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چکیده
چشماندازهای ویژهی ژئومورفولوژیک از مفاهیم جدیدی است که با تأکید بر تعیین مکانهای ویژه و
باارزش گردشگری ،وارد ادبیات جغرافیایی وگردشگری شده است .ژئومورفوسایتها با ترکیب مواریث
مقالهی
فرهنگی ،تاریخی و اکولوژیکی ،توانهای بالقوهای را درراستای گردشگری پایدار عرضه میکنند .در 
حاضر با بهرهگیری از روش  Pereiraو بررسیهای میدانی ،قابلیت ژئومورفوسایتهای پارک ملی کویر مورد
ارزیابی قرارگرفته است .در این پژوهش با استناد به روشهای پیمایشی ،از مجموع دو عیارعلمی و عیارمکمل،
ارزشهای ژئومورفولوژیکی هرچشمانداز از دیدگاه گردشگری شناسایی میشود وسپس ارزش مدیریتی آنها
از مجموع عیارمحافظت و عیاراستفاده بدست میآید .از جمع این دو عیاراصلی امتیازنهایی ارزش هر
ژئومورفوسایت بدست میآید .اساساً ارزشگذاری هر ژئومورفوسایت نقش قابل توجهی در برنامهریزی
متناسب با پتانسیلهای ژئومورفوتوریستی منطقه و نیز سرمایهگذاریهای عمرانیجهت جذبگردشگر فراهم
خواهدکرد .نتایج تحقیق نشان داد ،از میان لندفرمهای مورد بررسی ،تپههای ماسهای با امتیاز ( )41/86باالترین
امتیاز را در کل سایتها دارا هستند .همچنین این روش پیشنهاد میکند برنامهریزی و توسعهی گردشگری در
آینده با رعایت مسائلی که بیشتر بر روی پایداری تاکید دارند ،انجام شود.
کلیدواژهها :ژئومورفوسایت ،ژئومورفوتوریسم ،روش ،Pereiraقابلیتهای گردشگری ،پارک ملی کویر.
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مقدمه
ژئوسایت 1و ژئومورفوسایت 2دو مفهوم جدید در مطالعات گردشگری هستند که با
تأکید بر تعیین مکانهای ویژه و با ارزش گردشگری ،وارد ادبیات جغرافیایی و
گردشگری شده است ) .(Ielenicz,2009:7در طی دههی گذشته تالشهای متعددی
در ارزیابیکیفیتمواریثژئومورفولوژیکی و قابلیت ژئومورفوسایتهای گردشگری از
جهات مختلف صورت گرفته است ) .(reynard er al, 2007:148به طور کلی
ژئوسایتها مکانهایی هستند که دارای شکلها و فرایندهای جالب زمین شناسی و
ژئومورفولوژیکی هستند که در صورت ایجاد زیرساختهای گردشگری ،تبدیل به
یک ژئوسایت میشوند(حاجعلیلو و نکوئی صدری .)86 :4831،به این ترتیب
ژئومورفوسایت ها یا مکانهای ویژهی ژئومورفولوژیکی ،به معنای اشکالی سطحی
هستند ،که برای ادراک و بهرهبرداری گردشگری انسان دارای ارزشهای ویژهای در
زمینههای علمی ،اکولوژیکی ،فرهنگی ،زیباییو اقتصادی هستند ( Pereira et al,
 )2007:159و به عنوان یکی از عناصرمهم مناطق حفاظت شدهی طبیعی دارای
ارزشهای طبیعی ،فرهنگی و در مجموع یک چشم انداز طبیعی ویژه هستند ،که به
خودی خود و یا ترکیب مواریث فرهنگی ،تاریخی و اکولوژیکی ،توانهای بالقوه ای
را در راستای گردشگری پایدار عرضه میکند(شایان ودیگران .)41 :4863 ،حفاظت و
مطالعهی ارزش واحدهای ژئومورفولوژیک در مناطق حفاظتشده ممکناست از
سهدیدگاه مدنظر باشد )4( :بر پایهی اکوسیستمها و مساکن طبیعی؛ ()8به صورت چشم
انداز درحالتی کلی؛ و ( )8از بعد ارزش طبیعی و واقعی محیط طبیعی .در حال حاضر
بیشتر نگرش اول حاکم است ،و نتیجهی این امر تخریب قابلتوجه اشکال
ژئومورفولوژیک است که عناصری ارزشمند برای محافظت ،تحقیق ومدیریت هستند.
در دیدگاهدوم ،ژئومورفوسایتها در قالب چشماندازهای فرهنگی تعریف شدهاند که
3
درآن سایتها در کنار عوامل فرهنگی و آموزشی و ...تعریف میشوند .پانیزا ()8114
معتقد است؛ نقطهی تالقی این دیدگاهها در دیدگاه سومی جمع بندی میشود و اشاره
میکند که محیط ،تاریخ ،فلسفه و فرهنگ باید در مطالعهی ژئومورفوسایتها دخالت
1- Geosite
2- Geomorphosite
3- Panizza
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داده شود .با استفاده از این روش ،مناطق محافظتشده ارزشهای میراثی و تاریخی نیز
کسب میکنند).(Comanescu et al, 2011:1161
با توجه به اهمیت نقش لندفرمها و ژئومورفوسایتها در طی دههی اخیر کارهای
مختلفی در این رابطه صورت گرفته است .از جملهی این تحقیقات در سطح جهان
میتوان به پرییرا 1که) (به ارزیابی قابلیتهای ژئومورفوسایتهای گردشگری در
پارک ملی Montesinhoدر کشور پرتقال پرداخته است ،که در این مقاله تعداد
451ژئومورفوسایت جهت بررسی انتخاب شدند که در پایان از بین آنها 88
ژئومورفوسایت ،دارای قابلیت سرمایهگذاری در بخش گردشگری انتخاب شدند که
باالترین امتیاز در این بین 45/84بدست آمدهاست .همچنین رینارد و دیگران ) (به
ارائهی یک روشنو در ارزیابی ژئومورفوسایتها پرداخته است این روش به ارزیابی
(ارزش علمی و مکمل) ژئومورفوسایتها در  blenio vallyو  lucomagno areaدر
کشور سویس میپردازد .نتایج این پژوهش نشانداد ناحیهی کارست 2در دو ناحیه از
ارزش باالی ژئومورفوتوریستی برخورداراند و در هر دو ناحیه باالترین امتیازها را
کسب کردهاند .همچنین سرناو وگونزالز ـ تروبا به بررسی ارزش مکانهای
ژئومورفولوژیک در پارک ملی The Picos de Europaپرداخته است نگارنده با
طبقهبندی این سایتها در گروههای مشخص ،ارزش آنها را در هر کدام از معیارها
تعیین کرده است .از دیگر کارهای صورت گرفته میتوان به پژوهش انجام شده توسط
کامنسکو و دیگران ) ،(در ارزیابی ژئومورفوسایتهای درهی  Visteaاشاره نمود.
در کشور ایران نیز تحقیقات مختلف و پراکندهای در بخشهایی از کشور صورت
گرفته است از جمله نکوئی صدری( )4866در کتابی با عنوان مبانی زمین گردشگری،
به چارچوب اصلی این شاخه از گردشگری و شاخههای علمی آن پرداخته است.
ثروتی و همکاران( ،)4864به مطالعهی تاثیر اشکال ژئومورفولوژیک در ایجاد
فرصتهای برنامه ریزی در استان همدان پرداخته است .مختاری( ،)4863به ارزیابی
توانمندی اکوتوریستی مکانهای ژئومورفیکی حوضهی آبریز آسیاب خرابه در شمال
غرب ایران به روش پرالونگ پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که به دلیل
ارزش باالی آسیاب خرابه و کم بودن ارزش سایر ژئومورفوسایتها ،این سایت در
1- Pereira
2- karstic area
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خطر هجوم گردشگران قرار دارد و نیازمند برنامه ریزی و حفاظت بیشتر است .شایان و
همکاران ( )4863نیز در تحقیقی مشابه درشهرستان داراب در استان فارس به ارزیابی
توانمندیهای ژئومورفوتوریستی لندفرمها به روش پرالونگ ،به طبقهبندی و
ارزشگذاری ژئومورفوسایتهای منطقهی مورد مطالعه پرداختند.
یکی از مهم ترین مناطق ژئومورفوسایتها در ایران ،که سهم قابل توجهی
ازمساحت کشور را به خود اختصاص داده اند ،مناطق بیابانی وکویری هستند ،که دارای
زیبایی ،تنوع و چشم انداز ویژهای در سیمای جغرافیای طبیعی ایران هستند .از نظر
مفهومی بیابان 1پدیدهای ژئومورفوکلیمایی است که از نظر پوشش گیاهی فقیر بوده و
فرایندهای بادی به عنوان عاملی موثر و اساسی در سیستمهای فرسایشی این محیطها
تسلط دارند ( .(Ritter et al,2002:295مساحت بیابانها در حدود  88/8کیلومترمربع یا
 81درصد در سطح کرهی زمین را در بر میگیرد(.(Slaymarker et al,2009:276
این عوارض به طور کلی به دو دستهی اصلی بیابانهای سپری و پالتفرمی و بیابانهای
مربوط به ساختمانهای کوهستانی و حوضههای رسوبی طبقه بندی میشوند (ثروتی،
 .)11-18 :4868کویرها نیز از دیگر ژئومورفوسایت ها در مناطق خشک ایران ،شامل
محیطهای پست و مسطحی هستند که در دشتهای آبرفتی مناطق خشک گسترش
یافتهاند (کلینسلی )4 :4864،و قشرهای نمکی به شکل پوششی گسترده سطح این مناطق
را میپوشانند(احمدی.)484 :4844 ،
درکشور ایران بهرغم وجود ژئومورفوسایتهای مناطق خشک از جمله تنوع
چشماندازها و اشکال ژئومورفولوژیک ،در زمینهی ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتها و
جنبههای مدیریت و برنامهریزی آن روند منسجم و نظاممندی وجود ندارد .بنابراین
نیازمند روشهایینو برای توسعهی ارزشهای علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و مانند آن
هستیم) .(Reynard and Panizza,2005: 286چرا که این نوع جاذبهها در ایران ،سهم
قابل توجهی از مساحت کشور را به خود اختصاص دادهاند ،و دارای قابلیتهای متعدد
در زمینهی گردشگری هستند به ویژه این که به صورت پارکملی و منطقهای محافظت
شده قرار گیرند .از آنجا که ارزش ژئومورفوسایتها در نزد مردم عامه و حتی برخی از
علوم نادیده گرفته شده است ،بدیهی است اگر برنامه ریزان سیاحتی کشور ،این
1- Desert
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ویژگیها و جاذبهها را در برنامههای توسعهی گردشگری خود لحاظ کنند بالطبع
شانس موفقیت بیشتری در افزایش ارزشهای گردشگری و مدیریتی آن فراهم خواهد
شد (نوجوان و دیگران .)13 :4866 ،به طوری که برقراری توازن اقتصادی ،حفاظت از
میراثهای طبیعی ،جلوگیری از تخریب محیط ،ایجاد فرصتهای شغلی ،ارتقای
کیفیت چشم اندازهای فرهنگی از جمله ره آوردهای مثبت این نوع گردشگری است
(نگارش و دیگران.)43 :4866،
پارک ملی کویر به منزلهی یکی از مناطق بیابانی و کویری به لحاظ موقعیت
جغرافیایی خود ،امکانات بالقوهی مناسبی را برای توسعهی مسائل اقتصادی ،اجتماعی،
صنعتی ،در زمینهی توسعه گردشگری در جنوب و غرب دشت کویر فراهم کرده
است .از این رو این منطقه که امروزه به مثابه یک پارک ملی شناخته شده است،
میبایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .در این مقاله با بهرهگیری از
روش Pereiraو بازدیدهای میدانی ،اقدام به ارزیابی قابلیتهای گردشگری
ژئومورفوسایتهای آن شده است .نتایج حاصل میتواند گام بلندی را در برنامهریزی
گردشگری متناسب با پتانسیلهای گردشگری این منطقه و سرمایه گذاریهای عمرانی
به منظور جذب گردشگر و تورهای زمین گردشگری فراهم کند.

موقعیت منطقهی مورد مطالعه
قلمرو جغرافیایی این تحقیق را پارک ملی کویر واقع در دشت کویر تشکیل میدهد
که متشکل از مناطقی بیابانی و کویری به صورت توأم است (شکل .)4-این منطقه به
علّت شرایط ویژهی ژئومورفولوژیکی و مناظر طبیعی بیهمتایش که گویای عناصر و
اجزای کویر است ،جاذبههای خاصِّ ژئومورفولوژیکی و ژئوتوریسمی دارد که در
صورت مطالعه و شناسایی قابلیتهای گردشگری آن و برنامه ریزی الزم در این
خصوص ،توانایی تبدیل شدن به منطقهای ژئوتوریسمی فوق العاده را دارد(مقصودی و
دیگران .)4 :4831 ،پارک ملی کویر با مختصات جغرافیایی  54/88الی  58/11طول
شرقی و  81/44الی  85/48عرض شمالی در استان سمنان قرار دارد و مساحت آن
 118111هکتار وسعت دارد(جهانیان .)54 :4866 ،این منطقه از نظر تقسیمات سیاسی
در استان سمنان و درجنوب شهرستان گرمسار واقع شده است(شکل .)4-این پارک
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یکی از مناطق بیابانی و کویری است که از عوارض بیابانی و کویری متنوع به صورت
توأمان برخوردار است .میزان بارش ساالنه در این پارک حدود  451میلیمتر در سال
است .بیشترین میزان بارندگی بین ماههای دی تا اردیبهشت است و پوشش گیاهی آن با
خشکسالی و خاکهای شور سازگار شده است .اراضی مسطح این پارک با پوشش
گیاهی کویری و نیمه کویری ،زیستگاه پستاندارانی چون آهو ،یوزپلنگ و گورخر
است و هرساله پرندگان مهاجری چون فالمیگو ،آنقوت ،سرسبز و خوتکا به آبندهای
این منطقه میآیند (مقصودی و رحیمی هرآبادی .)4831 ،این منطقه زمانى به آفریقاى
کوچک شهرت داشته واز نظر تنوع زیستى و مورفولوژی از مناطق با ارزش ایران
است(میرکاظمیان.)86 :4868،

شکل .1موقعیت جغرافیایی پارک ملی کویر دراستان سمنان و مناطق حفاظت شده در کشور
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روششناسی
پس از مطالعه و شناسایی ویژگیهای ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایتها با استفاده
از مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از پیمایشهای میدانی در منطقهی مورد مطالعه و
روش  Pereiraاقدام به ارزش گذاری عیارهای ژئومورفوتوریستی پارک ملی کویر
کردیم .براین اساس ،توانسنجی ژئومورفوسایتهای مورد مطالعه از طریق ارزیابیهای
میدانی در چند نوبت توسط نگارندگان صورت گرفته است .در این روش ،ارزش
ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایت از جمع دو عیار علمی و مکمل و ارزش مدیریتی از
مجموع عیار محافظت و استفاده بهدست میآید .که از جمع این دو عیار اصلی امتیاز
نهایی ارزش ژئومورفوسایت حاصل میشود .در نتیجه به منظور ارزیابی توانهای
محیطی و گردشگری منطقه ،اقدام به تفکیک ژئومورفوسایتهای مورد بررسی
کردهایم .در زیر ساختار این روش مورد بررسی قرار گرفته است:
الف) تعیین ارزش علمی
ما در بحث ژئومورفوسایت از یک فرایند ارزیابی کیفیت جهت تعیین ارزش واقعی،
استفاده و نیاز به حفاظت استفاده میکنیم در زمینهی تعیین ارزش علمی ژئومورفوسایت
از چندین شاخص استفاده شده است .در واقع عیار علمی ژئومورفوسایت در روش
 Pereiraاز جمع تمام زیر شاخصها به دست میآید .البته در عیارعلمی
ژئومورفوسایت بعضی از شاخصها از امتیاز باالیی نسبت به بقیه برخوردارند و بسته به
اهمیت عوامل در برخی از صفر تا یک امتیازدهی صورت میگیرد و در بعضی به دلیل
اهمیت کمتر از صفرتا نیم .در این عیار ،مطالعات صورت گرفتهی علمی در منطقهی
مورد مطالعه ،تعداد پدیدهی مورد نظر در سطح ملی ،کمیابیآن درسطح منطقه مورد
نظر ،دست نخوردگی ژئومورفوسایت ،تعداد اشکال جذاب ژئومورفولوژیکی ،وجود
سایر اشکال زمین شناسی و ارزش آن در آموزش ژئومورفولوژی مد نظر قرار دارد
(جدول.)8-

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای 05 ...
جدول .0جدول ارزشگذاری علمی لندفرمهای گردشگری (بیشترین امتیاز ) 5.5

)Source: Pereira et al (2007

ب) ارزش و عیار مکمل
در این بخش ارزیابی مکمل صورت میگیرد به این مفهوم که در مبحث
ژئومورفوتوریسم تنها وجود جاذبه کافی نیست و در واقع باید در کنار آن جاذبههای
دیگری نیز وجود داشته باشد تا باعث رونق آن شود .به عبارت دیگر زمانی که
گردشگر وقت خود را صرف حضور در یک ژئومورفوسایت میکند ،عالقهمند است
که جاذبههای دیگری مانند جاذبههای فرهنگی ،تاریخی و اکولوژیکی را نیز همزمان
ببیند .از این رو اینجاذبهها ،حکم یک بازاریاب بیمزد را برای سایت مورد مطالعه
بازی میکنند .در این بخش به ساختار عیار فرهنگی ،ارزش زیبایی و اکولوژیکی به
مثابه مکمل پرداخته شده است (جدول.)8-
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جدول .3جدول ارزیابی ارزش وعیار مکمل (بیشترین امتیاز ) 9/5

)Source: Pereira et al (2007

ج) عیار محافظت
در بحثهای گردشگری ،پایداری از مفاهیم مهم و بنیادی به شمار میرود .در
واقع ،پدیدهی گردشگری انبوه ،که اثرات منفی در سالهای بعد از دههی  61در
سواحل کشورهای گردشگرپذیر ،مثل اسپانیا داشت ،سبب شد متخصصان مسائل
گردشگری بحث پایداری را در این علم مورد بررسی قرار دهند .این ویژگی بر این
نکته تأکید دارد که منابع طبیعی که توسط طبیعت در اختیار ما قرار داده شده باید سالم
تحویل نسلهای بعدی شود بدون اینکه به آنها آسیبی وارد شود(جدول.)1-

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای 01 ...
جدول .9ارزیابی ارزش محافظت (بیشترین امتیاز )3

)Source: Pereira et al (2007

د) عیاراستفاده
در عیار استفاده اساسا برروی قابلیت دسترسی ،قابلیت دید ،استفادهی رایج و فعلی
از ژئومورفوسایت ،و سرویسهای پشتیبانی و خدماتی تمرکز میشود به این صورت
که هرچه ژئومورفوسایت مورد نظر از سرویسهای پشتیبانی و خدماتی بهتر و راههای
دسترسی بیشتر برخوردار باشند ارزش سرمایهگذاری بیشتری را دارد(جدول.)5-
جدول  .5ارزیابی عیار استفاده (بیشترین امتیاز )7

)(2007

Source: Pereira et al
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یافتههای تحقیق
چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی پارک ملی کویر برای بهرهگیری با تأکید بر
عیارهای مدیریتی و ژئومورفولوژیکی و در مجموع بهرهبرداری با رویکرد گردشگری
پایدار ،نیازمند شناسایی خصوصیات ژئومورفولوژیکی آنهاست .این ژئومورفوسایتها
که از نظر موقعیت جغرافیایی در مناطق خشک تشکیل میشود ،به دلیل تنوع
مورفولوژیکی ،دارای شرایط متنوعی در چگونگی شکلگیری عوارض هستند و
همچنین جاذبههای نمونهای در ارتباط با ارزشهای آموزشی ،گردشگریهای علمی و
تحقیقی برای محققین ،جاذبههای تفریحی هستند (مانند سرخوردن از تپههای ماسه ای
و ،)...جاذبههای ورزشی(از قبیل دوچرخه سواری ،اتومبیلرانی ،شتر سواری ،پیاده
رویهای استقامتی و مانند آن) .این چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی ویژه یا به
اصطالح ژئومورفوسایت که در مقالهی حاضر با استفاده از مشاهدات میدانی ارزیابی
شدند ،شامل :جلگهی رسی ،نواحی ناهموار بهویژه سیاه کوه ،پلیگونهای نمکی یا
کویرهای چندضلعی ،سطوح پف کرده و شخم خورده ،سنگ فرشهای بیابانی،
جزیرهی سرگردانی ،رودخانهی شور ،شکوفههای نمکی میشود .در شکل شمارهی 8
نمونههایی از این ژئومورفوسایتها دیده میشود (شکل.)8-

الف ـ رودخانهی شور در نزدیکی جادهی سنگفرش

ب ـ شکوفههای نمکی در حاشیهی کویر

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای 59 ...

ج -سنگفرش بیابانی و چشمانداز کوهستانی بخش جنوبی منطقه

د -جلگهی رسی در حاشیهی کویر

شکل .6نمونههایی از ژئومورفوسایتهای پارک ملیکویر

در این بخش تالش شده است با استفاده از بررسیهای میدانی و کتابخانهای مفاهیم
اساسی این چشماندازها مورد شناسایی اجمالی قرار گیرد .بهاینترتیب ساختار این
اشکال که نمونهی برجستهای از اشکال فرایندهای بیابانی (تپههای ماسهای ،برخان) و
اشکال کویری (رودخانهی شور ،جلگهی رسی ،دریاچهی نمک )...هستند ،مورد
بررسی اجمالی قرار گرفته است (جدول .)4-همچنین به منظور درک ارتباط چشم
اندازهای فرهنگی (نظیر کاروانسراها ومانند آن) و ژئومورفوسایتهای مورد مطالعه
تالش شده است این شرایط به همراه راههای دسترسی به پارک ملی کویر از سمت
مرنجاب و گرمسار برروی نقشه ای ویژه به نمایش گذاشته شود .به طور کلی مسیرهای
دسترسی به این منطقه در چهارمسیر وجود دارد:
مسیر اول از پیشوای ورامین به سمت قلعه بلند از منار خط راهآهن آغاز و پس از عبور
از محیطبانی مبارکیه وارد پارک ملی کویر میشود(حدودا  81کیلومتر)؛
مسیر دوم از شهرستان گرمسار به سمت جنوب آغاز و پس از عبور از جادهی سنگفرش
به محیطبانی سیاه کوه میرسد ( 81کیلومتر)؛
مسیر سوم از شهرستان ابوزیدآبد آغاز و بعد از عبور از قلعه کرشاهی به محیط بانی
سفیدآب میرسد ( 65کیلومتر)؛
مسیر چهارم از کاروانسرای مرنجاب در شمال بیابان بندریگ و جنوب دریاچهی
نمک آران و بیدگل آغاز و پس از طی مسافتی در حدود  51کیلومتر به محیط بانی
سفیدآب میرسد.
در عین حال در کنار استفاده از روش قابلیتسنجی سایتها ،نقشهی مورد مطالعه
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قادر خواهد بود تاثیراتی عینی از این سایت ها را ارائه دهد(شکل.)6-
جدول .7ویژگیهای طبیعی چشم اندازهای ویژه ی پارک ملی کویر

شکل .8سایتها و راههای دسترسی در محدودهی مورد مطالعه

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای 55 ...

ارزیابی قابلیتهای ژئومورفوسایتهای پارک ملی کویر براساس روش
Pereira

نتیجهی مطالعات میدانی و ارزیابی روش مورد مطالعه در پارک ملی کویر حاکی
از نتایج زیر است:
مطابق جدول شمارهی  ،3چهار ژئومورفوسایت منتخب که با سایر
ژئومورفوسایتها اختالف زیادی از جهت عددی دارند و در نتیجه امتیاز باالیی کسب
کردهاند ،عبارت اند از :ژئومورفوسایت تپههای ماسهای با امتیاز  41/86که باالترین
امتیاز در کل سایتها محسوب میشود که حداکثر امتیاز قابلیتهای گردشگری
ژئومورفوسایت را در این روش 81امتیاز کسب نموده است .در واقع این چشم انداز در
تمام عیارها باالترین امتیاز را در میان سایر ژئومورفوسایتها کسب کرده است ،به
طوری که از نظر عیار علمی و جنبههای آموزشی با امتیاز ،1/68عیارمکمل با امتیاز
 ،8/64عیار استفاده با امتیاز ،1/86و عیار محافظتی با امتیاز ( 4/45با کسب دومین امتیاز)
و در آینده امکان برنامهریزی و توسعهی گردشگری در آن میتواند با رعایت مسائلی
که بیشتر بر روی پایداری تأکید دارند ،صورت گیرد .در رتبهی دوم پلیگونهای نمکی
قرار دارد که  44/86امتیاز کسب شده توسط این سایت است و همانند مورد قبل اما با
شدت کمتری در معرض تغییرات حاصل از توسعهی گردشگری قرار خواهد گرفت.
دو سایتی که دارای امتیاز تقریبا مشابه و نزدیک به هم ،در مطالعهی منطقه به دست آمد
شکوفههای نمکی و سطوح پف کرده و شخم خورده هستند .پنج ژئومورفوسایت دیگر
با اختالف جزئی در رتبههای بعدی قرار دارند به طوری که اختالف میان
ژئومورفوسایت سنگ فرش بیابانی ،که در ردیف پنجم قرار دارد با آخرین
سایت(جزیرهی سرگردانی) فقط  1/11است که نشان از توانمندیهای برابر جهت
استفاده از مزایای گردشگری در این سایتها است .اساس توسعهی گردشگری و
استفاده از جاذبههای گردشگری به طور عام و به شکل خاص جاذبههای بکر طبیعی ،بر
این اصل استوار است که برنامهریزان در زمینهی گردشگری ،تسهیالت و ابزار استفاده
از این منابع خدادادی را تا حد امکان فراهم کنند .اما برنامهریزی بلند مدت و بیشتر با
دیدگاه پایداری خالء موجود در برنامهریزیهای برخی کشورها محسوب میشود .از
دیدگردشگری ،هر چه سایت دارای ویژگیهایی چون منحصر به فرد بودن باشد در
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صورت توزیع نامطلوب در زمینهی سرمایه گذاری و جذب گردشگری ،در آینده
خطرات ناشی از جریانهای گردشگری تهدیدی برای آن محسوب میشود .رونق
گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی ،اجتماعی،
اثرات زیست محیطی به همراه دارد که در صورت ادامه یافتن میتواند خسارتهای
جبران ناپذیری را به بار آورد(عزمی و دیگران )45 :4831،از این رو برنامهریزی جهت
توسعهی پایدار گردشگری با استفاده از نظارت و مدیریت صحیح منابع گردشگری
امری الزم و ضروری به نظر میرسد .بحث اصلی ،در مقالهی حاضر ارزیابی
ژئومورفوسایتها جهت توانمندیهای آنها در توسعهی گردشگری است اما به
طورکلی در مطالعات گردشگری ،توسعهی پایدار ،میبایست هستهی مرکزی این گونه
مطالعات قرار گیرد تا بهرهبرداریهای نادرست از این جاذبهها ،مشکالت آینده در
زمینهی برنامهریزی محیطی را افزایش ندهد.
جدول .9ارزیابی نهایی لندفرمهای پارک ملی کویر به

روشPereira

نتیجهگیری
در سالهای اخیر گردشگری طبیعی ،محافل علمی و دانشگاهی را بیش از گذشته به
خود معطوف کرده است .وجود تبلیغات شرکتهای گردشگری در زمینهی ارائهی
تورهایی با عناوین اکوتوریستی ،حتی اگر محدود به کالن شهرها باشد جای بررسی و
توجه بیشتر دارد .پارک ملی کویر که به مثابه یکی از نمونههای مناطق بیابانی و
کویری ،به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود ،امکانات بالقوهی مناسبی را برای توسعهی

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای 50 ...

مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی ،در زمینهی توسعهی صنعت ژئومورفوتوریسم در
جنوب کویر مرکزی ایران فراهم کرده است .در محدودهی مورد مطالعه،
ژئومورفوسایتهای قابل توجه از دید گردشگری به شرح زیر میباشد :جلگه رسی،
سنگ فرش بیابانی ،شکوفههای نمکی ،رودخانهی شور ،پلیگونهای نمکی ،سطوح
پف کرده و شخم خورده ،نواحی ناهموار  ،جزیرهی سرگردانی تپههای ماسهای .در
ارزیابیها مشخص شد که ارزش ژئومورفوسایتهای منطقه به دلیل عیارعلمی باالی
آنها و از جنبههای آموزشی است و در واقع این ارزش ،سایر پارامترهای مورد نظر را
تحت تاثیر قرار داده است .پایین بودن عیارهای به دست آمده از دالیل مختلفی ناشی
میشود که در حالت کلی میشود به عواملی مانند نبود امکانات اقامتی و تسهیالت،
نداشتن سازمانی ویژه در ارتباط با سازماندهی فعالیتهای گردشگری ،نبود تبلیغات
مناسب ،دشواری در دسترسی به سایت و مانند آن نسبت داد .االبته دشواری دسترسی
در محدوده مورد مطالعه در دو بُعد میتواند مورد بررسی قرار گیرد ،موضوع اول
دشواری ناشی از موقعیت جغرافیایی است ،اما در بُعد دوم ،دشواری دسترسی ناشی از
مسائل اداری و ساختاری است ،به طوری که برای ورود به منطقه نیاز به مجوز و مراحل
اداری ویژهای است .همچنین نزدیکی به اتوبان قم ـ گرمسار از دیدگاه محیط زیستی
میتواند تهدیدی محسوب شود ،اما برنامهریزی گردشگری در واقع تبدیل تهدیدها به
فرصتها است میتوان با استفاده از این مسیر دسترسی پارک ملی را به کانون جذب
گردشگران تبدیل کرد .پارک ملی کویر از توانمندیهای متنوعی در زمینهی جذب
توریسم برخوردار است؛ از نظرخصوصیات ژئومورفوتوریسم و لندفرمهای ویژهی
مناطق بیابانی و کویری ،در مناطق جنوب دریاچه نمک و منطقهی مرنجاب نظیر اشکال
حاصل از فرایندهای بادی (تپههای ماسهای ،و لندفرمهای متنوع و مکمل آن مانند
برخان ،نبکا ،)...و لندفرمهای کویری (پلیگونهای نمکی ،شکوفههای نمکی ،سطوح
پف کرده و مانند آن) ،بیشترین پتانسیلها را در جذب توریسم دارد ،و مناطق شمالی
آن از سمت گرمسار دارای جاذبههای متعددی نظیر جاذبههای فرهنگی ـ تاریخی
(وجود کاروانسرای عین الرشید و قصر بهرام ،جادهی سنگ فرشی مربوط به دورهی
صفویه) و نیز از نظر حیات وحش (یوز پلنگ ایرانی ،آنقوت) ،بیشترین توانمندی
جذب گردشگر را داراست .از این رو ارزیابی قابلیت سایتهای گردشگری منطقه،
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بسته به هدف آن میبایست شناسایی شود .مطالعهی حاضر با ارائهی روشی جدید در
ارزیابی توانهای ژئومورفوتوریسمی پارک ملی ،سعی در این موضوع دارد تا بتواند
بین پدیدههایی که شاید در نگاه اول ارزش چندانی نداشته باشند و حتی در مواردی
مزاحم تلقی میشوند با گردشگری و استفادههای بهینه و در نهایت برنامه ریزی پایدار
از آنها ،پیوندی محکم برقرار کند .امید است تحقیقات آینده و پژوهشگران آنها ،بر این
موضوع که ،ارزیابی پایان کار نیست و پایداری گردشگری ،مهمترین مسئله و
دغدغهی فکری صاحب نظران این حوزهی علمی است توجه ویژهای داشته باشند.
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