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 مقدمه

اسممت به  یسمم ر یگردعتیطب ای سمم یاکوتور

  ،عهمطال هدف با نخوردهدسممت وبکر  نسممب اً یعیمناطق طب

و  یوحش  اهانیگ ،جانوران ،مناظر از بردن لذت و نیتحس 

مناطق   نیا در که معاصممر گذشمم ه و یآثار فرهنگ هرگونه

فت ی   یبعضممم (.0831 ،ییکالیقاد  ی)اوالد شمممودیم ا

را یکی از جدیدترین انواع گردشممگری   یگردشممگرنیزم

 را آن زین یگاه و بوده کوتوریسمم دانسمم ه که زیرشمما ه ا

شگر    .(0831 ،انهمکارو)ثروتی انددهینام ییایجغراف یگرد

و  سمم یتحوالت ژئوتور روند (0830) همکاران و یقنوات

  لیوتحلهیتجزرا مورد  ایران درآن  مورداسمم  اده یهامدل

در  کیمدل پرالونگ و اکولوژ که گرف ند ن یجه و هداد قرار

  نیکم ر یو مدل فاز   نیترم داول  سممم یمطالعات ژئوتور  

 انهمکارو  ییروسممم ا داشممم ه اسمممت. رانیکاربرد را در ا

 یاهتاالب یسمم یژئوتور یهایتوانمند یابیارز به (0831)

 رزشا ،قیتحق این درپردا  ند.  با روش پرالونگ د  رپل

  رینسممبت به سمما موردنظرمکان  یشممناسممییبایز و یعلم

. داد ا  صممما   ود به را دوم و اول یهارتبه ارهایمع

ماهنگ  عدم  گرنشممممان ی یوضمممع نیچن وجود   نیب یه

  یو ناکاف ربطیذ یهاسازمان  ی یریمد ضعف  زان،یربرنامه

کند  که بوده س  یژئوتور ٔ زمینه در هاآنبودن سطح دانش  

س ان   توسعه  شدن  ست.  شده  سبب  راا   یهاویژگی نقش ا

سعه  در ت  ان منطقه کیژئومورف س   با س  یتور تو از   ادها

( صممورت 0838) انهمکارو  یبلوچمدل پرالونگ توسممط 

جذب  یبرا ییباال تیمنطقه قابل دیگردمشممخ   و هگرف 

  یابی ارز هب  (0838) و همکاران  دزادهی امدارد.  سمممتیتور

  اسممم ان  یسممم یژئومورفوتور یها تی اولو و ها یتوانمند 

ر اسمماس  ب یسمم یژئوتور تیظرف لیتحل. پردا  ند لرسمم ان

شار تله   شان داد که آب بودن   باال لیبه دل زنگمدل پرالونگ ن

 زانیم نیشممم ریب یدارا یظماهر -ییبما یو ز یارزش علم

  اچه ی بوده و در یسممم یژئوتور ازلحاظ  یو توانمند  تی قابل 

 .اردد ها لندفرم  انی را در م یتوانمند  زانیم نیکم ر زیگهر ن

کاران  و فرداسمممالم ند  یابی ارز در (0830) هم  یتوانم

  با یسار  دانگ پنج منطقه یهالندفرم یسم یژئومورفوتور

نگ  مدل  هار  پرالو ند  اظ کان  نیا که  داشممم   ارزش از م

 .باشدیم بر وردار ییباال یگردشگر

 یابی( به شنا ت و ارز0831) انهمکارو  یابیکام

 از اس  اده رودبارک با یمنطقه گردشگر یعیطب یهاجاذبه

 لندفرم جنگل ج،یروش پرالونگ پردا  ند. بر اساس ن ا

 وجود و یجانور و یاهیگ تنوع وجودرودبارک به علت 

 ارزش نیباالتر یدارا یعیطب یبایز یاندازهاچش 

 گرگردش جذب در تواندیم که بودند منطقه در س یاکوتور

( 0831) فرینادر .کند عمل موفق یالمللنیب و یمل برد در

 با اهرودیس زیآبخ زهحو یس یژئومورفوتور اریع یابیارز به

 هایهنهپ داد نشان جین ا و هپردا   پرالونگ مدل از اس  اده

 شامل حوضه درس ه یعیطب یگردشگر انواع مناسب

و  یو کوهنورد یدامنه نورد ،وحشاتیح ،یگردعتیطب

( 0831) انهمکار و یمقصود. استزمس انه  یهاورزش

-وشر با را سمنان اس ان ینمک یهاتیژئوسا یکم یابیارز

 تیکردند که ژئوسا انیانجام داده و ب( Brilha) هالیبر یها

جنوب سمنان، معدن کوهدشت کهن و معدن  نمکی گنبد

 هالیربدر روش  ازاتیام  نیبا کسب باالتر بیملحه به ترت

در  یاریبس ییو توانا نداول تا سوم قرار گرف  یهادر رتبه

د. را دارن یاق صاد یبه کاال شدنلیتبدو  س یجذب تور

 به( 0011) همکاران و یو نه ان (0831) همکاران و یزدانی

 شش وچرات  زیحوزه آبخ یس یاکوتور لیپ انس بیترت

 اهاف هیکردند.  یبررس SWOTاز مدل  اس  اده با را رودبار

 شش و چرات یهاحوضه یباال یس یاز توان اکوتور یحاک

 باشد.یم یگردعتیطبصنعت  جهت توسعه رودبار

 در( 0831) همکممماران و محب مممی پژوهشمممی

 توسمممعه عنممموانبمممه قشممم  نمکمممی غمممار تمممرثیر ممممورد

 سیاسممت اتخمماذ بمما کممه دهممدمممی نشممان ژئوتوریسمم ،

 توسممعه بممرای تمموانمممی واحممد مممدیریت و مناسممب

پممور کممری  .نمممود اقممدام منطقممه اق صمماد و ژئوتوریسمم 

 یلپ انسمم یسممنج( امکممان0833همکمماران ) و یحممانر

آن را در اق صممماد  یرو تمممرث یسممم و ژئوتور یسممم اکوتور

و  داده قممرار یدر جنمموب گرمسممار مممورد بررسمم  یمحلمم

در  یسممم و ژئوتور یسممم گرف نمممد کمممه اکوتور  یجمممهن 
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منطقمه نقمش متبمت     یمان بوم یو تنموع شمغل   یمی زااش غال

-ژئوسممایت( 0833) همکمماران و علیممزادهداشمم ه اسممت. 

 آبشمار،  ،هما چشممه  ،غارهما  شمامل   لخال شهرس ان های

توسممعه  یهمما را در راسمم ا آبگممرم و ر نمممون سممنگ  

 کممهگرف نممد  ن یجممه ومطالعممه نممموده  یگردشممگر یممدارپا

 رسمموبی هممایسممنگ و ورازشممت چشمممه ،ازنمماو چشمممه

 بیشمم رین دارای ترتیممب بممه سممرچ  جمماده قرمزرنممگ

 توسمممعه جهمممت در بمممازار و کممماال عنممموانبمممه ام یممماز

 توسممعه( 0831) همکمماران و ممیممز .هسمم ند گردشممگری

 منطقممه در را گردشممگریزمممین در شممغلی هممایفرصممت

 ژئوتوریسمم  گرف ندکممهن یجممه و نممموده بررسممی جل مما

. اسمت  شمده  بومیمان  شمغلی  همای فرصمت  افمزایش  باعث

 قبیممل از سممرزمینی هممایظرفیممت پژوهشممگران بطممورکلی

 ،یانممرژ ،یمنممابع معممدن ، مماک یزیحاصمملخ ،آب منممابع

 یراهبردهمما عنمموانبممهرا  یسمم ن ممت و گمماز و اکوتور 

همکمماران،  و یلط مم)کشممور قلمممداد نمودنممد   یاساسمم

اسمت کمه: بمه     یمن ا یراسم ا سملال اساسم    ین(. در ا0838

و در چممه  یممزآبخ یهمماکممدام حمموزه  یلحمماظ راهبممرد 

را در وزن  یگممماهنقمممش و جا یشممم رینب هممماییینمممهزم

، کوچمممک یممماسدر مق ؟دارنمممد کشمممور ی یمممکژئوپول

 و شناسمممیزممممین ویمممژهبمممه طبیعمممی همممایپدیمممده

 در نقشممی چممه آبخیممز هممایحمموزه در ژئومورفولمموژی

 نقمش  دربماره  ؟کننمد ممی  ای ما  منماطق  ایمن  جامع مدیریت

 زایمممیاشممم غال و پایمممدار توسمممعه در هممماپدیمممده ایمممن

 ن ممایج و گرف ممه صممورت کشممور در کمممی تحقیقممات

 شناسمی زممین  اشمکال  وق می  کمه  دهمد می نشان تحقیقات

 شمموند، لحمماظ گردشممگری مقصممد و هممدف عنمموانبممه

 کمممک محلممی جوامممع معیشممت و اق صمماد بممه تواننممدمممی

 همای اسم ان  کمه  اسمت  گرف مه  ن یجمه  ممذکور  محقق. کنند

 یمرکمز  جنموبی،  همای اسم ان  سمرزمینی،  بماالی  ظرفیت با

 در اق صممادی ازنظممر همماهسمم ند کممه سمماکنان آن یو شممرق

 لحمماظ بممه  وزسمم ان اسمم ان. نیسمم ند مناسممبی وضممعیت

 سممه تمما یممک رتبممه سممرزمینی هممایشمما   از بسممیاری

 یمز آبخ یهما آن حموزه  یهما از علمت  یکمی که  است رادار

 (.0838همکاران،  و یلط )پرآب است. 

 ایممران کشممور آبخیممز هممایحمموزه طرفممی از

 دیممدگاه ازمنمماطق جهمان   یبماترین و ز تممرینغنمی  از یکمی 

 ،اسممت وژئومورفولمموژیکی شناسممیینزممم هممایجاذبممه

 ایممران در آبخیممز حمموزه هممرگ ممت  تمموانمممی یکممهبطور

 .دارد حوضمممه یرم  ممماوت نسمممبت بمممه سممما  یع مممیطب

هممراه بما    یفرهنگم  و تماریخی  همای جاذبه از ایمجموعه

 یرا بممرا یمناسممب ظرفیممت طبیعممی، همماییممدهپد یممنا

 امممروزه کممهبطمموری ،فممراه  نممموده اسممت گممردیطبیعممت

 ی،اج ممماع مسممائلبمما  یارتبممات تنگمماتنگ  یگردشممگر

 جوامممع و نشممینانآبخیممز بممرای اق صممادی و فرهنگممی

 یعممیطب همماییلاسمم  اده از پ انسمم موضمموع .دارد محلممی

 یو فرهنگممم یاج مممماع اق صمممادی، دیمممد از حممموزهدر 

بمه   مربموت  همای رشم ه در  غیرمسم قی   و ی مسم ق  طمور به

 آبخیممزداری ومرتممع  مهندسممیبخصممو   یعممیمنممابع طب

 و ارشممد کارشناسممی کارشناسممی، مقمماطع در (طبیعممت)

اشمماره  همماآنبممه  یممرکممه در ز شممدهمممنعک  دک ممری

 (.0830 فناوری و یقاتتحق علوم،)وزارت  گرددمی

 هممایدر حمموزه گممردیطبیعممت طممورکلیبممه

 هممایپدیممده بمما آشممنایی) شناسممیزمممین دروس در آبخیممز

 مبممممانی ،(ایممممران وژئومورفولمممموژی شناسممممیزمممممین

در حمموزه  ویممژهبممه و وکممارکسممب یریت)مممد کممارآفرینی

 اق صمماد بممرداری،بهممره و یعممیشممنا ت منممابع طب ،(یممزآبخ

 مبممانی ،(اکوتوریسمم  و زمممین اق صمماد) طبیعممی منممابع

 ارزش) اکوسیسممم می کممارکرد  یاق صمماد  گممذاری ارزش

اسمم  اده  ،(گممردیطبیعممت و دارویممی گیاهممان اق صممادی

و  اکوتوریسمممم ) یممممزآبخ یسمممم  از اکوس چنممممدمنظوره

 بمین  ارتبمات ) طبیعمت  فرهنمگ و  ،هجامعم  ،(وحمش حیات

 آبخیممزو  یبممر جوامممع محلمم ترکیممدبمما  طبیعممت و انسممان

 قابلیممممت) آن هممممایقابلیممممت و بیابممممان و( نشممممین

 چنممیناسممت. همم  شممدهمطممر ( هممایابممانب یسمممیژئوتور

دروس رشمم ه  یسرفصممل بر مم در گممردیطبیعممت بحممث

 کارشناسمممی مقطمممع در بخیمممزداریآ مهندسمممی وعلممموم 
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 ممدیریت ) یمز جمامع حموزه آبخ   یریتممد  جملمه  از ارشد

 اراضممی کمماربری مممدیریت ،(یکپارچممه و پایممدار ،سممازگار

 و مخ لمف  همای کماربری  بمه  زممین  تخصی  های)روش

 یزهممما مممدمات آبخ گمممذاریارزش ،(آبخیمممز توسمممعه

 گممذاریارزش و هممازیسمم گاه یاق صمماد گممذاریارزش)

 یسمم )تور آبخیزهمما پایممدار توسممعه و( گممردیطبیعممت

سمماکنان  سممازیتوانمنممد ،محلممی جوامممع و ییروسمم ا

 یممن. عممالوه بممر اگرفممت قممرار موردتوجممه( یممزحمموزه آبخ

 مقطممع در یممزآبخ پایممداری سممالمت و یممابیدر درس ارز

 پایممداری و بممومزیسممتسممالمت  یممابیبممه ارز دک ممری

 یبرقمرار  یبمرا  ممتالً  .شمد  پردا  مه  هما یمز آبخ جانبمه همه

 یبممه بررسمم ریضممرو یممازن یممزآبخ هممایحمموزه یممداریپا

 ،زیسمم یمحممیط بنیممادین سممه بعممد مهمم  و   زمممانهمم 

 بممه اق صممادی بعممد کممه باشممدمممی اق صممادی و یاج ممماع

 مممرتبط اق صممادی م غیرهممای سممایر و اق صممادی رشممد

 شمممودممممیحمممداکتر  فعامنممم عادالنمممه توزیمممع و بممموده

(. طممر  مباحممث فممو  در  0831 ،صممادقی و یرچممولی)م

 همای پ انسمیل  بمه  دهمد ینشمان مم   یمز ارتبات با حموزه آبخ 

جمامع و   یریتممد  گماه ن بما  یمز حموزه آبخ  بال عل و بالقوه

 نشممینآبخیممز انسممان محوریممت بمما و ینسممرزم یشآممما

 یمد با ینمه زم هممین  در .اسمت  شمده  توجمه  ینظمر  طمور به

 ،طبیعمی  منمابع  پژوهشمگران  یما  زممان هم  اشاره نمود کمه  

 یشگممرا یمماجغراف ویممژهبممه هممارشمم ه یبر مم ینمحققمم

 همممممایپدیمممممده ی،ژئومورفولممممموژ و یسممممم اکوتور

ابممزار توسممعه  عنمموانبممهرا  یممکو ژئومورف شناسممیزمممین

 .دادند قرار بررسی مورد و  دمات االک و یدارپا

 کممه دهممدمممینشممان  بمماال منممابع بنممدیجمممع

 یان مراد  صمورت بمه جمه   یسم  ژئوتور همای پدیمده  امروزه

و بخمش   باسم انی  و یخیتمار  همای مکمان بما   ارتبات در یا

 گردشممگاه ینزممم عنمموانبممهکممه  یممزجانممدار حمموزه آبخ

همممدف  نمممدتوانممممی ،شمممودممممی)ژئوپمممارک( شمممنا  ه 

 همممین در قلمممداد شمموند. یاق صمماد ابممزار و گردشممگری

 یممنا بممه ا یممر هممایسممال درپژوهشممگران  یبر مم راسمم ا،

 انمد داده  مدمات  و ازاربم  نمام کماال و   یگردشگر یلپ انس

تجمارت محسموب    نموعی  و یاق صماد  ی م ماه  یمانگر که ب

فعممال و  یمممهن ،م روکممهاز معممادن  تممازگیبممه. گممرددمممی

 معممممدنی گردشممممگری عنمممموانبممممهفعممممال  یح مممم

(Miningtourism )سممرعت  یشمم رینکممه ب شممودمممی یمماد

 ایممن دارد.  یسمم  ژئوتور نممواع ا یممه بق بممین  دررشممد را  

 آبخیزهممایمتبممت در  و یمن مم تممرثیر نممدتوانمممیمعممادن 

 در یجممد صممورتبممهباشممند کممه تمماکنون  اشمم هکشممور د

کشمور لحماظ نشمدند.     یمز آبخ همای حموزه جامع  یریتمد

و  یسم  نقمش ژئوتور  یمادآوری مقالمه   یمن هدف ا یجهدرن 

 اسمت.  یمز آبخ همای حموزه  یریتو ممد  یشآن در آما ترثیر

 آبخیمز  همای حموزه  اج مماعی  و یاق صماد  مباحمت  تاکنون

 یمممرانکم مممر در ا گردشمممگریزممممین نقمممش دیمممد از

 است. بوده موردتوجه

 

 یزآبخ حوزهدر  ینسرزم آمایش

 توزیممع سممرزمین، آمممایش از اساسممی هممدف

 آشمکار  همای ظرفیمت  و اج مماعی  اق صمادی،  همای فعالیت

 وزممان   همای دگرگمونی  و تحموالت  بمه  توجمه  با پنهان و

 منظمموربممه و درازمممدت یممدیبمما د عمممدتاًکممه  نیازهاسممت

 هویممدا چنممینهمم  و آن امکانممات از بهینممه بممرداریبهممره

 اسمماس بممر منطقممه هممر  مما  ولیتئمسمم نقممش و کممردن

هماهنممگ بمما  طمموربممهآن  هممایقابلیممت و هممایتوانمنممد

را معممادل  ینسممرزم یشآممما یبعضمم .اسممت منمماطق یگممرد

 یآن را نموع  بر می  و گیرنمد یکشور در نظمر مم   یریتمد

 ،جمعیممت به ممر توزیممع بممرای بلندمممدت ریممزیبرنامممه

رفماه،   یشافمزا  منظمور بمه مخ لمف   هایفعالیت و امکانات

 (.0833 ،ی ممر) ن داننممدمممی جامعممه هممماهنگی و یشآسمما

 اول بنممد اسمماس بممر ،ینسممرزم یشآممما یدر ضمموابط ملمم

 در گردشممگری صممنعت جایگمماه ارتقممای ،یممک ممماده

 طبیعممی، هممایظرفیممت از اسمم  اده طریممق از ملممی اق صمماد

 اسممت شممدهعنمموان کشممور فرهنگممی میممرا  و تمماریخی

 یممزآبخ هممایحمموزه از یبعضمم (.0831 کللممو، بممدری)

-کبممار حوضممه ازجملممه ینسممرزم یشآممما یممدد ازکشممور 

 0/01 کمه  دهمد ممی  نشمان  ایجن م . شمدند  مطالعه ق  کهک

 همممایفعالیممت  بممرای  حوضممه  ایممن  سممطح  از درصممد 



 031/  0010/  2/ شماره  01نشریه علمی مدیریت اراضی/ جلد 

 

 (.0838 ،پمموری ی)شممر مناسممب اسممت  گممردیطبیعممت

بما اسم  اده از    یمز لرسم ان ن  یمز حموزه آبخ  یریتبرنامه ممد 

 درصممد 01 حممدودو  یممدهمطالعممه گرد ینسممرزم یشآممما

 بممرای حمموزه ایممن مربعممی کیلمموم ر 011 مسمماحت از

 ،یمیممان)کر گردیممد پیشممنهاد گسمم رده توریسمم  کمماربری

نسمما در اسمم ان   آبخیممزحمموزه یممنبممر ا عممالوه(. 0831

 ایمن  .اسمت  شمده بررسمی  آممایش  دیمدگاه  از نیزهرمزگان 

 یشآمما  یمد از د حوضمه  یمن کمه ا  دهمد ممی  نشمان  مطالعه

ت ممرگ گسمم رده بمموده  یالزم بممرا یلفاقممد پ انسمم ینسممرزم

 ت ممرگ قابلیممت درصممد 31/1 معممادل مسمماح ی فقممط و

 (.0833 ،)پممرورش باشممدمممی دارا را 1 طبقممه م مرکممز

 شممامل طبیعممی گردشممگری هممایجاذبممه یبررسمم درواقممع

موجممود  یخیو تممار یفرهنگمم ،اکوتوریسمم  و ژئوتوریسمم 

 سممنجیامکممان قالممب در کمه  اسممت آبخیممز هممایحموزه  در

 .گیردمی انجام گردشگری توسعه

 

 یزآبخ حوزه سرزمین آمایش در ردشگریگ نقش

از  یکمممی یسممم ژئوتور جملمممه از گردشمممگری

اسممت.  یممزحمموزه آبخ ییتوسممعه فضمما یابعمماد چنممد بعممد

 ظرفیممت عنمموانبممه یگردشممگر همماییممتقابل ییشناسمما

 ،پایممدار توسممعه چممارچوب در سممرزمین کیمم فضممایی

 کممهآنجممایی از .کنممدیتوسممعه فممراه  ممم  یرا بممرا بسمم ر

 هماهنممگ م مموازن و یممعبممدنبال توز ینسممرزم یشآممما

 و اج مممماعی اق صمممادی، همممایفعالیمممت جغرافیمممایی

-منممابع ،همماداشمم ه بممه نسممبت سممرزمین پهنممه رد فرهنگمی 

 پایمدار  توسمعه  بمه  رسمیدن  ن یجمه  در و انسمانی  و طبیعی

را دارد  یتوانمنمد  یمن ا محمور طبیعمت  گردشمگری  اسمت، 

 ینقممش بمماز یممزدر حمموزه آبخ ینسممرزم یشکممه در آممما

 داشم ن  بما  ایمران  کشمور  یونسمکو گمزارش   طبمق  بمر  .کند

 تمماریخی فرهنگممی، شممامل گردشممگری جاذبممه ثممارآ 0111

 توانممدمممی و بمموده دنیمما اول کشممور 01 جممز  طبیعممی و

 011 معمممادل جهمممان گردشمممگران درصمممد 11 پمممذیرای

                                                           
2 . Hose 
3 . Newsome et al 
4 . Neda et al 
5 . Zouros 

سممازمان  نظممرطبممق  اینبممر عممالوه. باشممد ن ممر میلیممون

تنممموع  ازلحممماظجهمممانی جهمممانگردی، کشمممور ایمممران  

تنمموع  ازنظممرکشممور اول جهممان و  پممنجگردشممگری جممز  

 حسمماببممهکشممور اول جهممان  سممهجممز   دسمم یصممنایع

توجمه نممود کمه عمالوه بمر       بایمد  (.0831 قنبری،) آیدمی

 فرهنگمی  همای جاذبمه  یمن از ا یاریبسم  یعمی، طب هایجاذبه

 ،قممالع صممورتبممه یممزآبخ هممایحمموزه در نیممز تمماریخی و

 عنمموانبممهکممه تمماکنون  دارنممد قممرارو...  همماتنگممه و غارهمما

 همای جمامع در حموزه   یریتو ممد  ینسمرزم  یشابزار آمما 

 موقممت دائمممی، رود انممه 8011 حممدود کممه ایممران آبخیممز

 .اندنگرف هقرار  موردتوجه باشند،می فصلی و

 

 یشدرآمممما هممماآنوژئوپمممار  و نقمممش   ژئوتوریسممم 

 آبخیزحوزه ینسرزم

 0331 دهه اب دای در بار اولین ژئوتوریس  عنوان

-زمین آشکار هایپدیده با مخصو  مکان مطالعه عنوانبه

-چش  شامل که رفت کار به ژئومورفولوژی و شناسی

 و 8نیوسام ؛0331 ،1هاوس) باشدمی طبیعی اندازهای

 زمین موضوع از پ  گردشگری نوع این(. 1111 همکاران،

 موردتوجه میالدی 1111 سال از( هاژئوپارک) هاپارک

 ،1زوروس ؛1100 همکاران، و 0ندا) گرفت قرار یونسکو

 ،1100همکاران، و ندا(. )1111 هاوس، ؛1113

 به که محلی هر واقع در. (1111هاوس، ،1113زوروس،

 شناسی،زمین هایپدیده مانند  ود ویژه شرایط  اطر

 عیطبی هایزیبایی دیگر و گیاهیپوشش محیطی،زیست

 که گنجدمی گردشگریزمین در گیرد، قرار بازدید مورد

 شندبا آب کی یت و لسی هایزمین شامل است ممکن ح ی

 ،1،1113وهمکاران کلمن ،1113 ،1جویچ واسیل)

 منابع ژئوتوریس ، حوزه در(. 3،1113همکاران و جابلونسکا

 ردشگریگ بالقوه منابع عنوانبه توانندمی اس خراگ قابل غیر

 اهیگ نیز اس خراگ قابل منابع به توجه با گردند؛ محسوب

 لحاظ به درواقع. گیرندمی قرار بهره مورد منظور این به

6 . Vasiljevic 
7 . Kollman et al 
8 . Jablonska et al 
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 اذبهج شامل ژئوتوریس ی هایجاذبه بندیتقسی  مصداقی

 کوهس انی، ساحلی، بیابانی، کارس ی، اشکال معدنی،

 ،ایماسه تپه ای،دهانه لیج آبشار، فشان،آتش یخچالی،

 ب،تاال پرتگاه، لواها، ها،تنگ دل اها، ،فشانگل و آب شان

 ،بدلندها ها،کانیون شناسی،زمین و معدنی هایموزه گنبدها،

 است ایرود انه زیبای پالسرهای و نمک هایپلیگون

 مطالعات ا یر هایسال در(. 0838 صدری، نکوئی)

 ها،-ژئوسایت مدیریت و ارزیابی مورد در م عددی

 رزی شر  به هاآن ترینمه  که شدهانجام هاژئومورفوسایت

 (.0830 مخ اری،) است

 محیطی پیامدهای)ارزیابی  1111 پانیزا روش -0

 (گردشگری

 پیامدهای)ارزیابی  1111 سندررو و بروسچیروش -1

 (هاژئومورفوسایت شناسایی و گردشگری محیطی

)ارزیابی  1111تروبا -روش سرانو وگونزالز-8

 (شدهح اظتژئومورفوسایت واقع در نواحی 

 (ژئومورفوسایت)ارزیابی  1111 پریراروش -0

)ارزیابی ژئومورفوسایت برای 1108روش کوبالیکوا  -1

 (یگردشگرنیزماهداف 

 ارزیابی و)شناسایی  1101 همکاران و کوراتزا روش -1

 (کارس ی هایژئوسایت

ارزیمممابی  )شناسمممایی و 1101 همممایمممل بمممرروش  -1 

 ژئوپممارک( زمینممی تنمموع هممایمکممان و همماژئوسممایت

گردشممگاه( محممدوده تحممت ح اظممت اسممت کممه   ین)زممم

 و شناسمممیزممممین همممایپدیمممده غنمممایافمممزون بمممر 

 یدارا هممایمکممان شممامل (یت)ژئوسمما ژئومورفولمموژی

 زنمممده طبیعمممت تنممموع و یفرهنگممم یخی،آثمممار تمممار 

 آممموزش و کارآمممد مممدیریت بمما و باشممد( اکوسممایت)

 محوریمت  بما  و گردشمگر  جمذب  بما  محلمی،  افراد مناسب

بمه عمموم    زیسمت محمیط  و شناسمی زممین  م اهی  آموزش

اوقممات فراغممت گردشممگران  کممردن پممرمممردم، ب وانممد بممه 

 پایممدار بهبممود سممبب توانممدیاقممدامات ممم یممنبپممردازد. ا

 ملممی و محلممی سمماکنان اج ممماعی و اق صممادی وضممعیت

 ویممژهبممه) گردشممگری توسممعه فلسمم ه بمما ژئوپممارک .شممود

 یممدبا ،شممنا  یینزممم یممرا ح اظممت از م و (یسمم ژئوتور

 ،ی)محممد   ما  آن باشمد   شناسمی زممین تنوع  میزان بر

همممدف  عنممموانبمممه همممادر واقمممع ژئوپمممارک  (.0831

 تعمممداد بممما جغرافیمممایی قلمرویمممی ،گردشمممگریزممممین

 ،شمنا  ی زیبمایی  اهمیمت  بما  همای ژئوسمایت  از مشخصی

 و باسمم انی ،فرهنگممی ،تمماریخی هممایسممایت و یعلممم

 ،مممدیری ی سمما  ار داشمم ن بمما کممه هسمم ند شممنا  یبمموم

 بممرای را جممامع ایسممامانه ،بممرداریبهممره و یح مماظ 

-بممه نسممل ان قممال و یشممنا   ینزممم یممرا از م ح اظممت

 در مهمممی کلیممدی عامممل و انممدبکارگرف ممه آینممده هممای

 سممطح در زمممین علمموم دانممش و اق صممادی گسمم رش

 همممین در (.0831 ،جدیممدی) هسمم ند محلممی جوامممع

 یکمم و  یسممتکممه در قممرن ب شممودمممی بینممیپممیش زمینممه

 و یتوسممعه اق صمماد  بممه منجممر همماژئوپممارک ترسممی 

 محممروم منمماطق از فقرزدایممی و محلممی جوامممع اج ممماعی

 .شود

 یننممو یکممردیرو همماژئوپممارک حاضممر حمال  در

 یشآممما مالحظمماتدر  یممدارپا یدر توسممعه گردشممگر 

 یمنمماطق گردشممگران بممرا   یممنهسمم ند. در ا ینسممرزم

 فرهنگمی  و یعمی طب همای سمایت  و هما یتاز ژئوسما  یدبازد

 یحضممور سممبب رونممق اق صمماد  یممنو ا دارنممد حضممور

 شمرت  .شمد   واهمد  یننشم  آبخیمز  و یجوامع محل یدارپا

 و برناممممه وجمممود ژئوپمممارک، یمممک موفقیمممت در مهممم 

 ژئوپمممارک یریتدر ممممد دقیمممق ومناسمممب  راهبردهمممای

 بممرداریبهممره ح اظممت، شممامل همماراهبممرد ایممن. اسممت

 پایممدار توسممعه و محلممی جوامممع سممازیتوانمنممد صمحیح، 

 یگردشممگر هممایفعالیممت نمموع ایممن. باشممدمممی ژئوپممارک

 توانممدیممم یاف ممهتوسممعه کم ممر ومنمماطق محممروم   در

 در را نسمبی  اج مماعی  رفماه  و فقمر  کماهش  یمی، زااش غال

 پایمان  در. آورد فمراه   جمعی می  کوچمک  همای کانون این

 یمادین بن یاز محورهما  یکمی  عنموان بمه  هما ژئوپمارک  اینکه

 یممانم ینممابرابر یلتعممد یدر راسمم ا ینسممرزم یشآممما

 منممابع و هممافرصممت دیممدگاه ازروسمم اها، منمماطق محممروم 

 اسمممت ناپمممذیرپرهیمممز و یمممادینبن یضمممرورت یممما،و مزا
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فممو  روشممن اسممت   یحات(. بمما توضمم0831 جدیممدی،)

 یشآممما در ممملثر عامممل تممرینمهمم از  یکممیکممه امممروزه 

کشمممور  یمممزآبخ همممایحممموزه در بخصمممو  نیسمممرزم

در  هما آن بمه  سیسم ماتیک نگماه   و هما ژئوسمایت  شناسایی

 فرهنگمی  میمرا   رکنما  در گردشمگری  همای مج ممع  البق

 ایممن در. اسمت  ژئوپممارک عنموان  بمما یو ممذهب  تماریخی  و

 بممما شناسمممیزممممین میمممرا  ح اظمممت ضممممن یطمحممم

توسممعه   ینان،نشمم یممزو آبخ یمشممارکت جوامممع محلمم  

 .گرددمی قحقم جمعی ی کوچک مراکز این در یدارپا

 

 گیریتیجهن

 وصممنعت سممبز  عنمموانبممه یگردشممگر امممروزه

. شممودمممی شممنا  هجهممان  یعصممنا تممرینبممزر از  یکممی

 شناسمی زممین  همای پدیمده  محمور  بما  گردشگری از نوعی

 یمما ینزممم یگردشممگر ،گردشممگریزمممین عنمموانبممه

و  یارزش علمممم  .شمممودممممیشمممنا  ه  یسممم ژئوتور

 همممراه بممه ژئوتوریسمم ، همماییممدهپد شممنا  یزیبممایی

 همای در حموزه  هما آنمجماور   تماریخی  و یگم فرهن یرا م

 یو ارزش اق صممممماد یگردشمممممگر یمممممارع آبخیمممممز،

 بممادائمم   طمموربممهسمما  ه و  پممذیررا امکممان یسمم ژئوتور

 تنموع . گیرنمد یقمرار مم   محاسمبه  ممورد مخ لف  هایروش

-حمموزه در( یورسممی ی)ژئودا شممنا  یزمممین هممایپدیممده

را  یممرانا یاسمت کممه بر م   حممدی بمه  یممرانا یمز آبخ همای 

 و همماسممرمایه یممن. اداننممدمممی شناسممیینبهشممت زممم 

 آبخیمز  همای حموزه  جمای جمای در  ژئوتوریسم   هایداش ه

 یتوسمعه اق صماد   یبمرا  یابمزار  تواننمد یو مم  انمد پراکنده

در قالممب  یناننشمم یممزو آبخ یجوامممع محلمم اج ممماعی و

و  ژئوسممایت ی م مماه چممارچوبو در  ینسممرزم یشآممما

 همای یمده پد یمن در واقمع ا  گرف ه شموند.  نظر درژئوپارک 

 هممایدر حمموزه شناسممیزمممین یممرا و م یعممیجمماذب طب

 یمد کمه با  کننمد یمم  یرا بماز   مدمات  ونقش کماال   یزآبخ

 چنانچممهشمموند.  ارائممههدفمنممد بممه گردشممگران  طمموربممه

بممه  یان ممراد طمموربممه شناسممیینزممم  ممدمات و کاالهمما

 از بایممممد شممممود عرضممممه یدکننممممدگانبازد مممممردم و

 .شمممود گ  مممه سمممخن ژئوسمممایت و ژئوتوریسممم 

 تممماریخی، میمممرا  بممما  مممدمات یمممنا کمممهدرصمممورتی

 زنممده بخممش نیممز و مممذهبی و شناسممیباسمم ان ،یفرهنگمم

بسمم ه  یممک( در قالممب جممانوران و گیاهممان) آبخیممز حمموزه

 ،شمود  ارائمه بمزر    یمز حموزه آبخ  یک یامنطقه  یک یبرا

 و ژئوتوریسممم  ن یجمممه در. اسمممت ژئوپمممارک مصمممدا 

 سمرزمین  آممایش  در قدرتمنمد  و نمو  ابمزاری  هما ژئوپارک

-حمموزه در محلممی جوامممع و آبخیزنشممینان توسممعه در و

تحقممق توسممعه  ی. بممراگردنممدمممی محسمموب آبخیممز هممای

 هممایحمموزه بایممد ،ژئوپممارک ترسممی و  یسمم ژئوتور

 صممورتبممه یسمم ژئوتور یلپ انسمم یممدد از کشممور آبخیممز

 غنممای و هممایتتنمموع ژئوسمما  صممورت درو  یتژئوسمما

 عنمموانبممه مممذهبی و شناسممیباسمم ان یخی،تممار ی،فرهنگمم

و  یقمممماتیتحق هممممایژئوپممممارک در قالممممب طممممر  

 در .یرنمد قمرار گ  یمابی ممورد ارز  ییدانشمجو  هاینامهپایان

 کلیممه بممرای بایممد یسمم بانممک اطالعممات ژئوتور  واقممع

-یمز از آبخ دسم ه آن و شمده تهیمه کشمور   یمز آبخ هایحوزه

 ترسممی  یبممرا ،هسمم ند بمماالیی ام یمماز دارای کممه همما

 و گممذارییهسممرما یشمموند و بممرا  یشممنهادژئوپممارک پ

 صممورت در شممودمممیگ  ممه  گردنممد. یمعرفمم اشمم غال

 بممماالی پ انسمممیل و مناسمممب ریمممزیوجمممود برناممممه 

 کمل از مجموعمه   توانمد ممی  بخمش  این درآمد گردشگری

 یشمم رب یممران( اگمماز ون ممت ) فسممیلی انممرژی و یعصممنا

 یشممنهاداتموضمموع پ یمملتکم یبممرا (.0838،ی)لط ممشممود 

 ؛گردندیارائه م یرز

همای آبخیمز کشمور بما نگماه آممایش       بندی حموزه رتبه -0

 سرزمینی با توجه به پ انسیل ژئوتوریس 

هممای پ انسممیل ژئوتوریسمم  در حمموزه   بنممدییطبقممه -1

 المللمی بمین  و ملمی  ایمی، مقیماس منطقمه   آبخیز کشمور در 

 به گردشگران  دمات وکاال  عنوانبه
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Abstract 

Tourism as an underlying economic activity is nowadays considered to be a vital 

part of the socio-economic programs in every nation. Thanks to its low investment 

requirements and high potential for job creation, it is more important than other 

economic sectors, especially in developing countries. Geotourism, defined as 

tourist attractions of geological and geomorphological phenomena in watersheds, 

offers a great potential for the tourism economy. The development of nature-based 

tourism serves a variety of functions for local communities and watershed residents 

that involve appropriate solutions to problems of livelihood and unemployment in 

such communities. In most cases, this socio-economic potential for land 

management in watersheds has been ignored, thereby failing to consider this 

valuable national wealth and natural heritage in the Iranian watersheds as a 

component of sustainable development. Indeed, recognition of the potential of 

geotourism realized in the form of geoparks in watersheds that enjoy a vast 

geological diversity can play a key role in land management in these areas. Once 

established, geoparks will embody the historical and cultural heritage of watersheds 

and will enhance the potential development of geotourism. Thus, economic or 

social justice in watersheds will be achieved through participation of local 

communities and stakeholders who market their local products including 

handicrafts as well as rangeland and forest products. These prospects will 

ultimately help land use planning and integrated watershed management in these 

areas. Geotourism is a new approach in watershed management from asocio-

economic point of view which unfortunately despite UNESCOs emphasis has not 

been sufficiently considered by watershed experts. In this paper, the role of 

geotourism and geoparks on land use planning of watershed, tourism development 

as well as life and livelihood of watershed residents and socio-economic issues is 

investigated.  

Keywords: Integrated management, Tourism, Sustainable development approach, Watershed 

potentials 
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