
 
 

4B 1394 بهارـ  29ـ شماره  دهمفصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري سال 
5B 67تا  45صفحات 

0Bلندفرم ها يستيژئومورفوتور يها يتوانمند يابيارز 
 1Bشهرستان گناباد ي: منطقه جنوب غربيمطالعه مورد 

2B0يشهر يديسوزان سادات سعF

∗ 
3B1يانزرند نداF

∗∗ 
 

 
 چکيده

هاي علمي،  ن داراي ارزشاكه با توجه به درك و شناخت انسهستند ژئومورفولوژيكي  هاي عارضه،  ها لندفرم
مي باشند. با توجه به گستردگي اين گونه عوارض طبيعي در اقتصادي  -شناختي و اجتماعي تاريخي، زيبايي -فرهنگي

 هاي مقاله حاضر، لندفرم رو، در استفاده كرد. از اينكشور، مي توان از پتانسيل موجود در جهت توسعه گردشگري 
گناباد (به عنوان برخوردارترين منطقه شهرستان به لحاظ پتانسيل هاي  شهرستان غربي جنوب منطقه ژئومورفولوژيكي

 براي. گرفت قرار ارزيابي مورد ها آن ژئومورفوتوريستي قابليت و توانمندي وضعيت و شده گردشگري) شناسايي
 هاي داده و توپوگرافي شناسي، زمين هاي نقشه اي، ماهواره تصاوير ژئومورفولوژيكي اين منطقه از هاي لندفرم تشريح
با استفاده از  ها لندفرم اين ژئومورفوتوريستي توانمندي و قابليت ميزان و است شده استفاده ميداني بازديدهاي از حاصل

 مورد محدوده در ژئومورفولوژيكي لندفرم شش براين اساس،. گرفت قرار ارزيابي و كوچين، مورد پرالونگ روش دو
شناسايي شد؛ كوهستان و صفه درب صوفه، آبشار درب صوفه، صخره پرتگاه هاي كارستي تك زو و آبشار  مطالعه

 متك زو، منطقه خانيك و كالته نو. نتايج حاصل  از رتبه بندي در هر دو روش پرالونگ و كوچين نشان داد كه لندفر
گناباد  مي باشد. به عبارت  شهرستان غرب جنوب ژئومورفوتوريستي لندفرم ترينگناباد، مهم صوفه درب كوهستان

گيرد. د در اولويت اهداف توسعه اي قرارصوفه باي درب كوهستان منطقه، لندفرم  گردشگري در گذاري ديگر در سرمايه
صوفه، آبشار تك زو، خانيك و كالته نو به ترتيب در  لندفرم هاي صخره پرتگاه هاي كارستي تك زو، آبشار درب

 اولويت هاي بعدي توسعه گردشگري قرار دارند.
 پرالونگ، روش كوچين روش گناباد، ژئومورفولوژيكي، ژئومورفوتوريسم، هاي لندفرم :يديكل واژگان

                                                                                                                   
 saeidisoozan@gmail.com  )مسئول يسندهنو(يئعالمه طباطبادانشگاه ، يجهانگرد يريتارشد مد يکارشناس ∗
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 مقدمه
  لئوپولد، كه گردد برمي زماني به گردشگري با ژئومورفولوژيكي مسايل  رابطه  شدن  مطرح
. )5: 1949دانست (لئوپولد، گردشگري خدمات اخالق الزمه و ساز مينه ز را  زميني  اخالق

 در مورفوژنتيك هاي سيستم عملكرد بررسي قالب در موضوع اين اخير نيز، هاي سال در
است  گرفته قرار محققين و پژوهشگران توجه مورد ژئومورفوتوريسمي، مسايل با ارتباط

) ها ژئوموفوسايت( ژئومورفولوژيكي خاص هاي مكان و اندازها چشم  .)565: 2006(برندولين،
 هاي توان اكولوژيكي، و تاريخي فرهنگي، مواريث با تركيب در يا و خود خودي به

 عرضه اندازها چشم ارزش درك و آموزش پايدار، گردشگري راستاي در را اي بالقوه
ژئومورفولوژيكي  هاي لندفرم از عبارت »ها ژئومورفوسايت» ).108: 2008دارد(كوراتزاتال، مي
 شناختي زيبايي فرهنگي، -تاريخي علمي، ارزش انسان، جويي  بهره و آگاهي ي واسطه به كه

 يا و منفرد صورت اين لندفرها مي تواند به .اند كرده پيدا اقتصادي -اجتماعي يا و
 هاي فعاليت اثرات واسطه ممكن است بهباشند و  داشته وجود تر گسترده اندازهاي چشم

 نقش به توجه ). با288: 2005شوند (رينارد، تخريب حتي و ديده آسيب يافته، تغيير انساني
 زمينه اين در زيادي مطالعات اخير در سال هاي  گردشگري، در ژئومورفولوژي هاي لندفرم

 موارد ذيل  اشاره داشت:   به توان مي تحقيقات اين جمله از كه گرفته صورت
 نقش به )2005كرنر ( ها، آن هاي جاذبه و ها ژئومورفوسايت مفهوم به )2005رينارد (

) به معرفي 2005گردشگري، پرالونگ ( هاي فرصت ايجاد در ترمال يا گرم آب هاي چشمه
 مخاطرات نقش ) به2006ها، برندولين ( روشي براي ارزيابي توان گردشگري مكان

) 2007همكاران( و ايتاليا، پانيزا ريل ژيك منطقه در گردشگران آسايش بر ولوژيكيژئومورف
) به بررسي مسائل مديريت 2007به بررسي ژئومورفوسايت هاي سارديناي ايتاليا، هوس (

 مديريت به )2008ژئوتوريسم در استان آلمريا در جنوب شرق اسپانيا، كوراتزا (
 )2008كوهستاني، تورتلوت( نواحي در گردشگران آسايش و امنيت جهت ها ژئومورفوسايت

گردشگري،  توسعه در ژئومورفولوژي اشكال نقش به ژئوتوريسم عنوان با خود كتاب در
) به بررسي 2008(  همكاران ) به معرفي شبكه جهاني ژئوپارك، لمان و2009پاتزاك (
آسيا و پلجرين  شرق جنوب و شناسي شرق زمين ميراث كتاب اول فصل در ژئوپاركها

 دليل به. اند پرداخته ژئومورفولوژيكي، مخاطرات و ژئوتوريسم ميان رابطه ) به تبيين2010(
 گردشگري صنعت اخير، هاي سال در مردم رفاه سطح نسبي افزايش و ارتباطات گسترش

همچون  اي پراكنده تحقيقات نيز ايران در. است رشد و توسعه روبه ايران كشورمان در
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 هاي فرصت ايجاد در ژئومورفولوژيكي اشكال تأثير به )1385ثروتي و همكاران (مطالعه 
 و ژئوتوريسمي اشكال بررسي به )1387ثروتي و همكاران ( همدان، استان در ريزي برنامه

 نقش به )1387همكاران ( و رودي احرار فارس، استان گردشگري توسعه راهبردهاي
 و قابليت به )1387رحماني( گردشگر، جذب در چابهار منطقه ژئومورفولوژي اشكال

) به معرفي 1388صدر( نكوئي زاگرس، در ژئومورفولوِي اشكال گردشگري هاي توانمندي
شاخه هاي زمين گردشگري در كتاب خود تحت عنوان مباني زمين   چارچوب و

 ژئومورفيكي مكانهاي توريستي اكو توانمندي ارزيابي به )،1389گردشگري، مختاري (
 پرالونگ پرداخته اند. روش ايران با استفاده از غرب شمال در آسياب خرابه آبريز حوضه

ها  لندفرم ژئومورفوتوريستي ) در خصوص توانمنديهاي1389( همكاران و شايان ارزيابي
 -با اهميت بگرد دارا نمكي روش پرالونگ نيز نشان داد كه گنبد اساس استان فارس بردر

 ) به تهيه1389است. بهنيافر و منصوري ( داراب ژئومورفوتوريسمي شهرستان فرم لند ترين
در  پارامتريك دهي وزن از استفاده با توسعه گردشگري آمايشي بندي پهنه جهت مدلي

AHP   پتانسيل ) به شناخت1389گلكمان مبادرت ورزيده اند. سبحاني ( آبريز حوضه در 
پرداخت. SWOT روش از استفاده با ردبيلاستان ا در سردابه آبگرم منطقه گردشگري

 مستعد مناطق شناسايي بهAHP روش  از استفاده ) با1390( همكاران و مقصودي
 از استفاده ) با1391همكاران ( و مرنجاب پرداخته اند. عزيزي منطقه ژئومورفوتوريسم در

دريافتند كه كرمانشاه پرداخته و  شهرستان هاي به ارزيابي ژئومورفوسايت Pereiraمدل
بهترين ژئوسايت منطقه براي توسعه گردشگري است. يماني و  بيستون كوه ژئوسايت

 اساس بر سيمره منطقه هاي ژئومورفوسايت ) قابليت هاي ژئوتوريسمي1391همكاران (
هاي  ) به بررسي توانمندي1391اند. فتوحي و همكاران ( پرالونگ را بررسي كرده روش

گردشگري بيستون پرداختند.  مقصودي و  هاي منطقه نمونه  ژئومورفوتوريسمي لندفرم
) در بررسي توانايي هاي ژئومورفوتوريستي كه در شهرستان مهاباد با 1393همكاران (

استفاده از روش كامنسكو انجام دادند دريافتند كه غار آبي سهوالن براي توسعه 
 -پتانسيل ارزيابي دنبال به )1393گردشگري، مستعدترين مكان مي باشد و آرا و همكاران (

 بختياري  و چهارمحال استان در پله چهل و عيسي سيد سرآب، غار سه هاي گردشگري
 پرالونگ پرداخته اند. مدل و كوچين) (مدل پرالونگ شده اصالح مدل براساس

 مستعد مناطق از يكي جغرافيايي متنوع شرايط از برخورداري با گناباد شهرستان 
 اشكال دشت اين در. است داده جاي خود در را جالبي هاي لندفرم كه است گردشگري
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 كه اند گرفته شكل اقليمي و ژئومورفيكي تحوالت و تغيير اثر بر زيبايي ژئومورفولوژيكي
 شناسايي ضمن است شده سعي پژوهش اين در. است آورده پديد را جالبي اندازهاي چشم

(به عنوان مستعدترين منطقه در شهرستان گناباد   غرب محدوده جنوب  ژئومورفيكي اشكال
 خصوصيات با مرتبط ژئوتوريستي توانمندي ها، آن هاي ويژگي براي توسعه گردشگري) و

 .گيرد قرار مطالعه مورد نيز ها لندفرم اين
 

 روش تحقيق
ها مورد استفاده قرار گرفت كه اهم  براي رسيدن به هدف پژوهش حجم زيادي از داده

  باشد: زير مي ها شامل موارد آن
 اي.  هاي توصيفي و كتابخانه هاي موضوعي و بررسي الف) منابع اسنادي مشتمل بر نقشه

 هاي پيمايش ميداني جهت تكميل فرايند پژوهش. ) دادهب
اي، با بررسي اسناد و مدارك مربوط به موضوع، اقدام  ي كتابخانه از طريق مطالعه ،ابتدا 

س با بررسي و بازديدهاي پهاي مورد نياز شده است. س به گردآوري اطالعات و داده
ها مشخص گرديد. پس از شناسايي شناسايي و موقعيت هر يك از آن ،ها ميداني، لندفرم

هايي با  ها در برگه هاي اين لندفرم گييژمورد مطالعه، و هاي ژئومورفولوژي منطقه لندفرم
 .2F1)1(جدول د ش ثبتهاي ژئومورفولوژيكي  ي شناسايي لندفرم عنوان برگه

 برگه شناسايي لندفرم ژئومورفولوژيکي -١جدول 
 شاخص شناسه

 
 

 موقعيت

 موقعيت نسبي

 موقعيت رياضي
 ارتفاع از سطح دريا 
 جمعيتيترين مركز  نزديك 
 فاصله از مركز استان و شهرستان 

 نحوه زايش ژئومورفولوژي
 فرآيندهاي غالب 
 سن 
                                                                                                                    

 ضميمه شده است. ،1قسمت پيوست  بت با كارشناسان دربرگه هاي شناسايي پرشده بوسيله بازديد ميداني و صح .1
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 هاي ژئومورفولوژي پديده
 شناسي سنگ 
 زمينه مطالعاتي 
 سازند اصلي 
 سازندهاي مجاور 

 ميزان اهميت گردشگري

  آموزشي-علمي زمينه گردشگري

  عموم مردم
  نحوه دسترسي

  خدمات گردشگري

  كاربري اراضي اطراف

 ماخذ: نويسندگان.
 

هاي مربوط به هر لندفرم براي تعيين ميزان توانمندي و قابليت  پس از تكميل برگه
استفاده شده  )2011و كوچين ( )2005رالونگ (پمدل دو  ها از  گردشگري لندفرم-زمين

 است. 
 

 مدل پرالونگ
توانمندي گردشگري يك لندفرم ژئومورفولوژيكي از چهار ميزان پرالونگ،  براساس مدل 

اقتصادي) قابل بررسي است.  -تاريخي و اجتماعي -جهت (زيبايي ظاهري، علمي، فرهنگي
هاي قابليت گردشگري لندفرم هاي  معيارهاي خاصي براي تعيين ارزش هر يك از جنبه

اقتصادي  -ي و اجتماعيتاريخ -ژئومورفولوژيكي از قبيل زيبايي ظاهري، علمي، فرهنگي
مشخص شده است. در چنين وضعيتي، ميزان توانمندي گردشگري يك لندفرم عبارت از 

 شود:  ميانگين چهار شاخصه فوق بوده و بدين شكل بيان مي
تاريخي+ ارزش -اقتصادي + ارزش فرهنگي-ارزش گردشگري = (ارزش اجتماعي

 علمي+ ارزش زيبايي ظاهري)
هاي گردشگري نسبت به ديگري كم يا  يك از ميزان ارزش در اين رابطه، وزن هيچ

ها بر ديگري در تعيين زياد نيست، زيرا دليل خاصي براي اهميت كم و يا زياد يكي از آن
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در ذيل به مفهوم هريك از  قابليت نظري گردشگري لندفرم ژئومورفولوژيكي وجود ندارد.
 :ها پرداخته شده استها و نحوه احتساب آناين ارزش

هاي  ارزش زيبايي ظاهري يك لندفرم ژئومورفولوژيكي به جنبه  ارزش زيبايي ظاهري: -
 شود: محاسبه مي ديدني و تماشايي ذاتي آن وابسته است. اين ارزش بر طبق رابطه زير

+ 4+ امتياز بند3+امتياز بند  2+ امتياز بند1امتياز كل ارزش زيبايي ظاهري= (امتيازبند 
 5بر ) تقسيم 5امتيازبند

هاي ژئومورفولوژيكي براساس معيارهايي همچون  ارزش علمي لندفرم  ارزش علمي: -
كميابي، جايگاه آموزشي، برخورداري از جغرافياي ديرينه و اكولوژريكي سنجيده 

  شود: شود. اين ارزش بر طبق رابطه زير محاسبه محاسبه مي مي
)+ ( امتياز 5/0×3تياز بند+ ( ام2+امتياز بند1امتياز كل ارزش علمي= (امتياز بند

 .5تقسيم بر  ) 6امتياز بند +5 )+ امتياز بند5/0×4بند
هاي هنري،  فرهنگي بر جنبه -در ارزيابي توانمندي تاريخي  فرهنگي: -ارزش تاريخي -

 .شود آداب و رسوم فرهنگي رايج در مكان ژئومورفولوژيكي تكيه مي
امتياز  + 3امتيازبند  + 2*2يازبندامت + 1بند امتياز  =امتياز كل ارزش تاريخي فرهنگي 

 6بر   تقسيم  5 بند امتياز + 4بند
هاي  اقتصادي به ويژگي -اقتصادي: در ارزيابي توانمندي اجتماعي -ارزش اجتماعي -

شود. امتيازها  برداري و كارآفريني آن در زمينه گردشگري لندفرم توجه مي قابل بهره
 شود: محاسبه مي فرمول ذيلبر اساس 
+ امتياز 3+ امتيازبند2+ امتياز بند1اقتصادي = (امتياز بند-اجتماعي ل ارزشامتياز ك

 .5) تقسيم بر 5+ امتياز بند4بند
وري لندفرم ژئومورفولوژيكي  ها به ارزيابي توانمندي ميزان بهره بعد از امتيازدهي لندفرم

 ي مورد مطالعه پرداخته شد.  محدوده
لندفرم ژئومورفولوژيكي شامل دو قسمت بوده و وري  ارزيابي توانمندي ميزان بهره

هايي براي امتيازدهي هر يك از  همانند ارزيابي توانمندي گردشگري، معيارها و مقياس
هاي ميزان  وري با مشخصه اجزا مشخص شده است. براين اساس، توانمندي ميزان بهره

 گردد: وري بيان مي ) بهرهY) و كيفيت (مختصه x(مختصه
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و زماني از لندفرم ژئومورفولوژيكي  ي فضايي استفاده ميزان بيانگر  وري: هرهميزان ارزش ب
آيد و امتياز بندهاي آن بر اساس  وري از رابطه زير به دست مي است. ارزش ميزان بهره

 گردد.  محاسبه مي 2جدول 
 .4تقسيم بر ) 4امتياز بند +3امتياز بند +2امتياز بند +1وري = (امتياز بند ارزش كل ميزان بهره

 
ژئومورفولوژيكي  لندفرم گردشگري معيار چهار از استفاده چگونگي براساس يور بهره كيفيت

 شوند. محاسبه مي 3هاي آن بر طبق جدول  و امتياز بندي شود محاسبه مي
 .4) تقسيم بر 4+امتيازبند3+امتيازبند2+ امتيازبند1وري = (امتيازبند كيفيت بهره

 برداري يک مکان ژئومورفولوژيکي ارزيابي معيار ميزان بهره در امتيازدهي مقياس و معيار -٢جدول

 ۱ ۷۵/۰ ۵/۰ ۲۵/۰ صفر 
مساحت مورد  -1

 )استفاده (هكتار
 10بيش از  10تا  5بين  5تا  1بين  1كمتر از  صفر

 برداري اقتصادي : اين بند به مساحتي از مكان ژئومورفولوژيكي كه به منظور گردشگري و بهره1بند
گيرد. بستگي دارد. اين مساحت ممكن است شامل كل مكان ژئومورفولوژيكي و يا  مورد استفاده قرا مي

 قسمتي از آن باشد.
تعداد  -2

 ها زيرساخت
 10بيش از  10تا  6بين  5تا  2بين  1 صفر

 ها هاي حمل و نقل، اطالعاتي، اسكان، بازديدها و سوغاتي : عبارت است از مجموع زيرساخت 2بند
 شوند. رو  در اين شاخص محاسبه نمي موجود در مكان ژئومورفولوژيكي مسيرهاي پياده

اسكان فصلي  -3
 (روز)

- 
 90از يك تا 

 روز (فصل)

 180تا  91از 
روز (دو 

 فصل)

تا  181از 
روز  270

 (سه فصل)

 360تا  270از 
 روز (چهارفصل)

ژئومورفولوژيكي در طول سال مورد استفاده قرار : اين بند با تعداد روزها يا فصولي كه مكان 3بند 
برداري از مكان ژئومورفولوژيكي در طول سال مداوم نباشد. امتياز بر  گيرد. در صورتي كه بهره مي

 شود. اساس ميانگين ساالنه محاسبه مي
اسكان روزانه  -4

 )(ساعت
 صفر

 3كمتر از 
 ساعت

 6تا  3بين 
 ساعت

 9تا 6بين 
 ساعت

 ساعت 9بيش از 

: عبارت است از تعداد  ساعات روزانه استفاده از مكان ژئومورفولوژكي، در صورتي كه بهره 4بند 
 شود. برداري روزانه در طول سال متغير باشد. امتياز بر اساس ميانگين ساالنه محاسبه مي
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برداري از يک مکان  در ارزيابي معيار کيفيت بهره  امتيازدهي مقياس و معيار -٣ جدول
 ژئومورفولوژيکي 

 ۱ ۷۵/۰ ۵/۰ ۲۵/۰ صفر 

استفاده از  -۱
 زيبايي ظاهري

بدون هر گونه 
 تبليغات

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي چند 

 محصول

چندين اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

چندين اقدام 
حمايتي و 
معرفي چند 

 محصول
هاي ديدني مکان ژئومورفولوژيکي با توجه به تبليغات از طريق انواع  : در اين بند استفاده از پديده ۱بند

هاي کامپيوتري، مطبوعات و ...) و محصوالت مدنظر  ها (تهيه برشور، تابلوهاي تبليغاتي، سايت حمايت
 است.

استفاده از  -۲
 ارزش علمي

بدون هرگونه 
 آموزشيامکان 

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي چند 

 محصول

چندين اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

چندين اقدام 
حمايتي و 
معرفي چند 

 محصول
برداري آموزشي  هاي علمي مکان ژئومورفولوژيکي با توجه به بهره : در اين بند استفاده از جذابيت ۲بند

هاي آموزشي و ...) و  ابزارهاي متلف حمايتي (برپايي نمايشگاه تورهاي آموزشي، و اعالناز طريق 
 محصوالت مدنظر است.

استفاده از  -۳
 ارزش فرهنگي

بدون هرگونه 
 امکان آموزشي

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي 

 چندمحصول

يک  اقدام 
حمايتي و  
معرفي چند 

 محصول

چندين اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

چندين اقدام 
حمايتي و 
معرفي چند 

 محصول
برداري  هاي فرهنگي مکان ژئوموفولوژيکي با توجه به بهره : در اين بند استفاده از جذابيت ۳بند

هاي آموزشي و  آموزشي از طريق ابزارهاي مختلف حمايتي (برپايي نمايشگاه تورهاي آموزشي و اعالن
 ...) و محصوالت مدنظر است.

ز استفاده ا -۵
ارزش 

 اقتصادي (نفر)

بدون 
 بازديدکننده

 ۵۰۰۰کمتر از 
تا ۵۰۰۰بين 

۲۰۰۰۰ 
 ۲۰۰۰۰بين 
 ۱۰۰۰۰تا 

بيش از 
۱۰۰۰۰۰ 

: در اين بند استفاده از امکانات بالقوه اقتصادي مکان ژئومورفولوژيکي بر اساس تعداد بازديدکننده  ۵بند
 سوددهي مکان ژئومورفولوژيکي نيست.باشد. امتياز اين بند بيانگر ميزان  در طي سال مدنظر مي

 
 زيرا زياد نيست؛ يا كم ديگري به نسبت گردشگري هاي ارزش از يك هيچ وزن

 نظري قابليت تعيين در ديگري، بر آنها از يكي زياد يا كم اهميت براي خاصي دليل
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 عيارهاي مورد از يك هر وزن ندارد. دامنه وجود ژئومورفولوژيكي لندفرم گردشگري
 يك از هر به امتيازها تعلق نحوه دو و سه جداول در كه است يك تا صفر بين بررسي

در نهايت، محقق براي امتياز دادن به هريك  .است گرديده مشخص بررسي مورد عيارهاي
 ها از بازديدميداني، مصاحبه با مردم بومي و نظركارشناسان مرتبط استفاده كرد.از ارزش

 
 روش کوچين

مدلي را به عنوان مدل اصالح شده پرالونگ طرح كرد. در  2011سال كوچين در  گابريال
نهايي  كننده براي احتساب ارزش اين مدل سه ارزش ساختاري، افزوده و محدود

 ژئومورفوسايت براساس فرمول ذيل به كاربرده مي شود:
 

 ارزش نهاي ژئومورفوسايت =(ارزش ساختاري+ارزش افزوده)  -ارزش محدودكننده
 

هريك از ارزش هاي مدل كوچينگ بواسطه، تعدادي معيار و شاخص مورد ارزيابي 
 :استقرار مي گيرند. جداول ذيل نمايانگر هر ارزش با معيارها و شاخص هاي مرتبط با آن 

 هاي ارزش ساختاري . معيارها و شاخص٤جدول

 توضيحات شاخص معيار
 امتياز

(ضعيف، متوسط، 
 خوب ، عالي)

 ژئومورفيكي

  دخيل در پيدايشتعداد عوامل  منشا پيدايش
  فعال بودن فرآيندهاي شكل زا ديناميك

 پيچيدگي
 عناصر ژئوموفولوژيكي و  تنوع

 شناسيچينه 
 

  - وضعيت حفاظتي
  در سطح ملي و بين المللي كميابي

 شناسي زيبايي

  ارزيابي ظاهر شكل منظر
  تنوع رنگ لندفرم رنگ

  خودي خود يا از طريق مكاني مشرفبه  قابليت ديد
توسعه عمودي در 

 سطح زمين
  در سطح يا زير سطح زمين بودن لندفرم
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 هاي جذابيت
 چشم انداز

-  

  - پوشش گياهي اكولوژيكي
  - وضعيت جانوري 

 
وضعيت كنوني 

حفاظت ا ز 
 ژئوموفوسايت

-  

 

 هاي ارزش افزوده . معيارها و شاخص٥جدول

 امتياز توضيحات شاخص معيار

(ضعيف، متوسط، 
 خوب، عالي)

 

 

 

 فرهنگي

  - اهميت تاريخي

  سن سايت زمين باستان شناسي

  وجود اماكني همچون مسجد اهميت مذهبي

دفعات معرفي در آثار هنري، عكاسي و  ارزش هنري
 نقاشي

 

برگزاري جشنواره هاي 
 فرهنگي و معماري

-  

 

 

 

 علمي

جذابيت علمي آموزشي براي  داشتن جذابيت آموزشي
 مراكز علمي و محققين

 

  نسبت به وجود و ويژگي هاي سايت آگاهي علمي

نشانگر فرآيندهاي 
 ژئومورفولوژيكي

وجود عالئمي از فرآيند غالب 
ژئومورفولوژيكي در سايت مورد 

 مطالعه

 

  نمود و ارزش علمي داشتن نمود علمي

  -اهميت به لحاظ 
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و جغرافيايي ديرينه 
 تشكيالت سازنده

 

 

 

 

 

 گردشگري

تعداد فعاليت هاي 
 گردشگري خاص

-  

پتانسيل گردشگري در 
 سايت در سطح متنوع

  

  نوع حمل و نقل و مسافت دسترسي

وجود زيرساخت ها و 
فاصله آن ها از 
 ژئومورفوسايت

  مثل جاده

  مثل فاصله از بيمارستان فاصله از مراكز خدماتي

   تسهيالت

ويژگي هاي اقتصادي 
 اجتماعي منطقه

  فاصله از مراكز شهر

وضعيت بهره برداري 
 فعلي از گردشگري

  اتفاقي، فصلي

  راه هاي ارتقاء سايت سطح ارتقا سايت
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 هاي محدود كننده . معيارها و شاخص٦جدول

 امتياز توضيحات شاخص معيار

(ضعيف، متوسط، 
 خوب، عالي)

در برابر آسيب پذيري 
 فرآيندهاي طبيعي

  آسيب پذيري در برابر فرآيندهاي فرسايشي -

ميزان دخالت  و دستكاري انساني در قالب  - هاي آنتروپيكفعاليت
 فعاليت هاي مختلف

 

  مثل وجود يا عدم وجود آلودگي هاي محيطي - عناصر نازيبا
  
امتيازدهي در روش كوچين بسيار شبيه به روش پرالونگ مي باشد. امتياز شاخص ها از    

تا  5/0متوسط،  از  5/0تا  25/0ضعيف، از  25/0تا  0مي باشد. بدين صورت كه  از  1تا  0
،  بر اساس اطالعات اوليه بنابراينعالي در نظر گرفته مي شود.  1تا  75/0خوب و از  75/0

 لندفرم مورد مطالعه جداول روش كوچين تكميل شد.بدست  از چهار 
 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه 
گناباد يكي از شهرستانهاي خراسان رضوي است كه در جنوب اين استان واقع است و 

كيلومتر مربع دارد. اين شهرستان از شمال به تربت حيدريه وكاشمر،   9573مساحتي معادل 
باشد. مركز آن خولف،  از جنوب به قاين محدود مياز غرب به فردوس و از مشرق به 

كيلومتر از مشهد مقدس قرار دارد. ارتفاع متوسط اين ناحيه از سطح  270گناباد و در فاصله 
). عالوه بر موقعيت شهرستان گناباد،  نقشه دو منطقه 1متر مي باشد (شكل  1100دريا 

3Fاصلي مرتبط با پژوهش حاضر (درب صوفه و تك زو)

به صورت جداگانه در ادامه   نيز 1
 ).3و  2آورده شده است (شكل 

 
 
 

                                                                                                                   
 آورده شده است.، 2به منظور جلوگيري از افزايش حجم مقاله، نقشه موقعيت مناطق خانيك و كالته نو در پيوست  -1



 

 
 . موقعيت خراسان رضوي و  شهرستان گناباد 1شكل

 



 

 

 

 

 
 . موقعيت منطقه تك زو در حوزه كالت گناباد2شكل

 

 در حوزه موقعيت تك زو



 

 

 
 

 
 .موقعيت منطقه درب صوفه در حوزه بند زيبند گناباد3شكل

 

 در حوزهموقعيت درب صوفه 
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 لندفرم هاي ژئومورفولوژيکي محدوده مورد مطالعه
هاي ژئومورفولوژيكي عبارت از يك عارضه ژئومورفولوژيكي است كه با توجه به  لندفرم

شناختي و  تاريخي، زيبايي-هاي علمي، فرهنگي ن داراي ارزشادرك و شناخت انس
ها ممكن است كه دربردارنده يك  اين لندفرم). 4: 2001(پانيزا،اقتصادي است  -اجتماعي

ها را دچار تواند آن انداز ژئومورفولوژيكي باشند و اقدامات انساني مي ديده و چشمپيا چند 
ها را تخريب ها خساراتي را وارد كرده و در بعضي مواقع حتي آن تغيير و تحول كند، به آن

هاي  هاي ژئومورفولوژيكي با عناويني مثل سرمايه رمادبيات تحقيقاتي، لندف كند. در
، )365: 1994(كارتون، هاي ژئومورفولوژيكي ، جاذبه)13: 1993(پانيزا،ژئومورفولوژيك 

اند. در طي  و غيره بيان و توصيف شده )1: 2007(رينارد، اندازهاي ژئومورفيكي چشم
ر چوب عناويني مانند: هاي اخير مواريث ژئومورفولوژيكي از نظر كيفيت در چها سال

،  )197: 2005(سرانو، هاي مواريث طبيعي لندفرم)، 306: 2005(كوراتزا، ارزيابي محيطي
بررسي ميداني و اند.  غيره، مورد ارزيابي قرار گرفتهو  )170: 2007(پريرا، هاي طبيعي اركپ

بشار زو تصاوير ماهواره اي نشان دادكه كوهستان و صفه درب صوفه ،آبشار درب صوفه، آّ
هاي ژئوموفوتوريسمي محدوده جنوب و صخره پرتگاه هاي زو، خانيك و كالته نو  لندفرم

 يك عنوان به شناسايي برگه يك قالب ها در لندفرم از يك هر غربي گناباد هستند. ويژگي
 فرم ها ثبت شد. لند ژئومورفولوژيكي از سند

 
 بحث و نتيجه گيري

 نتايج حاصل از مدل پرالونگ
-هاي صورت گرفته در مورد چهار لندفرم مورد نظر را نشان ميذيل نتايج ارزيابيجدول 

 دهد:
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 محدوده لندفرم هاي ژئومورفولوژيکي وري بهره و گردشگري عيار ارزيابي آمار خالصه .٧ جدول
 پرالونگ روش به مطالعه مورد

    لندفرم 
 ژئومورفولوژيکي

 

 ارزش

کوهستان و 
صفه درب 

 صوفه
 

 آبشار
درب 
 صوفه

صخره 
هاي  پرتگاه

کارستي 
 تک زو

آبشار 
 تک زو

 نوکالته  خانيک

 ٣٥/٠ ٤٩/٠ ٤٨/٠ ٥٣/٠ ٥٣/٠ ۶۳/۰ ارزش زيبايي

 ٢٥/٠ ٣٧/٠ ٤٦/٠ ٥١/٠ ٥١/٠ ٤٦/٠ ارزش علمي

ارزش تاريخي 
 فرهنگي

٤٠/٠ ٤٢/٠ ٤٦/٠ ٣٥/٠ ٣٨/٠ ٤٦/٠ 

 ٤١/٠ ٤٠/٠ ٤٦/٠ ٤٦/٠ ٥٦/٠ ٦١/٠ ارزش اقتصادي

 گردشگري ارزش

 (عيار گردشگري)
٣٥/٠ ٤٢/٠ ٤٦/٠ ٤٥/٠ ٤٩/٠ ٥٤/٠ 

 ٣٣/٠ ٣٩/٠ ٤٩/٠ ٦٣/٠ ٤٤/٠ ٧٧/٠ وري ارزش ميزان بهره

ارزش کيفيت 
 وري بهره

٣٢/٠ ٤٥/٠ ٤٩/٠ ٥١/٠ ٦٣/٠ ٧٤/٠ 

ميانگين ارزش بهره 
 وري(عيار بهره وري)

٣٢/٠ ٤٢/٠ ٤٩/٠ ٥٧/٠ ٥٣/٠ ٦٥/٠ 

 
هاي ژئومورفولوژيكي  محاسبه ارزش گردشگري لندفرم از  آمده باتوجه به مقادير بدست 

ها، كوهستان درب صوفه بيشترين امتياز را به خود محدوده مورد مطالعه و مقايسه آن
ترين لندفرم ژئومورفولوژيكي  دانست. توان آن را به عنوان پر جاذبهاختصاص داده و مي

و آن را بر ديگر لندفرم ها  هاي درب صوفه را باال برده استآنچه ارزش و اهميت كوه
برتري بخشيده، زيبايي خاص و عظمت جذاب كوهستان صوفه است، تبليغات دهان به 

ست كه ا دهان مردم بومي، زيبايي هاي ظاهري مكان، هواي دلپذير منطقه، از ديگر داليلي
باعث شده اين لندفرم امتياز باالتري را به خود اختصاص دهد. پس از كوهستان درب 
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هاي زو، خانيك و كالته نو ه به ترتيب آبشار درب صوفه، آبشار زو و صخره پرتگاهصوف
هاي دهد كه ارزش گردشگري لند فرمدر تبه هاي بعدي قرار گرفته اند. ارزيابي نشان مي

 ژئومورفولوژي در محدوده مورد مطالعه به دليل باال بودن ارزش اقتصادي هر يك از آنها
تصادي ارزش ظاهري نيز نقش قابل توجهي در باال بردن ارزش ست. همراه با ارزش اقا

ها برقرار توجه الزم مبذول گردشگري دارد. بدين ترتيب بايد به رابطه اي كه بين ارزش
 گردد.

كوهستان درب صوفه داراي باالترين ارزش زيبايي ظاهري و ارزش اقتصادي اجتماعي 
دو ارزش نسبت به يكديگر است. در  باشد و اين موضوع بيانگر ارتباط نزديك اينمي

تمامي لند فرم ها با افزايش ارزش زيبايي، ارزش علمي نيز افزايش يافته است. سه ارزش 
كه  زيبايي ظاهري، ارزش اقتصادي و علمي ارتباط نزديكتري با يكديگر دارند در حالي

را نشان ها فرهنگي رابطه كمتري باديگر ارزش –روند افزايش و كاهش ارزش تاريخي 
  دهد.مي

 
 نتايج حاصل از مدل كوچين

نتايج بدست آمده از  بررسي هر شش لندفرم كوهستان و صفه درب صوفه، آبشار درب  
صوفه، صخره پرتگاه هاي كارستي تك زو ، آبشار تك زو، خانيك و كالته نو بر اساس 
ارزش نهايي، ارزش ساختاري، ارزش افزوده و ارزش محدود كننده به تفكيك در جدول 

 ذيل آورده  شده است:
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. نتايج ارزش نهايي، ساختاري، افزوده  و محدود كننده کوهستان و صفه درب صوفه ٨جدول 
 آبشار درب صوفه، صخره پرتگاه هاي کارستي تک زو و آبشار تک زو

لندفرم 
 ژئومورفولوژيکي

 

 ارزش

کوهستان و 
صفه درب 

 صوفه

آبشار درب 
 صوفه

صخره 
هاي  پرتگاه

کارستي 
 تک زو

آبشار 
 تک زو

 کالته نو خانيک

 ٢٣/٤ ٥٩/٥ ٦٤/٦ ٧٥/٧ ٢٥/٧ ٨٥/٨ ارزش ساختاري

 ٢٢/٧ ٨ ٦١/٨ ٢٠/١٠ ٣٩/٩ ٥٠/١١ ارزش افزوده

 ٥/٠ ٥/٠ ٧٥/٠ ٦٢/٠ ٦٥/٠ ٥٦/٠ ارزش محدودكننده

 ٩٥/١٠ ٠٩/١٣ ٥/١٤ ٣٣/١٧ ٩٩/١٥ ٧٩/١٩ ارزش نهايي
 

گونه كه جدول فوق نشان مي دهد بر اساس روش كوچين نيز منطقه كوهستان و  همان
درب صوفه از بيشترين پتانسيل براي توسعه گردشگري برخوردار مي باشد. پس از آن صفه 

به ترتيب صخره پرتگاه هاي كارستي تك زو ،آبشار درب صوفه، آبشار تك زو ، خانيك 
 و كالته نو مستعد  فعاليت هاي گردشگري مي باشند.

 
 نتيجه گيري

چشم اندازهاي زيباي محيط لذت ديدگاه اكثر گردشگران داخلي ايران اين است كه از 
ببرند تا اينكه نگرش ژئوتوريسمي را تجربه كنند. در اين پژوهش سعي شده است؛ ارتباطي 

هاي ژئومورفولوژيكي منطقه با توريسم برقرار كند و اين موضوع را در بين ويژگي
چارچوب لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي در نقاط مختلف محدوده مورد مطالعه مورد 

هاي جذاب يابي قرار دهد. نتايج نشان داد محدوده كوچكي از شهرستان گناباد لندفرمارز
ژئومورفولوژيكي دارد كه قابليت مطرح شدن به عنوان يك مكان گردشگري را داراست و 

هاي  ها و چشم اندازهاي ژئوتوريسمي آن با فرايندها و سيستمباتوجه به اين كه تمام جاذبه
ارتباط بوده، اين فرايندهاي طبيعي مورد بررسي قرار گرفتند. بر طبق ژئومورفولوژيكي در 

، صخره صوفه، آبشار درب صوفه، آبشار زو نتايج تحقيق شش لندفرم كوهستان درب
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هاي كارستي زو، خانيك  و كالته نو در محدوده مورد مطالعه شناسايي و مشخص  پرتگاه
و روش پرالونگ و كوچين، كوهستان درب هرد  كه بر اساس شدند. ارزيابي نهايي نشان داد

 ها نيز از صوفه داراي بيشترين قابليت و توانمندي در گردشگري است و ساير لندفرم
اينكه بر اساس روش  بر هاي مطلوبي براي توسعه گردشگري برخوردارند. عالوه پتانسيل

دي كوچينگ، ارتباط نزديكي ميان ارزش زيبايي ظاهري، ارزش علمي و ارزش اقتصا
 اجتماعي بر قرار است.

موضوع ديگري كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت؛ ارزش بهره وري لندفرم ها 
كه باز هم كوهستان درب صوفه به علت نزديكي زياد به روستاي مجاور (درنتيجه  بود

برخوردار است. عدم وجود امكانات رفاهي، 65/0امكانات اوليه رفاهي) از بيشترين امتياز
هاي پزشكي كافي در تمام نقاط مذكور، عدم تبليغات و معرفي بجاي اشتي، فوريتبهد

هاي گردشگري،  باعث كند شدن روند توسعه گردشگري پايدار لندفرم هاي توانمندي
 ژئومورفولوژيكي در اين محدوده شده است.

به ي ديدگاه و نگرشي تازه نسبت ترين دستاورد اين تحقيق، ارائهكلي مهم به طور
قابليت و توانمندي گردشگري لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي  منطقه جنوب غربي شهرستان 

رود با پيگيري پژوهشگران چهارچوب مفهوم ژئوتوريسم است. انتظار مي در  گناباد
كشورمان ماهيت و پتانسيل لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي در راستاي توسعه گردشگري 

 شود. پايدار بيشتر از گذشته پديدار
 

 
 منابع 
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