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  علوم انسانیي دانشکده

 جغرافیاي طبیعیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان
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 :مشاور استاد

  (دکتر فریبا اسفندیاري)

  

 :پژوهشگر

 آبادياسماعیل صدیق دولت

  

  93زمستان 
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  : اسماعیلنام:    صدیق دولت آبادي                        دانشجو خانوادگی نام

 اطالعــات ســتمیس از اســتفاده بــا یشــمال جیلکــیو منطقــه ســمیژئوتور صــنعت توســعه در يژئومورفولــوژ عوامل نقش یبررس :نامهپایان عنوان

  )Gis( ییایجغراف

  

  : عقیل مدديراهنما (اساتید) استاد 

  ر: فریبا اسفندیاريمشاو (اساتید) استاد 

  : جغرافیاي طبیعی                       رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاهدر برنامه ریزي محیطی                        : هیدروژئومورفولوژي گرایش

  ات:صفح تعداد                              دفاع: تاریخعلوم انسانی                             :دانشکده 

  :چکیده

ی، کیژئومورفولــوژ يهاجاذبــه يمشــاهده لدنبــابه دکنندهیازدب شخص آن در که است سمیاکوتور از ياشاخه سمیژئوتور          

 جــذب در توانــدیمــ یکیژئومورفولــوژ يهاجاذبــه داشتن با یشمال جیلکیو منطقه. است...  و غارها ،یشناسانسان نهیرید يهاافتهی

 لیــاردب اســتان شــرق جنوب و نیمن شهرستان شرق در موردمطالعه يمنطقه. باشد داشته یگاهیجا یحیتفر و یعلم گردشگران

 يگردشــگر صــنعت توســعه آن دنبــال به و کیژئومورفولوژ يها مکان عنوانبه یکیژئومورفولوژ يهاجاذبه یمعرف. است شده واقع

 ریتفســ زیــن و یدانیــم مشــاهدات ،ياکتابخانــه مطالعــات قیــطر از هــدف نیــا بــه دنیرســ يبرا. است پژوهش نیا یاصل اهداف

 یابیــارز يبــرا نــاردیر روش از حاضــر پــژوهش در. شدند ییشناسا کیژئومورفولوژ يها مکان یشناسنیزم و یتوپوگراف يهانقشه

 و یفرهنگــ ،یشناســییبــایز ،یکیاکولــوژ ارزش نــه،یرید يایــجغراف ،یابیکم بودن، شاخص حفاظت، يارهایمع با يگردشگر اریع

 تیــقابل منطقــه نیــا آمدهدستبه جیتان اساس بر. است شده استفاده منطقه یستیژئوتور يهايتوانمند ییشناسا باهدف ياقتصاد

 لیبــدل فنــدقلو دشت یکیژئومورفولوژ مکان ارزش داد نشان یابیارز .باشدیم دارا را کیژئومورفولوژ مکان کی عنوانبه شدنمطرح

 رایــع بــودن نییپــا و اســت منطقــه در یکیژئومورفولــوژ يهــا مکــان گرید به نسبت یشناسییبایز ارزش و یعلم ارزش بودن باال

 یمعرفــ عــدم در نیمســئول یلطفــ کــم و ســمیژئوتور بــه توجــه عدم لیدل به پژوهش نیا در کیژئومورفولوژ يها مکان یفرهنگ

  .باشدیم حیصح يزیربرنامه نبود و منطقه يها يتوانمند

  

  : اکوتوریسم، ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، منطقه ویلکیج شمالی، مدل رینارد.هادواژهیکل
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  : مقدمه - 1- 1

 به ایسم و سیاحت و سفر گشت، معنى به تور زمین، معنى به ژئو کلمه سه از ژئوتوریسم واژه  

 ژئوتوریسم باشدیم یشناسنیزم گردشگرى معنى به و است گردیده ترکیب کار و عمل مکتب، معنى

 با گردشگران به یشناسنیزم يهادهیپد معرفی به که است طبیعت به وابسته گردشگري يهارشته از یکی

 مندانعالقه و ردیگیم کمک یشناسنیزم مختلف علوم از ئوتوریسمژ. پردازدیم هاآن مکانی هویت حفظ

 ژئوتوریسم ،کندیم دعوت زمین زیباي يهاجاذبه از بازدید براي را یشناسنیزم يهادهیپد و طبیعت به

 تنهانه ژئوتوریسم مخاطبان. است کرده دایپ وسیعی مخاطبان امروزه یشناسنیزم گردشگري یا

 جریان در. هستند طبیعت مندانعالقه و عادى گردشگران بلکه ،یشناسنیزم نکارشناسا و متخصصان

 مبانى با ،یشناسنیزم ویژه و زیبا يهادهیپد از بازدید ضمن بازدیدکنندگان ژئوتوریسمى، يهاتیفعال

 یشناسنیزم يهادهیپد يهایژگیو از یکى. ابندییدرم را هاآن وجودى اهمیت و شده آشنا هاآن پیدایش

 مباحث بودن پیچیده و بودن اسرارآمیز شود،یم اکوتوریسمى يهادهیپد بر هاآن نسبى برترى موجب که

 لیدل به یشمال جیلکیو منطقه ).12: 1388(نجفی و همکاران،  است عادى افراد براى یشناسنیزم

 تنوع يدارا اغردداغب ارتفاعات دربرگرفتن لیدل به و النیگ استان و لیاردب استان حدفاصل در شدنواقع

 بر که تأثیري طریق از ژئومورفولوژي و شناسیزمین عوامل اساس این بر. باشدیم یشناسنیزم اشکال

 در سمیژئوتور توسعه و روستاها استقرار و توزیع در مهمی نقش غیرمستقیم طوربه دارند، عوامل سایر

 در يگردشگر توسعه يزیربرنامه گونههر در آن به توجه و نقش این شناخت که کنندیم ایفا منطقه

   .است ضروري منطقه

 

  

  

  



3 
 

  :مساله انیب - 2- 1

 یصنعت يهاشهرك و تیپرجمع و بزرگ يشهرها شیافزا و رانیا و جهان در ینیشهرنش رشد 

 ،جهان یعیطب منابع سطح کاهش همراه به يادهیپد نیچن است، شده عتیطب از انسان افتادن دور به باعث

 انسان ل،یدال نیبنابرا است، نهاده معاصر انسان يرو فرا ینیگزعزلت يبرا یزندان يمنزلهبه را شهرها

  سمیژئوتور ).10: 1372 مخدوم،( کندیم دایپ جهان یعیطب مناطق دارید يبرا يشتریب عطش روزروزبه

 به سمیتور نیزم يمعنا به ژئو واژه دو از که است  سمیاکوتور ای گراعتیطب سمیتور يهاشاخه از یکی

 هادهیپد ادغام از که نامندیم زین ییایجغراف يگردشگر را سمیژئوتور. است شدهلیتشک يگردشگر يمعنا

یم محسوب يگردشگر در مستقل ياشاخه و شودیم حاصل سمیتور صنعت با جانیب عتیطب ییبایز و

 منابع حفظ آن هدف و هبود داریپا توسعه رمجموعهیز سمیژئوتور). 34: 1381 ،یکاظم يامر. (شود

 ندهیآ يهانسل يبرا دیبازد مورد محل کهينحوبه گردشگران تیهدا یعنی است مقاصد در يگردشگر

 يهاروش از یکی سمیژئوتور). 113-115: 1385 ،ییتوال( باشد استفادهقابل و ماندهیباق طورهمان هم

 يهایژگیو از گرفتهنشأت خاص خصشا نیا در ينگریکل که است يگردشگر يهاجاذبه ارائه در نو

 و یشناسنیزم هايهدیپد شامل ازجمله یعیطب يهاجاذبه حاصل تنهانه سمیژئوتور. است آن ییایجغراف

 در زین رانیا کشور. ردیگیبرم در زین را یفرهنگ و یخیتار يهاجاذبه بلکه ،شودیم  یکیژئومورفولوژ

 سمیتور جذب در ییباال لیپتانس يدارا و است خورداربر یخوب نسبتاً  گاهیجا از سمیژئوتور خصوص

 استعداد که است یمناطق بهتر هرچه ییشناسا سم،یژئوتور صنعت گسترش يبرا راهکارها از یکی .است

 جذب قدرت ازلحاظ مناطق نیا یسنجامکان جهت در يزیربرنامه و دارند را گراعتیطب يگردشگر

 به پژوهش نیا. است ییربنایز امکانات و مختلف يهاگاهگردش جادیا و ستیاکوتور و ستیژئوتور

 در منطقه ياستعدادها به توجه با ،یشمال جیلکیو منطقه یستیژئوتور يهاجاذبه یسنجامکان و ییشناسا

 بودن دارا با یشمال جیلکیو منطقه. دارد مدنظر را آن از يبرداربهره و سمیژئوتور گسترش جهت

 اچهیدر با،یز يهارودخانه آبشار، جنگل، سرسبز، يهادشت ،هادره ها،کوه نچو ی،عیطب متعدد يهاجاذبه

  . است برخوردار سمیژئوتور گسترش جهت در ییباال تیقابل از وحش،اتیح و

 يگردشگر یآت رونق به تواندیم یشمال جیلکیو منطقه در یستیژئوتور يهالیپتانس به توجه

      مورد در يادیبن و یاصول کار و مطالعه نکهیا به توجه با. دشو منجر مستعد منطقه نیا در گراعتیطب
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قرار  موردمطالعهي کوچکی از منطقه صورت گرفته و کل منطقه هابخشفقط در  گراعتیطبتوریسم 

ي موجود در منطقه ویلکیج شمالی و رونق هالیپتانستا حدودي به ثبت  تواندیمنگرفته این پژوهش 

در منطقه ویلکیج شمالی  فردمنحصربهي هاجاذبهوجود  رغمیعل متأسفانه ي کمک نماید.گردعتیطب

ي گردشگري این منطقه صورت هاجاذبهتاکنون مطالعات جامع و اقدامات اساسی و جهت شناسی با 

هاي ژئوتوریستی نگرفته است. بنابراین با توجه به موارد فوق در این تحقیق سعی خواهد شد جاذبه

  قرار گیرد. موردمطالعه اردینرلی با استفاده از روش منطقه ویلکیج شما

  

  : پژوهش یسؤاالت اصل - 2- 1

 و جذب گردشگران سمیدر توسعه و گسترش صنعت ژئوتور مؤثر یکیژئومورفولوژ يهالندفرم .1

  ها هستند؟در منطقه کدام

  د؟دار ستیتور جذب در يشتریب توان یشمال جیلکیو منطقه در هاتیژئومورفوسا از کیکدام .2

 

  : تحقیق اهداف - 3- 1

 یشمال جیلکی) منطقه ویستی(ژئوتور يتوسعه گردشگر يهاتیظرف یابیپژوهش، ارز نیا یهدف اصل

 ق،ینمودن تحق يکاربرد منظوربهمنطقه  نیا یستیژئوتور يهالیپس از مشخص شدن پتانس است

  .شودیارائه م ازبرونزا و عوامل درون عیجم يبا توجه به اثرگذار نهیبه يهاياستراتژ

  :یاهداف فرع

  .یشمال جیلکیمنطقه و سمیژئوتور يهالیپتانس ییشناسا •

  .ناردیدر منطقه با استفاده از مدل ر سمیموانع و مشکالت توسعه صنعت ژئوتور ییشناسا• 

  ها.آن يهالیپتانس یموجود در منطقه و بررس يهاتیژئومورفوسا ییشناسا •
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  :وهشپژ تیضرورت و اهمّ  - 4- 1

به  یمتک شدتبه یاز منابع نفت يبرداربهرهبعد از اکتشاف و  رانیا يساختار اقتصاد نکهیتوجه به ا با

 تیوضع نیخروج از ا يصورت گرفته برا يهاصادرات نفت و درآمد حاصل از آن بوده است و تالش

و  داریو پا جانبههمهسعه تو جادیا ياما برا ،دربرنداشته است یچندان جهینت یرنفتیغ يهااستیو اتخاذ س

 یاستفاده از تمام ازمندیدر کشور ن یمنابع نفت يجابهمد آکسب در دیمنابع جد ینیگزیجا نیهمچن

 یتوجه داشت که چرخش مال دی). با131: 1387، و همکاران يآبادیزنگ( میهست هاتیامکانات و قابل

تر است. مهم از نفت مد حاصلاز درآ مراتببه ردیپذیمصورت  يکه حول محور صنعت گردشگر

 درصحنه یمیعظ یرقابت نهیلذا زم ،را به همراه دارد يرونق و رفاه اقتصاد شودیم جادیکه ا یاشتغال

 ،يزیربرنامهدارد با  یسع يآمده است که هر کشور وجود به هی) سرمایاسیس يای(جغراف 1کیتیژئوپول

و  یالمللنیبو  یت داخلیکشورها، گسترش امنروابط با همه  يو برقرار ياقتصاد يهااستیساتخاذ 

کند و سهم  تیخود هدا يسوبهرا  هیسرما انیجر یدر سطح مل یفرهنگ -ياقتصاد يهانهیزم جادیا

به خود اختصاص  را آن میرمستقیغ ياقتصاد ترمیعظو چرخه  یمال میحجم عظ نیاز ا يشتریهرچه ب

هم مانند  سمیتور نیبنابرا ،)9: 1389یاوري، کند ( جادیمردم خود تنوع و اشتغال و درامد ا يدهد و برا

ارتقا صنعت  يگام برا نیبه پژوهش دارد و نخست ازیخود ن شرفتیرشد و پ يعلم و صنعت برا کی

 عنوانبه سمی). صنعت ژئوتور5: 1376 ،ییاست (رهنما یستیتور يهاجاذبهشناخت  سمیتور

 تواندیم یمعدن عیهمچون صنا نیمربوط به علوم زم عیاصن گریدر کنار د سمیاز صنعت تور يارشاخهیز

 شرفتهیدر جوامع پ سمیاز افراد جامعه را فراهم کند. امروزه تور يریکث ياشتغال عده يبرا يابالقوه نهیزم

) 23-27: 1387منافی، زاده، یو اصالت است (تق خیعلم، فرهنگ و تار ،يژئولوژ ،يبه دنبال اکولوژ

 يابزار عنوانبه تواندیجذب گردشگر را دارند م لیکه پتانس ییهادر مکان يگسترش صنعت گردشگر

در هر منطقه  يتوسعه صنعت گردشگر رایمحسوب شود. ز يتوسعه گردشگر درجهت رشد و کارآمد

در جهت  یمعرف زیو ن يگردشگر ازیموردن التیتسه و محدوده، ارائه خدمات قیدق ییشناسا ازمندین

به همراه دارد.  زبانیجوامع م يبرا يمنافع متعدد يردشگررشد و گسترش گ .باشدیجذب گردشگر م

شگرف در  راتییانسان معاصر است که همراه با به همراه آوردن تغ يهاتیفعال نیتراز مهم يگردشگر

                                                             
1 - Geopolitics 
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و  یی(تقوا سازدیما را دگرگون م یمنش و روش زندگ ،یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاسیاوضاع س ن،یزم يمایس

دارد که  تیکشورها اهم يدر توسعه اقتصاد چنانآن يگردشگر ت). صنع100: 1390، همکاران

وجود  رغمبهدر کشور ایران  ).8: 1374 ،ی(رضوان انددهینام یاقتصاددانان آن را صادرات نامرئ

ی ابیارز نهیدرزمو اشکال ژئومورفولوژیک.  اندازهاچشمتنوع  ازجملهي مناطق خشک ها1تیژئومورفوسا

ي وجود ندارد. مندنظامي آن روش منسجم و زیربرنامهي مدیریت و هاجنبهو  هاتیژئومورفوساقابلیت 

ي علمی، فرهنگی، اقتصادي و مانند آن هستیم هاارزشیی نو براي توسعه هاروشبنابراین نیازمند 

 يهاجاذبه ازلحاظ غنی نواحی از یکی عنوانبهمنطقه ویلکیج شمالی  ).289: 2005، 3و پانیزا 2(رینارد

 منطقه این. است ژئوتوریسم پایه بر يزیربرنامه يبرا مناسبیي هامکان يداراي در استان اردبیل گردشگر

 ،جنگل: همچون متنوع زیستی و ژئومورفولوژیکی شناسی،نیزمي هاپدیده و آثار ها،مکان بودن دارا با

 عنوانبه تواندیم يریزبرنامه صورت رد و برخورداراست باالیی تیّ اهم از... وآبگرم  طاقدیس، ،دشت

و  سمیتوسعه تور نکهیبا توجه به ا. گردد تبدیل استان اردبیل در مطرح ژئوتوریستی مناطق از یکی

 يهاجاذبه یو معرف ییدارد شناسا یو درمان یقاتیتحق ،یآموزش ،یفرهنگ ،ياثرات اقتصاد سمیژئوتور

گردشگران به منطقه داشته باشد.  تیدر هدا ییقش بسزان تواندیم یشمال جیلکیمنطقه و یستیژئوتور

یباست که  یدر حال نیو ا شودیمختلف م يهانهیزمحضور گردشگران باعث رونق منطقه در  جهیدرنت

 نیو ارزش ا تیاز اهم یمردم محل یاطالعیببه علت  تواندیم یستیژئوتور يهاجاذبهبه  یتوجه

 قیتحق نیبا توجه به موارد فوق در ا نیمناطق گردد. بنابرا نیا بیخرمنجر به ت درازمدت ثارو آ هادهیپد

که  شودیمپرداخته  ناردیبا استفاده از مدل ر یشمال جیلکیمنطقه و يگردشگر يهاجاذبه یبه بررس

  .ردیگیمقرار  یموردبررسمنطقه  يو تنگناها هالیپتانس

 

  

  

  

                                                             
1 - geomorphosite 
2 - Reynard 

3 - panizza 
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  :پژوهش نهیشیپ - 5- 1

  :یداخل پیشینه

دهستان  ییروستا يتوسعه گردشگر ي، راهکارهاswot) با استفاده از مدل 1385ي(هدوو م يافتخار   

 یینقاط روستا يریپذبیآس يآستانهکه  انددهیرس جهینت نیقرار داده و به ا یموردبررسلواسان کوچک را 

مناسب در جهت رفع  يهااستیسو ارائه  يبازنگر ازمندیباالست و ن اریبودن بس يبه علت گردشگر

 يهافرصتو  سمی) ژئوتور1387ي(و کزاز ی. ثروتباشدیم ینسب يهاتیمزو استفاده از  هاتیمحدود

 يهامکان يبرا سمیگرفتند ژئوتور جهنتی و انددادهقرار  یموردبررسآن در استان همدان را  يزیربرنامه

متعدد  يهاجاذبه ،کیو ژئومورفولوژ یشناسنیزم يهاجاذبه هیشود که از کل يزیربرنامه تواندیم

را  يامجموعه کیدهد که بتواند  لیرا تشک دهیتندرهممجموعه  کیبهره برده و  یعیو طب یفرهنگ

) اثرات تکرار سفر به اصفهان را بر 1386ي(کند. رنجبران و زاهد یمکان شاخص معرف کی صورتبه

 صورتبهکه  یکه گردشگران داندهیرس جهینت نیاند و به اکرده یبررس یگردشگران خارج تیزان رضایم

 زیاز آن مقصد ن داریتکرار د لیمعموًال با آن مقصد آشنا هستند و دل کنندیم دنیمقصد د کیاز  يتکرار

 یطیمح يهاتوان یرسبه بر تحقیقی) در 1387(زاده یو فتحعل یاست. رجب شانیا یحاصل تجارب قبل

درست  يزیرکه با برنامه انددهیرس جهینت نای به ود انپرداخته ياهیناح سمیزنوزق در توسعه تور يهیناح

 ندهیمکان را در آ نیدر منطقه زنوزق شد و ا یعیطب يهاجاذبه بیمانع از تخر توانیم حیصح تیریو مد

 يهاتیقابل یابی) به ارز1388(زاده نیو حس گرنوحه .دانندیمگردشگران  موردتوجه يهااز مکان

 يدارا رهیجز نای که معتقدند واند پرداخته swot يستفاده از مدل استراتژقشم با ا رهیجز يگردعتیطب

 ی) به بررس1389و همکاران ( یاتیاست. ب یباارزش یو مردم شناخت یفرهنگ ،یعیطب يهالیپتانس

غار کرفتو در استان همدان  یکیژئومورفولوژ يهااز جاذبه يریگنو در بهره يکردیرو سم،یژئوتور

 نیشتریب يغار کرفتو دارا یدسترس يهاراهکه بر اساس شاخص  انددهیرس جهینت نای به واند پرداخته

 يهاو بر اساس شاخص رندیگیقرار م یگور باباعل يو روستا هایخوردگنیچ بعدازآنو  باشدیم ازیامت

 بیترت به یگور باباعل يو روستا هایخوردگنیو چ ازیامت نیشتریغار کرفتو ب زیگردشگران ن لیپتانس

 گرید يهاتیمناسب غار کرفتو نسبت به موقع گاهیجا انگریکه هر دو شاخص ب رندیگیقرار م بعدازآن

و  یکیژئومورفولوژ يهااز جاذبه يریگ) بهره1389و همکاران( یاست. قربان يگردشگر يبرا



8 
 

ه منطقه به   لحاظ ک انددهیرس جهینت نیقرار داده و به ا یموردبررسرا  یکوهستان يهادره یشناختنیزم

و  يریعشا ییروستا یستیز يو وجود الگوها دانهم یخیمجاورت با شهر تار ،یعیطب یغن يهاجاذبه

 یستیدر حوضه اکوتور يتوسعه گردشگر يبرا ادیز تیمناسب از قابل یدسترس يهاراه نیهمچن

با استفاده  ریکو یك ملپار یستیژئوتور يهايتوانمند یابی) به ارز1390ي(ریو قد يبرخوردار است. غاز

 ،ياقتصاد يهاتیکه بر اساس اولو انددهیرس جهینت نای به واند پرداخته منیفر ياز مدل راهبرد

 تیریتوسعه، دو راهبرد مد يهانهیاز گز کیهر  بارگذاريپارك پس از  یکیو اکولوژ یفرهنگ ،یاجتماع

در معرض  یستیز يهاگونه يایدر حفاظت و اح ستیزطیسازمان حفاظت مح یمقتدرانه و مساع

جذب  منظوربه یپارك مل یعیطب يهاجاذبه يو کاربرد یستیئوتورژ يهااز توان يریگانقراض و بهره

و  یکشک يشدند. مختار شنهادیراهبردها پ نیترمهم عنوانبه یعیطب ثمواری بهمند گردشگران عالقه

به  سمیژئوتور يزیربرنامه باهدف امپیگردنه فعال در  کیاشکال مورفوژن ییشناسا به) 1390همکاران (

در  کیو عملکرد تکتون يارودخانه ستمیس جهینت امیگردنه پ کلیانداز که چشم انددهیرس جهینت نیا

 کیمورفوژن يهاستمیس عملکرد به هاسازماندر مطالعات  کهیدرحالاست  یشناسنیزممختلف  يهادوره

 موردتوجه یستیاکوتور ریغ يهاروشو  شودینم توجهی هستند هاجاذبه نیا يجادکنندهیاکه خود 

استان  سمیمناسب اکوتور يهاپهنه لیتحل ی) به بررس1387(پناه میاست. فرج زاده اصل و کر قرارگرفته

 يدرصد استان دارا 80 باً یحاصل از آن تقر جیپرداخته که بر اساس نتا GISکردستان با استفاده از 

) به سنجش سطح 1389( انیو تراب ییای. ضباشندیم یستیتوراکو يهاتینواع فعالا يالزم برا لیپتانس

حوزه تاالب  ییروستا يهادر سکونتگاه رانیا یگردشگران بر جوامع محل یاجتماع یاثرات منف قبولقابل

از حضور  یناش یاجتماع یاثرات منف یکه سطح فعل دهدیحاصل از آن نشان م جیپرداخته و نتا شانیپر

 يگردشگر يهالی) پتانس1389ی(. سبحانباشدیم شانیتاالب پر کینزد يهاردشگران در سکونتگاهگ

نقاط قوت و  یقرار داده و با بررس یموردبررس swotرا با روش  لیدر استان اردب دابهرسمنطقه آبگرم 

 طیرااست که فصل تابستان با داشتن ش دهیرس جهینت نیمنطقه به ا يدهایها و تهدضعف و فرصت

نقاط قوت، برودت هوا در فصل زمستان، نبود امکانات  نیبهتر م،یمال ییمایوکلیب طیشرا وخنک  یطیمح

منطقه محسوب  نیاز نقاط ضعف ا نگیگرم و نبود پارک يهانبودن آب یروز، بهداشت کیاز  شیب یاقامت

 ومو در درجه د یطیدابه در درجه اول عوامل محرعامل جذب گردشگر در منطقه س نیترو مهم شودیم
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سبالن با استفاده از  سمیژئوتور يهايتوانمند ی) به بررس1390ي(ریکرده است. نص یگرم معرف يهاآب

است.  قرارگرفته یموردبررس سمیژئوتور يهاتیپژوهش ظرف نیپرداخته است در ا ياخوشه لیمدل تحل

است  ياخوشه لیحلده از مدل تمنطقه با استفا یستیژئوتور يهامحدوده تیهدف پژوهش، سنجش جذاب

 يهاجاذبه انیدارد از م يرینظکم يهاتیقابل يگردشگر ازنظراست که سبالن  دهیرس جهینت نیو به ا

انداز گنبدها و ، چشموحشاتیح ست،یزطیمح ،یگرم و معدن يهاسبالن، آب اچهیدر سمیژئوتور

): سمی(ژئوتوريگرد نیزم ی) به بررس1390( و مروت ایدارند. مهر پو یفراوان تیها، جذابگدازه

 يگردشگر انددهیرس جهینت نیو به ااند پرداخته نیدر زم یآرمان ییبایز يسوبه داریماندگار و پا یشاهراه

 يشهیبرداشت اند ياست که به روشنگر يپربار يهاراه ازجمله ینیزم يهادهیو گردش و کاوش در پد

 يگرد نیگسترش زم يبرا اتریماندگار و پا دیبه گشودن فرا د دخو نیو ا کندیکمک م ییبایانسان از ز

) درباره اثرات 1391(اصل یو زهتاب ینی. عابدانجامدیم انهیخردگرا ینیزم یشناسییبایز يهیبر پا داریپا

 قیتحق نیشهرستان سرع يدرباره يمورد صورتبه يدر توسعه صنعت گردشگر یطیمح يهالیپتانس

ها چشمه یدرمانآب یژگیو رینظ یطیمح يهاتوان ،یمینقش عوامل اقل انددهیرس جهینت نیاند و به انموده

در  یخارج ژهیوبهو  یداخل سمیجذب تور يریپذبیو علل آس مؤثرندشهرستان  نیا سمیدر جذب تور

تی) قابل1391. یمانی و همکاران (اندو ضعف امکانات عنوان کرده یاجتماع ،یمنطقه را مسائل فرهنگ

قرار  یموردبررسرا با استفاده از روش پرالونگ  مرهیمنطقه س يهاتیژئومورفوسا یستیژئوتور يها

نبود  یدارد ول ییتوان باال یستیژئوتور ازلحاظ مرهیمنطقه س انددهیرس جهینت نیاند و به اداده

  منطقه است.  سمیرژئوتو افتنیگسترش ن یمناسب عامل اصل غاتیو تبل هارساختیز

  

  :یخارجه پیشین

پرداخته است  هاستیاکو تور اتیبا استفاده از تجرب سمیژئوتور راتیتأث یابی) به ارز1995( 1تیرا    

-که فعالت دهدیصورت گرفته، نشان م یعیدر مناطق طب هاستیپژوهش که بر اساس گزارش تور نیا

را به خود  يگردشگر ياهتیاز فعال یسهم مهم تواندیم ،یستیآن ژئوتور تبعبهو  یستیاکوتور يها

                                                             
1 -wright 



10 
 

 1نکیداول اثر "یجهان سمیژئوتور". کتاب دینما موردنظرمنطقه  دیرا عا ياختصاص دهد و منابع سرشار

حاصل از آن  جیو آثار و نتا سمیگسترش ژئوپارك و ژئوتور ی) به بررس2002( 2چیالکساندروو و

یم کیژئومورفولوژ يهامکان یستیرتو توان یابیارز به يامقاله یط )2005( 3پرالونگپرداخته است. 

 استفاده ياقتصاد و یفرهنگ ،یعلم ،ییبایز اریمع چهار از مکان کی یابیارز يبرا روش نیا در که پردازد

 در و است معروف يو نام به یقیتحق روش نیا ،شودیم مشخص منطقه کی ارزش تیدرنها که کندیم

 و هاچشمه آبشارها، ژئوتوریستی يهاجاذبه بررسی به )2006( 4نگیاسالمبرب .دارد کاربرد یعلم جوامع

 جهینت این به و پرداخته روستایی نواحی توسعه در ژئومورفولوژیکی يهاپدیده دیگر و زیبا يهاصخره

 درآمد سطح رفتن باال و زاییاشتغال باعث تواندیم مناطق این به گردشگر جذب که است افتهیدست

) به ارائه یک 2007. رینارد و همکاران (کند يریجلوگ یتیجمع بخش این مهاجرت از و شده انیروستای

 ، این روش به ارزیابی(علمی و مکمل) ژئومورفوسایتها دراندپرداخته تهایژئومورفوساروش نو در ارزیابی 

ي هیناحو نتایج این پژوهش نشان داد  پردازدیمدر کشور سوئیس   lucomagnoناحیه  و  blenioدره 

در دو ناحیه از ارزش ژئومورفوتوریستی برخوردارند و در هر دو ناحیه باالترین امتیازها را کارست 

 شهر در بزمان -ارومیه آتشفشانی کمربند در ژئوتوریسم مطالعه در با)، 2010. اسدي (اندکردهکسب 

 ژئوتوریسم گسترش و داشت منطقه انداز چشم حفظ در نتیجه و منطقه طبیعی منابع حفظ بر تأکید بابک،

در انگلستان و مخصوصاً  مدرن سمیژئوتور ی) به بررس2012( 5لجوئکیواس.داند می الزم را منطقه در

در انگلستان  سمیاز ژئوتور یغلط فیکه تعر انددهیرس جهینت نیاند و به اجنوب شرق اروپا پرداخته

مدل همراه آن را در  کیائه و ار سمیژئوتور فیو تعر تیدر ماه یراتییتغ جادیصورت گرفته و سپس با ا

 يگردشگر میکنگ را با عنوان پاراداهنگ يهاپارك ژئو) 2013( 6یل اروپا بکار بردند. ندهیآ يهابرنامه

 و روچا. ندقرار داد یموردبررس يشهر داریپا يبه گردشگر دنیرس یچگونگ ازلحاظ يشهر داریپا

 محلی يتوسعه و پزشکی شناسینیزم ژئوتوریسم، يرابطه بررسی به پژوهشی در)2014( 7لوایس

. است ارتباط در پزشکی شناسینیزم با نزدیک از ژئوتوریسم که دندیرس جهینت این به آنها ،پرداختند

                                                             
1 - Dowling 
2 - alexandrovich 
3 - prolong 
4 - slawomirBebenek 
5- Vasyljuyk  
6 - li 
7 - Rocha& Silva 
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 ماجراجویی،ي گردشگر قالب در يگردشگر بازاریابی و ژئوپارك تیفعال در محلی جوامع شدن ریدرگ

 ارزیابی )، در2014روستایی و بهرامی ( .باشدیم سالمت ژئوتوریسم و روستایی يگردشگر اکوتوریسم،

 زیبایی و علمی ارزش گرفتند نتیجه پرالونگ، روش از استفاده با تاالب دختر پل قطب ژئوتوریسم قابلیت

 و اقتصادي ارزش که درحالی .هستند دوم و اول وهله در دیگر معیارهاي با مقایسه در مکان این شناسی

 شناسایی عدم نشان چنین وضعیتی کرد، وجود دریافت را نرخ ترین پایین لمح این از وري بهره ارزش

 زمینه در ناکافی دانش و هاي مرتبط سازمان ضعیف مدیریت ریزان،برنامه بین هماهنگی عدم محل، این

 مطالعه در)، 2014ثنایی مبین و همکاران ( .است شده منجر اقتصادي توسعه عدم به که است ژئوتوریسم

 51 که دریافتند GEO PARKبه تغییر براي توچال شیب جنوب حوضه از ژئوتوریسم هاي قابلیت ي

 64 و مناسب درصد 81 مناسب،کامًال  درصد 54 دارد، قرار مناسب بسیار منطقه در منطقه کل از درصد

 ریزانبرنامه توسط تواند می شهرتهران کالن با منطقه این نزدیکی به توجه با که نامناسب، منطقه در درصد

 . شود گرفته نظر در
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Geotourism branch of ecotourism in which the visitor is looking to see the attractions of 
geomorphologic findings Snasy old man, caves, etc. North Vylkyj area with a geomorphologic 
attraction of tourists can have a recreational place.. . Study area in East of Namin city and South-
Eastof Ardabil province is located. Introduced as places geomorphologic geomorphologic 
attraction, followed by the main objectives of this research is the development of the tourism 
industry. To achieve this goal through library studies, field observations and interpretation of 
topographical maps and geological places have been identified. In the present study was to assess 
the scale of tourism Rynard protection measures, indicators of rare, ancient geography, the 
ecological, aesthetic, cultural, economic and geo-tourism potential of the area is used for the 
purpose of identification. Based on the results obtained in this region is capable of being raised as a 
place geomorphologic Radaramy. Evaluating indicated values due to the high places of 
geomorphologic plain Fandoglo scientific value and aesthetic value compared to other places in the 
region geomorphologic. And Low-fledged cultural places of geomorphologic this study due to lack 
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