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ها در ایرانها و ژئوسایتنگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایت
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چکیده
ها و ژئوسایت. شناسی داردژئوتوریسم بخشی از توریسم طبیعی است که تکیه بر منابع طبیعی و زمین

شناختی همیشه مدنظر گردشگران ژئومورفولوژي و عنوان زیربناي تنوع زمینها بهژئومورفوسایت
سنجی توریستی قه و یا قابلیتیابی ژئوتوریسم یک منطاز این رو براي پتانسیل. شناسی بوده استزمین

هاي آن ها و ژئومورفوسایتها، در ایران و جهان محققین همواره به دنبال ارزیابی ژئوسایتژئوپارك
هاي ارزیابی موجود و معرفی یک روش جامع براي هدف از تحقیق حاضر، بررسی روش. اندمنطقه بوده

به این . تحلیلی است- قیق بر مبناي تطبیقی شناسی تحروش. مناطق ژئومورفوتوریسمی در ایران است
ها را تا سال ها و ژئومورفوسایتهاي ارزیابی ژئوسایتصورت که تعداد زیادي از روش

،گردآوري و کنار هم قرار داده و با مقایسه آنها، نقاط ضعف و قوت آنها استخراج و یک روش 2015
آید این است که آنچه از تحقیق حاضر برمی. دشوتري که بتواند نواقص را برطرف کند معرفی میکامل

باشد، با ذکر این ها در حال حاضر میترین روش براي ارزیابی ژئومورفوسایتروش کومانسکو کامل
هاي پرالونگ، روش. ها ضعیف عمل کرده استنکته که در ارزیابی نقش خدماتی ژئومورفوسایت

گیرند، هرچند آنها نیز در اي بعدي اهمیت قرار میهلویس کوبالی کوا، بریلها و فاسوالس در مرتبه
هاي کار شده در ایران اکثر روش. دهندهایی تمام پتانسیل یک ژئومورفوسایت را نشان نمیقسمت

ها و به همین منظور روشی براي ارزیابی ژئوسایت. ها نیستروشی جامع براي ارزیابی ژئومورفوسایت
. هاي قبلی مرتفع گرددا نواقص موجود در روششود تها پیشنهاد میژئومورفوسایت

.نگرش نو، ژئومورفوسایت، ژئوسایت، ژئوتوریسم، ژئوپارك: واژگان کلیدي

مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات و مدیر دانشکده جغرافیا و علوم محیطی علمی و دانشیار ژئومورفولوژي ئتیهعضو .1
دانشگاه حکیم سبزواريماعیاجت

مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات و مدیر دانشکده جغرافیا و علوم محیطی علمی و دانشیار ژئومورفولوژي ئتیهعضو .2
دانشگاه حکیم سبزوارياجتماعی

)مسئولنویسنده (رافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیمدانشجوي دکتري ژئومورفولوژي دانشکده جغ.3
aasy1358@gmail.com
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مقدمه
ها العاده زیاد است و موقعیت اکثر سایتشناختی بر بشر فوقتأثیر اقتصادي و فرهنگی تنوع زمین

ژئوتوریسم، توریسم را به ). 25: 2004، 1گري(در ایجاد منابع معدنی یا خاکی تأثیرگذار بوده است
نیوسام (دهدشناختی و یک فهم از علوم زمین سوق میها و حفاظت تنوع زمینژئوسایت

هاي هایی الزم است که شناسایی و ارزیابی از سایتبراي تعیین چنین سایت). 3: 2010، 2وداولینگ
رسد که براي همین هدف به نظر میهاها و ژئومورفوسایتمفهوم ژئوسایت. مستعد صورت بگیرد

ها ها و ژئومورفوسایتهاي ارزیابی ژئوسایتنظرهاي مختلف اغلب روشمناسب باشد، زیرا از نقطه
شناختی و ژئومورفولوژیکی است که هاي زمینایران داراي گستره وسیعی از پدیده. گیردرا در برمی

در فالت ایران به دلیل . کندیه توسعه را طی میژئوتوریسم به تازگی در آن شکل گرفته و مراحل اول
انگیزي همچون غارهاي متعدد، خورها هاي مورفولوژیکی شگفتجایگاه ویژه و پیچیده خود پدیده

ها، ها، تاالبهاي نفتی، گازفشانها، چشمهفشانهاي آب معدنی و کارستیک، گلها، چشمهو خلیج
دو رویکرد اصلی براي ). 76: 1391قنواتی و همکاران، (زارها را ایجاد شده است کویرها و ماسه

اولین رویکرد بر مبناي روش تخصصی و کیفی : ها وجود داردها و ژئومورفوسایتارزیابی ژئوسایت
طور عددي بررسی شوند و ها است تا سایتها بهاست و دومین رویکرد مربوط به رتبه دادن سایت

). 216: 2010یرا پریرا و پر( پتانسیل سایت تعیین شود
ها تمرکز داشت و اغلب محققین ها اساساً بر ارزش علمی ژئوسایتاین روش2001تا سال 

از . آوردندحساب نمیهاي ژئوتوریسمی مهم هستند بههاي مکمل را که براي فعالیتارزش
اً هم ها عموماین روش. هاي ارزیابی استخراج شدندمایه مفهوم ژئومورفوسایت، دیگر روشدرون

هاي ژئوتوریسمی یا توانند براي طرحهاي علمی و هم مکمل بودند؛ بنابراین آنها میشامل ارزش
عموماً ارزیابی به چندین گام تقسیم . ارزیابی پتانسیل توریستی سایتها بهتر به خدمت گرفته شوند

: شودمی
ی پتانسیل توریستی یا چیزهایی شامل ارزیاب(هاي مکملهاي علمی، ارزیابی ارزشارزیابی ارزش

پذیري، و ارزیابی آسیب) شوندصورت نامعلوم ارزیابی میارزیابی ارزش اقتصادي، چیزهایی که به
این ضروري است که تأکید شود ارزیابی بایستی بر اساس دانش و . مخاطرات و رفتار بر سایت

ارزیابی ارزش علمی بر پایه . ها باشدها و ژئومورفوسایتسیاهه ریزشده موجود از پتانسیل ژئوسایت
معیار ). 1163: 2011؛ کومانسکو، 2004گري، (معیاري است که به ارزش ذاتی سایت مرتبط است 
شود و برخی محققین سرمشق بودن و آموزشی ارزیابی علمی با یکپارچگی یا نادر بودن ارائه می

1. Gray
2. Newsome & Dowling
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).7: 2015کوبالی کوا و کریشنر،(کنندبودن یا دانش علمی سایت را هم دخیل می
شناختی است که با زیبایی/ مذهبی/ تاریخی/ هاي فرهنگیهاي مکمل بر پایه جنبهارزیابی ارزش
ها عموماً دقت کمتري دارند و بر احساس ارزیاب وابسته است، با این ارزش. شوندسایت مرتبط می

/ که معیار فرهنگیدر حالی ). 220: 2010پریرا و پریرا، (این حال براي ارزیابی کامل ضروري است
کوراتزاو (دهدها را تشکیل میمذهبی عموماً اطالعاتی درباره سطح اهمیت این سرمایه/ تاریخی
تواند با شناختی یا جنبه حسی پیچیدگی بیشتري دارد و می، ارزیابی زیبایی)312: 1،2005گیستی

عموماً بر پایه قابل مشاهده شناختی معیار ارزیابی براي ارزش زیبایی. فردیت تحت تأثیر قرار گیرد
، ساختار عمودي یا )151: 2007رینارد و همکاران، (ها و تضاد رنگی با محیطبودن و شمار دیدگاه

ارزیابی پتانسیل اقتصادي براي کاربري عموماً بر ). 1165: 2011کومانسکو، (باشدها میتعدد رنگ
ژوزه بریلها، (و وجود بسترسازيهاي کاربري مبناي معیاري شبیه در دسترس بودن، محدودیت

؛ 191: 2005پرالونگ، (باشد، وجود محصوالت اقتصادي و حمایت از ارتقا سایت می)11: 2015
پذیري و مخاطرات طبیعی و انسانی را در ها، ارزیابی آسیببرخی روش). 176: 2014جاستینا وارونا، 

برخی معیارها با مراقبت قانونی موجود . )111: 2014عنوان نمونه جواروشا و همکاران، به(گیردبرمی
از طرفی چون ). 7: 2105ژوزه بریلها، (شوند از سایت یا مخاطرات بالقوه و بالفعل، ارائه می

دهند، ارزیابی آنها تنها با معیار علمی ها هم ارزش علمی و هم مکمل را ارائه میژئومورفوسایت
همانند (هاي اجتماعی و اقتصاديرهنگ، علم، پدیدهشود بلکه نیازمند معیارهایی که با فمشخص نمی

کوبالی (باشددر ارتباط است نیز می) هاي فرهنگیقابلیت مشاهده، در دسترس بودن، نمایش سرمایه
ها حکایت از این دارد که بررسی آثار منتشره در مورد ژئومورفوسایت). 89: 2013کوا و همکاران، 

یک تاریخچه علمی جوانی دارد و نیاز ) هاها و ژئوسایتتژئومورفوسای(این قسمت از ژئوتوریسم
. به کاوش و موشکافی بیشتري دارد

ها هاي ارزیابی ژئومورفوسایتپژوهش حاضر سعی دارد تا بر اساس بررسی و تحلیل روش
شناسی کارهاي انجام نسبتاً کاملی از پیشینه و روشها در ایران و جهان، مجموعهو ژئوسایت

ها بررسی و بهترین مدل براي ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدل. ون را ارائه نمایدشده تاکن
.ها در ایران و جهان پیشنهاد نمایدها و ژئوسایتژئومورفوسایت

)تعریف و پیشینه تحقیق(مبانی نظري 
معرفی و مفهوم چند اصطالح 

در استرالیا بیان و تنوع 90شناختی ابتدا در اوایل دهه مفهوم تنوع زمین:شناختیتنوع زمین
1. Coratza & Giusti
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تري یک تعریف گسترده) 2004(گري ). 1،1993شارپلز(هاي زمین تعریف شدها و سیستمپدیده
ها، مواد معدنی، سنگ(شناسی، زمین)تنوع(طبیعیشناختی یک گسترهتنوع زمین: ارائه داد

جتماعاتشان، روابطشان، هاي خاکی، شامل او پدیده) لندفرم، فرایندها(، ژئومورفولوژیکی )هافسیل
. باشدهایشان میهایشان، تفاسیر و سیستمویژگی

تواند اهداف شان میشناختی و ارزیابینگهداري و کشف تنوع زمین:ژئوکانزرویشن
عنوان فعالیت انسانی که به سمت محافظت میراث تواند بهژئوکانزرویشن را در بربگیرد و می

هاي محافظت و مراقبت یکی از راه). 2002شارپلز،(شود شناسی سوق داده شده، توصیفزمین
میراث (هاي ارزشمندش همچون میراث زمین شناختی این است که قسمتمؤثر از تنوع زمین

شناسی هاي ژئومورفولوژیکی و زمینتواند با سایتکه می) شناسی و ژئومورفولوژیکیزمین
). 24: 2،2007کلیل(مهم نشان داده شوند، محافظت و مراقبت شود

مفهوم میراث زمین بر پایه تعریف میراث طبیعی است که ):شناسیمیراث زمین(ژئوهریتیج
اصطالح ). 1972کوبالی کوا به نقل از یونسکو، (ارائه شده است 1972براي اولین بار در سال 

وزشی، ها، شامل تحقیقات پژوهشی، آمهاي مهم براي انسانعنوان یکی از ارزشمیراث زمین به
شناختی طبیعی همراه با شناسی و روحانی، توسعه فرهنگی و یک مکان با تنوع زمینزیبایی

تر با یک تعریف ساده). 14: 1996کوبالی کوا به نقل از دیکسون، (شوداجتماعات تعریف می
کنیم او مدعی است که میراث زمین به چیزهایی تعلق دارد که آرزو می: ابرهارد ارائه شده است

).3،1997ابرهارد(راي نسل حال و آینده باقی بماندب
هایی از زمین خاکی تعریف عنوان قسمتها بهژئوسایت:هاها، ژئومورفوسایتژئوسایت

شناسی و هاي زمیناي براي تفسیر تاریخ زمین است، موضوعشوند که داراي اهمیت ویژهمی
فرهنگی، - نی یک ارزش علمی، تاریخیبرداري انساژئومورفیک دارند و به خاطر درك یا بهره

ها اجزاء ژئومورفوسایت). 124: 2004رینارد، (دهنداجتماعی را نمایش می- روحانی و یا اقتصادي
هاي خاصی؛ که ارزش)173: 2014جانستینا وارونا و همکاران، (اصلی توسعه ژئوتوریسم هستند

، به لطف ادراك انسان به دست اجتماعیاقتصاديوعلمی، فرهنگی، تاریخی، زیباییمانند
). 4: 2001پانیزا، ( اندآورده

ها و سابقه تحقیق در جهان و ایران هاي ارزیابی ژئومورفوسایتمعرفی برخی از روش
شناسی میالدي و حتی با وجود چند اثر تألیف شده درباره گردشگري و زمین90تا اوایل دهه 

1. Sharples
2. Cleal
3. Eberhard
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بروشی و . تعریف شده و منتشر شده نبودژئوتوریسم اصطالحی) 2970: 1977، 1کومو(
سایت، ) علمی(کیفیت ذاتی:یک روشی را بر مبناي سه گروه از معیارها بیان نمودند) 2005(سندررو

هر گروه از . و پتانسیل مخاطرات و احتیاجات محافظتی) ارزش اقتصادي(قابلیت و پتانسیل کاربري
نیز روشی بر اساس سه ) 2005:204(2وربات- سرانو و گونزالس. چندین معیار تشکیل شده است

). 1جدول (دسته معیار ارزیابی پیشنهاد کردند

هاها و ژئومورفوسایتروش ارزیابی سرانو و گونزالس تروبا از ژئوسایت) : 1(جدول 
ارزش علمیارزش مکملکاربري/ارزش مدیریتی

منشأشناختیانداز و زیباییچشمدر دسترس بودن
مورفولوژيفرهنگیدنشکننده بو

دینامیکارزش آموزشیپذیريآسیب
کرونولوژيقابلیت مشاهدهشدت کاربري
شناسیسنگجذب توریستخطر تخریب

شناسیساختار زمینکمال
شناسیساختارهاي رسوبراتیتأث

شرایط مشاهده
هاي تغییر محدودیت
قبولقابل

)2005(تروبا –اس از سرانو و گونزالس با اقتب) 2013(کوبالی کوا : منبع 

استفاده شده 3ها در پارك ملی پیکوساین روش تحقیق براي ارزیابی ژئومورفوسایت
. است

یک فرایند ارزیابی طراحی نمود که بر اساس شش معیار آموزشی و ) 2007و 2005(زوروس
بالقوه و نیازهاي مراقبتی و شناختی، شناختی و اکولوژیکی، فرهنگی، مخاطرات علمی، تنوع زمین

یک روش ترکیبی را پیشنهاد داد که در ) 194: 2005(پرالونگ . پتانسیل کاربري طراحی نمودند
معیارهاي پرالونگ براي ارزیابی . ها مناسب بودابتدا براي ارزیابی پتانسیل توریستی ژئومورفوسایت

1. Kommo
2. Serrano & Gonzales-Trueba
3. Picos de Europa National Park
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.نشان داده شده است2در جدول 

هایابی پرالونگ از ژئومورفوسایتمعیارهاي ارز) : 2(جدول 
ارزش حسیارزش علمیارزش فرهنگیارزش اقتصادي

هاي تاریخی و سنتقابلیت دسترسی
فرهنگی

هاي جاذبه
تعداد نقاط دیدنیجغرافیاي دیرینه

فاصله متوسط قابلیت نمایشمعرفی پیکرنگاريمخاطرات طبیعی
نقاط دیدنی

ي دهایبازدتعداد 
ساالنه

شناسی و دیرینهارتباط 
سطحمساحتتاریخی

سطح اداري 
محافظت

ارتباط متافیزیکی و 
ارزیابینادر بودنمذهبی

رخدادهاي فرهنگی و کشش و جاذبه
تشکیالت رنگیکمالهنري

جاذبه 
اکولوژیکی

2005با اقتباس از پرالونگ،) 2013(کوبالی کوا : منبع 

هاي پرالونگ و اکولوژیک بیشتر استفاده شده ز مدلدهد که در ایران اها نشان میارزیابی
قنواتی و همکاران، (در درجه بعدي استفاده قرار دارند2007هاي دیگر تا سال است و مدل

1391 :87.(
هاي حفاظتی، یک روش ارزیابی خیلی دقیق بر پایه ارزش) 164: 2007(پریرا و همکاران

) 219: 2010(متدولوژي توسط پریرا و پریراپس از آن . کاربري، مکمل و علمی طرح کردند
هاي ها با مالحظات ارزیابی ارزشترین روشاین روش احتماالً یکی از پیچیده. بسط پیدا کرد

در ایران نیز محققین زیادي ). 87: 2013کوبالی کوا، (ژئوتوریسم و پتانسیل ژئوتوریسمی است
.اندستفاده نمودهاز روش پریرا ا) 180: 1391(همچون مقیمی و همکاران 

یک معیاري ) 101: 2002(با تغییري در معیارهاي جانتا دي آندلوسیا) 91-99: 2010(1دلیما
کند که از معیارهاي چون نمونه بودن، کیفیت رخنمون، تنوع در سطح ایالت، پتانسیل تهیه می

1. de Lima
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اثر پذیري در کیلومتري، دسترسی، آسیب25آموزشی، لجستیک، تعداد ساکنین در فاصله 
، عظمت ساختاري، نزدیکی به )فرهنگی/ اکولوژیکی(هاي تکمیلیهاي انسانی، ارزشفعالیت

. امکانات رفاهی و پتانسیل تفریحی تشکیل شده است
ها و تنوع هاي ارزیابی ژئوسایتمعتقد است که اکثر روش) 12: 2015(ژوره بریلها

معیارهاي . ضعیف استفاده شده استها از تعاریف غیرشفاف و ها براي ژئوپاركشناختیزمین
.ارائه شده است3مورد استفاده بریلها در جدول
هااز ژئومورفوسایتمعیارهاي ارزیابی بریلها): 3(جدول 

ارزش علمی
کاربري مشترك 
مستعد آموزشی 

و توریستی

کاربري 
مستعد 
آموزشی

پتانسیل 
توریستی

معیارهاي 
مخاطره تنزل 

رتبه

تخریب عناصر سطح اقتصاديتنوع آموزشییت دسترسیقابلنمایانگر بودن
شناسیزمین

محدودیت مکان علمی
استفاده

پتانسیل 
تعلیمی

مجاورت با 
مناطق تفریحی

مجاورت با 
/ هافعالیت

زامناطق آسیب

محافظت پتانسیل تفسیريممنوعیتدانش کلیدي
قانونی

دسترسیهااستداللتمامیت
تنوع 

تراکم جمعیتم جمعیتتراکشناسیزمین

ارتباط با دیگر نادر بودن
عناصر

ي هاتیمحدود
اندازچشماستفاده

فرد منحصربه
بودن

شرایط مشاهده
پذیريآسیب

)2015(، با اقتباس از بریلها)1394(نگارندگان : منبع 
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ید و کار میدانی استوار باشد بر هر ارزیابی که بر ابداع جد) 152: 2007(رینارد و همکاران 
معیارهاي ارزیابی . را شامل شود، تأکید دارد) مورفولوژي، منشأ(هاي عمومی و توصیفیو داده

شناختی، ارزش علمی، اکولوژیکی، زیبایی: دسته معیار اصلی شامل5رینارد نیز مبتنی بر به 
. باشدفرهنگی و اقتصادي استوار می

را بررسی و ارزیابی 2هاي دره ویستاهاي ژئومورفوسایتو همکاران جاذبه1کومانسکو
هایی چون در ایران نیز پژوهش). 1161- 1168: 2011کومانسکو و همکاران، (کردند 

).4جدول (اند انجام شده است که از این روش استفاده نموده) 87: 1392(شایان

هامعیارهاي ارزیابی کومانسکو از ژئومورفوسایت) : 4(جدول 

)2011(، با اقتباس از کومانسکو و همکاران، )1394(نگارندگان : منبع 

1. comanescu
2. vista

ارزش ارزش علمی
مدیریتارزشارزش اقتصاديارزش فرهنگیشناختیزیبایی

جاذبه 
هاي ویژگیقابلیت مشاهدهیشناسنهیرید

درجه حفاظتیدسترسیتاریخی

هاي ویژگیساختار  فضایینمایانگر بودن
هاي سایتهازیرساختمذهبی

شدهحفاظت
قابلیت نمایش ساختار رنگینادر بودن

/ پذیريآسیبهاشمار ساالنه بینندهپیکرنگاري/ ادبی 
مخاطرات طبیعی

/ هاجشنوارهتفاوت سطحاتیذ
هاي فرهنگیبروز

هاي شمار انواع و فرم
نتیجه (کاربري

)توریستی
شدت استفاده

درجه دانش 
پتانسیل اقتصادي ارزش سمبولیکچهارچوب منظرهعلمی

)درآمدها(
استفاده ذاتی، 

ارزش فرهنگی و 
اقتصادي

کاربري در 
اهداف 
آموزشی

ارتباط با 
هاي سیاست

ریزيبرنامه
ارزش 

اکولوژیکی
تنوع
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براي بررسی ) 10تا 1اي از نمره(روشی از چند معیار ) 178- 193: 2012(فاسوالس و همکاران
.است5شناسی ارائه نمودند، که به شرح جدول منظور محافظت از میراث زمینکمی ژئوتوپها به

هامعیارهاي فاسوالس و همکاران از ژئومورفوسایت) : 5(جدول 
ارزش 
علمی

اکولوژیکی 
پتانسیل اقتصاديشناختیزیباییفرهنگیو حفاظتی

کاربرد
تاریخچه 

شناسیزمین
وضعیت 
حفاظت

آیین و 
شدت زدیدکنندگانبانقاط دیدرسوم

کاربري
نمایانگر 

اثراتجاذبهمنظراختالفتاریخیبودن

تنوع 
شکنندگیحفاظت رسمیمذهبیشناسیزمین

هنر و نادر بودن
دسترسیفرهنگ

تغییرات کامل بودن
قبولقابل

)2012(فاسوالس و همکاران (با اقتباس از ) 1394(نگارندگان : منبع

داشته و در 2011ها را تا سال یک ارزیابی از ژئومورفوسایت) 80- 104: 2013(کوبالی کوا 
). 6جدول (نهایت یک روش ارزیابی ژئومورفوسایت پیشنهاد کرده است

هامعیارهاي ارزیابی کوبالی کوا از ژئومورفوسایت) 6(جدول 

ي هاارزشارزیابی - 1
ذاتی و علمی

سایتزمین -بکر بودن، نادر بودن و اهمیت علمی- 1- 1
دانش علمی سایت- 2- 1
مورفولوژي، منشأ، سن، تنوع سایت- 3- 1

ي الگوبردارارزیابی - 2
و پتانسیل آموزشی

الگوبرداري و نمایش سایت، وضوح و قابلیت مشاهده - 1- 2
هاها و پدیدهفرایند

هاي ها، وب سایتها، بستهجزوه(ارائه تسهیالت آموزشی - 2- 2
)اطالعاتی، راهنماي تورها

براي اهداف آموزشیدرجه کاربري سایت - 3- 2
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ارزیابی دسترسی و - 3
قابلیت مشاهده سایت و 

بسترسازي توریستی

مسافت و کیفیت خدمات توریستیتعداد،- 1- 3
کند و یا ارائه محصوالت محلی که سایت را حمایت می- 2- 3

دهدارتفاع می
قابلیت دسترسی- 3- 3

ارزیابی تهدیدات و - 4
مخاطرات موجود، 

ي هاتیفعالارزیابی 
ي هاقبتمرامحافظتی یا 

قانونی موجود از سایت

مراقبت قانونی، دیگر انواع (هاي محافظتیاز فعالیت- 1- 4
)مراقبت

مخاطرات و تهدیدات سایت- 2- 4
هاي رایج سایت، سطح اختالل یا تخریبحالت- 3- 4

ي هاارزشارزیابی - 5
مکمل

)شناسیدیرینه–مذهبی -تاریخی( ارزش فرهنگی - 1- 5
)دهروابط براي طبیعت زن(ارزش اکولوژیکی - 2- 5
شناسیانداز، زیباییارزش حسی، چشم- 3- 5

)2013(، با اقتباس از کوبالی کوا )1394(نگارندگان : منبع

معیار اصلی ذکر شده به 5با تغییر اندکی بر همان ) 13: 2015(کوبالی کوا و کارل کرشنر 
هاي ها و نقاط ضعف و تواناییپرداخته و فرصت1ها در هایلند چکارزیابی ژئومورفوسایت

.ها را بررسی کرده استژئومورفوسایت
یک روش شناسایی، معرفی و ارزیابی سیستماتیک از ) 107- 113: 2014(و همکاران2جواروشا

برخی معیارهاي استفاده شده در روش . پرتغال طراحی کردند3ها را در ناترال مونومنتژئوسایت
، دستیابی، ارتباط با دیگر منابع، شرایط معیارهاي کاربري پتانسیل آموزشی: اند ازجواروشا عبارت

.منظره، ظرفیت آموزشی، شکنندگی، نمایانگر بودن و تماشایی بودن
در 5ژئوسایت را در ژئوپارك رودخانه ویستوال76) 173-180: 2014(4جاستینا و وارونا

بندي دستههاي ارزیابی مشابه را کند و در نهایت گروهمعیار ارزیابی بررسی می18لهستان با 
).7جدول (نماید می

1. Vizovická vrchovina Highland Czech Republic
2. Joao Rocha
3. Natural Monument
4. Justyna Warowna
5. vistula
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هامعیارهاي ارزیابی جاستینا و وارونا از ژئومورفوسایت): 7(جدول 

ارزش ارزش علمی
ارزش محافظت ارزش کاربريآموزشی

ارزش توریستیمحیطی

وضعیت حفاظت دسترسینمایانگر بودندانش علمی
ارزش فرهنگیقانونی

استفاده نادر بودن
آموزشی

ارائه 
هاي ساختزیر

توریستی

مخاطرات بالقوه 
هاي مکملجاذبهو موجود

تنوع
محصوالت 
آموزشی 

موجود

محصوالت 
محلی

ارزش 
اکولوژیکی

ارزش 
شناختیزیبایی

نقاط دیدنیمیزان تنزل رتبه
)2014(، با اقتباس از جاستینا و وارونا)1394(نگارندگان : منبع 

امري کاظمی . توجهی در این زمینه صورت گرفته استدر ایران نیز تحقیقات متعدد و قابل
شناختی میراث زمین: هاي ژئوپارك و ژئوتوریسم ایران در کتاب اطلس توانمندي) 460- 1: 1388(

. هاي مختلف ژئوتوریسمی ایران پرداخته و مناطق مستعد براي ژئوپارك را بیان نموده استبه بخش
هاي منطقه هاي ژئوتوریسمی ژئومورفوسایتسی قابلیتبه برر) 69- 88: 1391(یمانی و همکاران

سیمره با استفاده از روش پرالونگ پرداختند و نتیجه گرفتند که لندفرمهاي منطقه به دلیل توان باال در 
هاي تاریخی، باستانی، هایی همچون زیبایی، وجود جاذبهزمینه آموزش علوم زمین و ویژگی

- 92: 1392(شایان و همکاران. الیی در زمینه گردشگري دارندهاي بافرهنگی و ورزشی، توانمندي
ها با روش کومانسکو پرداختند و نتیجه گرفتند که دره شهرستانک به ارزیابی ژئومورفوسایت) 77

هاي ژئومورفولوژیکی دارد و لندفرم آبشار پل آهنی کمترین بیشترین امتیاز را به خاطر تنوع پدیده
با استفاده از مدل رینارد به ) 1- 4: 1393(مرادي. بودن امتیاز فرهنگی داردارزش رتبه را به خاطر کم

ریزي دقیق براي هاي سرپل ذهاب پرداختند و نتایج آن از لزوم برنامهارزیابی ژئومورفوسایت
در ) 22- 37: 1393(مقصودي و همکاران . هاي منطقه حکایت داردهاي ژئومورفوسایتقابلیت

هاي تخت سلیمان را به روش فاسوالس و همکاران ارزیابی کرده و نتیجه اي ژئومورفوسایتمقاله
هاي تخت سلیمان، کوه بلقیس و زندان سلیمان در جهت بازاریابی و ژئومورفوسایتگرفتند که 

.شوندهاي برتر انتخاب میعنوان سایتتوسعه گردشگري به
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روش تحقیق
در حال حاضر در علوم انسانی و . اشدبتطبیقی می–شناسی تحقیق بر مبناي تحلیلی روش

هاي اجتماعی روش تطبیقی مبتنی بر فعال و سیال نمودن ذهن تاریخ بشري است، و یکی از روش
این روش اساساً بر این فلسفه مبتنی است که حقیقت در «. رودفکري رایج و اساسی به شمار می

ي حرکت به سوي حقیقت ناگزیر از این رو برا. کل جهان، تاریخ، جامعه و طبیعت متجلی است
هاي باید به صورت شناور داده تاریخی ذهن بشر را با همدیگر مواجه سازیم تا امکان پیدایش نکته

هاي ذهنی جدید و هاي پیدایش دادهبدین ترتیب روش تطبیقی یکی از راه. جدید فراهم شود
داوم براي آینده طرح مسئله تواند به طور ماین روش می. پیشرفت جامعه انسانی در آینده است

در این تحقیق ). 76- 77: 1387صادقی شهپر،. (»هاي ذهنی جدیدي را به وجود بیاوردکند و داده
ها و مقاالت اي، تمامی اسناد مربوط به مراحل ثبت ژئوپاركابتدا با استفاده از روش کتابخانه

روش 15ا گردآوري و از بین آنها هها و ژئومورفوسایتموجود براي استفاده در ارزیابی ژئوسایت
روش در جدولی آورده شده و هر معیار 15مجموعه معیارهاي این . پرکاربرد انتخاب شده است

اگر قسمتی از . شودامتیاز به اعتبار آن معیار افزوده می1که توسط یک ارزیاب مطرح شده باشد، 
سوي ارزیاب مطرح نشده باشد، امتیازي امتیاز و اگر اصالً آن معیار از5/0معیار ذکر شده باشد، 

این کار براي نشان دادن اهمیت هر معیار از سوي طراحان ارزیابی در این . شوددر نظر گرفته نمی
توان به تجزیه تحلیل آنها بندي و مقایسه آنها میپس از گذاشتن امتیازها و جمع. باشدرشته می
دن معیارهاي پر کاربرد و الغر کردن معیارهاي توان اقدام به برجسته کراز جمله می. پرداخت

. اهمیت نمودکم

هاي پژوهشیافته
کاربرده هاي دنیا و معیارهاي بهها و ژئومورفوسایتهاي ارزیابی ژئوسایت، روش8جدول 

اعداد گذاشته شده در جدول طبق روش . در آنها از سوي طراحان روش ارزیابی را نشان دهد
هر معیاري که از سوي طراح به طور کامل . شودی تحقیق آورده میشناسذکر شده در روش

و اگر اصالً ذکر نشده باشد، 5/0، قسمتی از معیار ذکر شده باشد، عدد 1ذکر شده باشد، عدد 
:شودعدد صفر در نظر گرفته می
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2015هاي به کار گرفته شده در ارزیابی پتانسیل ژئوتوریستی تا سال تمامی معیار): 8(جدول 
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هایی چون ذاتی بودن، نادر دهد که اکثر محققین براي استفاده از ارزشنتایج تحقیق نشان می
بودن، الگو بودن و شفافیت، دسترسی، مخاطرات و تهدیدها، قابلیت مشاهده براي ارزیابی 

هاي ها تنوع، استفاده براي آموزش، فعالیتبعد از این ارزیابی. نظر دارندها اتفاقفوسایتژئومور
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. هاي بعدي اهمیت قرار دارندشناختی در رتبهمراقبتی، ارزش فرهنگی، اکولوژیکی، زیبایی
ها، میزان تنزل رتبه، تاریخی و مذهبی بودن،پذیري، ارتباط با دیگر ارزشهایی چون تفسیرارزش

تاریخچه . شودهاي اخیر بیشتر تأکید میهاي توریستی در سالکیفیت رخنمون و ارائه زیرساخت
زمین، مرفولوژي، کامل بودن، محصوالت محلی، شدت استفاده، تفاوت سطح، تعداد 

با . هایی است که در آثار جدید به دست فراموشی سپرده شده استبازدیدکنندگان از جمله ارزش
ترین روشی است ارزش کامل27اي ارائه شده روش کومانسکو با درگیر بودن با هتوجه به ارزش

امتیاز و پریرا و 23بعد از آن پرالونگ، لویس کوبالی کوا و بریلها با . که تا حاال ارائه شده است
هاي کوارتزا گیستی با روش. امتیاز در رتبه بعدي قرار دارند5/22همکاران، فاسوالس هرکدام با 

امتیاز کمترین 13امتیاز، رینارد و همکاران و دیلیما هرکدام با 5/8امتیاز، جواروشا و همکاران با 5/9
هر چند در ایران از این روش براي ارزیابی ژئومورفوسایت استفاده . گیردها را در برمیارزش

استفاده از هنوز. باشدها نمیشود اما باید گفت که روشی جامع براي ارزیابی ژئومورفوسایتمی
هاي محققین هاي دلیما، فاسوالس، جواروشا، کابولی کوا، بریلها، جاستینا در پژوهشروش

:آورده شده است9ها، در جدول نقاط قوت و نقاط ضعف روش. کشورمان غریب و تازه است

ها در جهانهاي ارزیابی ژئومورفوسایتنقاط ضعف و قوت روش): 9(جدول
تنقاط قونقاط ضعفروش

کوارتزا 
گیستی 

)2005(

معیار ارزیابی پتانسیل آموزشی را فقط با 
معیار نمایانگر بودن اشاره کرده و معیاري 
براي ارزیابی دسترسی و قابلیت مشاهده 

هاي توریستی سایت براي ارائه زیرساخت
. اشاره نکرده است

هاي علمی و ذاتی و هایی از ارزشقسمت
ارزیابی مخاطرات و تهدیدات، 

هاي محافظتی و قانونی موجود و فعالیت
هاي مکمل را در نظر ارزیابی ارزش

گیردمی

بروشی و س 
ندررو 

)2005(

بیشتر / قدمت (به سن و گستردگی سایت
یا ) بودن یک سایت ارزش بیشتري دارد

اجتماعی ناحیه -اهمیت شرایط اقتصادي
هاي فرهنگی و تاریخی و نیز بر ارزش

.تأکید کمی کرده است

تفصیل کار شده معیار علمی و خدمات به
.است

سرانو و 
گونزالس 

)2007(

ویژه به(هاي مکملبرخی ارزش
خیلی فردي ) اندازشناختی چشمزیبایی

فرهنگی در این / است و ارزش تاریخی 
به طور نیزروش خیلی محسوس نیست و

.دهدواقعی ارزش آموزشی را پوشش نمی

ترین پیچیدهاین روش احتماالً بهترین و
نظر ملزومات ژئوتوریسمی روش از نقطه

هاي علمی و و براي ارزیابی ارزشاست 
مدیریتی خوب است



59ها در ایرانها و ژئوسایتنگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایت

پرالونگ 
)2005(

پارامترهاي حسی، فرهنگی و علمی 
رنگ هستند و بعضی پارامترها کم

تعداد کلی (آیندآسانی به دست نمیبه
).هاي سایتها یا ارائه پیکرنگاريبیننده

ویژه در ش جزئی شده است و بهاین رو
هاي اقتصادي سایتها کمک مؤثري ارزش

تقریباً اکثر معیارها به جزء اولین . کندمی
را ) ارزش علمی و ذاتی( گروه از آنها 

.دهدپوشش می

زوروس 
)2007(

تأکید زیادي بر ارزش اقتصادي 
ها ندارد ونیز ارزیابی ژئومورفوسایت

.ب نیستعلمی و آموزشی آن خیلی مناس

. گیردهمه معیارهاي ضروري را در برمی
هاي مکمل و ارزیابی ارزش

ارزیابی قابلیت دسترسی و (اقتصادي
قابلیت مشاهده سایت و ارائه 

و تا حدودي ) هاي توریستیزیرساخت
را ) چهارمین گروه (هاي محافظتیارزش

.خوب ارائه کرده است
پریرا و 

همکاران 
)2007(

دي، فرهنگی و هاي اقتصابه ارزش
.شناختی توجه کمی شده استزیبایی

معیار علمی و آموزشی بسیار خوب کار 
.شده است

رینارد و 
همکاران 

)2007(

ارزش اقتصادي فقط با یک معیار ارائه 
هاي دیگر با شود و نیز ارزشمی

.شوندفاکتورهاي کم بررسی می

شناختی قوي ارزش فرهنگی و زیبایی
.کار شده است

ما دیلی
)2010(

به ارزش اقتصادي و فرهنگی کمتر 
.اهمیت داده شده است

ها را به خوبی بیان جنبه علمی ارزش
نموده است

کومانسکو 
)2011(

هاي خدماتی توجه کمتري شده به ارزش
.است

ها بیشترین پوشش ارزشی را در بین روش
به همراه دارد 

فاسوالس و 
همکاران 

)2012(

مورفوسایت را وضعیت اکولوژیکی ژئو
.نمایدضعیف وارسی می

ها براي ارزیابی گروه اصلی معیار6از 
نماید و به ها اشاره میژئومورفوسایت

نوعی تمایل دارد که ارزش مکمل را 
پایه ارزش علمی قلمداد کرده و به هم

.اي داردجنبه ژئوکانزرویشن توجه ویژه
لویس 

کابولی کوا 
)2013(

بر مکمل آن ارزیابی علمی این روش
.برتري چشمگیري دارد

هاي مکمل نیز با تفصیل اگر ارزش
بیشتري بررسی شود روشی مطلوب براي 

. باشدها میارزیابی ژئومورفوسایت
جاستینا 
وارونا و 
همکاران 

)2014(

ها دارد و نمره خوبی درپوشش ارزش.معیار اقتصادي خوب کار نشده است
یر از اقتصادي ها را به غتقریباً تمام ارزش
. دهدخوب پوشش می
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ژوره 
)2014(بریلها

شناختی و اقتصادي را در جنبه زیبایی
.دانداهمیت میها کمژئومورفوسایت

.ها را داردنمره خوبی از پوشش ارزش

جواروشا و 
همکاران 

)2014(

ها نگاه کلی داشته و نمره زیادي به ارزش
معیار علمی . ها ندارددر پوشش ارزش

.یف کار شده استضع

معیار اکولوژیکی را خوب کار کرده 
.است

کوبالی کوا و 
کارل کریشنر 

)2015(

ارزش اقتصادي بسیار ضعیف کار شده 
هاي اکولوژیکی را است و همه زیر معیار

.گیرددر برنمی

به غیر از ارزش اقتصادي و اکولوژیکی، 
هاي دیگر به خوبی آورده شده ارزش
.است

)1394(دگان نگارن: منبع 

گیرينتیجه
ها که یکی از مراحل اولیه ثبت یک ها و ژئوسایتدر ارزیابی کمی ژئومورفوسایت

اما . دهندژئوپارك است، ارزیابان گاهی به کلی بودن و گاهی به ریز بودن معیارها اهمیت می
ریز کردن و شود این است که ارزیابان، عددي کردن، آنچه در سیر تاریخی ارزیابی مشاهده می

بندي تمامی بدین منظور با جمع. انددرنهایت دقیق کردن معیارها را مدنظر خود قرار داده
ها را به ها در این مقاله و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها یک روش جامع که بتواند ارزشروش

ده آم12اگر هفت دسته کلی معیارهایی که در جدول . شوددرستی به کار بگیرد پیشنهاد می
:شودگیرد را مورد توجه قرار دهیم، فرمول زیر پیشنهاد میهایی که هر معیار میاست و وزن

TVG=(0/2*SV)+(0/2*EV)+(0/12*
TSV)+(0/12*PV)+(0/12*CV)+(0/12*AEV)+(0/12*EPV)

:اي کهگونهبه
TVG =،ارزش کل ژئومورفوسایتSV =،ارزش علمیEV =،ارزش آموزشیTSV =

ارزش = AEVارزش فرهنگی،= CVارزش محافظتی و مراقبتی،= PVي خدماتی،هازیرساخت
ارزش اقتصادي = EPVشناختی، اکولوژیکی و زیبایی
:شونداي که دارند به این ترتیب محاسبه میها به ترتیب نمرههرکدام از ارزش

SV= ((14*IR)+(8*SK)+(6/5*HE)+(4*M)+(9*D)+(1*F)+(8*I))/ (49/5)

تاریخچه = HEدانش علمی،= SKذاتی، نادر بودن،= IRارزش علمی،= SV:اي که نهگوبه
کامل بودن=Iجشنواره، = Fتنوع،= Dمورفولوژي،= Mزمین،

EV=((15*EX)+(5*EF)+(10*EU)+(3*IN))/ 33
EUتسهیالت آموزشی، = EFبودن، شفافیت،الگو= EXارزش آموزشی،= EV:اي که گونهبه

پذیريتفسیر= INاستفاده براي آموزش،=
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TSV=((8/5*TS)+(6*LP)+(15* A)+(4*RWV)+5*L))/(38/5)

LPخدمات توریستی،= TSهاي خدمات،ارزش زیرساخت= TSV: اي کهگونهبه

موقعیت و لجستیک= Lها،ارتباط با دیگر ارزش= RWVدسترسی،= Aمحصوالت محلی،=
PV= ((11*PA)+(13*RT)+(9*CP)+(6*V)+(5*IU)+(8*LGP)+(2*RD))/54

مخاطرات = RTهاي مراقبتی،فعالیت=PAارزش محافظت و مراقبت،= PV:اي کهگونهبه
حفاظت = LGPشدت استفاده،= IUپذیري،آسیب= Vوضعیت رایج،= CPو تهدیدها،

میزان تنزل رتبه= RDرسمی و دولتی،

CV=((12*CC)+(8*H)+(5*RA)+(3*R)+(2*L)+(1*S))/31

مذهبی و = RAتاریخی،= Hمالك فرهنگی،= CCارزش فرهنگی،= CV:اي کهگونهبه
سمبولیک= Sادبی، = Lآیین و رسوم،= Rهنري،

AEV=((11/5*EV)+(10/5*AP)+(15*VI)+(3*Co)+(4*DL)(1*SS)+(3*QO)+(6*NP)+(2
*FL))/56

= APارزش اکولوژیکی، = EVشناختی،زیبایی- ارزش اکولوژیکی= AEV:اي کهگونهبه
= SSتفاوت سطح،= DLرنگ،= Coقابلیت مشاهده،= VIانداز،چشم- شناختیزیبایی

چهارچوب منظره= FLتعداد نقاط دیدنی، = NPکیفیت رخنمون،= QOساختار فضایی،
EPV=((7*TS)+(5/5*EP)+(3*NV)+(4*I)+(1*LU)+(3*PD))/(23/5)

= EPهاي توریستی،ارائه زیرساخت= TSارزش پتانسیل اقتصادي،= EPV:اي کهونهگبه
= PDمحدودیت استفاده،= LUجاذبه،= Iتعداد بازدیدکنندگان،= NVپتانسیل اقتصادي،

تراکم جمعیت
هاي باال و در شرایط کشورمان جاي خالی آگاهی و سواد عموم مردم، تغییرات در ارزیابی

پذیري، مذهب و نگاه عمومی جامعه به ژئوتوریسم، باغداران و مالکان وایی، فرسایشآب و ه
تواند در این هاي داراي ژئومورفوسایت و سطح رفاه جامعه کامالً مشهود است که میزمین

تواند تأثیر زیادي داشته باشد ویژه در ایران میها بهاین ارزش. هفت گروه ارزیابی پیشنهاد شود
.در تحقیقات آینده به کار گرفته شودکه باید 
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منابع
هاي ژئوپارك و ژئوتوریسم اطلس توانمندي). 1388(امري کاظمی، علیرضا؛ مهر پویا عباس 

1- 460شناسی کشور، صص شناختی ایران، سازمان زمینمیراث زمین: ایران 
ارزیابی توانمندي ). 1392(صفار، معصومه؛ زارع، غالمرضا و فضلی، نفیسه شایان، سیاوش؛ بنی
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