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 چکیده
تأکید بر توسعه پایدار گردشگری مورد ارزیابی  ژئوتوریسمی استان زنجان با هایظرفیت در پژوهش حاضر،

های منطقه قرار گرفته شده است. روند کلی پژوهش حاضر به این صورت است که ابتدا پیش ژئوسایت
های مطالعه شناسایی شده است، سپس با استفاده از دو روش زوروس و کوبالیکوا به ارزیابی ژئوسایتمورد

ها بر توسعه گردشگری این پیش ژئوسایت ریتأثها، منطقه پرداخته شده است. پس از ارزیابی پیش ژئوسایت
نتایج  .پرسشنامه استفاده شده است 2۱۱پایدار منطقه مورد بررسی قرارگرفته شده است. برای این منظور از 

رنگی آالداغ الر در هر دو روش دارای  هایها بیانگر این است که غار کتله خور و کوه یابیارزحاصل از 
ها بر وضعیت یر این پیش ژئوسایتتأثها به ارزیابی باالترین ارزش است. بعد از ارزیابی پیش ژئوسایت

محیطی منطقه پرداخته شده است. در بین آثار مذکور بهبود وضعیت کمی و اقتصادی، اجتماعی و زیست
 اند.و بهبود وضعیت معابر باالترین جایگاه را داشته ی، افزایش تعامل اجتماعیدست عیصناکیفی 

 

 داریتوسعه پاژئوتوریسم، استان زنجان،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

لحاظ از  هم و گردشگران تعداد لحاظ از هم المللیبين سطح در گردشگری اهميت امروزه،

(، 3005، 8)توماس و همکاران است یشدر حال افزا ایسابقهیطور بهمواره و به یدرآمد ارز

است  مؤثر مدیریتی ریزیبرنامه و مناسب استراتژی نيازمند کشوری، هر در رشد گردشگری

 امکانات نمودن در حال فراهم مهم، امر این درک با (. کشورها3008و فریدونی،  3)موناواری

 فراتر را پاباشند. گردشگری در دهه اخير می گردشگر جذب منظور به مناسب تجهيزات و

از  مندیبهره و یريکارگ به همچون جدیدتری و جدی بسيار هایعرصه وارد و گذاشته

 هویت که توریسمی یعنی (. ژئوتوریسم؛8988های ژئوتوریسم شده است )زندمقدم، توانایی

 شامل را ستیز طيبخشد و این نه فقط محمکان را حفظ کرده و یا بهبود مییک  جغرافيایی

را  تر اهالی محلیتر رفاه بيششناسی مکان و از همه مهمو زیبایی فرهنگ ميراث بلکهشود، می

 نيروهای و روندها دربرگيرنده (. در واقع ژئوتوریسم3008، 9)پریرا و دایس گيردمی در بر

 یجادو اساس ا یهپا ی،فرهنگ يراثو م ياییاست. تنوع جغراف ياییمکان جغراففرهنگی  و طبيعی

 و اشکال صورت به توریستی ژئومورفولوژیک، های(. مکان3088، 4ها)بریلاست  یسمژئوتور

 تأثيرگذار عوامل از درک انسان بنابراین که شوندمی تعریف فرایندهای ژئومورفولوژیک

 ی،شناخت ییبایز دارای ارزش ها،مکان این اجتماعی و تاریخی شناسی، ژئومورفولوژیک،زمين

 (. مطالعه8930، همکارانهستند )مختاری و  اقتصادی-یا اجتماعی و تاریخی - فرهنگی علمی،

پذیرد )برونو و  انجام انسانی و طبيعی هایجنبه و ها ارزش همه بررسی با باید ژئوتوریسم،

ها، های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ژئوسایت(. با توجه به ارزش3080، 5پروتا

ها یکی از ارکان مهم رسيدن به توسعه گردشگری پایدار در جوامع محسوب ژئوسایت

 تغييرات در مداوم جریانی عنوان به توسعه گردشگری پایدار اینکه به توجه شوند. با یم

 توسعه به منجر و پایدار زمانی محيطی است، توسعه گردشگری یستز و یاجتماع -اقتصادی

 گياهی ژنتيکی، منابع ،وخاک آب منابع امکان حفظ و نبوده مخرب که شود یم شهری پایدار
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پژوهش (. با توجه به موارد مذکور در 3000، 8آورد )بوتلر فراهم آیندگان برای را جانوری و

های منطقه مورد مطالعه شده است تا ابتدا به شناسایی و معرفی پيش ژئوسایت بر آنسعی 

بر توسعه پایدار گردشگری مورد  ديتأک باژئوتوریسمی منطقه  هایپرداخته شود و سپس ظرفيت

توان واژه ارزیابی قرار گيرد. به کار بردن واژه پيش ژئوسایت به این علت است که زمانی می

-های بازدید فراهم باشد و با توجه به اینکه اکثر ژئوسایتژئوسایت را به کاربرد که زیرساخت

 وسایت به کار برده شده است.ها هستند واژه پيش ژئهای منطقه فاقد این زیرساخت

 

 پیشینه پژوهش

ها و تأثير آن در توسعه گردشگری پایدار، مطالعات زیادی در توجه به اهميت پيش ژئوسایت با

ها پرداخته شده ای از آنسطح ایران و جهان صورت گرفته است که در ادامه به تشریح پاره

( 3003) 3توسط کيونگامی شده انجامتوان به پژوهش خارجی میی ها پژوهشاست. از جمله 

که وی در آن نشان داده  تحت عنوان بررسی اثرات گردشگری بر زندگی مردم اشاره کرد

ارتباط دارد و  توجهیطور قابلهای مختلف زندگی بهاثرات گردشگری با حوزهاست که 

اثرات اقتصادی بين  اند وگاهی ساکنان از اثرات منفی گردشگری احساس عدم امنيت را داشته

رضایت جامعه ارتباط  اجتماعی گردشگری و ريگردشگری و رضایت از رفاه مادی و نيز تأث

 جم یابیروش ارز یدر صربستان به طراح (3088همکاران ) و 9يسيچووج. مهمی وجود دارد

 يجهنت ینپژوهش به ا ین. در اتری دارديشتوجه ب یگردشگر یها پرداختند که به ارزش

 یها ارزش و در کل، از نگاه یکوهستان از نظر ارزش علم ینا هاییتژئومورفوساکه  يدندرس

 یدقرار ندارند و با یخوب يتدر وضع یکارکرد یها ارزشمند بوده و به لحاظ ارزش ياربس یاصل

(، 3088) 4دونيز پيز و همکاران کرد. يتفعال یدارها و توسعه پا ارزشین ا یرو تريشب

این  که دادند نشان کردند. آنان مطالعه اسپانيا کاناری جزایر در را آتشفشانی ژئومورفوسایت

 .دارد کاربردی و افزوده، مدیریتی فرهنگی، علمی، هایشارز گردشگری توسعه برای مکان
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 ميزان و ارزیابی مجارستان های پيليسکوه در را (، نيز ژئوتوریسم3085) 8بوجدسو و همکاران

( با 3086) 3کردند. کوباليکوا و کيرچنر بيان را محوطه ژئوتوریسم این امکانات کمبود و تقاضا

های شرق کشور جمهور چک استفاده از روش کوباليکو به ارزیابی ژئوسایت و ژئوموفوسایت

و در پایان ضمن  اند دادهژئوسایت را مورد ارزیابی قرار  شش پژوهش،پرداختند. در این 

اند. در ایران نيز، را مورد ارزیابی قرار داده ها آنهای و نقاط ضعف ها، توانمندیارزیابی آن

گردشگری بر توسعه شهری شهرستان (، در پژوهشی اثرات 8930ضرابی و همکاران )

رسيده است که توسعه گردشگری در این  را مورد بررسی قرار داده و به این نتيجه شهر نيمشک

گردشگری در  عهتوس ين،آورده است. همچن وجودبه  ستیز طيشهر آثار نامطلوبی را در مح

. صيدایی و داشته است مثبتی راتيشهرستان تأث این گیو فرهن ی، اجتماعتوسعه اقتصادی

 توسعه از فرهنگی حاصل و اجتماعی اقتصادی، اثرات و پيامدها پژوهشی ( در8938همکاران )

 با که داد نشان ها آنپژوهش  نتایج .اند قرار داده بررسی مورد کرمانشاه شهر در را گردشگری

درصد از تغييرات  86و  اقتصادی تغييرات از درصد 17 ،کرمانشاه شهر هایتوانمندی به توجه

بوده است. فنی و گردشگری  اجتماعی در جهت توسعه و پيشرفت شهر مربوط به بخش

ار شهری از نظر گردشگری بر توسعه پاید راتيتأث(، در پژوهش خود به بررسی 8939همکاران )

 که داد نشان شهر، ساکنان نظرات و تجربيات از پژوهش منتج این ساکنان پرداختند. نتایج

مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ بر منطقه  راتيتأثگردشگری با وجود برخی اثرات منفی 

بر توسعه  ديتأک(، با استفاده از روش فاسيلوس و با 8939داشته است. مقصودی و همکاران )

های منطقه تخت سليمان را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت

-های علمی و برخی دیگر از شاخصهای منطقه از نظر شاخصنشان داد که ژئوسایتپژوهش 

های حفاظتی، فرهنگی و هنری نياز به لی از نظر شاخصهای گردشگری شرایط مطلوبی دارد و

های بخش چهاردانگه (، به ارزیابی ژئوسایت8935تری دارد. صالحی و همکاران )بيشتوجه 

بيانگر این پژوهش شهرستان سازی با استفاده از روش فاسيلوس و زوروس پرداختند. نتایج این 

های منطقه، چشمه باداب سورت دارای باالترین امتياز است که باید است که در بين ژئوسایت

 و مدیریتی الزم جهت حفاظت از آن صورت گيرد. اقدامات حفاظتی
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های شمال غربی کشور محسوب یکی از استان عنوان بهاستان زنجان  محدوده مورد مطالعه:

های قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبيل و شود که در بين استانمی

متر از سطح دریا قرار دارد  9900تا  900(. این استان بين ارتفاع حدود 8گيالن قرار دارد )شکل 

که همين اختالف ارتفاع سبب شده است تا اختالف دمای زیادی بين مناطق مرتفع و پست به 

معتدل  هایهای پربرف و سرد و تابستاندارای زمستانارتفاعات استان  کهیطوربه وجود بياید

های تر بوده و دارای زمستاندلمعت یوهوا اوزن دارای آبهای قزل. در این ميان درهاست

های مابين ارتفاعات نظير جلگه سجاس، منطقه های نسبتاً گرم است. جلگهمعتدل و تابستان

همچنين از  .تری هستندمعتدل یوهوا قشالقات افشار و قسمت سفالی زنجان رود دارای آب

فته است )عالیی نظر وضعيت ژئومورفولوژیکی نيز استان زنجان در واحد شمال غرب قرار گر

 (.8989طالقانی، 

 
 . نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه8شکل 
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 شناسي پژوهشروش

در  يقروش تحق ،است یاساس يتاهم یپژوهش دارا یندر ا يلو تحل يفتوص ینکهبا توجه به ا

مطالعه  های( است و نوعاً از روشی)اکتشاف یابیينهو از نوع زم يلیتحل - يفیپژوهش توص ینا

مانند پرسشنامه،  يدانیم هایروش نيز و هامطالب و نقشه یمتون و محتو یو بررس ایکتابخانه

و  ياتجستجو در ادب یقاز طر پژوهش یگاه استدالليهو مشاهده استفاده شده است. تک همصاحب

ای و بررسی های پژوهش شامل مطالعه کتابخانهدادهفراهم شده است.  پژوهش یمباحث نظر

ها به دو دسته ابزارهای ميدانی . ابزارهای گردآوری دادهاستها متون و محتوی مطالب و نقشه

( ARC GIS, SPSS, Google earthافزاری )مشاهده و مصاحبه( و نرم ،شامل )پرسشنامه

های حاضر به این صورت است که ابتدا پيش ژئوسایت پژوهشقابل تقسيم هستند. روند کلی 

العه شناسایی شده است، سپس با استفاده از دو روش زوروس و کوباليکوا به منطقه مورد مط

 5ها از ارزیابی پيش ژئوسایت منظور بههای منطقه پرداخته شده است. ژئوسایتارزیابی پيش

کارشناس مدیریت گردشگری استفاده شده است و در نهایت پس از  5کارشناس ژئوتوریسم و 

یی توسط یک متخصص ژئوتوریسم صورت گرفته است. پس از اتمام ارزیابی، ارزیابی نها

ها بر توسعه گردشگری پایدار منطقه مورد پيش ژئوسایت ريتأثها، ارزیابی پيش ژئوسایت

پرسشنامه استفاده شده است که در بين  300بررسی قرارگرفته شده است. برای این منظور از 

ست که برای جامعه آماری از افرادی الزم به ذکر ا جمعيت فعال منطقه تقسيم شده است.

از روش اند به همين دليل استفاده شده است که تا حد قابل قبولی با مفهوم ژئوتوریسم آشنا بوده

اعتبار سؤاالت پرسشنامه  یيدتأ یبرا ای برای دستيابی به جامعه آماری استفاده شده است.زنجيره

 ینا ينو متخصص يداسات یبا استفاده از نظرات برخ یانمراجعه شد و در پا يشينپ يقاتبه تحق

از روش آلفای کرونباخ  پژوهشبرای سنجش پایایی  .ه استانجام شد ییموضوع اصالحات نها

بوده است که در سطح مناسبی قرار دارد. همچنين  83/0استفاده شده است که ضریب آن برابر 

اقدام شده است. در  Spssافزار جهت آزمون فرضيات به طریق آزمون کای اسکوئر در نرم

های ارزیابی و روش( اسکوئرآلفای کرونباخ و کای های آماری )روشادامه به تشریح 

 حاضر پرداخته شده است. پژوهش)زوروس و کوباليکوا( 
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 های آماریروش

 نیتر ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول ی کرونباخ:آلفا

هاست. منظور از اعتبار یا پایایی نامهی پرسشیپذیری و یا پایاگيری اعتماداندازههای روش

های موردسنجش با همان وسيله و تحت شرایط مشابه و در نامه این است که اگر صفتپرسش

با استفاده از  .یکسان حاصل شود باًیگيری شوند، نتایج تقرهای مختلف مجدداً اندازهزمان

تر همبستگی مثبت بين سؤاالت بيش هرقدرکه  توان نتيجه گرفتونباخ میتعریف آلفای کر

و بالعکس هرقدر واریانس ميانگين سؤاالت  تر خواهد شدشود، ميزان آلفای کرونباخ بيش

مثبت و یا  ريافزایش تعداد سؤاالت تأث. تر شود آلفای کرونباخ کاهش پيدا خواهد کردبيش

سؤاالت( بر ميزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، افزایش منفی )بسته به نوع همبستگی بين 

در نتيجه باعث افزایش آلفای کرونباخ و حجم نمونه باعث کاهش واریانس ميانگين سؤاالت 

باشد، همبستگی درونی  ترنزدیک 8خواهد شد. بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 

 د.واهند بوخ ترها همگنتر و در نتيجه پرسشبين سؤاالت بيش

است که  یآزمون معتبر آمار یکدو  یخکای اسکویر یا آزمون  آزمون کای اسکوئر:

آزمون  ير خ یاوجود دارد  يردو متغ ينب يستماتيکرابطه س یابرد که آی توان پیآن م لهيوس به

باشند. هرگاه در  یکناپارامتر يررود که هر دو متغیبکار م ییهارابطه یر معموالً برایاسکو یکا

 يجهتوان نتیوجود نداشته باشد، م يردو متغ ينب يستماتيکیرابطه س يچنمونه مورد مطالعه ه یک

شود. یگفته م یمستقل هستند که اصطالحاً به آن استقالل آمار یکدیگراز  يرگرفت که متغ

 ایکند که آیموضوع کمک م ینا يصشده فقط به تشخ ر محاسبهیاسکو یکا یطورکل به

حاضر با استفاده از این آزمون به  پژوهش. در با هم رابطه دارند یا یکدیگرندمستقل از  يرهامتغ

 های منطقه در توسعه گردشگری پایدار پرداخته شده است.ژئوسایت ريتأثارزیابی 
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 های ارزيابيروش

های گردشگری در این روش معيارهای خاصی برای تعيين هر یک از جنبه روش زوروس:

نشان داده شده است. مجموع امتيازات  8شود که در جدول در مکان ژئومورفولوژیکی استفاده می

 80امتياز(، تهدیدهای بالقوه ) 90که شامل امتيازات مربوط به ارزش علمی ) است 800این روش 

ات . ارزش نهایی هر پيش ژئوسایت از حاصل جمع امتيازاستامتياز(  30امتياز( و قابليت استفاده )

شود به این صورت که از مجموع امتيازاتی که هر پيش ژئوسایت از نظر محاسبه می آمده دست به

 آید.های بالقوه و قابليت استفاده دارد، ارزش نهایی آن به دست میارزش علمی، تهدید

 (3009، 8. معيارهای مورد استفاده در روش زوروس )زوروس8جدول 

 معیار

 امتیاز ارزیابی

 علمیارزش 
-امتیاز: جمع

۳۱ 

وضعیت 

 مکان

ی از سطح ا درجهاین شاخص به ساختار یا فرایند مکان ژئومورفولوژی و 

 بستگی دارد. شده اعمالحفاظتی 

1۱-۱ 

است  مختلف سطوح در موجود های مشابهنمکا صورت تعدادبه شاخص این کمیابی

 ای و محلی(ی، ملی، منطقهالملل نیب)

1۱-۱ 

 ۱-1۱ خاص باشد. یکیژئومورفولوژ یندمکان، نمونه بارز فرا یک ی کهارجهد نمایندگی

 و ساختار آنان که دارد بستگی مردم عموم به کمک برای مکان بودن دیمف به نمونه

 .کنند درک را فرایند ژئومورفولوژیکی

1۱-۱ 

تنوع 

 یشناس نیزم

 مکان هر در متنوع و جذاب یشناخت نیزم و ژئومورفولوژی اشکال تعداد به

 .دارد بستگی

1۱-۱ 

ای منطقه یا ملی قوانین با یا یالملل نیب توصیف از استفاده با هاویژگی تعیین اکولوژیکی

، پارک ملی یا بناهای کره ستیزگاه )محوطه میراث طبیعی جهان یا ذخیره

 محلی( شده حفاظتای و مکان تاریخی طبیعی، پارک طبیعی منطقه

1۱-۱ 

 ۱-1۱ای منطقه یا ملی قوانین با یا یالملل نیب توصیف از استفاده با خصوصیات تعیین فرهنگی

                                                                                                                                                                                 

1. Zouros 
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ی اندازها چشمفرهنگی جهان،  -)محوطه میراث طبیعی جهان، بناهای تاریخی

 فرهنگی و طبیعی، بناهای تاریخی محلی، بناهای تاریخی محلی(

جمع  ارزش تهدیدهای بالقوه و نیازهای فعلی معیار

 1۱امتیاز:

حفاظت 

 قانونی

ی، پارک یا بنای تاریخی الملل نیبسطح حفاظت مکان ژئومورفولوژی )انتخاب 

یا  فیحفاظت ضعی، ا منطقهقوانین ملی، حفاظت  لهیوس بهو ملی، حفاظت 

 بدون حفاظت(

0-۱ 

ی، تهدید متوسط، تهدید فشارقومیزان تهدیدهای بالقوه )تهدید کنترل نشدنی،  یریپذ بیآس

 (تهدید ضعیف یا دون تهدید، شده کنترل

0-۱ 

جمع  ارزش قابلیت استفاده معیار

 2۱امتیاز:

قابلیت 

 تشخیص

جامعه  لهیوس به شده شناختهی، محلی، ا منطقهی، ملی، الملل نیبسطح تشخصی )

 محدود و یا ناشناخته(

0-۱ 

توزیع 

 جغرافیایی

توسط مکان ژئومورفولوژیک نسبت به سطح کلی  شده اشغالدرصد فضای 

 منطقه

0-۱ 

قابلیت 

 دسترسی

ی یا ملی، محلی و ا منطقهی ا منطقهجاده مهم  لهیوس بهسطح قابلیت دسترسی 

 خاکی یا با پای پیاده و تنها با جازه و دور از دسترس

0-۱ 

قابلیت 

 استفاده

 از شیب، 0۱۱۱۱، بیش از ۳0۱۱۱بازدیدکنندگان هرسال )بیش از  تعداد

 یا بدون بازدید( 0۱۱۱، کمتر از 0۱۱۱، بیش از 2۱۱۱۱

0-۱ 

 

حاضر برای ارزیابی  پژوهشروش کوباليکوا دومين روش مورد استفاده در  روش کوبالیکوا:

توسط کوباليکوا ارائه شده است. معيارها و  3089ها است. این روش در سال پيش ژئوسایت

که  است 89نشان داده شده است. مجموع امتيازات این روش  3های این روش در جدول ارزش

 3امتياز(، اقتصادی ) 3) یآموزشامتياز(،  9شامل امتيازات مربوط به ارزش ذاتی و علمی )

. همانند روش قبلی در این روش نيز ارزش است( 9ها )امتياز( و سایر ارزش 9امتياز(، حفاظتی )
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شود به این صورت محاسبه می آمده دست بهژئوسایت از حاصل جمع امتيازات نهایی هر پيش 

که از مجموع امتيازاتی که هر پيش ژئوسایت از نظر ارزش ذاتی و علمی، آموزشی، اقتصادی، 

های آید. الزم به ذکر است که در روشها، ارزش نهایی آن به دست میحفاظتی و سایر ارزش

پيش  که یدرصورتاز معيارها ارزش منفی تعریف نشده است و  امکد چيهمورد استفاده، برای 

فاقد ارزش باشد، امتياز پيش ژئوسایت از نظر آن معيار صفر و یا  موردنظرژئوسایتی از نظر معيار 

 نزدیک صفر در نظر گرفته شده است.
 باشد( 8تا  0بين  تواند یم. معيارهای مورد استفاده در روش کوباليکوا )ارزش هر شاخص 3جدول 

(Kubalikova, 2013) 

هاشاخص باالترین امتیاز  ارزش 

3 

 ایای و ناحیهالمللی، ملی، منطقه. نادر بودن در سطح بین1

 . میزان آگاهی از سایت )مقاالت و ...(2

 لندفرمی در مقیاس محلی و ملی تنوع .3

های ارزش

علمی و 

 ذاتی

2 

بودن آن برای عموم مردم و امکان توضیح  فهم قابل، ها دهیپدبودن  واضح .1

 فرایندهای مربوطه

 ی اطالعاتی، تورهای گردشگری(ها پانلهای، . امکانات آموزش )وب سایت2

 آموزشی

2 

ها، مراکز ها، مغازهها، رستورانهای توریستی )اقامتگاهو کیفیت سرویس فاصله .1

 اطالعاتی(

 عمومی، پارکینگ( ونقل حملهای . امکانات دسترسی )سرویس2

 اقتصادی

3 

دیگر  انواعهای پیشنهادی و های حفاظتی )حمایت قانونی، طرحتیفعال .1

 حفاظت(

 و تهدیدات برای سایت )طبیعی و انسانی( خطرات .2

 فعلی سایت )میزان تخریب، اقدامات مدیریتی برای حفاظت از سایت( تیوضع .3

 حفاظتی

3 

 مذهبی و ...(های فرهنگی )تاریخی، . ارزش1

 یطیمح ستیزهای ارزش .2

 اندازه و ...(های ظاهری )زیبایی، رخساره، چشمارزش .3

 سایر 

هارزشا  
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 بحث و نتايج

برداری های منطقه مورد مطالعه برای بهرهپيش ژئوسایت های منطقه:معرفی پیش ژئوسایت-

در پژوهش حاضر ابتدا با  ها است.با رویکرد گردشگری پایدار نيازمند شناسایی خصوصيات آن

و  9اند )جدول های منطقه موردمطالعه شناسایی شدهاستفاده از مشاهدات ميدانی پيش ژئوسایت

های توپوگرافی و تصاویر گوگل  های هوایی، نقشه ، عکسGPS( و سپس با استفاده از 3شکل 

 (.9ها مشخص شده است )شکل ارث موقعيت آن

 
 نطقه مورد مطالعههای م. معرفی ژئوسایت3جدول 

 معرفی ژئوسایت

 آالداغ الر

. دارند امتداد اَهر به تبریز از و میانه شهرستان تا زنجان از  وسعت و یلومترمربعک ۳۱ها حدود  این کوه

ها یاد  عنوان یکی از شاهکارهای طبیعی از آن میلیون سال برآورد شده و به 10  ها کوه این قدمت

ها و  کوه یو باالآمدگ ییزا سرشار از رسوبات آهن در زمان فرآیند کوه یها وجود حوضچه .شود یم

ها به رنگی در بیاید.  ها در رنگ رسوبات باعث شده تا هر گوشه از این کوه تغییر امالح و تثبیت نوع آن

( و وفور اکسیژن و یزدگ ها در اثر شرایط اکسیدان )زنگ بگوییم که این کوه توانیم یصورت ساده م به

از وجود مواد معدنی نیز  ییها ها نشانه اند. البته برخی رنگ کیب با این عنصر به رنگ قرمز درآمدهتر

ماده معدنی مس است که به دلیل کربناته شدن به این رنگ دیده   مثال رنگ سبز نشانه عنوان دارند به

هستند که در اکثر   مینمتعلق به سازندهای قرمز باالیی ز شناسی ینها از نظر علم زم ین کوها .شود یم

 .گیرند ین قرار مسهای ائو( بر روی توفشناسی ینزم بندی یمنقاط ایران مرکزی )بر اساس تقس

 خورغار کتله

کیلومتری  ۳۱آبی، واقع در استان زنجان، شهرستان خدابنده و در  -خور، غاری است خشکی  غار کتله

ها و های فرعی و استالکتیتشده و دارای تونل طبقه تشکیل این غار از سهقرار دارد.  جنوب قیدار

ها  مخروطی آویزان از سقف های یلاصلی است و قند یها بسیار در گذرگاه یها ها و ستوناستالکمیت

ها که ترکیبات به همراه نداشته و یا  اند و آن متنوع به خود گرفته یها ، رنگها یدر اثر داشتن ناخالص

 .شوند یبسیار شفاف مشاهده م ای یشهشصورت بلورهای  کمتر دارند به

های دودکش

 جن

 که تناوب کنگلومرا، ییدر سازندها یشفرساپراکنده شهرستان ماهنشان قرار دارد.  صورت بهاین دودکش 

-یخلق م یرا در خود دارد، اشکال جالب یسنگ سخت ماسه هاییهال یا یو مارن یسست رس هایالیه
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 یاها و ستون یجادناهمگن، ا یشفرسا ین. گاه حاصل اگرددیواترنر برمو ک یوسندوران پل به ؛ کهنماید

سنگ  قطعه یکها،  آن ییطورمعمول در قسمت باال ها که بهستون ینمانند است. ا ی دیوارهارشته ستون

شود )جعفری و یم یدهدر اصطالح دودکش جن نام ماند،یم یسخت باق الیه یک  از یبخش یابزرگ 

 .(13۴3همکاران، 

 غار گلچیک

به روستای حاج آرش از  کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان، در ارتفاعات مشرف 30این غار در 

های آهکی موجود در  طور طبیعی از فرسایش سنگ این غار عظیم که به. توابع شهرستان زنجان قرار دارد

پنجاه متر است. درون غار آثاری از متر و ارتفاع تقریبی آن  ۳۱۱*1۱۱ابعاد این غار  .آن پدید آمده است

 .متعلق به شانزده تا سی هزار سال ق.م کشف شده است آشولین تا بردوستین های دوره زندگی انسان

کوهستان 

 ایل داغی

 

از مراکز  یکیگاوازنگ زنجان  یحیمجموعه تفر یازنجان  یائل داغ یو کوهستان یحیمجموعه تفر

نقطه زنجان و در دامنه کوه  ترین یدر شمال یع ائل داغزنجان است. مجتم یو گردشگر یحیتفر

 هب یفاصله از مرکز شهر زنجان قرار داشته و راه دسترس ینمجموعه در کمتر ینگاوازنگ قرار دارد. ا

 .دارد یزرا ن یتمام امکانات رفاه

دشت 

 سهرین

است که یکی از مناطق با ارزش و  آباد سرخ شده حفاظتدشت آهو خیز سهرین قسمتی از منطقه 

عرض متوسط این دشت ده  .شود یمو غرب ایران محسوب  شمال غربآخرین زیستگاه آهوان  عنوان به

متر و شیب متوسط دشت سهرین دو تا سه درصد به سمت  1۶0۱ تا دوازده کیلومتر و متوسط ارتفاع آن

تواند در بخش زنجان است که میی مهم استان ها دشتجنوب غربی است، این دشت جزء یکی از 

 .اکوتوریسم پذیرای جذب و جلب گردشگران داخلی و خارجی باشد

 دریاچه پری

شهر  یلومتریک ۰0معروف است که در  ی نیزپر یاچهشورگل و در یاچهخندقلو، در یاچهبه در یرآبگ ینا

سطح آن در فصل  ترینیشمساحت آن در فصول مختلف متفاوت بوده و ب ماهنشان واقع شده است،

تا  2۱متر و عرض  1۱۱تا  ۳۱ ینو ذوب شدن برف است. طول آن ب یبهار هایبهار و پس از بارش

 است. یمتر در زمان پرآب ۶۱متر و عمق حداکثر  1۴۱

 

دریاچه سد 

 تهم

کیلومتری شمال غربی شهرستان زنجان و در هشت کیلومتری  10سد تهم، در استان زنجان، در فاصله 

آهن کشوری تا  اصلی و راه یها روستای تهم قرار داره. دستیابی به محل سد، از طریق جاده دست نیپائ

 .است ریپذ شهر زنجان و جاده فرعی آسفالته زنجان ـ تهم امکان
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رودخانه 

 زنجان رود

های ابهر و زنجان جاری است. این رودخانه های استان است که در شهرستانترین رودخانهیکی از مهم

دهستان سلطانیه  ارتفاعاتمتر است، از  1۳۳۱کیلومتر طول داشته و ارتفاع سرچشمه آن  1۰2 که یدائم

-طی می غربشمال  یسو زنجان سرچشمه گرفته و دره پهناور زنجان رود را به شرقکیلومتری  3۳در 

 .کند

چشمه 

ی معدن آب

 وننق

ای با ارتفاع حدود  بر تپه ازمغانخانه در روستای وننق –کیلومتری جاده زنجان  21در ین چشمه ا

های بیکرنباته و سولفاته کلسیک منیزیم  از نظر شیمیایی در ردیف آب چشمهآب  .دویست متر قرار دارد

 .سرد و نسبتاً سنگین است

چشمه آبگرم 

 ابدال

 واقع زنجان شهرستان محدوده در و تبریز –کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان  3۱در این چشمه 

 و است دارویی و درمانی هایخاصیت دارای گرفته، قرار ابدال ارتفاعات در که چشمه این. است شده

 .دگیرمی قرار منطقه عبوری مسافرین و اهالی استقبال مورد

چشمه آب 

 ینگرم آرکو

به  با توجهاین دریاچه قرار دارد.  ینآرکو یدر روستا یجاربه ب یجرودا یردر مس ینچشمه آب گرم آرکو

های که دارد دارای کاربری استحمام است.ویژگی  

آبشار ایالن 

 دره سی

آباد واقع  کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ 2این آبشار در دره ایالن دره سی واقع در 

برخوردار است. شده کشور است که از تنوع زیستی باالیی  آباد یکی از مناطق حفاظت شده است. سرخ

های ارتفاعات باالدست و متر و آبشاری فصلی است که از ذوب برف 12ارتفاع این آبشار در حدود 

 .آیدهای جوی پدید میریزش

آبشار ماری 

 دره سی

کیلومتری غرب روستای ماری در منطقه دربند  2در دره ماری دره سی واقع در  ماری دره سی نیز آبشار

 .آباد واقع شده است سرخ

آبشار 

 شارشار

بسیار زیبا در میان اندازی با چشمشهر زنجان قرار دارد که  غربیشارشار در منطقه تهم، در شمال  آبشار

 .گرفته است ای قرار های صخره سنگ

آبشار وزنه 

 سر

 ۴0به درام و  یدهآب بر شهرستان طارم نرس یلومتریک 1۳وزنه سر در  یوزنه سر در روستا یآبشارها

 شهر زنجان قرار دارد. یلومتریک

آبشار کله 

 سیران

زنجان است که به هنگام بارش باران به اوج  یآبشار دائم ینبلندتر یباًطارم زنجان تقر یرانآبشار کله س

 یرانذر و گوهر طارم است و مس یروستاها یکینزد یرانکله س یآبشار واقع در روستا ین. ارسدیخود م

 تراست.یکآن از زنجان جاده تهم نزد

http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/120815072045.html
http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/120815072045.html
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آبشار بویوک 

 شیران

متر است  1۱ارتفاع آبشار در حدود  در روستای قاضی کندی در شهرستان ماهنشان قرار دارد.این آبشار 

متری از سطح دریا واقع شده و پس از  1۳2۳ریزد. آبشار در ارتفاع ای به پایین میای صخرهو از دیواره

 ریزد.اوزن می به رودخانه قزل دست نییعبور از روستاهای پا

آبشار 

 خانهشتر

در نزدیکی روستای الر واقع است. شهرستان طارم و های  ای سرسبز میان کوه این آبشار در دره

سرچشمه آبشار هشترخان چشمه جوشان است و آبشار پس از ریزش، رودخانه هشترخان را تشکیل 

 متراست. 3۱دهد. ارتفاع آبشار حدود  می

معدن نمک 

 چهرآباد

لو قرار  غرب شهر زنجان و یک کیلومتری جنوب روستای حمزه کیلومتری ۳0معدن نمک چهرآباد در 

با احداث سایت موزه مومیای ارزش باالیی پیدا کرده است که  ۶. این معدن به علت کشف دارد

های مهم تواند یکی از ژئوسایتمیها و موزه معدنکاری و تبدیل این معدن به ژئوسایت معدنی مومیایی

 استان تبدیل شود.

 زرین غار

های ورودی این غار کامالً قسمت قرار دارد. کیلومتری شهرستان خدابنده 30غار آهکی زرین غار در 

ها رابط بین  که این چشمه قرار داردهایی  تر با چشمه های پایینخشک است که بعد از رسیدن به قسمت

این غار دارای چندین طبقه است که دو طبقه آن شناسایی شده و  .باشند طبقه فوقانی و تحتانی غار می

-های اصلی و قندیل های بسیار درگذرگاهها و ستونها و استاالگمیتهای فرعی و استاالکتیت دارای تونل

اند و  های متنوعی به خود گرفتهها است که بر اثر داشتن ناخالصی رنگهای مخروطی آویزان از سقف

ای و درختی  ای بسیار شفاف خوشه صورت بلورهای شیشه اند به کیباتی به همراه نداشتههایی که ترآن

شوند. دیده می  

غار خرمنه 

 سر

های خطرناک و  های بسیار و دره این غار چاهبر قرار دارد. در کیلومتری شهر آب 22این غار در 

 .استز و در کنار ارزش طبیعی دارای ارزش باستانی نی ای وجود دارد لغزنده

 قلعه بهستان

ماهنشان قرار  ی شهرجنوب شرق یلومتریک 11غرب شهر زنجان و  یلومتریک 1۱1قلعه در فاصله  ینا

ی سنگ ماسه یدهپد ینمختلف ا یهابخشهای عظیمی است که قلعه بهستان دارای صخره گرفته است.

فضاها  یناست. ا یدهگرد دیجادر آن ا یو متنوع ی مختلفشده و فضاها یکنده کار فرسایش ریتأثتحت 

صخره  ینمختلف ا یهانماها است، در قسمت ها و طاقها، راهروها، طاقچهها، پلکانکه شامل اتاق

 .شودیم یدهد یمعظ
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 بدلندها
 مرور به که سطحی هستند هایآب یا شیاری فرسایش آثار بدلندها در شمال غربی ماهنشان قرار دارند و

 .دیآ یم در جالب و کننده رهیخ بسیار هایشکل به اند وشده تثبیت زمان

 تنگ اندآباد
که دارای ارزش  قرار دارددر شهرستان ماهنشان کیلومتری روستای اندآبادعلیا  3۱اندآباد در  تنگ

 شناسی است.ژئوتوریستی و زمین

 

 

 
 های منطقه موردمطالعهای از ژئوسایت. نمونه2شکل 
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 های منطقه موردمطالعه. نقشه موقعیت ژئوسایت3شکل 

 

 های منطقه مورد مطالعهارزيابي ژئوسايت

ها با استفاده از روش زوروس ابتدا مطابق جدول برای ارزیابی پيش ژئوسایت :روش زوروس

ها با هم ترکيب شده گذاری شده و سپس مجموع ارزشها ارزشهر کدام از پيش ژئوسایت 8

(. با توجه به معيارهایی که در 4آمده است )جدول  دست بهو ارزش نهایی هر پيش ژئوسایت 

های منطقه، غارکتله بود و مطابق با نظر کارشناسان در بين پيش ژئوسایت مدنظرروش زوروس 

های استان است. بعد از این پيش امتياز دارای باالترین ارزش در بين ژئوسایت 39خور با 

 های بعدی قرار دارند.امتياز در رده 93تان با و قلعه بهس 89های آالداغ الر با ژئوسایت، کوه
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 آمده با استفاده از روش زوروس به دستی ها ارزش. مجموع 4جدول 

 ژئوسایت ردیف

 یعلمارزش 

باالترین )

 (90 ازيامت

ارزش تهدیدهای 

بالقوه و نيازهای 

 ازيامتباالترین ) یفعل

80) 

ارزش قابليت 

 استفاده

)باالترین 

 (30 ازيامت

 امتيازمجموع 

 39 83 3 65 غار کتله خور 8

 89 88 9 58 آالداغ الر 3

 93 88 8 59 قلعه بهستان 9

 96 88 9 58 دشت سهرین 4

 93 89 6 43 کوهستان ایل داغی 5

 90 83 9 58 معدن نمک چهرآباد 6

 63 89 9 43 دریاچه پری 9

 69 83 9 48 ی جنها دودکش 8

 66 84 6 46 دریاچه سد تهم 3

 65 89 5 49 غار گلچيک 80

 64 3 6 43 زرین غار 88

 69 88 6 46 تنگ اندآباد 83

 63 86 5 48 رودخانه زنجان رود 89

 63 3 6 49 بدلندها 84

 60 8 5 49 غار خرمنه سر 85

 59 3 5 49 آبشار کله سيران 86

89 
چشمه آب گرم 

 ینآرکو
43 5 3 56 

 55 8 6 48 آبشار ایالن دره سی 88

 54 8 6 40 آبشار ماری دره سی 83

 54 8 4 43 آبشار هشترخان 30
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 59 8 4 48 آبشار بویوک شيران 38

 59 9 5 48 آبشار وزنه سر 33

 59 9 6 40 ی وننقمعدن آبچشمه  39

 53 9 6 93 آبشار شارشار 34

 50 3 4 99 چشمه آبگرم ابدال 35

 

 

های پيش ژئوسایت موردنظردر روش کوباليکوا نيز با استفاده معيارهای  روش کوبالیکوا:

نشان داده شده  5ها در جدول منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته شدند و نتيجه حاصل از ارزیابی

امتياز دارای باالترین ارزش است و بعد  35/83است که همانند روش زوروس غار کتله خور با 

های بعدی قرار امتياز در رده 95/3و کوهستان ایل داغی با  5/88داغ الر با های آالآن از نيز کوه

 دارند.
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 آمده با استفاده از روش کوبالیکوا به دستهای . مجموع ارزش5جدول 

 ژئوسایت ردیف

ارزش علمی و 

ذاتی )باالترین 

 (9 ازيامت

ارزش 

آموزشی 

)باالترین 

 (3 ازيامت

ارزش 

 یاقتصاد

باالترین )

 (3 ازيامت

ارزش 

 حفاظتی

)باالترین 

 (9 ازيامت

سایر 

ها ارزش

)باالترین 

 (9 ازيامت

مجموع 

 امتياز

 35/83 95/3 5/3 3 3 9 خورغار کتله 8

 5/88 5/3 5/3 95/8 95/8 9 آالداغ الر 3

9 
کوهستان ایل 

 داغی
35/3 5/8 95/8 35/3 3 95/3 

 5/3 35/3 3 5/8 5/8 35/3 دشت سهرین 4

 35/3 3 35/3 35/8 5/8 35/3 قلعه بهستان 5

6 
معدن نمک 

 چهرآباد
35/3 35/8 35/8 3 3 95/8 

 95/8 3 35/3 35/8 35/8 3 دریاچه سد تهم 9

 35/8 3 3 8 35/8 3 غار گلچيک 8

3 
رودخانه زنجان 

 رود
3 5/8 5/8 95/8 5/8 35/8 

 9 5/8 95/8 /.5 35/8 3 بدلندها 80

 9 95/8 5/8 8 8 95/8 دریاچه پری 88

 9 5/8 5/8 95/0 35/8 3 زرین غار 83

 95/6 95/8 5/8 95/0 8 95/8 تنگ اندآباد 89

84 
چشمه 

 ی وننقمعدن آب
95/8 8 8 5/8 35/8 5/6 

85 
های دودکش

 جن
35/3 5/8 5./ 95./ 5/8 5/6 

 5/6 35/8 5/8 5/0 35/8 3 غار خرمنه سر 86
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 35/6 95/8 35/8 95/0 95/0 95/8 آبشار کله سيران 89

88 
آبشار بویوک 

 شيران
95/8 95/0 5/0 35/8 95/8 6 

83 
آبشار ماری دره 

 سی
95/8 95/0 5/0 35/8 5/8 95/5 

30 
آبشار ایالن دره 

 سی
95/8 95/0 5/0 35/8 5/8 95/5 

38 
چشمه آبگرم 

 ابدال
5/8 95/0 8 35/8 35/8 95/5 

33 
چشمه آبگرم 

 ینآرکو
95/8 8 95/0 35/8 8 95/5 

 35/5 5/8 8 5/0 5/0 95/8 شارشارآبشار  39

 35/5 35/8 8 5/0 95/0 95/8 آبشار وزنه سر 34

 35/5 35/8 8 5/0 95/0 95/8 آبشار هشترخان 35

 

نتایج حاصل از ارزیابی های و محاسبه ارزش نهایی بر مبنای هر دو روش: مقایسه روش-

آالداغ الر، قلعه بهستان، دشت های به هر دو روش بيانگر ارزش باالی غار کتله خور، کوه

سهرین و کوهستان ایل داغی است. با توجه به اینکه نحوه امتيازدهی در دو روش مورد استفاده 

تری دارند، نتایج بيش ديتأکها بر معيارهای خاصی هایی با هم دارد و هر کدام از روشتفاوت

تعيين ارزش نهایی پيش  رمنظو بهبنابراین ؛ آمده از دو روش با هم یکسان نيست به دست

آمده  به دستدرصد از مجموع  صورت بهها، امتياز نهایی هر ژئوسایت در هر روش ژئوسایت

آوردن ميانگين درصد هر دو روش ارزش نهایی هر پيش ژئوسایت  به دستاست و در نهایت با 

 نشان داده شده است. 6محاسبه شده است که در جدول 
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 های منطقهارزش ژئوسایت. میانگین درصد 6جدول 

 ژئوسایت ردیف
میانگین  روش کوبالیکوا زوروس

 رتبه درصد رتبه درصد درصد

 ۶/۴3 1 2/۴۰ 1 ۴3 غار کتله خور 1

 ۳0/۳0 2 0/۳۳ 2 ۳3 آالداغ الر 2

 1/۳0 0 2/۳1 3 ۳۴ قلعه بهستان 3

 00/۳۰ ۰ 1/۳3 ۰ ۳۶ دشت سهرین ۰

 0/۳3 3 ۳0 0 ۳2 کوهستان ایل داغی 0

 ۶0/۶۳ ۶ 3/۶۳ ۶ ۳۱ معدن نمک چهرآباد ۶

 ۶0/۶۶ ۶ 3/۶۳ ۴ ۶۶ دریاچه سد تهم ۳

 20/۶۰ ۳ 0/۶3 1۱ ۶0 غار گلچیک ۳

 ۳0/۶2 ۳ 0/۶3 13 ۶2 رودخانه زنجان رود ۴

 ۰/۶1 1۱ ۳/03 ۳ ۶۴ دریاچه پری 1۱

 ۴/0۳ 1۱ ۳/03 11 ۶۰ زرین غار 11

 0/0۳ 1۰ 0۱ ۳ ۶۳ ی جنها دودکش 12

 ۴/0۳ 1۱ ۳/03 1۰ ۶2 بدلندها 13

 ۰0/0۳ 13 ۴/01 12 ۶3 تنگ اندآباد 1۰

 00 1۰ 0۱ 10 ۶۱ غار خرمنه سر 10

 00/02 1۳ 1/۰۳ 1۶ 0۳ آبشار کله سیران 1۶

1۳ 
ی معدن آبچشمه 

 وننق
03 23 0۱ 

1۰ 
0/01 

1۳ 
چشمه آب گرم 

 ینآرکو
0۶ 1۳ 2/۰۰ 

1۴ 
1/0۱ 

 ۶/۰۴ 1۴ 2/۰۰ 1۳ 00 آبشار ایالن دره سی 1۴
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 ۶/۰۴ 1۳ 2/۰۶ 21 03 آبشار بویوک شیران 2۱

 1/۰۴ 1۴ 2/۰۰ 1۴ 0۰ آبشار ماری دره سی 21

 2/۰۳ 23 ۰/۰۱ 2۱ 0۰ آبشار هشترخان 22

 1/۰۳ 1۴ 2/۰۰ 20 0۱ چشمه آبگرم ابدال 23

 ۳/۰۶ 23 ۰/۰۱ 22 03 آبشار وزنه سر 2۰

 2/۰۶ 23 ۰/۰۱ 2۰ 02 آبشار شارشار 20

 

 پايدار گردشگری در منطقهاثرات ژئوتوريسم در توسعه -

هایی تعيين برای بررسی اثرات ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار در منطقه موردمطالعه، شاخص

و در قالب پرسشنامه در منطقه مورد مطالعه تکميل شد. در ادامه به تحليل اثرات ژئوتوریسم بر 

پرسشنامه استفاده  300از توسعه پایدار گردشگری در منطقه پرداخته شده است. برای این منظور 

ای در بين جمعيت فعال منطقه )افرادی که تا حد قابل قبولی با صورت زنجيره شده است که به

پيش  ريتأث پژوهشاند( توزیع شده است و مطابق با هدف مفهوم ژئوتوریسم آشنا بوده

تأیيد اعتبار برای ی مورد ارزیابی قرارگرفته شده است. گردشگر داریپاها بر توسعه ژئوسایت

پرسشنامه به تحقيقات پيشين مراجعه شد و در پایان با استفاده از نظرات برخی اساتيد و  سؤاالت

از روش آلفای  پژوهشمتخصصين این موضوع اصالحات نهایی انجام شد. برای سنجش پایایی 

 دارد.بوده است که در سطح مناسبی قرار  83/0کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برابر 

-گردشگری در هر منطقه اثرات اقتصادی اعم از مثبت و منفی بر جای می اثرات اقتصادی:

زایی، درآمد،  هایی نظير اشتغالگذارد. برای بررسی این تأثيرات در منطقه مورد مطالعه شاخص

 شهروندان، دیدگاه اند. بر اساسگذاری موردبررسی قرار گرفتهقيمت کاال و زمين و سرمایه

مشاغل خدماتی همچون واحدهای  .است داشته مثبتی تأثيرات اقتصادی، لحاظ از گردشگری

 های تاکسی تعداد افزایش تور، برگزاری گردشگری، هایتجاری و صنفی، آژانس

شدت رشد داشته، بخصوص در فصول گردشگری که به چندین برابر  به نگهبانی شهری و درون

دستی، افزایش درآمد مراکز  ت داخلی بخصوص صنایعرسد. همچنين، باعث تنوع محصوال می

 بر عالوه گردشگری در مناطق دارای ژئوسایت شده است. خصوص بهخدماتی و بازرگانی 
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اینکه در منطقه موردبررسی،  ازجمله است؛ داشته نيز اقتصادی منفی اثرات مثبت، اثرات

است و  داشته به دنبال را موجب افزایش قيمت زمين و مسکن شهری شده که سوداگری زمين

ناسازگار با معماری بومی ساخته شده  سبک با هایی خانه و رفته باال منطقه در وساز ساخت

اقتصادی گردشگری بر منطقه نشان داده شده است  اثراتنتایج حاصل از  9. در جدول است

-بيش 9/9به ی با رتدست عیصناژئوتوریسم بر بهبود کمی و کيفی  ريتأث، مؤثرکه در بين عوامل 

 را داشته است. ريتأثترین 

 داری اثرات اقتصادی ژئوتوریسم در منطقه مورد مطالعه. فراوانی و معنی7جدول 

 اثرات

 عنوان گویه

 فراوانی

فراوانی 

 کل

 رتبه کل
سطح 

 یدار یمعن
خیلی 

 (1کم )

 کم

(2) 

متوسط 

(3) 

زیاد 

(۰) 

خیلی 

 (0زیاد )

های افزایش فرصت مثبت

 شغلی
1۱ ۰3 ۴0 3۳ 10 2۱۱ 

۱۳/3 
۱۱/۱ 

افزایش درآمد 

 ساکنان
۳ ۰0 1۱2 3۰ 11 2۱۱ 

۴۳/2 
۱۱/۱ 

جلوگیری از 

 مهاجرت
۴ ۰2 ۴۳ 3۴ 13 2۱۱ 

۱2/3 
۱۱/۱ 

بهبود کمی و کیفی 

 دستی صنایع
۶ ۰0 ۶3 00 31 2۱۱ 

3/3 
۱۱/۱ 

افزایش هزینه  منفی

 زندگی
12 ۰۳ ۴۰ 3۰ 13 2۱۱ 

۴۰/2 
۱۱/۱ 

 ۱۱/۱ ۱۶/3 2۱۱ 1۶ ۰0 ۳0 ۰3 11 گران شدن مسکن

 

 

منطقه مورد مطالعه،  در گردشگری اجتماعی اثرات بررسی برای اجتماعی: اثرات

های  ها، ناهنجاری هایی نظير وضعيت آموزش و بهداشت، تأثير گردشگران بر جاذبه شاخص
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بر تغيير دهنده تأثير زیاد گردشگران  ها نشان اجتماعی و ... مدنظر قرارگرفته شده است. بررسی

الگوی مصرف، افزایش امنيت، بهبود تعامل بوميان و افزایش مشارکت در کارهای جمعی و 

 به توان می نيز اجتماعی منفی اثرات همچنين افزایش سطح آموزش در شهرها شده است. از

و آثار و بناهای تاریخی و طبيعی و همچنين  ستیز طيمحبه تخریب  گردشگران زیاد تأثير

 اثراتنتایج حاصل از  8هایی همچون اعتياد در منطقه نام برد. در جدول جاریافزایش ناهن

، افزایش تعامل مؤثراجتماعی گردشگری بر منطقه نشان داده شده است که در بين عوامل 

 را داشته است. ريتأثباالترین  45/9رتبه  اجتماعی با

 منطقه مورد مطالعهداری اثرات اجتماعی ژئوتوریسم در . فراوانی و معنی8جدول 

 عنوان گویه اثرات

 فراوانی
فراوانی 

 کل
 رتبه کل

سطح 

یدار یمعن  
خیلی 

 (1کم )

 کم

(2) 

متوسط 

(3) 

زیاد 

(۰) 

خیلی 

 (0زیاد )

تغییر الگوی  مثبت

 مصرف
۴ 23 ۳۴ 03 2۶ 2۱۱ 32/3 ۱۱/۱ 

 ۱۱/۱ ۳۴/2 2۱۱ 1۴ ۶1 ۳۳ 20 ۳ افزایش امنیت

بهبود وضعیت 

 آموزش
10 ۰2 ۴۳ 32 1۰ 2۱۱ ۴۰/2 ۱۱/۱ 

افزایش تعامل 

 اجتماعی
۶ 1۳ ۳۳ 00 33 2۱۱ ۰0/3 ۱۱/۱ 

دیدن  بیآس منفی

 آثار و ابنیه
1۰ 31 ۳۴ 03 23 2۱۱ 2/3 ۱۱/۱ 

گسترش 

ناهنجاری از 

حمله اعتیاد و 

... 

21 ۰۶ ۳۳ ۰2 1۰ 2۱۱ ۴1/2 ۱۱/۱ 

 

هایی نظير حفاظت از  برای بررسی این اثرات نيز شاخص محیطی:اثرات زیست

ی در نظر گرفته شده رسان خدماتزیست، بهبود وضعيت معابر و همچنين بهبود وضعيت  محيط
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تر شهروندان نسبت به ها گویای این واقعيت است که گردشگری به آگاهی بيش است. بررسی

تری ظ محيط خود اهميت بيشانجاميده و موجب شده است شهروندان به حف ستیز طيمح

دهند و از رهاسازی زباله در معابر تا حدودی خودداری کنند. همچنين توسعه صنعت گردشگر 

های منطقه شده است. ی و در نتيجه توسعه زیرساخترسان خدماتمستقيم بر ميزان  ريتأثسبب 

توان به ها میمنفی نيز داشته است که از جمله آن راتيتأثدر کنار اثرات مثبت، گردشگری 

ها افزایش آلودگی و همچنين افزایش روند تغييرات کاربری اراضی در نواحی دارای ژئوسایت

ی گردشگری بر منطقه نشان داده شده طيمح ستیز اثراتنتایج حاصل از  3نام برد. در جدول 

دارای  98/9بر منطقه بهبود وضعيت معابر با رتبه  رگذاريتأثی طيمح ستیزاست. در بين عوامل 

 است. ريتأثباالترین 

 ی ژئوتوریسم در منطقه مورد مطالعهطیمح ستیزداری اثرات . فراوانی و معنی9جدول 

 عنوان گویه اثرات

 فراوانی
فراوانی 

 کل
 رتبه کل

سطح 

 یدار یمعن
خیلی کم 

(1) 

 کم

(2) 

متوسط 

(3) 

زیاد 

(۰) 

خیلی 

 (0زیاد )

بیشتر  حفظ مثبت

 ستیز طیمح
0 20 ۴0 0۳ 1۳ 2۱۱ 

 

2۴/3 ۱۱/۱ 

بهبود وضعیت 

 معابر
۶ 23 ۳۴ 02 3۱ 2۱۱ 

 

3۳/3 ۱۱/۱ 

بهبود وضعیت 

 یرسان خدمات
۳ 30 ۴۱ 0۱ 1۳ 2۱۱ 

 

11/3 ۱۱/۱ 

 ۱۱/۱ ۱۶/3 2۱۱ 10 ۰2 ۴۳ 33 13 افزایش آلودگی منفی

افزایش روند تغییر 

 کاربری اراضی
۳ 1۴ ۳۰ 00 3۰ 2۱۱ 

۴۰/2 
۱۱/۱ 
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 گیرینتیجه

تر های تحقيقات مختلفی صورت گرفته است اما در بيشنقش و اهميت پيش ژئوسایتدر مورد 

های استفاده شده است و یا از تحقيقات صورت گرفته، یا از تعداد محدودی از پيش ژئوسایت

حاضر از دو روش برای ارزیابی  پژوهشیک روش برای ارزیابی استفاده شده است ولی در 

ها بر آن ريتأثها، شده است و همچنين عالوه بر ارزیابی پيش ژئوسایتها استفاده پيش ژئوسایت

 توسعه پایداری گردشگری منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

های استان زنجان بيانگر این است که غار کتله خور به پيش ژئوسایت  یابیارزنتایج حاصل از 

ز، دارا بودن ارزش علمی و فرهنگی و اندابودن، زیبایی و تنوع چشم فرد منحصربهدليل 

ی بر اقتصاد منطقه در هر دو روش زوروس و کوباليکوا دارای باالترین ارزش است. رگذاريتأث

ها به کوهاین  درواقع های رنگی آالداغ الر اهميت باالتری دارند.بعد از غار کتله خور، کوه

و داشتن موقعيت ارتباطی قوی و  ، در دسترس بودنانداز چشمبودن، تنوع  فرد منحصربهدليل 

آموزشی داشتن دارای ارزش باالیی در -ارزش علمی عالوه بهماندن و  نخورده دستهمچنين 

بودن، ارزش علمی  فرد منحصربههای منطقه است. قلعه بهستان نيز با توجه به بين پيش ژئوسایت

هستان ایل داغی نيز که در و آموزشی و فرهنگی باالیی که دارند دارای ارزش باالی هستند. کو

انداز و زیبایی و همچنين موقعيت ارتباطی نزدیکی شهرستان زنجان قرار دارد به دليل تنوع چشم

های الزم و همچنين دشت سهرین نيز به خاطر موقعيت ارتباطی وجود زیرساخت عالوه بهقوی و 

ها بيانگر پتانسيل باالی پيش یمتنوع داری ارزش باالیی هستند. نتيجه نهایی ارزیاب انداز چشمو 

ها، وضعيت دسترسی و غيره ها از نظر زیرساختهای منطقه است ولی اکثر ژئوسایتژئوسایت

 های آتی مورد توجه قرار گيرند.ریزداری ضعف باالیی هستند که الزم است در برنامه

-اقتصادی، اجتماعی و زیستها بر وضعيت ير آنتأثها به ارزیابی بعد از ارزیابی پيش ژئوسایت

ها بيانگر این است که در بين اثرات اقتصادی  یابیارزمحيطی منطقه پرداخته شده است. نتایج 

ترین بيش 9/9دستی با رتبه  یعصناير ژئوتوریسم بر بهبود کمی و کيفی تأثژئوتوریسم بر منطقه 

ير تأثدارای باالترین  06/9رتبه ير را داشته است و در بين اثرات منفی نيز گران شدن مسکن با تأث

باالترین  45/9يرات مثبت اجتماعی، افزایش تعامل اجتماعی با رتبه تأثاست. همچنين در بين 

رتبه دارای  3/9ير را داشته است و در بين آثار منفی، افزایش تخریب آثار تاریخی و طبيعی با تأث
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ر بين آثار مثبت، بهبود وضعيت معابر با محيطی نيز د یستزيرات تأثير است. از نظر تأثباالترین 

رتبه باالترین  06/9ير است و در بين آثار منفی، افزایش آلودگی با تأثدارای باالترین  98/9رتبه 

يرگذار بر تأثتوان گفت که ژئوتوریسم یکی از عوامل  یمير را داشته است. بر این اساس تأث

افزون جایگاه این صنعت در دنيا و شد روزهای اخير بوده است. با توجه به رمنطقه در سال

ریزهای مناسبی در های انسانی و طبيعی منطقه، الزم است تا برنامههمچنين با توجه به پتانسيل

جهت توسعه صنعت ژئوتوریسم در منطقه صورت گيرد تا ضمن کاهش اثرات منفی آن، 

 ری داشته باشد.گيرتچشم ريتأثمثبت آن افزایش یافته و در رشد منطقه  راتيتأث
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