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بررسینقشمناظرژئومورفولوژیکیوپتانسیلهایژئوتوریستیشهرستان سبزوار

بااستفادهازدادههایمکانی،درراستایتوسعهپایدار

  3زهرا رنجبر شورستانی2، زهرا مهرابیان فر ١،  1احمد اسدي 

  برنامه ریزي شهري، دانشگاه بزرگهر قائنات،قائناستادیار جغرافیا و  -1

  ی ارشد ژئومورفولوژي،دانشگاه حکیم سبزواري ،سبزوارسکارشنا -2

ی ارشد ژئومورفولوژي،دانشگاه حکیم سبزواري ،سبزوارسکارشنا -3

:چکیده

یري زیربنایتوریستیهرمنطقهطبیعتآناستوژئوتوریسمبهعنوانیکیازبخشهایآندرسالهایاخیردرجهانرشدچشمگ

شهرستان .بازدیدازمناظرژئومورفولوژیکیوزمین شناسییکیازجنبههایاصلیژئوتوریسمرا تشکیلمیدهد. داشتهاست

ثانیه طول شرقی 10دقیقه و46درجه و57ثانیه و30دقیقه و 37درجه و 57سبزوار ازنظر موقعیت جغرافیایی در مدار

ثانیه عرض شمالی از استوا در 30دقیقه و22درجه و36ثانیه تا 7دقیقه و9درجه و36از نصف النهار گرینویچ و

. تی دوران چهارم زمین شناسی بنا شده استدشتی مسطح در شمال شرقی ایران مرکزي بر روي رسوبات آبرف

بادارابودنجاذبههایژئوتوریستی،ژئومورفولوژیکیوزمینشناسیمانند کوهها،غارها،رودخانه ها،آبشارهاوچشمه 

دراینراستا،توجه . ها،یکیازمناطقمستعدتوسعهژئوتوریسممحسوبمیشود

ددرتوسعهپایدارشهرستاننقشمهمی بهظرفیتهایطبیعی،حفاظت،معرفیوبهرهگیریازجاذبههایژئوتوریسمیمیتوان

بنابراین .داشتهباشد،ضمناینکهمیتوانددرحلمشکالتیمانندبیکاریوایجاداشتغالدرسطح شهرستان نیزمؤثرواقع گردد

هدف تحقیق حاضربررسینقش مناظرژئومورفولوژیکیوپتانسیلهایژئوتوریستیشهرستانسبزوار 

 -که این پژوهشبهروشکتابخانهاي،میدانی،توصیفیبااستفادهازدادههایمکانی،درراستایتوسعهپایدار می باشد

  .تحلیلیوبااستفادهازنقشه ها وتصاویرماهوارهاي، ویژگیهایژئوتوریستی شهرستان سبزوار رابررسیمینماید

  .مناظرژئومورفولوژیکی، ژئوتوریسم،شهرستان سبزوار،داده هاي مکانی،توسعهپایدار: واژه هایکلیدي

  

  

  :مقدمه

                                                            
asadi @buqaen.ac.ir و برنامه ریزي شهري، دانشگاه بزرگهر قائنات،قائن استادیار جغرافیا -١
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گردشگري،گردشگریبهسفرواقامتبهمکانهاییخارجازمحیطهمیشگیکهمدتزمان طبقتعریفسازمانجهانی

که  )54:1397مشکینیوهمکاران،(آنبیشازیکسالنباشدوبهمنظورگذراندناوقاتفراغت،کسبوکاریااهدافدیگراستاطالقمیشود

ازصنعتگردشگریبهعلت.دومیناقتصادجهانپسازنفتباعنوانصنعتگردشگریشناختهشدهکهدرآمدهایبسیاریرابرایکشورهایمختلفدرپیدارد

ازاینرواقتصاددانانبراین ).53:1397مشکینی و همکاران،(سازوکارمنحصربهفرداقتصادیخودبهعنوانصادراتنامرئینیزیادمیشود

باورندکهگردشگریوزیرشاخه هایآنیکیازامیدبخشترینصنایعیاستکهکشورهایجهانسوممیتوانند 

میزان بهره ).6:1393منصوري و همکاران،(ندازقابلیتهایآنبرایجانشینیدیگرصنایعوتوسعه استفادهنمای

در کتاب خود ) 2004(١گیریازاینمهمبهیکیازشاخصهایبااهمیتدر امرتوسعهیافتگیکشورهاتبدیلشدهاست به طوري که تورتولوت 

به نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی ) 2006(٢به نقش اشکال ژئومورفولوژي در توسعه گردشگري و براندولینی و همکاران 

صنعت توریسم در دهه اخیر پارا فراتر گذاشته و وارد عرصه هاي .یش گردشگران در منطقه پیک ریل ایتالیا پرداخته اندبرآسا

  ).101:1388زنده مقدم،(بسیار جدي و جدیدتري چون به کارگیري و بهره مندي از توانایی ژئوتوریسم شده است

ژئوتوریسم از علوم متعددي ). 56:1389نصیریان،(دیدآمده استپ)جهانگردي(وتوریسم)زمین(ژئوتوریسم ازترکیبواژه هایژئو

. مثلژئومورفولوژي،ژئوفیزیکوکلیماتولوژیبهرهبردهوکارشناسانعلومزمینوعالقمندانبهطبیعترابرایبازدیدازجاذبه هایزمیندعوتمیکند

 - صنعتژئوتوریسم،بهجریانافتادنپول

بهدنبالدارد،بدینترتیباینصنعتنامرئیبه ویژهبراي )میزبان(سرمایهونیزایجادشغلهایمرتبطباآنرادرسرزمینمقصد

  ).1378 رضوانی،(کشورهاییکهمنابعدرآمدچشمگیریندارندغنیمتبا ارزشیبهحسابمیآید

کشورایرانازجملهکشورهاییاستکهبهلحاظبرخورداریازمواهبطبیعی،پیشینهتمدنیوموقعیتژئوپلیتیکخودبهمنزلهیکیازقطبهایاصلیگرد

 .شگریشناختهمیشود

هرهگیریازپتانسیلموجودباکمتبناتوانیدرمدیریتداشتهها،فشارهایمحیطیونگاهسیاسیوامنیتیدرسطحدنیابهایرانسببشدهاستتابااینحال

سهمایرانازجذبگردشگرباوجودقرارگرفتندرجمعدهکشوربرتربهلحاظجاذبههایتاریخیونیزدراختیارداشتنجایگا.رینمیزانکاراییدنبالشود

الیداخلیدرجذبگردشگرانمذهبیوسالمت،بسیاراندکاست،اینامرمحرومیتایرانرادربهرهمندیاهپنجمازحیثجاذبههایطبیعیبههمراهتوانبا

 .زجریاننقدینگیکالنصنعتگردشگریبینالمللیبههمراهداشتهاست

محدودیتمنابعارزیواقتصادتکم،توسعهصنعتگردشگریبهویژهبرایکشورهایدرحالتوسعهمانندایرانکهبامعضالتیهمچوننرخباالیبیکاري

  ).84:1386طیبیوهمکاران،( دازاهمیت فراوانیبرخورداراستحصولیمواجههستن

بنابراین،میتوانانتظارداشتباگسترشزیرساخت هاي الزمبرایاینصنعتدرکشور،شاهدورودحجمقابل 

  .توجهیارزخارجیبهکشورورونقاقتصادملیبود

  

  

  منطقه مورد مطالعه 

                                                            
1-Tourtellot
2- Brandolini & et all
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ثانیه طول شرقی 10دقیقه و46درجه و57ثانیه و30ودقیقه  37درجه و 57شهرستان سبزوار ازنظر موقعیت جغرافیایی در مدار

ثانیه عرض شمالی از استوا در دشتی مسطح در 30دقیقه و22درجه و36ثانیه تا 7دقیقه و9درجه و36از نصف النهار گرینویچ و

مساحت این شهرستان .شمال شرقی ایران مرکزي بر روي رسوبات آبرفتی دوران چهارم زمین شناسی بنا شده است

این شهرستان از شمال به شهرستان جغتاي، از جنوب به .متر است 947کیلومترمربع و ارتفاع آن از سطح دریا  88/17701

شهرستان کاشمر ،از مشرق به شهرستان نیشابور و از مغرب به شهرستان شاهرود محدود می گردد و ازسمت شمال به کوههاي 

  .عات جلگه ها و دشت هاي حاصلخیزي را در بر می گیرداین ارتفا. جغتاي و ازجنوب به کوه میش منتهی می گردد

  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه  -1شکل

  : ژئوتوریسم

ژئوتوریسم عبارت است از گردشگري که ویژگی هاي جغرافیایی، محیط،فرهنگ، زیبایی ومیراث مکان مورد بازدید را، حفظ 

  ). Tourtellot،2002(داردکرده و یاارتقا می دهد و براي شهروندان رفاه به همراه 

توسطصنعتتوریسمایاالتمتحدهودرنشریهملی جغرافیاییتوریسم،بهعنوانشاخه  2002 اصطالحژئوتوریسمکهبراینخستینباردرسال

،یکیازروش هاینودرارایه جاذبه هایگردشگریاستکهکامالًازاصولتوریسم ) 2009 هگی،(ایازمفاهیمتوریسم معرفیگردید

  ).1385ران،ثروتیوهمکا(. ند تبعیتمیک

. درواقع،ژئوتوریسمشکلنوینیازصنعتتوریسم استکهدرارتباطبازمین،وضعیتژئومورفولوژیکی وپدیدههایزمینساختیمیباشد

بنابراین،جاذبه هاي ژئومورفولوژیکی،آبوهوایی،آبهایشفا بخش، پوششگیاهی،گونههایجانوري،غارهاوجریانآبها درمطالعاتوسیاست 
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منصوري و (لهمهمترینعواملبهحسابمیآیندگذاریهایاقتصادیژئوتوریسم،ازجم

  .درسازمانزمینشناسیوپایگاهملیدادههایعلومزمینکشوربرگزارشد 1377 نخستینکنفرانسژئوتوریسمایراندرسال).6:1393همکاران،

  

  )Boley,٢٠٠٩(فضای ژئوتوریسم در درون گردشگری پایدار -٢شکل 

  توریست و گردشگري سبزوار

مشهد ، نقطه اتصال بدنه شرقی به بدنه مرکزي کشور ،مسیر شمال به  –شهر سبزوار به واسطه قرار گیري در محور تهران 

قوچان ، فرودگاه فعال ، سابقه کهن تمدن و شهرنشینی و مرکز اولین  –، مسیر ترانزیتی سبزوار )بردسکن –اسفراین (جنوب 

می تواند از وضعیت ) آبشار، رودخانه ،غار،چشمه ،دره و غیره(حکومت شیعی ایران و وجود بناها و جاذبه هاي طبیعی متنوع 

ارزشمند ،شهرستان را به قطب توریستی مناسبی برخوردار باشد که می توان با معرفی این جاذبه هاي طبیعی و همچنین آثار

  .گردشگري جهت جذب گردشگران بومی و منطقه اي تبدیل نمود 

  :روش کار

تحلیلی،نقشههایتوپوگرافی،گردشگري،زمینشناسیو  -پژوهشحاضرازروشکتابخانهاي،میدانی،توصیفی

وجود بدینمنظورنخستبامطالعهوبررسیمنابعکتابخانهایونقشههایم. تصاویرماهوارهایاستفادهنمودهاست

باتوجهبهبررسی هایصورتگرفتهبرروینقشه ها، .اقدامبهشناساییاینمناظرنموده و سپسبهتجزیهوتحلیل ویژگی هایهریکمیپردازد

 .تصاویرماهواره ایونیزبازدیدهایمیدانیمهمترینجاذبه ها ومناظرژئوتوریستیشهرستان شناساییشدند

دکهدرادامهبهتجزیهوتحلیلویژگیهریک ازاینجاذبه بهطورکلیجاذبههایژئوتوریستیشهرستان سبزواربهشرح زیرمیباش

  .هاپرداختهمیشود

  کوه ها 1-

  غارها 2-
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  رودخانه ها 3-

  چشمههایکارستیو آبگرم 4-

  آبشارها-5

  دره ها- 6

  فسیلهایزمینشناسی-7

  جلگهها-8

  کوه ها-1

کوه هاي موجود در شهرستان که به خودي خود داراي مناظر بسیار زیبایی هستند و چشم هر بیننده اي را به تحسین وا می 

دارد، با توجه به بارش برف در زمستان و پوشیده شدن این کوه ها از برف و سرسبزي دامنه ي شیب دار این کوه ها در بهار، 

از طرف دیگر با توجه به عالقه وافربسیاري از مردم به کوهنوردي . ن دو چندان می گرددزیبایی کوه ها و دامنه هاي پیرامونی آ

و قرار گرفتن آن ها در این مناطق، چشم انداز جلگه ها و دشت ها و همین طور روستاها و شهرهاي اطراف نیز دیدنی می 

 47کیلومتر از 146ن رشته کوه به طول ناهمواري هایی چون رشته کوه هاي اسفراین و موسوم به هروه جوین، ای. باشد

متر ارتفاع  1517امتداد یافته است و بلندترین قله آن » حجت آباد« کیلومتري  10شروع وتا » پل ابریشم«کیلومتري 

متر  2924رشته کوه هاي جغتاي که جلگه جوین را از جلگه سبزوار جدا ساخته و مرتفع ترین قله آن کوه گر به ارتفاع .دارد

  .متر ارتفاع دارد 2812کیلومتري جنوب سبزوار دیده می شود و بلندترین قله ان  24شته ارتفاعات کوه میش، که در ر.است

  

  

  کوه پیر -3شکل 
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  غارها -2

این شکاف ممکن . شکاف طبیعی درون سنگ، به طوري که یک نفرآدم بتواند درآن قرار بگیرد:بنابرتعریف غارعبارت است از

  ).1389خوش رفتار،(اشداست آبدار یا خشک ب

  :انواع غارهاي شهرستان سبزوار عبارتند از 

غار لور، غارنورآباد،غارسیاه کوه، غاردیوعنابستان، مجموعه غارهاي جاورتن،غارآهکی پروند، غاراژدهاي رودسراب،غارگسلی 

ریزي و تبلیغات صحیح،ژئوتوریست باتوجه به اینکه غارهاي زیادي درشهرستان وجود دارد می توان با برنامه .پادر،غاراژدربید

  .هاي زیادي را براي بازدید از این مناظر طبیعی جذب نمود

  

  

  غار نورآباد -4شکل
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  غارگسلی رودسراب - 5شکل 

  

  رودخانهها-3

شهرستان سبزوار با داشتن سه رودخانه دائمی وچندین رودخانه فصلی دیگر ونیزداشتن آبشارهاي طبیعی درمسیر این رودها ، 

  .رودخانه هاي دائمی و فصلی شهرستان به شرح زیر می باشد.مناطق بسیارزیبایی را در این محدوده ایجاد نموده اند

  کالشورسبزوار. 3-1

میلیون  47میانگین حجم ساالنه این رودخانه . بزرگترین رودخانه فصلی منطقه  است که از دشت سبزوار عبور می کند 

آب جاري . رودخانه زهکش دو دشت سبزوار و نیشابور است و کیفیت آب آن نامطلوب است این . مترمکعب گزارش شده است

رودخانه هاي سنگرد ، کال دهنه ، زعفرانیه، نجم آباد ، بفره و مهر در مسیر به مصارف کشاورزي و شرب می رسد و سیالب 

  .ی کنداین کال ها به کالشور می ریزد و در مسیر خود سفره آب زیرزمینی را تغذیه م

  رودخانه جوین. 3-2

کلیه . کیلومتر تجاوز نمی کند از شرق به غرب کشیده شده و کل حوزه را زهکشی می کند  200این رودخانه که طول آن از 

مسیر رودخانه . جریان هاي سطحی و زیرزمینی منطقه سرانجام توسط این رودخانه جمع آوري و به کویر هدایت می شود

  .پرآبی ، در سایر مواقع سال خشک و آب آن شور استجوین به جز در مواقع 

  رودخانه مشکان 3-3
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حداکثر و حداقل هدایت الکتریکی آب آن به ترتیب . میلیون مترمکعب گزارش شده است 27میانگین حجم جریان ساالنه آن 

  .میکروموس بر سانتیمتر گزارش شده است و در کشاورزي استفاده می شود 850و  7175

  نه کمایستانرودخا. 3-4

. میلیون مترمکعب گزارش شده است 22کیلومتر مربع و میانگین حجم جریان ساالنه ان  93وسعت حوزه آبریز این رودخانه 

  .آب این رودخانه شیرین و براي شرب و کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد

  رودخانه قره سو. 3-5

واقع در جنوب شرق حوضه آبریز دشت اسفراین  آغاز شده و از جنوب  این رودخانه ارز ارتفاعات قوچ خوار و دشت صفی آباد

کلیه جریان هاي سطحی و زیرزمینی حوزه توسط این رودخانه زهکشی شده و از .شرق در جهت شمال غرب جریان می یابد

  .طریق کال ابریشم به کویر خارتوران و کویر مرکزي می ریزد

  کالگرماب. 3-6

ان، کوه هاي قوزي و کالرد شروع شده و پس از مشروب کردن روستاهاي مسیر، به دشت صفی آباد از دامنه ارتفاعات شاه جه

  .کیلومترمربع محاسبه شده است 270وسعت حوزه این کال تا ورود به دشت . می ریزد

  رودخانه سرخاب. 3-7

اجاق وارد دشت اسفراین می کلیه جریان هاي سطحی و زیرزمینی دشت صفی آباد را زهکشی کرده و پس از عبور از دهنه 

  .سیالب این رودخانه سرانجام وارد رودخانه قره سو می شود. شود

  کال والیت. 3-8

جریان . از ارتفاعات شاه جهان در شرق منطقه شروع و از جنوب به شمال غرب ، به موازات رودخانه سرخاب کشیده می شود 

سرشاخه هاي این کانال که جریانی دائمی دارند .مسیرمی رسددائم این رودخانه به مصارف شرب و کشاورزي روستاهاي 

در ضمن سه رودخانه بیدواز ،رویین و سنخواست از دیگر منابع . کال فرق ، کال شیون، کال نهاجرود و کال آروین:عبارتند از 

  .تامین کننده آب هاي سطحی این دشت به شمار می روند

عالوه بر اینکه حرکت آب .ي سه رودخانه دائمی ونیزچندین رودخانه فصلی است همانگونه که ذکرگردید شهرستان سبزوار دارا

بر مسیر رودخود چشم انداز زیبا به وجود می آورد ، با توجه به ناهمواري هاي مناطق عبوري و نیز تنوع مسیرها و از سوي 

عالوه بر . وده و براین زیبایی افزوده استدیگر صداي آب ، مناظر و چشم اندازهاي زیبا را با صورت بسیار دل انگیز ترکیب نم

متر نیز فراتر رفته است و به زیبایی شهر و  8این وجود آبشارها در مسیر این رودها که در بعضی موارد ، ارتفاع این آبشارها از 

  .شهرستان افزوده است 
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  رودخانهنشیب -6شکل 

  

  رودخانه ششتمد -7شکل 

  چشمه هاي کارستی و آبگرم-4

برایننواحیزیستمحیطی، عالوه

برخیازآن.چشمههایآبگرمشامآلبهایگوگردداراستکهبرایدرمانبیماریهایرماتیسمیوامراضجلدیودردهایاستخوانیمورداستفادهقرارمیگیرد

هاعبارتندازچشمههایگرماووگراودرحوالیروستایبالشآباد،چشمهگندخنیدریککیلومتریروستاییوسفآبادوچشمهدرسنجددرحوالیروست

 60مناطقاطرافسدباموکمایستان،محدودهشهرستانهایجوینوجغتایدرایکجباقز،

  .کیلومتریشمالسبزوارنیزازمناطقبکرطبیعیمنطقهبهحسابمیآیند
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  کوه شاهزاده ابوالقاسم چشمه  -8شکل

  آبشارها-۵

اند که یکی  با توجه به ساختمان زمین شناسی و لیتولوژي شهرستان، در مسیررودخانه، آبشارهاي متعدد و زیبایی تشکیل شده

باتوجه به سهولت دسترسی به آبشارهاي شهرستان که معموال .از زیباترین جاذبه هاي گردشگري شهرستان به شمار می آیند

در مناطق روستایی قرار گرفته اند می توان گف تقریبا دربیشتر ایام سال گردشگران بومی زیادي از آن ها بازدید می 

کیلومتري شهرستان واقع شده  30تند ازآبشارهایطبیعیچونآبشارطبیعیرودخانهبید که در برخی از این آبشارها عبار.نمایند

  .،آبشارطبیعیرودخانهارگ،آبشارمعروفبهزادمشک،آبشار بفره و آبشار نورآباد
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  آبشاربفره - 10شکل آبشار نورآباد     -9شکل 

  دره ها- 6

عضا در رابطه با نقش زمین ساخت در مسیر رودخانه ها، دره هاي درپی عملکرد کاوشی و انحاللی آب درارتباط با لیتولوژي و ب

ژرف و زیبایی شکل گرفته اند که وجود دره هاي سرسبز همراه با آب وهواي نسبتا معتدل در کنار آبشارهاي بلند و رودهاي 

نه بید و غار معروف غال اژدر ، از جمله این دره ها دره زواچتریستو در کنار آبشار رودخا. روان هر بیننده اي به وجد می آورد 

  .دره زواکفتري در کنار آبشار رودخانه ارگ و دره کوهیشتا در کنار آبشار زاومشک در شمال روستاي کراب می باشد

  فسیل هاي زمین شناسی- 7

مناطق میلیون سال پیش در خوشاب نزدیک امامزاده میرمطهر و میر مظفر جاذبه جانوري و گیاهی  80فسیلهایزمینشناسی 

.پرند و شیراحمد در بخش روداب جزء مناطق حفاظت شده جانوري وگیاهی است

  جلگه ها -8

از سوي .جلگه هاي سرسبز در شهرستان و نیز دره ها و مناطق سرسبز از چشم اندازهاي بسیار زیباي منطقه به حساب می آید

در فصل تابستان زیباترین چشم اندازرا پدید می دیگر با توجه به کویري بودن منطقه ، آسمان این منطقه در شب بخصوص 

  .آورد
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  :نتیجه گیري -9

اینموضوعناشیازایناستکه . ژئوتوریسمامروزهبیشتربازارهایگردشگریراتحت تأثیرقراردادهاست

( بیشترگردشگراندرپیجاذبه هاییباماهیتطبیعی هستندکهکامالًمنحصربفردباشند

 مقصودیونکویی،(زجهانگردیاستکهباعث خرابیمحیطزیستنمیشود درواقع،ژئوتوریسمنوعیا).1391فخریوهمکاران،

،بلکه میتوانباتوجهبهجاذبههایژئوتوریستیهرمنطقهونیز بابرنامهریزیاصولیدرجهتمعرفیوشناساندنآنهابه ) 1387

منظورجذبگردشگران،همبهوضعیتاقتصادواشتغال 

تاطرافخودرابهتروبیشتر ساکنینآنمناطقکمکنمودوهماینکهخودافرادبومیفرصتیپیدامینمایندتاطبیع

شهرستان سبزوارنیزباتوجهبهوضعیتژئومورفولوژیو .بشناسندونیزاینکهدرحفظونگهداریازآنکوشاباشند

کوهها،غار،رودخانههاي دائمی و : ساختارزمینشناسیخودو نیزبهدلیلدارابودنجاذبه هاومناظرژئوتوریستینظیر

وانیکیازمناطقمستعدبهلحاظتوسعه فصلی،چشمه هایکارستیوآبگرم،آبشارهاو غیره میتواندبهعن

) 1383ملیکانونادریبنی،(امروزه،توسعهگردشگرییکی ازکمهزینه ترینراههایایجاداشتغال. ژئوتوریسممطرحباشد

وتوسعهپایداربهشمارمیرود،بهگونه ایکه،غارها، چشمه هاودیگرمناظرکارستیکهدرگروهلندفرمهاو پدیده 

،بنابراینباتوجه ) 1389 خوشرفتار،(ارزیادیدارندهایجاذبقرارمیگیرند،برایگردشگراناهمیت بسی

بهوجودچشمگیرچنینمناظرکارستیدرسطحشهرستان میتوانبابرنامهریزي،تبلیغاتومدیریتمناسبگام هاي 

اگرچه آب و هواي نسبتا خشک .مؤثریرادرجهتتوسعهپایدارشهرستانباتکیهبرتوانهاي محیططبیعیمنطقهبرداشت 

گذشته ، در عدم جذب و نگهداشت گردشگر دراین شهر موثر بوده و  و عدم توجه کافی در طرح هاي شهري

برنامه ریزي هاي الزم براي گسترش گردشگري شهري صورت نگرفته است ،لیکن توجه بیش از پیش مدیریت 

شهري به ظرفیت هاي موجود با عنایت به اهداف طرح هاي توسعه ملی گردشگري و طرح جامع گردشگري استان 

ان سبزوار به عنوان یکی از قطب هاي گردشگري استان و استفاده بهینه این شهر از این صنعت  در معرفی شهرست

  .در راستاي توسعه پایدار شهري بسیار حائز اهمیت خواهد بود

  

  

  

  منابع -10

 ؛مجلهفضاي جغرافیایی؛شماره» ،ژئوتوریسمو فرصتهایبرنامه ریزیآندراستانهمدان)1385 (؛.،ر،وکزازي،ا.ثروتی،م-

1.  

  .چاپنخست،انتشاراتحقشناس،رشت،  حفاظتمناطقکارستوغارها) 1389(خوشرفتار،ر-
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  .انتشاراتدانشگاهپیامنور؛تهران «،جغرافیاوصنعتتوریسم؛) 1378(رضوانی،ع،ا،-

، بررسی توانمندي هاي دشت کویر به عنوان ژئوپارك بزرگ ایران مرکزي و نقش )1383(زنده مقدم، محمدرضا -

  .99-118، صص6،شماره 2پایدار استان سمنان ،آمایش محیط، دورهآن در توسعه ي 

-1383(  بررسیرابطهتوسعهگردشگریورشداقتصادیدرایران)  1386(  طیبی،کمیل؛بابکی،روحاهللا؛جباري،امیر-

  .83- 110. ،صص 26 ،شماره7 پژوهشنامهعلومانسانیواجتماعی،سال)1338

، ارزیابیتوانمندیهاي )  1391(؛.،هداییآرانی،م.،اروجی، ح.،رحیمیهرآبادي،س.،علیزاده،م.فخري،س-

؛نخستینهمایشملیتوسعهسواحلمکران  Reynard«گردشگریژئومورفوسایتهایسواحلمکرانبااستفادهاز روش

  .واقتداردریاییجمهوریاسالمیایران،کنارك

مشکینی، ابوالفضل،علیپور، سمیه، حاجی زاده، مریم ، -

سعهصنعتگردشگري ،ارزیابیتأثیررسانههایمجازیدرتو)1397(

  .53-69،صص1397 ،تابستان2 ،شمارة5 ازدیدگاهکاربرانشبکههایمجازي،گردشگریشهري،دورة

؛نشریه » ، ژئوتوریسم دریچهاینوبهسویتوسعهصنعتگردشگریایران)  1387(؛.،ونکوییصدري،ب.مقصودي،م-

  . 64 سپهر،شماره

؛فصلنامهمطالعات » شهرستانیزدبررسیوضعیت گردشگریداخلیدر)1383(؛.،ونادریبنی،م.ملیکان،ن-

  .4 جهانگردي،شماره

منصوري،رضا،قنواتی،عزت اله ،ثروتی، -

،بررسینقشمناظرژئومورفولوژیکیوپتانسیلهایژئوتوریستیاستانایالم )1390(محمدرضا،

 23 ،دوره)سپهر(پژوهشیاطالعاتجغرافیایی -  بااستفادهازدادههایمکانی،درراستایتوسعهپایدار،فصلنامهعلمی

  .1393،تابستان 90 ،شماره

- Brandolini,P., Faccini.F and Piccazzo,M.2006.Geomorphological hazard andtourist 
vulnerability along PortofinePaek trails (Italy), Natural Hazards and earth system 
sciences. 563-571

- Heggi, Travis W., 2009, Geotourism and volcanoes: Health hazards facing tourists at 

volcanic and geothermal destinations: Travel Medicine and Infectious Disease, pp. 257-
261

- Tourtellot, J, 2004, Geotourism, National Geographic Society, USA  - , 234
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