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با  و همكاران هاي منطقه تخت سليمان با استفاده از روش فاسيلوس ارزيابي كمي ژئومورفوسايت
  تاكيد بر توسعه ي ژئوتوريسم
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  07/06/1393: تأييد نهايي          10/09/1392: پذيرش مقاله
  چكيده

شود كه به بررسي سفر گردشـگران   النه محسوب ميوژئوتوريسم بخشي از گردشگري مسئو
منطقه تخت . پردازد و عناصر مرتبط با آن مي به مناطق نمونه زمين شناختي و ژئومورفولوژيكي

يكي از مناطق نمونه  عوارض ژئومورفولوژيكي و زمين شناسي واسطه تنوع اشكال وه سليمان ب
و همكاران  فاسيلوس در اين تحقيق با استفاده از مدل. شود در كشور محسوب مي ژئوتوريسم

هـا بـا    ژئومورفوسـايت . هاي منطقه پرداخت شـده اسـت   به بررسي و ارزيابي ژئومورفوسايت
هاي علمي، فرهنگي، زيبايي، اقتصادي، پتانسيل استفاده و اكولوژيكي ارزيـابي  استفاده از معيار

تخت سليمان، زندان سليمان، كوه بلقيس، اژدهاي سنگي، قلعه بردينه، زنـدان برنجـه،   . شدند
هـا جهـت    چمن متحرك، يخچال هاي اوغولبيگ و زندان نبي كندي به عنوان ژئومورفوسـايت 

هاي تخت سليمان، كوه بلقيس و  ژئومورفوسايت دهدكه نشان مينتايج . ارزيابي انتخاب شدند
هـاي برتـر انتخـاب شـدند و در جهـت بازاريـابي و توسـعه         زندان سليمان به عنوان سـايت 

هـاي منطقـه از نظـر     نتايج همچنين نشان داد كـه ژئومورفوسـايت  . گردشگري انتخاب شدند
از و دسترسـي شـرايط   هاي گردشگري نظيـر چشـم انـد    هاي علمي و برخي شاخص شاخص

  .نياز به تقويت دارندحفاظتي و فرهنگي و هنري  مطلوبي دارند ولي از نظر شاخص هاي
  

 .يمانتخت سل روش فاسيلوس، ژئوتوريسم، ژئومورفوسايت، : واژگان كليدي
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  مقدمه

كه با ) 50:1391مقصودي و همكاران، (ژئوسايت و ژئومورفوسايت دو مفهوم جديد در مطالعات گردشگري هستند
، وارد ادبيات جغرافيايي و )84:1391يماني و همكاران،(تاكيد بر تعيين مكان هاي ويژه و با ارزش گردشگري

به طور كلي ژئومورفوسايت ها مكانهايي هستندكه داراي شكلها و ).Ielenicz,2009,7(گردشگري شده است
ر صورت ايجاد زيرساخت هاي گردشگري، تبديل فرايندهاي جالب زمين شناسي و ژئومورفولوژيكي هستند كه د

بر اساس تعريف ارائه شده از سوي  هم چنين .)28: 1390حاج عليلو و نكوئي صدري، (به يك ژئوسايت مي شوند
انجمن ملي جغرافيا، ژئوتوريسم شامل ويژگي هاي جغرافيايي يك منطقه از جمله محيط، فرهنگ و تمدن، 

ي  ژئومورفوسايت ها مكان هاي ويژه. ت اقتصاد اهالي بومي مي گرددزيبايي ها، ميراث و بهبود وضعي
ژئومورفولوژيكي، كه از ارزش هاي خاصي بر اساس درك و بهره برداري انسان برخوردارند، 

هم چنين پريرا در تعريف خود، ژئومورفوسايت ها را مكان ). Comanescu& Dobre,2009:86(هستند
اي چون، علمي، اكولوژيكي، فرهنگي، زيبايي و اقتصادي  ويژههاي مي داند كه داراي ارزش هاي 

اساسا هدف از طرح چنين مفاهيمي، شناسايي لندفرمهايي است كه . )Pereira et al, 2007:159(هستند
بنابراين ژئومورفوسايت ها به خودي خود و يا . داراي اهميت ويژه اي در توصيف و درك تاريخ سطح زمين هستند

مواريث فرهنگي، تاريخي و اكولوژيكي، توانمندي هاي قابل مالحظه اي در شكل گيري گردشگري در تركيب با 
حفظ محيط زيست و چشم . ) Coratza& Giusti,2005,107(پايدار در يك منطقه عرضه خواهد نمود

. ريسم استاندازهاي آن، عدم تغيير و خودداري از دخالت انسان در بر هم زدن چهره زمين از اهداف اصلي ژئوتو
ژئوتوريسم در نگاهي علمي، زير مجموعه گردشگري پايدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگري در مقاصد 

يعني هدايت گردشگران به نحوي كه محل مورد بازديد براي نسل هاي آينده نيز همان طور باقي بماند و . است
ارزيابي كيفيت مواريث ژئومورفولوژيكي و ر  ي گذشته تالش هاي متعددي د در طي دهه. قابل استفاده باشد

 ,Reynard et al(قابليت ژئومورفوسايت هاي گردشگري از جهات مختلف صورت گرفته است
  . كه در ذيل به تعدادي از مهم ترين آنها به اختصار اشاره مي شود). 2007,148

يسم و حفاظت و استفاده از روش در مطالعات مختلف داخلي و بين المللي، نويسندگان متعددي به موضوع ژئوتور
ها اشاره داشته و اين مطالعات را در مناطق مختلف صورت دادند كه از مهمترين آنها  هاي ارزيابي ژئومورفوسايت
ژئوپارك هاي  ژئومورفوسايتبراي ارزيابي ) 2011(توان به كار فاسيلوس و همكاران  در سطح بين المللي مي

ميعار اصلي مي باشد و در پايان ارزشهاي علمي، حفاظتي و  6بر اساس سيلوريتيس يونان اشاره كرد كه 
براي ) 2011( همين سال فيليت و سورپدر . گردشگري هر ژئومورفوسايت به تفكيك مشخص و معين شدند

 30پارك ملي پيرنه فرانسه يك مدل ارزيابي در قالب ارزشهاي مديريتي و گردشگري تعريف كرده و 
سازمانها و  كند كه بايد پيشنهاد مي گاندر نهايت نويسند. نداين منظر مورد ارزيابي قرار داد ژئومورفوسايت را از

د كه بايد درباره عوارض نهمچنين اعتقاد دار. نهادها در حفاظت و معرفي پارك ملي بيش از گذشته تالش كنند
مجيسترا در مالت نيز  ژئوپاركبراي ) 2011(بوروشي و همكاران . يخچالي نيز مطالعات گسترده صورت گيرد غير

در نهايت ويجيك . پايه دو روش كمي و نيمه كمي بود ها را توسعه دادند كه بر يك روش ارزيابي ژئومورفوسايت
 14هاي فروسكاگورا در كشور صربستان براي  براي كوه ها يك مدل ارزيابي ژئومورفوسايت) 2011(و همكاران 

ها در اين كار به اين  آن. ميعار را براي ارزيابي انتخاب كردند 27ها  آن ،كاردر اين . ژئومورفوسايت طراحي كردند
هاي اصلي  هاي اين كوهستان از نظر ارزش علمي و در كل، از نگاه ارزش نتيجه رسيدند كه ژئومورفوسايت

ها  اين ارزشهاي كاركردي در وضعيت خوبي قرار ندارند و بايد بيشتر روي  بسيار ارزشمند بوده و به لحاظ ارزش
در اين ميان نويسندگان مختلفي هم در مورد موضوعات ويژه اقدام به ارائه روش . و توسعه پايدار فعاليت كرد
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هاي آتشفشاني و همچنين كار راور و  در ارزيابي ژئومورفوسايت) 2011(ارزيابي نمودند كه مي توان به كار كاستا 

اخل آب بود كه اين گروه، يك مدل ارزيابي براي هاي د در بررسي ژئومورفوسايت) 2011(همكاران 
  .هاي داخل آب براي ناحيه سيري در جزيره لسووس يونان طراحي كردند ژئومورفوسايت
دام كرده اند كه مي توان به اقارزيابي ژئومورفوسايت ها در كشور، به داخلي نيز  نويسندگان ،در همين راستا

هاي پارك ملي كوير اولين بار از روش پريرا استفاده  ومورفوسايتدر ارزيابي ژئ) 1391(و همكاران  مقصودي
اي را به عنوان ژئومورفوسايت برتر انتخاب  ژئومورفوسايت، در نهايت شيب هاي واريزه 10كردند و پس ارزيابي 

 با استفاده از همين روش به ارزيابي ژئومورفوسايت) 1391(در همين سال رحيمي هرآبادي و همكاران . كردند
. هاي استان هرمزگان پرداخته و در نهايت ژئومورفوسايت سواحل باالآمده را به عنوان سايت برتر انتخاب كردند

به صورت تطبيقي با دو روش پريرا و  را ژئومورفوسايت هاي هرمزگان) 1391(در همين ارتباط يماني و همكاران 
با روش پريرا  را راه قم و كاشان آزاد فوسايتهايژئومور) 1391(مقيمي و همكاران نيز . پرالونگ مقايسه كردند

اخيرا نيز . هاي واريزه اي و اشكال چين خورده را مستعد ژئوتوريسم تشخيص دادند بشيكه ارزيابي كردند 
جديد فاسيلوس،  هاي به بررسي ژئوتوريسم شهرستان طبس اقدام كرده و با استفاده از روش) 1391(اروجي 

ژئوتوريسم شهرستان را در سه منطقه جداگانه و ، GAMوشي و همچنين مدل ارزيابيفيليت و سورپ و كار بور
هاي مستعد به تفكيك هر  همچنين به صورت يكپارچه مورد ارزيابي قرار داده و ضمن معرفي ژئومورفوسايت

نتيجه به اين  هاي علمي، حفاظتي و گردشگري مقايسه كرده و ها را به صورت جداگانه از منظر ارزش روش، آن
در . ده آل براي توسعه ژئوتوريسم را ندارنديهاي اين شهرستان هنوز شرايط ا رسيده كه بيشتر ژئومورفوسايت

  .ئومورفوسايت نيز نوع كاربري گردشگري و برنامه ريزي ژئوتوريستي را معين كرده استژپايان نيز براي هر 
 .كيلومتري شهرستان تكاب واقع شده است 45 ن در جنوب شرقي استان آذربايجان غربي و درمنطقه تخت سليما

پديده هاي زمين شناسي و شود كه در كنار  اهميت بررسي ژئوتوريسم منطقه از آنجا مشخص مي
به طوري كه اين منطقه يكي از . هاي تاريخي و فرهنگي را نيز در خود جاي داده است سرمايه ژئومورفولوژيكي،

ين به شمار مي آيد، به طوري كه در كاوش هاي باستان شناسي آثاري از ميراث هاي فرهنگي و باستاني ايران زم
دوره هخامنشيان در زندان سليمان و تخت سليمان به دست آمده است هم چنين اين كاوش ها نشان مي دهد 

ايراني بهبهاني و ( كه اين منطقه در دوره هاي اشكاني و ساساني نيز مركز تمدن هاي درخشاني بوده است
يونسكو در زمينه ثبت جهاني پديده ها و آثار مختلف، به دارا بودن مواردي چون، نمونه هاي )113:1389ن،همكارا

منحصر به فرد مبين مراحل اصلي تاريخچه زمين مانند فرآيندهاي خاص و پيش رونده زمين شناسي كه در 
يعي زيبا و استثنايي و با اهميت تكامل شكل زمين و ژئومورفولوژيكي، و هم چنين پديده هاي عالي، يا نواحي طب

كه به نوعي به ) 113:1389ايراني بهبهاني و همكاران،(از نظر زيبايي شناسي را در ليست خود قرار داده است
بحث ژئوتوريسم نيز ارتباط پيدا مي كنند كه خوشبختانه منطقه تخت سليمان غني از چنين آثار و پديده هاي مي 

در فهرست جهاني يونسكو ثبت و به عنوان ميراث جهاني شناخته  1382در سال باشد به طوري كه  اين منطقه 
جاذبه هاي ژئومورفوتوريسم از سرمايه هاي منحصر به فرد هر كشور و منطقه به ). 39:1388گلدوز و مخدوم،(شد

ر شمار مي رود كه شناسايي، طبقه بندي و برنامه ريزي آن، جهت توسعه ي گردشگري علمي از اهميت بسيا
در اين راستا در پژوهش حاضر سعي شده است با بهره گيري روش ) 2:1390بالدپس،(زيادي برخوردار است
و بازديدهاي ميداني، اقدام به ارزيابي قابليت هاي گردشگري ژئومورفوسايت هاي ) 2011(فاسيلوس و همكاران 
گردشگري متناسب با پتانسيل هاي  نتايج حاصل مي تواند گام بلندي را در برنامه ريزي. اين منطقه شده است

  . اين منطقه و سرمايه گذاري هاي عمراني به منظور جذب گردشگر و تورهاي زمين گردشگري فراهم كند
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وبات مارني و ما
ط افكنه هاي پ
 :قسيم مي شود

 قلل تيز و كش
متشكل از سنگ

تپه هاي نسبتا-

كمي ژئومورفوسا

طقه مورد مطا
سليمان طقه تخت

در 47ثانيه تا  1
ثانيه عرض ش 5

رستان تكاب وا
يط فعال كارستي

 اين منطقه با تو
 خط تقسيم آن

اعاتهايي كه نوع
شكل در Vي 

گهاي دگرگوني
قي، شرق از رسو
طقه واحد مخروط
، تپه و فالت تق
 هاي مرتفع و
سايش متوسط مت

-3. متر است 30
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زمستان، 3 هشمار

گ هاي دگرگون

 زوئيك

 زيرين، واحدهاي

 .تند

بستر طبيعي نقش
ت تاثير فرايندها

بهبهاني(گرفته 
ين منطقه افزو

بو گيري مشابه
ست كه پراكندگ
 ميداني در منطق

تخت سليمامل، 
رك يا چملي گ

شم وم،سسال  ،ي

ه بيشتر از سنگ

برين تا پالئوزكام

پالئوزوئيك-يي
 ي كواترنري

ي قديمي فراگرفت

ه در اين روند، ب
ر طبيعت، تحت
تاريخي قرار گ
ي گردشگري ا
و فرايند شگل گ
نتخاب شده اس

هاي ن بررسي
كه شام: ب شدند

دي، چمن متحر

  قه

كمي ئومورفولوژي

داغ مي باشد كه
  :ت

ت با زمان پره ك

پره كامبرين باال
و رسوبات آبرفتي

دگرگونيگ هاي 

ل گرفته است كه
 موجود در بستر
 و رخدادهاي ت
 بر جذابيت هاي
از جمله شكل و
 به گونه اي ا

اي و همچنين نه
انتخاب )2شماره

، زندان نبي كند
  . گ

سايت هاي منطق

ژئهايپژوهش

 بلقيس و قره د
ند رخساره است

 گنيس و امفوليت

و ماسه سنگي پر
به اواخر ترسير و

ه در روي سنگ

ن و مكان شكل
سازهاي انساني
دهاي طبيعي
 كرده است كه
برخي ويژگيها ا

از طرفي. است
مطالعات كتابخان

نقشه ش( ارزيابي
 اژدهاي سنگي
خچال اغول بيگ

قعيت ژئومورفوس

ت منطقه كوه
 منطقه داراي چن
كوارتزيت، مرمر،

يلي، دولوميتي و
 و رسي مربوط ب

سن و ميوسن  كه

 

گستره اي از زمان
شتر ساخت و س
 بشري و رويدا
هنگي را خلق

هاي منطقه در ب
 انتخاب شده ا
ن كار از طريق م

وسايت جهت اف
، كوه بلقيس،)2

 قلعه بردينه، يخ

موق :2شه شماره

لندترين ارتفاعات
ر زمين شناسي
شامل شيست، ك

مل واحدهاي شي
ي و كنگلومرايي

شفشاني اليگوسن

: هاي منطقه

ظر فرهنگي در گ
كرده است و بيش
تكامل جوامع

و مناظر فره) 1
ئوموفورسايت ه
تنها يك نمونه

اين. داشته باشد
ژئومور 9نهايت
2شكل (سليمان
،)5شكل (رنجه

نقش

زمين شناسي بل
از نظر.  يافته اند

ساره دگرگوني ش

ساره رسوبي شام
ني، ماسه سنگي

گهاي رسوبي آتش

ومورفوسايت

ين منطقه، منظر
مي بازي مي ك
تگردهاي ويژه 

13:1389كاران،
ازآنجاييكه ژ .ت

ت، از هر نوع ت
رافيايي مناسب د

در ن. رت گرفت
، زندان س)1كل 
، زندان بر)4كل 
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  طبيعي و تاريخي چشم انداز هاي ويژه ي منطقه تكابويژگي هاي . 1جدول شماره

  

  خصوصيات طبيعي  عوارض

  تخت سليمان
اي  هاي كم نظير طبيعي، تاريخي واقع شده بر پيرامون درياچهاي كوهستاني سرشار از جاذبهاين اثر ارزشمند در منطقه

مجموعه در يك محدوده حفاطتي به اين . اي سنگي ناشي از رسوبات درياچه قرار دارد هميشه جوشان و بر صخره
  . توسط يونسكو در فهرست جهاني ميراث فرهنگي به ثبت رسيده است 1382هكتار، در سال  7500وسعت حدود 

چشــمه زنــدان 
  سليمان

مجموعه اي از چشمه هاي آهك ساز كوچك و بزرگ ديده مي شود كه در يك امتداد قرار گرفته است كه اكثرا خشك 
گنبدهاي تراورتني از آنها بر جاي مانده است كه يكي از بزرگترين گنبدها، كوه زندان سليمان است كه به شدند و فقط 

اين چشمه در گذشته داراي فعاليت بوده و از نظر امالح آهكي داراي غلظت . صورت مخروط تراورتني برجاي مانده است
مه، بوي گوگرد در اطراف چشمه به مشام مي رسد به علت خروج گازهاي از گوگرد از دهانه چش. بااليي بوده است

  ).1391شريفي، (

  كوه بلقيس
كيلومتري  5/7متر در امتداد سلسله كوه هاي شرق درياچه اروميه و 3332با دو قله بلند نزديك به هم ارتفاع  حدود

تخت بلقيس مربوط به دوره بر فراز اين كوه، بقايا و استحكامات و قله هايي به نام . شمال تخت سليمان قرار دارند
مكان ياد شده چون در بلندترين قله منطقه . متر است 60متر در  5حصار استحكامات قلعه حدود . ساساني وجود دارد

  ).117: 1387مصلحي،( تخت سليمان است داراي زمستان هاي طوالني و تابستاني دلپذير است 

  اژدهاي سنگي
متر ديده مي شود كه  200 متر و درازاي 5/ 1 سانتيمتر، بلنداي 70 به ستبراي جنوب تخت سليمان ديواري از تراورتندر

يا سنگ اژدهـا  » اژدها داش«مردمان بومي منطقه اين ديوار سنگي را . در دشت جنوبي تخت سليمان كشيده شده است
  .در زمان هاي كهن اژدهايي بوده كه سنگ شده است: مي نامند و بر اساس يك افسانه مي گويند

ــي  ــدان نبـ زنـ
  كندي

و دهانه اي دايره ) متر 5 حدود(در فاصله ميان دو روستاي بني كندي و قيزقاپان چشمه اي آهك ساز با مخروط كوتاه   
ديواره دهانه اين چشمه پرشيب است و اليه هاي . متر مي رسد 30 متر هست كه ژرفاي آن به حدود 100 شكل به قطر

متـر ژرفـا    30 متر با حـدود  20 در گوشه باختري چشمه نيز درياچه اي به قطر.رده اندنازك تراورتن نواري آن را پديد آو
از اين چشمه نيز خان هاي بني كندي و قيزقاپـان بـه عنـوان    . وجود دارد كه آب آن سرد و آميخته با گاز كربنيك است

  .زندان استفاده مي كردند

  زندان برنجه
رودخانه، در راستاي شمالي ـ جنوبي، دهانه هاي چند چشمه آهك ساز خشك شـده   در جنوب روستاي برنجه و در كنار  

دهانه اين چشمه بزرگ بـه شـكل بيضـي    . نام دارد» درياي برنجه«را مي توان ديد كه مشهورترين آنها زندان برنجه يا 
در كف اين . رسد متر مي 70متر است و ژرفايش نيز به حدود50متر و قطر كوچك آن 100 قطر بزرگ اين بيضي. است

اين چشمه ديوارهاي بلند و پر شيب دارد كه از اليه . سازه بزرگ طبيعي درياچه اي آكنده از آب سرد و گاز كربنيك است
  . هاي نازك تراورتن نواري پديد آمده است

  قلعه بردينه
ديواره اي بزرگ و  در جنوب خاوري دهكده قيزقاپان رسوب هاي تراورتن گسترده اي ديده مي شود كه ميان آنها

قلعه بردينه هم در اصل بقاياي يك چشمه آهك  ؛پرشيب از تراورتن است كه چون دژي بلند و سترگ به نظر مي رسد
ساز بزرگ و مجموعه چشمه هاي پيرامون آن است كه آب هاي اسيدي بخش هاي زيرين آن را خورده و فرو ريخته 

  .متر بلندي، برجا مانده است 100 كزي به صورت ديواري بزرگ با حدوداند؛ از اين رو فقط بخشي از ديواره دهانه مر

  چمن متحرك
كيلومتري شمال خاوري تكاب بركه بزرگي است كه چملي گل يا چمنلي  15 در جنوب غربي روستاي بدرلو، تقريباً در

پيرامون بركه را . ويژه دارداين بركه در فرهنگ مردم منطقه راز و رمز و جايگاه . يعني بركه چمن دار ناميده مي شود
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 كه اسيد كربنيك
ن را ريشه چمن
اف جدا شده و

مجموعه يخچ. 
ز شـرق بـه غـر
ي داخـل يخچـ

زمستان، 3 هشمار

  

  

ارزياب. ده است
تمركز بر توسعه

Comanesc

 است كه يكي
يتيسك سيلور

با استفاده را) 2 

 سليمان است
ما خاك روي آن
زمين هاي اطرا

. تكاب قرار دارد
ست و آب آن از
 غربـي و جنـوبي

شم وم،سسال  ،ي

  سليمان

  ن برنجه

رزيابي ارائه شد
ر تالش براي ت

cu et al; 20

ها ارائه شده ت
براي ژئوپارك  20
جدول شماره( 

گي مانند تخت
 خورده است، ام
هاي زيرين از ز

شرقي شهرستان
ودخانه ساروق اس
س بـه ديـواره

كمي ئومورفولوژي

زندان سل: 2شكل

نمايي از زندان: 

هاي مختلف ار
ن سراسر دنيا بر

 ,011(دهد  

ي ژئومورفوسايت
011ن در سال 

يلوس اين مدل

 آهك ساز بزرگ
ها چمن روييده،
حالل تراورتن ه

  . است
ومتري شمال ش
سر شاخه هاي رو
ـه سـنگي ممـا

ژئهايپژوهش

ش        سليمان

5شكل          
  

ه ها روش يت
القه جغرافيدانان
ند را نشان مي
في براي ارزيابي
يلوس و همكارا

فاسي.  گرفته شد

نه آبدار چشمه
را كه بر روي آنه
حرك بر اثر انح
 آب شناور مانده
 نام در پنج كيلو
عب از يكي از سر
طريق هفـده پلـ

نمايي از تخت:

چمن متحرك

بي ژئومورفوساي
 كه انگيزه و عال
گذشته ارائه كرد

ش هاي مختلفي
فاسي چارامپوالس

در يونان به كار

 آب سرد، دهانه
تراورتن ديواره ر

كوچك متح نزار
كوچك بر روي
ستايي به همين
ي كوچك منشع
كف يخچال از ط

:1شكل

چ: 4شكل

شد براي ارزياب
موضوعي است
رزيابي كه در گ

دهه گذشته روش
روشي بود كه چ
ستان السيتي د

اين بركه گرفته
 آن اليه هاي ت

خاك چمن. ه اند
زيره اي سبز و ك
غول بيگ در روس

رشته نهر سنتيك 
دسترسي به ك. د
.  

  ش تحقيق
نطوركه گفته ش

ها م مورفوسايت
هاي ار روشظ 

از يك د). 116
هاي جديد، ر ش
ه كرت و كوهسري

چمن فراگ
محلول در
نگه داشته
صورت جز

يخچال اغ 
شامل يك
جريان دارد
ميسراست
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البته در اين پژوهش . نظرات كارشناسان مختلف براي دو منطقه جهت اطمينان از نتايج آن به كار گرفت

از آنجاييكه منطقه مورد مطالعه اين . ده استفاسيلوس از اصطالح ژئوتوپ به جاي ژئومورفوسايت استفاده كر
به ويژه از لحاظ جغرافيايي و اقليمي به ويژه، دارا بودن ويژگي كوهستاني، وجود درياچه ها و رودخانه ها، و  مدل،

دارد و همچنين نتيجه اين مدل در يك منطقه كوهستاني  تخت سليمانشباهت خاصي با منطقه  فرسايش باال،
هاي اين منطقه  مورد امتحان قرار گرفته است، از اين مدل براي بررسي ژئومورفوسايت)كوهستان السيتي(

معيارها و ارزش هايي كه در اين روش تعريف شدند، در شش گروه اصلي ).66، 1391اروجي؛ (استفاده گرديد 
  :تعريف شدند

 هاي علمي؛ ارزش 

 ارزش هاي اكولوژيكي و حفاظتي؛ 

 هاي فرهنگي؛ ارزش 

  زيبايي شناختي؛ارزش هاي 

 هاي اقتصادي؛ ارزش 

 هاي مختلف گردشگري هاي پتانسيل براي استفاده در كاربري ارزش.  
براي هر گروه مشخص شده  10تا  1ها چند زير معيار دارد كه با سيستم امتيازي استاندارد از  هر كدام از ارزش 

هاي نويسندگان  ده كارها و پژوهشمعيارها و ارزش هاي تعيين شده در اين مدل برگرفته و اصالح ش. است
و غيره مي باشد كه با تغييرات ) 2005(و پرالونگ ) 2007(، پريرا )2007(، زروس )2007(از جمله رينارد  يقبل

 Fassoulas et(جزئي و ايجاد يك تركيب نو در سنجش و ارزيابي نهايي، به عنوان روش جديد ارائه گرديد 

al; 2011(.  
  

  معيارها و شاخص هاي ارزيابي ژئومورفوسايت ها. 2جدول شماره 

 10 5/7 5 5/2 1 تعريف شاخص شاخص

 ارزش علمي
ــين 1/1 ــاريخ زمــ تــ

 شناسي
گوياي
تاريخ 
 يك

رخداد يا 
 فرآيند

گوياي
تاريخ بيش 

رخداد از دو 
 يا فرآيند

گوياي 
تاريخ 
رخداد 

يا 
 فرآيند
 زياد

اشكوب 
 محلي

گوياي كل 
اشكوب 
زمين 

شناسي 
 منطقه

به معني اين است كـه يـك سـايت تـا چـه      . نمايانگر سهم هر ژئوتوپ در تفسير تاريخ كلي زمين شناسي منطقه مورد مطالعه كه
مثال در تخت سليمان، چشـمه مـي توانـد بيـانگر     . ميزان مي تواند بيانگر و توصيف گر تاريخ زمين شناسي و فرايندهاي آن باشد

  . طح آب چشمه باشد و اين يعني بيانگر بخشي از تاريخ زمين شناسي آن منطقهفرايند رسوبگذاري و باال و پايين رفتن س
 خيلي باال باال متوسط كم نيست نمايانگر بودن 2/1

يعني يك عارضه يا ژئومورفوسايت تا چه حد مي تواند (كه وضعيت سايت به عنوان يك نمونه از تاريخ زمين شناسي كل منطقه 
ن خشكي و كويري آمثال دشت كوير يك ويژگي واحد دارد و . نمايانگر ويژگي كلي زمين شناسي و ژئومورفولوژي منطقه است



  1393 زمستان، 3 هشمار وم،سسال  ،كمي ژئومورفولوژيهايپژوهش 30

 
 .ي تواند نمايانگر بخش عمده اي از ويژگي همين دشت كوير باشدحال يك عارضه مثال ريگ جن م. بودن آن است

تنــــــــــــــوع 3/1
 ژئومورفولوژيكي

بيشتر از
 درصد 5

 50 درصد25
 درصد

 75بيشتر از  درصد 75
 درصد

مثال همزمان (عوارض تعدد .كه با عنوان ژئودايورسيتي مطرح مي شودژئورفولوژيك مي باشدو تعدد پديده هاي توصيفي از تنوع
 نسبت به كل اشكال و فرايندهاي كه ،)باشد.... يك ژئومورفوسايت داراي عوارض، آتش فشاني، رسوبي، دگرگوني و 

  .)ژئومورفولوژيكي منطقه سنجيده مي شود
بيشتر از كم يابي 4/1

 نمونه  7
5بيشتر از

 7و كمتر از 
بيشتر 

و  3از
كمتر 

 4از

منحصر به  1-3
 فرد

در منطقه مورد مطالعه چه ميزان پديده هاي مشابه آن (ژئوتوپ با توجه به ژئوتوپهاي موجود در منطقهمربوط به رايج نبودن 
  ).طبيعتا اگر پديده اي درمنطقه مشابه نداشته باشد ارزش بيشتري را دارد. وجود دارد

5/1 
  

دست نخوردگي و
 يكپارچگي

نزديك
به 

تخريب 
 كامل

شديدا
تخريب 
 شده

تخريب 
 متوسط

تخريب 
كم و 
 جزيي

دست 
نخورده و 

 سالم

براي اين منظور از ادبيات موجود، . ممكن است فعاليتهاي انسان و فرايندهاي طبيعي موجب به هم خوردن و دست خوردگي شود
يك عارضه ممكن است به طور كامل از بين رفته (نقشه هاي زمين شناسي و مطالعات درباره ژئوديورسيتي استفاده شده است 

فرايندهايي كه . فقط بخشي از عارضه موجود باشد يا اينكه يك عارضه دست نخورده بوده و براي گردشگران آشكار باشدباشد و 
البته منظور از عارضه، عوارض . موجب تخريب مي شوند هم مي تواند فرايندهاي طبيعي و هم فعاليتهاي انسان باشد

  ).خي و غيرهژئومورفولوژيكي و زمين شناسي مي باشد نه عوارض تاري
 ارزش اكولوژيكي

 خيلي باال باال متوسط كم نيست تاثير اكولوژيكي 1/2

نقشي كـه عـوارض زمـين شـناختي و     (سهم هر ژئوتوپ را در توسعه ويژه اكوتوپ يا گونه هاي موجود در منطقه آشكار مي دهد 
ژئومورفولوژي منطقه در معرفي، توسعه، حفظ و توصيف ويژگيهاي و گونه هاي گياهي و جانوري و در مجموع اكوسيستم منطقـه  

  . دارد
حفاظتي وضيعت محافظت 2/2

وجود 
 ندارد

محدوديت
 ايجاد شده

در نقاط 
خاصي 
وجود 
 دارد

در بيشتر 
 بخش ها

 كامال

هر (حفاظت واقعي كه بايد بر پايه رويكرد چند گانه اصولي و مقرراتي با همكاري دانشمندان علوم زمين و محيط باشد 
. مورد محافظت واقع شود الن يا متخصصان رشته علوم زمين به صورتهاي مختلفوژئومورفوسايتي ممكن است توسط مسئو

ممكن است بخش هايي از يك عارضه جهت بازديد با . هدف از محافظت، بيشتر با تاكيد ويژگي اكولوژيكي منطقه مي باشد
محدوديت روبه رو شود و يا حتي عارضه اي به طور كامل از دسترسي مستقيم به دور باشد در كنار آن بازديد از عارضه اي كامال 

  .آزاد باشد
 ارزش فرهنگي
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ــوم و 1/3 آداب و رســ

 رفتار
 خيلي باال باال متوسط كم نيست

يك عارضه چه ارتباطي با ويژگيهاي روستايي و قومي و همچنين (اخالقي و آداب و رسوم،ادبي،ارتباط ژئوتوپ با وضعيت هنري
  ؟)آيا اين عارضه بيانگر ارتباطي با مسائل فرهنگي و قومي منطقه دارد. آداب و رسوم منطقه مورد مطالعه دارد

 خيلي باال باال متوسط كم نيست تاريخي 2/3

بسياري از پديده هاي زمين شناختي با ويزگيهاي تاريخي (يا بقاياي زمين شناسي باستانيارتباط سايت با رويدادهاي تاريخي
مثال وجود عارضه تاريخي طاق شاه عباسي در كنار آب گرم چشمه علي در يك محل، ارتباط بين اين دو . پيوند خورده است

  .پديده را از نظر تاريخي مشخص مي كند
 خيلي باال باال متوسط كم نيست مذهبي 3/3

ممكن است يك پديده به خاطر وجود مراسم مذهبي مرتبط با .پيوندهايي كه يك عارضه ژئومورفولوژيكي با مسائل مذهبي دارد
 ن پديده معرفي شود مثل كوه زئوس در يونان با اسطوره ها و خدايان يونان در آميخته است يا كوه هاي بيستون و كوه بي بيآ

  ...شهربانو و 
 خيلي باال باال متوسط كم نيست هنر و فرهنگ 4/3

ن مرتبط است يا پديده هاي فرهنگي و آو به  جشنواره ها و فستيوال هايي كه در كنار يك عارضه ژئومورلوژيكي بر گزار مي شود
. رفوسايت برگزار مي شودوئومژها و مراسم هايي به خاطر اين عارضه يا  هنري كه به نوعي با اين عارضه در ارتباط است يا فيلم

استفاده از همه داده هاي . الموت قزوين و غيره استفاده شده است مثل آثار هنري موسوي گرمارودي درباره چشمه هاي گرمارود
  .فرهنگي و تاريخي و رويدادها و فولكلورها و روايتها و انتشارات براي اين معيار الزم است

 ارزش زيبايي
نقطه  2 نقطه ديد1 نيست تعداد نقاط ديدني 1/4

 ديد
نقطه  3

 ديد
  4بيشتر از
 نقطه ديد

اين نقاط از راه ها و جاده ها و راه آهن ها كه بيش يك كيلومتر از همديگر فاصله .نقاطي كه قابليت ديد براي ژئوتوپ وجود دارد
به حد كافي و مناسب مشاهده كرده و آنرا منظور نقاطي هستند كه از آنجا مي توان ژئومورفوسايت را . (دارند، تعيين مي شوند

اين نقاط از جاده ها يا مسيرهاي ارتباطي تعيين مي شود كه هر نقطه بايد از نقطه ديگر حداقل يك كيلومتر فاصله . درك كرد
  .داشته باشد

 خيلي باال باال متوسط كم نيست اختالف چشم انداز 2/4

ن چقدر تفاوت و آيعني بين عارضه و عوارض و بستر زمينهاي اطراف (اختالف در شكل، رنگ و مورفولوژي بين زمينه و ژئوتوپ
مثال يك پديده مارني يا افيوليتي به رنگ قرمز و يا سبز نسبت به بستر رسوبي منطقه، داراي . اختالف رنگ و شكل وجود دارد

  . )ه خوبي قابليت ديد داشته باشد و هم داراي زيبايي دو چندانديد بسيار خوبي است كه مي تواند ب
 ارزش اقتصادي

كمتر از تعداد گردشگران 1/5
5000 
 نفر

بيشتر از
 نفر 5000

بيشتر از 
20000 
 نفر

بيشتر 
 50000از

 نفر

بيشتر از 
 نفر 75000

  .منطقه يا كشور باشدتعداد گردشگران كه هميشه بايد مرتبط با مجموع ظرفيت پتانسيل گردشگران 
منطقه  محلي نيست سطح جذابيت 2/5

 اي
 بين المللي ناحيه اي
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يعني يك جاذبه در سطح ملي چقدر ارزش دارد و يا (اهميت يك ژئوتوپ به عنوان يك جاذبه در سطح ملي يا منطقه اي و محلي 
است كه يك غار تنها ارزش محلي داشته  مثال كندوان يك جاذبه بين المللي است ولي ممكن. در سطح محلي يا منطقه اي

  ).باشد
بين محافظت اداري 3/5

 المللي
منطقه  ايالتي

 اي
 نيست محلي

يعني عارضه چقدر به صورت (حفاظت رسمي داللت بر محدوديت فعاليت هاي انسان دارد .وضعيت حفاظت قانوني يك ژئوتوپ
دارد يا در سطوح  رموسسات و سازمانهاي بين المللي مورد حفاظت قراآيا توسط . قانوني مورد حفاظت رسمي قرار گرفته است

  ).كوچكتر به صورت محلي
 ارزش پتانسيل استفاده

خيلي شدت استفاده 1/6
 شديد

 نيست ضعيف متوسط شديد

كندوان كه يعني اين عارضه چقدر توسط گردشگران مورد استفاده بي رويه يا بيش از ظرفيت آن شده است مثل آسياب خرابه و 
  .مورد استفاده بيبش از حد قرار دارد

 
2/6  

خيلي آسيب ها
 باال

 نيست كم متوسط باال

الن و چه گردشگران و چه جامعه بومي در عارضه داشتند و اين دخالت ها اثرات منفي در وچه مسئو،دخالتهايي كه توسط انسان
عارضه داشته و موجب از بين رفتن اصالت و ارزش علمي آن شده است مانند تغييرات به دليل توسعه گردشگري بر روي عوارض 

  .ر روي عارضه هاي طبيعيئومورفولوژيك صورت مي گيرد مثل آلودگي محيط يا ايجاد مسيرهاي مصنوعي بژ
 خيلي باال باال متوسط كم نيست  درجه مقاومت 3/6

يك عارضه چقدر در مقابل فرايندهاي طبيعي و (درجه مقاومت عوارض فيزيكي هر ژئوتوپ در ارتباط با پتانسيل تخريب شدگي 
لسي بيشتر مي باشد و در مقابل هجوم تشفشاني كه مقاومتشان نسبت به خاك هاي آمثل پديده . انساني مقاومت نشان مي دهد

  .گردشگران مقاوم تر است
نزديك دسترسي 4/6

به مسير 
 پياده رو

نزديك به
 جاده

نزديك 
به راه 
اسفالته 
 محلي

نزديك به 
جاده 

 منطقه اي

نزديك به 
بزرگراه و 

 شهر

 نزديكي به جاده و راه آهن
 خيلي باال باال متوسط كم نيست تغييرات قابل قبول 5/6

باشد تغييراتي در  يعني اگر بنا(درجه مقاومت هر ژئوتوپ نسبت به تغييرات، بدون خطر فرسايش يا تخريب عوارض فيزيكي 
اطراف اين عارضه يا خود عارضه صورت گيرد اين تغييرات را بپذيرد بدون اينكه تخريب يا آسيبي به ماهيت اصلي و علمي آن 

  .وارد آيد
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هاي ذكر شده، در اين مرحله بايد ارزش نهايي هر ژئومورفوسايت  ها از منظر ارزش ژئومورفوسايتپس از بررسي 

  اين ارزش ها در سه قسمت ارزش علمي، ارزش حفاظتي و ارزش . تعيين گردد
  )Fassoulas et al; 2011: مĤخذ(

كه شامل موارد ذيل . گردشكري محاسبه مي شود و در نهايت ارزش نهايي هر ژئومورفوسايت محاسبه مي گردد
  .مي باشد

 ارزش علمي:  
  )  ارزش اكولوژيكي*  2/0) + (ارزش زيبايي شناسي 2/0) + (ارزش فرهنگي*  2/0) + (ارزش علمي*  4/0(  

  ارزش گردشگري :  
ارزش *  2/0) + (پتانســيل اســتفاده *  2/0) + (ارزش فرهنگــي*  2/0) + (ارزش زيبــايي شناســي *  4/0( 

  )اقتصادي
 ارزش حفاظتي:  

اگـر آسـيب اكولـوژيكي بيشـتر و     ). ضريب وضعيت حفاظـت / ضريب تاثير اكولوژيكي: (ضريب خطر اكولوژيكي 
  .باشد، ضريب خطر اكولوژيكي بيشتر است حفاظت كمتر

  .} 3) / ضريب يكپارچگي و دست نخوردگي – 11+ (ضريب خطر اكولوژيكي + ارزش علمي {
  

  يافته هاي تحقيق
پس بررسي ضرورت و اهداق تحقيق و همچنين بيان روش تحقيق، در اين مرحله يافته هاي تحقيق در مورد 

  . )3جدول شماره (گردد ها ارائه مي ژئومورفوسايت
  از مطالعات ميدانينتايج حاصل . 3جدول شماره 

 ژئومورفوسايت

مان
سلي

ت 
تخ

مان 
سلي

ان 
زند

 

س
بلقي

وه 
ك

گي 
 سن

هاي
اژد

يگ 
ل ب

اغو
ال 

خچ
ي

 

دينه
ه بر

قلع
 

گل
لي 

 چم
ك يا

حر
ن مت

چم
 

دي
ي كن

ن نب
زندا

 

جه
 برن

دان
زن

 

 7 7.5 6  3.7 5.7 7 8.5 8.5 8 علمي

 1 1 2.5 1 1.75 1.75 5.5 1 2.5 اكولوژيكي

 1 1 1.3 1 1.3 3.3 1.3 4.6 8.1 فرهنگي

 2.5 5 7.5 6.25 5 5 10 8.7 8.7 زيبايي

  8 2.8 4.1 2 2.8 5.8 6.6 6.6 8.3 اقتصادي

  5 6 4 6 5.5 4.5 7 7  4.5 استفاده
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جدول شماره (مشخص گرديد به صورت زير پس از ارزيابي معيارها، ارزش نهايي هر ژئومورفوسايت و در نهايت،
4(:  

  منطقه تخت سليمان ارزش نهايي ژئومورفوسايت هاي:4جدول

 ژئومورفوسايت

مان
سلي

ت 
تخ

مان 
سلي

ان 
زند

 

س
بلقي

وه 
ك

گي 
 سن

هاي
اژد

يگ 
ل ب

اغو
ال 

خچ
ي

 

دينه
ه بر

قلع
 

لي 
 چم

ك يا
حر

ن مت
چم

 گل

دي
ي كن

ن نب
زندا

 

جه
 برن

دان
زن

 

 3.7 4.4  4.6 3.1 3.9 4.8 6.7  6.2 7.07 علمي

  3.8 4 3.50 3.5 3.9 4.4 6.50 3.50 4.1 حفاظتي

 3.2 3.9 4.9 4.3 3.9 4.7  7 7.1 7.6 گردشگري

 10.7 12.3 13 10.9 11.7 14 20.2 16.9 18.9 مجموع
  

تقريبا در » زندان سليمان«و » كوه بلقيس«، »تخت سليمان«آيد سه ژئومورفوسايت  همانطور كه از نتايج برمي
ژئومورفوسايت هاي هر سه شاخص علمي، حفاظتي و گردشگري از شرايط مطلوبي برخوردار بودند و به عنوان 

در بخش ارزش هاي علمي، ژئومورفوسايتهاي ياد شده از شرايط . مستعد براي توسعه گردشگري انتخاب شدند
ها شرايط مطلوب از نظر نمايانگر بودن و نمايشگر  ويژگي عمومي اين سايت. مطلوب تري برخوردار هستند

سئله از آن جهت ناشي مي شود كه اين سه سايت از اين م. فرايندهاي زمين شناختي و ژئومورفولوژيكي مي باشد
ضمن اينكه خوشبختانه اين . تاريخ زمين شناختي غني بوده و نشانگر چند دوره زمين شناسي در منطقه مي باشند

هاي طبيعي و همچنين تخريب ناشي از ورود گردشگران بودند و تقريبا  سه سايت كمتر مورد تخريب و آسيب
ژئومورفوسايت زندان سليمان و تخت سليمان در منطقه و شايد در ، در اين ميان. ه بودنديكپارچه و دست نخورد

تنوع باالي ژئومورفولوژيكي نيز در اين زمينه . شوند كشور نادر و كمياب باشند و نمونه بكر و خاص محسوب مي
اي علمي ذكر شده در البته بايد توجه داشت كه مثال در ارزش دهي علمي هر سايت، تنها معياره. دخيل است

مدل مطرح نيستند بلكه در محاسبه ارزش نهايي شاخص علمي، در كنار معيارهاي علمي كه بيشترين ارزش را 
هاي حفاظتي و گردشگري نيز با درجه كمتر بر اولويت بندي  دهند، ساير ارزش به خود اختصاص مي

ترين  هاي قلعه بردينه و زندان برنجه از كم يتدر بخش علمي، ژئومورفوسا. باشند ها اثرگذار مي ژئومورفوسايت
هاي علمي آن اشاره كرد ولي پايين  بردينه بايد به پايين بودن شاخص مطلوبيت برخوردار بودند كه در مورد قلعه

ن بودن ساير يهاي علمي، به پاي بودن ارزش علمي ژئومورفوسايت زندان برنجه عليرغم مطلوب بودن ارزش
  .ها مرتبط است ارزش

 هاي تخت سليمان، كوه بلقيس، زندان سليمان و يخچال اوغول هاي حفاظتي ژئومورفوسايت در بخش ارزش
هاي مستعد شناخته شدند كه اين مسئله را مي توان به مقاومت باال و بعضا محافظت اداري  بيگ به عنوان سايت

و » كوه بلقيس«، »يمانتخت سل«هاي  هاي گردشگري همچنان سايت در بخش ارزش. ها اشاره كرد سايت
ها، باال بودن  ويژگي اصلي گردشگري اين سايت. هاي مستعد شناخته شدند به عنوان سايت» زندان سليمان«
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 ها مي باشد كه علت اصلي آن به بزرگ مقياس بودن آن نقاط ديد و قابليت ديد بسيار باالي اين ژئومورفوسايت

ها، اختالف چشم انداز  ودن و همچنين تنوع ژئومورفولوژيكي آناز طرفي به دليل بزرگ مقياس ب. ها برمي گردد
به لحاظ دسترسي به  ،از طرفي. بااليي با محيط اطراف خود دارد و اين مسئله براي گردشگري بسيار مهم است

ها به جاده هاي منطقه اي دسترسي دارد كه اين مسئله به لحاظ  هاي ارتباطي، هر سه اين سايت شبكه
ضمن اينكه سايت تخت سليمان و كوه بلقيس از نظر تعداد . ار براي گردشگري ارزشمند استزيرساختي بسي

هزار نفر را بر خود مي پذيرد و سايت زندان سليمان نيز گردشگران بيشتري پذيرا مي  50گردشگران بيش از 
رسد آنچه  نظر مي اما به. ها در سطح منطقه اي و ملي شناخته شده هستند ضمن اينكه هر سه اين سايت. باشد

ها تاثير گذاشته است، ارتباط عميقي است كه  بيشتر از هر معياري بر ارزش باالي گردشگري اين ژئومورفوسايت
ها كه با مجموعه آثار تخت سليمان و  اين سايت. با عناصر تاريخي، مذهبي و هنري و روستايي برقرار نمودند

ط بوده و همين مسئله موجب شده است كه بسياري از گردشگران قلعه ها و مسائل تاريخي و مذهبي آن در ارتبا
هاي فرهنگي، به مسائل ژئوتوريستي نيز توجه ويژه اي داشته باشند و همين مسئله بر آگاهي  مرتبط با جاذبه

  .هاي حفاظتي آنها نقش موثري داشته است ها افزوده و طبيعتا در بهبود سياست گردشگران و مردم از اين سايت
ها انتخاب گرديدند كه علل  ررسي كلي نيز اين سه ژئومورفوسايت ياد شده به عنوان برترين ژئومورفوسايتدر ب

اصلي اين انتخاب را بايد به داشتن نمونه خاص و بعضا بكر، نمايانگر بودن بسياري پديده ها و فرايندهاي زمين 
ارتباط نزديك و محكم با  اصالت پديده ها،شناختي، تاريخ زمين شناسي باال، آسيب كم و دست نخوردگي و حفظ 

آثار فرهنگي و هنري، داشتن نقاط ديد و اختالف چشم انداز باال، شرايط مطلوب از نظر دسترسي و سطح جذابيت 
بعد از اين سه ژئومورفوسايت، ساير . ها از نظر حفاظتي شرايط مطلوبي نداشتند البته اين سايت. مرتبط دانست

هاي  ها از نظر شاخص اين گروه از سايت. ه بردنيه از شرايط متعادل و نزديكي برخوردار بودندها غير از قلع سايت
هاي گردشگري مثل نقاط ديد و چشم انداز و دسترسي شرايط مطلوبي داشتند ولي از  علمي و تعدادي از شاخص

  . بودندنهاي فرهنگي و هنري چندان ايده آل  ديدگاه حفاظتي و همچنين شاخص
  گيرينتيجه 

همانطوركه اشاره شد در توسعه ژئوتوريسم، نياز به هماهنگي و ارتباطات متقابل بين سه ارزش علمي، حفاظتي و 
ارزش علمي باعث توجه مسئولين و گردشگران به ژئومورفوسايتها و ارزشهاي آنها مي . گردشگري وجود دارد

اين حفاظت خود باعث . كند را نيز آشكار ميها  هاي حفاظت از اين سايت همين توجه لزوم اتخاذ سياست. شود
در نهايت هر دو اين شاخص منجر به . كند ها را تقويت مي هاي علمي شده و آن ايجاد بازخورد به سمت ارزش

هاي علمي و  هاي گردشگري خود منجر به تقويت ارزش تقويت ارزشهاي گردشگري خواهد بود و تقويت ارزش
زي هاي ژئوتوريستي بايد اين حلقه بين اين سه ارزش برقرار گردد ولي ضرورت در برنامه ري. حفاظتي خواهد شد

. كه ارزش علمي و حفاظتي يك منطقه مطلوب نباشد، در توسعه گردشگري آن با احتياط عمل شود دارد تا زماني
ا برنامه برنامه ريزي ژئوتوريستي مي تواند هم در مقياس منطقه و هم در مقياس سايت صورت گيرد كه در اينج

در برنامه ريزي ژئوتوريستي بايد توجه كه داشت برنامه . ريزي هاي ژئوتوريستي در مقياس سايت ارائه مي گردد
ها صورت گيرد نه فقط  ريزي با توجه به پتانسيل هر سايت صورت گيرد و برنامه ريزي براي هر ژئومورفوسايت

وريستي به ارزش هاي علمي و حفاظتي و در آخر ارزش در واقع در برنامه ريزي ژئوت. هاي مستعد بر روي سايت
ها يك برنامه ريزي جامع و مهم براي هر سايت  هاي گردشگري به صورت جداگانه توجه كرده و با تركيب آن

با توجه به موارد گفته . تنظيم كرد تا بتوان براي هر سايت بر حسب كاربري متناسب با خودش برنامه ريزي كرد
  :ست آمده از پژوهش، مي توان برنامه ريزي متناسب با هر سايت را به صورت زير طراحي كردشد و نتايج به د
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زندان «، »تخت سليمان«هاي  اين برنامه مناسب براي ژئومورفوسايت: برنامه ريزي اقتصادي و بازاريابي )1

شرايط مطلوبي هاي مختلف در  ها از منظر شاخص از آنجاييكه اين سايت. مي باشد» كوه بلقيس«و » سليمان
قرار دارند، مي توانند جهت ارائه به گردشگران و توسعه گردشگري و بازاريابي آنها اقدام كرد و مثل يك كاالي 

ها اتخاد  هايي براي حفاظت از آن البته به لحاظ اداري بايد سياست. گردشگري در اختيار گردشگران قرار داد
 .ها حفظ گردد شود تا پايداري آن

 اين برنامه براي ژئومورفوسايت: در جهت توسعه گردشگري با تقويت رويكردهاي علمي و حفاظتي برنامه ريزي )2
در اين . مناسب و مطلوب مي باشد» زندان نبي كندي«و » بيگ يخچال هاي اغول« ، »اژدهاي سنگي«هاي 

در جهت بازاريابي ها جهت توسعه گردشگري آماده شوند ولي نبايد به عنوان يك كاال  بخش بايد ژئومورفوسايت
ها از نظر علمي و حفاظتي هنوز شرايط ايده آل ندارند و طبيعتا ضرورت  به سرعت ارائه شوند چرا كه اين سايت
 .ها ارتقا يابد تا بتوان در جهت بازاريابي استفاده گردد دارد كه ابتدا ارزش علمي و حفاظتي آن

هاي كلي  در اين بخش بايد ابتدا ارزش: گردشگريهاي علمي، حفاظتي و  ريزي در جهت تقويت ارزش برنامه )3
ها بررسي شده و تقويت شوند و پس از اين مرحله مي توان براي آينده برنامه ريزي در جهت ارائه به  اين سايت

هاي بااليي در جهت  گفت كه منطقه تخت سليمان از توانمندي بايد در پايان .گردشگران در سطح اقدام كرد
رخوردار است و ضرورت دارد كه مسئولين امر و همچنين ساير اجزاي گردشگري در جهت توسعه ژئوتوريسم ب

توسعه آن براي آينده همكاري مشترك داشته باشند و در صورت چنين اتفاقي، مي توان حتي اين منطقه را به 
 .عنوان يك منطقه نمونه ژئوتوريستي و حتي ژئوپارك معرفي كرد
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