جامع و چندگانه را برای بهرهبرداری
گردشگران فراهم سازد .به طورکلی میتوان ويژگیهای زير را برای يک الگوی مديريتی در ژئوتوريسم برشمرد:
 برای يک محوطه ژئوتوريستی يا ژئومورفوسايت ويژهای مانند سیستم ساحلی ،بیابانی ،رودخانهای ،کارستیک و ...طراحیشود که رفتارها و قوانین مديريتی مربوط به آن سايت را در برگیرد؛
 -متناسب با عیارهای مکمل در ژئوتوريسم نظیر ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،قومیتی ،همخوانی باشد؛
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با قوانین حفاظتی و تصمیمگیریهای دولتی و محلی متناسب باشد تا قابلیت اجرايی آن محقق شود؛
دارای قوانین حفاظتی انحصاری همگام با ظرفیت تحمل يک ژئومورفوسايت باشد (به عنوان مثال حساسیت يک
کارستیک با يک تپه ماسهای ساحلی يا بیابانی متفاوت است .بنابراين الگوی مديريتی هرکدام تفاوتهای اساسی خواهند
داشت).؛
يک الگوی مديريتی ژئوتوريسم تحت تاثیر نتايج حاصل از ارزيابی علمی (دانشافزايی ژئومورفولوژی) و حفاظتی
(شکنندگی ،اقدامات حفاظتی و )...اختصاصی يک ژئومورفوسايت مانند ژئوسیستم بیابانی ،ساحلی ،کارستیک ،يخچالی
و ...قرار دارد ،که با لحاظ کردن شرايط و ويژگیهای ارزيابی شده و اهمیتی که نشان میدهد ،میتواند تدوين و تبیین
شود؛
الگوی تدوين شده نبايد وضعیت فعلی سطوح مديريتی را نشان دهد .چرا که ممکن است فاقد يک رويکرد مديريتی
باشد .بنابراين الزم است نگاهی آينده محور داشته باشد و چشم انداز آتی ژئوتوريسم يک منطقه يا محوطه را نمايش
داده و پیشنهاد دهد.

تدوین یک الگوي مدیریتي پيشنهادي در دانش ژئوتوریسم
با توجه به آنچه درباره ژئوتوريسم ،شناسايی ،الويت بندی و ارزيابی ژئومورفوسايتها بیان شد ،ژئوتوريسم دانشی است که
برای تحقیق و شکلگیری آن ،الزم است گامهای متعددی برداشته شود .همچنین هريک از اين گامها ،نیز اجزاء و عناصر
متعددی دارد که ارتباط بین آنها شکلدهنده مراحل موفقی از پیادهسازی ژئوتوريسم پايدار است (شکل.)5-

شكل  :5اهميت ارزیابي ژئومورفوسایتها در تدوین الگوي مدیریتي ژئوتوریسم (منبع :نگارندگان)

بنابراين چنین می توان تصورکرد که برقراری ارتباط بین اجزاء و عناصر متعدد ژئوتوريسم نیازمند فرمولهکردن توسعه
ژئوتوريسم توسط محقق از طريق الگو است تا اين فرايند پیچیده و چندبعدی ،به آسانی درک و اجرا شود .برای محققان و
پژوهشگرانی که در تالش برای ادراک و اجرای اصول دانش ژئوتوريسم در محیطهای گردشگری واقعیاند ،الگو يک
دستگاه نظری است ،متشکل از مفاهیم ،فرضیهها و شاخصها که کار انتخاب و جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای تحقق
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اهداف اساسی تسهیل میکند (ايراننژاد .)50 :1377 ،به همین دلیل گیروشه 1معتقد است که توسل به الگو در همه علوم
يک ضرورت اجتناب ناپذير است؛ چرا که اکثر فالسفه ،انديشمندان و محققان ،که درباره زندگی اجتماعی انسان بحث
کردهاند ،همواره به مشابهتها يا بعضی تصاوير توسل جستهاند تا بتوانند جامعه را نزد خود معرفی کنند .چرا که واقعیت
اجتماعی همانند محیطگردشگری يا ژئومورفوسايتها ،چندگانه است به حدّیکه ذهن انسان ،توانايی درک کامل اين
واقعیت ،در کلیت و پويايی آن را ندارد .بنابراين برای اين که بتوان از يک واقعیت چندگانه و پیچیده مانند ژئومورفوسايتها
به ويژه نحوه مديريت آن سخن گفت بايد اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن را با مالحظات مختلف تشريح و تجزيه و تحلیل
کرد .بر اين اساس و با توجه به ضرورت و اهمیت الگوهای مديريتی و درک روابط اجزاء و عناصر پیچیده دخیل در فرايند
مديريت ژئوتوريسم ،در اين فصل کوشش شده است تا الگويی مستعد برای ژئوسیستمهای بیابانی محدوده مورد مطالعه
تدوين و ويژگی ها و کارکردهای هريک از آنها تبیین شود .در اين بخش پس از تدوين ساختار يک الگوی مديريتی
ژئوتوريسم در چارچوبهای علمی و کاربردی ،کوشش شده است يک الگوی مديريتی ژئوتوريسم با مالحظات
ژئومورفوسايتهای قلمرو بیابانی شهرستان طبس و فعالیتهای الزم و عوامل موثر در ابن زمینه ارائه شود .به طور کلی
مديريت ژئوتوريسم ضرورت برهم کنش و همکاری علومجغرافیايی را به طور متقابل طلب میکند .از اينرو در اجرا و
مطالعه الگوی مديريتی ژئوتوريسم در يک ژئومورفوسايتها ،نیازمند مطالعه ساير علوم جغرافیايی و علوم مجاور در کنار
پژوهشهای دانش ژئومورفولوژی کاربردی الزامی است.
به طور کلی در تدوين يک الگوی مفهومی و به نوعی مسیريابی مديريت پايدار ژئومورفوسايتهای مختلف بیابانی ،ساحلی،
کارستیک ،يخچالی و ،...مراحل مختلفی را بايد طی نمود و نقش آفرينی متقابل و تاثیرگذار جامعه دانشگاهی يا پژوهشگران،
جامعه اجرايی يا تصمیم گیرندگان و جامعه بومی يا مردم محلی را طلب میکند:
گام اول :چشم انداز و اهداف دانش ژئوتوريسم ضمن حفاظت و پايداری ژئومورفوسايتها مبتنی برگستره دانش
ژئومورفولوژی کاربردی در بین جامعه دانشگاهی ،اجرايی و بومی است؛ به عالوه نهادينهسازی کارآفرينی و تثبیت جمعیت
روستاها و شهرهای کوچک در مجاورت ژئومورفوسايتهاست .براين اساس خطمشی و گاماول الگوی مديريتی ژئوتوريسم
در نظر داشتن اين اهداف ،بالفعل شدن و دست يافتن به آن است.
گام دوم :در اين مرحله محیط ژئومورفوسايت و رفتارشناسی ژئومورفوسايتها را تشکیل میدهد .به بیان ديگر هر
ژئومورفوسايت (مانند کارستیک ،بیابانی ،ساحلی و )...با فرمها و فرايندهای مسلط خود ،رفتارها و ساختارهای منحصر به
خود دارد و نسخه مديريتی ويژهای دارد که در اين مرحله مورد واکاوی قرار میگیرد.
گام سوم :در اين مرحله از يک يا چند مدل ارزيابی ژئوتوريسم که با مشخصات محدوده مورد مطالعه سازگاری بیشتری
دارد ،برای ارزيابی توانمندی ژئومورفوسايتهای مورد مطالعه استفاده میشود .مانند روش ارائه شده توسط پریيرا و
همکاران ( ،)2007بروشی و همکاران ( )2007و ...از دهه  1990تا کنون .اين گام يعنی ارزيابی ژئومورفوسايتها به طور
کلی از دو بُعد اصلی مورد استفاده قرار گرفته و میشود؛ در بُعد اول ،ارزيابی چندين ژئومورفوسايت در يک محوطه
ژئوتوريستی (مانند تپه ماسهای ،برخان ،نبکا و ...در يک محوطه بیابانی) صورت میگیرد و براساس نتايج ارزيابی بدست
آمده ،رتبهبندی میشوند .در بُعد دوم ،يک ژئومورفوسايت (مانند يک غار و جاذبههای طبیعی داخل آن) مورد ارزيابی
انفرادی ،قرار میگیرد و براساس نتايج ارزيابی آن ،توانمندیهای آن ارزيابی و مورد استفاده قرار میگیرد.
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گام چهارم :در اين مرحله موضوع مقیاس ژئوتوريسم مطرح میشود و براساس آن ژئومورفوسايت مناسب ،الويت بندی
می شود .همانطور که پیش از اين بررسی شد ،مهمترين موضوع مقیاس در ژئوتوريسم بر اساس ارزش حاصل از ارزيابی
علمی پتانسیل آنها در  4بخش اصلی جهانی ،ملی ،منطقهای و محلی مطرح میشود.
گام پنجم :در اين مرحله فهرستی از ژئومورفوسايتهای الويتبندی شده ،درج میشود و برای شناسايی و تعیین مسائل
موجود ،يعنی گذر صافی چالشهای مديريتی انتخاب میشوند.
گام ششم :در اين گام ،مولفههای مديريت طبیعی و مديريت انسانی که به کمک کاوش متون علمی توريسم و ژئوتوريسم
و مبانی نظری آن تعیین شدهاند ،باروش مديريت فعال و به کمک مطالعات میدانی و دفتری شناسايی و بررسی میشود.
در اين راستا برخی موارد به عنوان نقاط قوت و برخی ديگر به عنوان نقاط ضعف تلقی خواهند شد .الزم به ذکر است در
شناسايی اين موارد از تجارب و مصاحبه با کارشناسان ذیربط و يافتههای ساير علوم جغرافیايی نظیر جغرافیای سیاسی ،
جغرافیا و برنامه ريزی شهری ،جغرافیا و برنامه ريزی روستايی ،جغرافیای زيستی ،آب و هواشناسی و ...بهره بايد برد .که
در سطور فوق شرح جزئیات بیشتر آن ارائه شد.
گام هفتم :در اين مرحله موضوع امنیت در ژئوتوريسم مورد مداقه قرار می گیرد .اهمیت و جايگاه امنیت در ژئوتوريسم تا
آنجاست که اگر در سطح ضعیفی باشد شايد نتوان موضوع توسعه ژئوتوريسم را رديابی نمود و به بازارهای گردشگری توجه
نمود .امنیت ژئوتوريسم در اين مرحله امنیت در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرار میگیرد .تامین اين
مقوله يعنی مسیر دسترسی ،تبلیغات مناسب ،احساس امنیت در بازديد میان گردشگران میتواند از طريق دولت مرکزی
يعنی استانداری ،بخشداری ،فرمانداری ،و ...و همچنین دولت محلی يعنی نهادهای محلی و به ويژه نیروهای امنیتی استان
و شهرستان طبس صورت گیرد .و در اين راستا وظايف و نقش آفرينی هرکدام اين عوامل به طور دقیق تعیین و تعريف
شود.
گام هشتم :پس از طی نمودن روند توسعه ژئوتوريسم پايدار و مالحظات متنوع آن ،در اين مرحله ،شیوههای حفاظتی،
خدمات رسانی و ظرفیت استفاده از ژئومورفوسايتها به طور متقابل مبتنی بر چالشهای مديريتی طبیعی ،انسانی و امنیتی
موجود و چشم انداز ژئوتوريسم ،مورد بازنگری و اصالحات اساسی قرار میگیرد.
گام نهم :در آخرين مرحله ،تحقق و نسخه اجرايی شدن اهداف کالن ژئوتوريسم که در گام اول شناسايی شد ،مورد
بررسی قرار میگیرد .به بیان ديگر مراحل طی شده الزم است با وضعیت ايده آل ژئوتوريسم مورد مطالعه تطبیقی و مقايسه
نهايی قرار گیرد.
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شكل  :6الگوي مدیریتي پيشنهادي در ژئوتوریسم (منبع :نگارندگان)

تدوین الگوي مدیریتي ژئوتوریسم پيشنهادي براي قلمرو بياباني شهرستان طبس
به طور کلی محدوده شهرستان طبس دربردارنده آرشیوی از انواع ژئومورفوسايتهای بیابانی ،کويری ،يخچالی ،کارستیک،
کوهستانی و ...به صورت حفاظت شده و حفاظت نشده است .از آنجا که هر ژئومورفوسايت ،يک ژئوسیستم مناسب همراه
با کنشها و واکنشهای ژئومورفیک متفاوتی است .بنابراين شیوههای مديريتی هرکدام منحصر به فرد خواهد بود .به عنوان
مثال موضوع حفاظت ،ظرفیت استفاده و آستانه ژئومورفیک در ژئومورفوسايت بیابانی تفاوتهای بنیادين با
ژئومورفوسايتهای کارستیک يا ساحلی دارد .همچنین مخاطره شناسی و ساير ويژگیهای مديريتی جغرافیای طبیعی و
انسانی آن در هريک از ژئومورفوسايتها متفاوت است .در اين راستا ،پژوهش حاضر به عنوان مطالعه موردی ،مستعدترين
ژئومورفوسايتهای بیابانی ارزيابیشده شهرستان طبس (ريگ شتران ،نبکازارهای جوخواه ،ريگ دارين ،کوههای کلمرد،
رخنمونهای سنگی درنجال ،تپههای ماسهای حلوان و )...را در قالب الگوی مديريتی پیشنهادی مورد بررسی قرار داده
است .چنانکه ژئومورفوسايتهای نامناسبتر در الويت بعدی نیز ،میتوانند در مقیاس کوچکتر ،چالشها و در مجموع
محدوديت بیشتر میتوانند در قالب الگوی مديريتی قرار گیرند .مراحل زير گامهای الگوی مديريت قلمروهای بیابانی
ژئومورفوسايتهای شهرستان طبس ،براساس بنیانهای نظری ،منطقهشناسی ،رفتارشناسی بیابان و ژئومورفوسايتهای
شهرستان طبس و در مجموع يافتههای بدست آمده ،در  9گام اصلی مورد بررسی قرار گرفته است:
گام اول :چشمانداز و اهداف کالن دانش ژئوتوريسم در قلمروی بیابانی شهرستان طبس نیز در بردارنده حفاظت و پايداری
ژئومورفوسايت های اين ناحیه است و نیز مبتنی برگستره دانش ژئومورفولوژی کاربردی بیابانی در بین جامعه دانشگاهی،
جامعه اجرايی (استانداری ،شهرداری و )...و مردم بومی شهرستان طبس است؛ به عالوه نهادينهسازی کارآفرينی و تثبیت
جمعیت روستاها و شهر طبس در مجاورت ژئومورفوسايتهای اين منطقه از ديگر ارکان اين دانش را تشکیل میدهد .بر
اين اساس خط مشی و گام اول الگوی مديريتی ژئوتوريسم شهرستان طبس در نظر داشتن اين اهداف ،بالفعل شدن و
دست يافتن به آن د ر اين منطقه است .چرا که تبديل شدن شهرستان طبس به يک ژئوپارک و مهم تر از آن توسعه
اقتصادی صنعت بدون دود و گسترده گردشگری با نهادينه شدن و پیاده سازی الگوی مديريتی ژئوتوريسم اين منطقه
است که در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گرفتند.
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گام دوم :در اين مرحله ،رفتارشناسی ژئومورفیک ،محیط شناسی (آب و هواشناسی ،جغرافیای زيستی ،برنامه ريزی
شهری ،برنامه ريزی روستايی و )...پیرامون ژئومورفوسايتهای کل شهرستان طبس و سپس به تفکیک،
ژئومورفوسايتهای قلمرو بیابانی طبس به کمک بازديد میدانی و مصاحبه با کارشناسان گردشگری و بومیان شهر طبس و
روستايیان ،مطالعات دفتری و کتابخانهای از روی پايگاههای اينترنتی و اطلسهای ژئوتوريسم ايران ،انجام شد (فصل  3و
 .)4به اين صورت فرمها و فرايندهای مسلط در قلمرو بیابانی شهرستان طبس مورد مداقه قرار گرفت تا زمینههای ارزيابی
توانمندیهای ژئوتوريستی ژئومورفوسايتها آماده شود.
گام سوم :در اين مرحله از میان مدلهای شناخته شده و معتبر ارزيابی ژئوتوريسم که با مشخصات محدوده مورد مطالعه
سازگاری بیشتری دارد ،مدل ارائه شده توسط بروشی و همکاران در سال  2007برگزيده شد .که از میان ژئومورفوسايتهای
بیا بانی شهرستان طبس به دلیل تنوع در فرم و فرايند (تکتونیکی ،بادی ،سیالبی و )...در چارچوب مدل معرفی شده در
نهايت  24ژئومورفوسايت از مناطق بیابانی جهت ارزيابی انتخاب شدند و به کمک مصاحبه ،مشاهده و تجارب ،مورد ارزيابی
علمی و گردشگری قرار گرفتند.
گام چهارم :در اين گام ،براساس نتايج بدست آمده حاصل از ارزيابی پتانسیل گردشگری و نیز براساس مقیاسهای
ژئوتوريسمی ،ژئومورفوسايتهای ريگ شتران ،کوههای کمارتفاع کلمرد و رخنمونهای سنگی درنجال در قلمرو بیابانی
اين محوطه ،به عنوان ژئومورفوسايتهای برتر ،انتخاب شدند که از نظر کمیابی ،زيبايی شناسی ،تنوع و ،...در مقیاس ملی
و منطقهای جای دارند .به اين معنا که برخی از اين سايت ها مانند ريگ شتران به حدی ارزش دارند که حداکثر قادرند به
شرط تمهیدات امنیتی ،حفاظتی و زيرساختی ،بازار گردشگری در مقیاس ملی و در سطح استان های مجاور يزد ،خراسان
رضوی و ...را به خود اختصاص دهند.
گام پنجم :در اين مرحله فهرست ژئومورفوسايتهای الويتبندی شده و منتخب يعنی ژئومورفوسايتهای ريگ شتران،
کوههای کمارتفاع کلمرد و رخنمونهای سنگی درنجال به منظور تعیین نمودن چالشهای مديريت طبیعی ،انسانی و امنیتی
فعلی اين محوطه ژئوتوريستی انتخاب شدند.
گام ششم :در اين بخش ،مولفههای مديريت طبیعی و مديريت انسانی ژئومورفوسايتهای منتخب که به کمک کاوش
در متون علمی توريسم و ژئوتوريسم و مبانی نظری آن و به ويژه به کمک مستندات پرسشنامه های میدانی و تکمیل آن
توسط جامعه علمی ،بومی و اجرايی تعیین شدهاند ،با روش مديريت فعال و به کمک مطالعات میدانی و دفتری شناسايی
شدند .در اين راستا ملزوماتی که از مستندات پرسشنامه حاصل شد شامل برخی مولفهها مانند سطوح ارتفاعی کم ،شکنندگی
کم ،آستانه ژئومورفیک باال ،مردم شناسی با فرهنگ غنی و تاريخی ،تعامل مناسب فرهنگی با گردشگران غیربومی به
عنوان نقاط قوت مديريت طبیعی و انسانی بدست آمد و برخی ديگر مانند مخاطرات گرد و غبار و ماسههایروان ،محدوديت
اقلیم آسايش گ ردشگری در دوره سرد سال ،محدوديت گرمازدگی و اختالف دمای بیابان ،جغرافیای گیاهی و جانوری
پراکنده و مخاطرهزای منطقه ،عدم آموزش مناسب بهرهبرداری از میراث فرهنگی و زمینشناختی موجود ،ناشناخته بودن
آمار گردشگران فعلی ،ظرفیت پیشبینی نشده اسکان گردشگران در شهر طبس ،روستاهای مجاور و به ويژه کاروانسراها،
به عنوان نقاط ضعف تلقی تعیین شدند .الزم به ذکر است در شناسايی اين موارد از تجارب و يافتههای ساير علوم جغرافیايی
نظیر جغرافیای شهری و تاريخی طبس برای برآورد ظرفیت پذيرش گردشگران از نظر اسکان و تعامل فرهنگی گردشگران،
اثرگذاری پديده کارآفرينی در روستاهای مجاور ،مفاهیم جغرافیای زيستی و ويژگیهای آب و هواشناسی به ويژه
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میکروکلیماتولوژی و کلیماتوريسم بهره برده شد .چرا که صرفا نمیتوان با وضعیت اقلیم آسايش حاصل از ايستگاههای
مجاور ،نسخه مديريتی اقلیم گردشگری منطقه را معرفی نمود و در عمل نتايج آن را مورد استفاده قرار داد.
گام هفتم :در اين مرحله موضوع امنیت در ژئوتوريسم بیابانی شهرستان طبس مورد مطالعه قرار گرفت .متاسفانه در حال
حاضر سیستم امنیتی ژئوتوريسم اين محدوده ناشناخته باقی مانده است و در تحقیقات صورت پذيرفته از نظر امنیت
گردشگران در بهره برداری و مسیر دسترسی ،تبلیغات مجازی امنیتی برای گردشگران غیربومی و ...در سطح ابتدايی قرار
داشت .اين موضوع الزم است در کنار چالشهای مديريتی به کمک نهادهای اجرايی و مسئول به ويژه نیروهای امنیتی
کشور و دولت محلی يعنی نهادهای محلی و جامعه بومی ،ضمن تعريف نقش آفرينی هرکدام ارائه شده و مورد توجه قرار
گیرد.
گام هشتم :پس از طی نمودن روند توسعه ژئوتوريسم پايدار و مالحظات متنوع آن ،در اين مرحله ،سه عامل اصلی
شیوههای حفاظتی ،وضعیت خدماترسانی و نیز ظرفیت استفاده و آستانه ژئومورفیک از ژئومورفوسايتهای مورد مطالعه و
انتخاب شده به طور متقابل با در نظر داشتن مالحظات مديريت طبیعی ،انسانی و امنیتی مورد بازنگری و اصالحات اساسی
قرار گرفته شود.
گام نهم :در آخرين مرحله ،تحقق و نسخه اجرايی شدن اهداف کالن ژئوتوريسم در قلمرو بیابانی شهرستان طبس که
در گام اول شناسايی و تعريف شد ،مورد بررسی قرار میگیرد تا وضعیت پیش بینی شده فعلی که از تعامل سه عرصه
مختلف جامه علمی ،اجرايی و بومی با وضعیت ايده آل سازگاری دارد يا خیر.

شكل  :7الگوي مدیریتي پيشنهادي براي ژئومورفوسایتهاي بياباني شهرستان طبس (منبع :نگارندگان)

نتيجه گيري

شهرستان طبس مطابق با يافتههای اين مطالعه و تحقیقات پیشین ،از جمله مستعد ترين محوطههای ژئوتوريسمی را دارد.
چرا که شهرستان طبس به لحاظ سرگذشت ژئومورفولوژی و زمین شناسی ،يک منطقه شناخته شده در سطح ملی و حتی
بینالمللی میباشد و تاريخ مبسوط زمینشناسی به همراه فرايندها و فرمهای متنوع و متفاوتی را از خود به جای گذاشته
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بود که با میانجی گیری عوامل تغییر دهنده سیستمهای سطحی زمین (اقلیمی و تکتونیک) تکامل يافته است .در کنار
ابعاد علمی فوق ،الزم است التقاط اين اين عوارض را با مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،زيستی و ...را بر ارزش آن افزود .بنابراين
ضرورت پرداختن به موضوع ژئوتوريسم به ويژه مالحظات مديريتی آن ،موضوعی اساسی محسوب میشود .با توجه به
مباحث فوق ،الگوی مديريتی ژئوتوريسم در قلمرو بیابانی شهرستان طبس ،از آغاز تا اجرا مبتنی بر ارائه مدل مفهومی و
مبانی نظری ،شناسايی ژئومورفوسايتها ،تعیین الويت آنها ،ارزيابی توانمندی و در نهايت الگوی مديريتی ژئومورفوسايتها
جای میگیرد .در اين میان با توجه به تخصصی بودن ژئومورفوسايتها نظیر کوهستانی ،کارستیک ،بیابانی و ...و وجود
بیشتر آنها در محدوده مورد مطالعه ،در اين مطالعه قلمرو بیابانی اين شهرستان جداگانه از منظر ژئوتوريسم مورد مطالعه
قرار گرفت .يافتههای اين مطالعه به کمک ارزيابی و تدوين الگوی مديريتی نشان داد اوال با ارزيابی توانمندی
ژئومورفوسايتهای بیابانی شناسايیشده در شهرستان طبس به روش ارائه شده توسط بروشی و همکاران ( ،)2007برخی
ژئومورفوسايتهای بیابانی منطقه بر ديگر سايتها برتری دارند و بنابراين صالحیت بیشتری برای تدوين الگوهای مديريتی
دارد تا بتوان به طور بهینه و سازمانيافته مورد بهره برداری قرار گیرند .هرچند که میتوان ژئومورفوسايتهای با نمره کمتر
نیز منطبق با الگوی مديريتی ،مورد بهره برداری قرار گیرند .دوما در الگوی مديريتی برای اين ژئومورفوسايتها ضمن ارائه
مديريت به شیوه فعال ،الزم است ابتدا از صافی چالشهای مديريتی عبور کند و اين موارد در نظر گرفته شود .سوما هر
ژئومورفوسايت ،مسائل ژئوتوريسمی منحصر به فردی دارد بنابراين چالشهای مديريتی خاص خود را دارد که برای
ژئومورفوسايتهای بیابانی در نظر گرفته شده است .در نهايت در صورت بازنگری در بهرهبرداریهای پايدار در قالب الگوی
مديريتی تدوين شده ،اين ژئومورفوسايتها میتواند زمینههای دستيابی به اهداف متعالی ژئوتوريسم به ويژه تکامل و
پیشرفت دانش ژئومورفولوژی کاربردی ،زمینههای حفاظتی پايدار و تثبیت جامعه محلی از طريق پويايی فعالیتهای
اقتصادی را فراهم میکند .بنابراين میتوان گفت حدود ارزيابیها که شاخصهای علمی و اکتسابی ژئومورفوسايتها را در
بر میگیرد بنیانهای علمی و استخوان بندی مديريت آنها را می سازد و تدوين و اجرای الگوی مديريتی ژئوتوريسم
شهرستان طبس به ويژه قلمرو بیابانی آن منوط به اين مهم میباشد .در پايان میتوان گفت ،مراحل و فرايندهای ژئوتوريسم
همچنان نیازمند مطالعات تفصیلیتر میباشد .زيرا پس از پیادهسازی و اجرايی شدن الگوهای مديريتی ،زمینههای الزم
برای بررسی شاخصهای ژئوپارک شدن اين محوطه ژئوتوريستی مطرح میشود.
منابع









ابراهیمزاده ،ح .ابراهیمزاده ،ع .حبیبی ،م ،1389 .تحلیلی بر عوامل گ سترش فیزيکی و ر شد شهر طبس پس از زلزله با ا ستفاده
از مدل آنتروپی هلدرن ،جغرافیا و توسعه ،شماره  ،19صص .46-25
اروجی ،ح .1391 .،مکانيابی ژئومورفو سايتهای بهینه گرد شگری با فرايند تحلیل شبکهای و ارزيابی آنها از طريق مدلهای
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