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،آمایش جغرافیایی فضامجله   
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1394سال پنجم/ شماره مسلسل هجدهم/ زمستان   
  

  پنج منطقه  :مطالعه موردي .ها فرمي ژئومورفوتوریسمی لند ها ارزیابی توانمندي
  با مدل پرالونگدانگ ساري 

  

   4فرزانه فرحی، 3الهدي سیدمحمدعلی علم ،2محمدرضا علیزاده، *1فرد فاطمه اسالم
  ، ریزي توریسم ارشد برنامه کارشناس2،ریزي روستایی دانشگاه فردوسی دانشجوي دکتري برنامه1

  ریزي روستایی ارشد برنامه کارشناس4، ی شاندیزععلمی دانشگاه غیرانتفا یاتعضو ه3
  23/8/94 پذیرش:؛ تاریخ  15/5/93تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
گردي است کـه بـه معرفـی     هاي گردشگري وابسته به طبیعت یا طبیعت شناسی، یکی از رشته ژئوتوریسم یا گردشگري زمین

استفاده از  با تحلیلی روش انجام این تحقیق توصیفیپردازد.  می ها آنهاي زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی  پدیده
 -ياقتصـاد  و یخیتـار  - یعلمـ  ،يظـاهر  ییبایز(ار یمع چهار با یکیژئومورفولوژ يها لندفرم است. در این مدل بودهمدل پرالونگ 

آماري ایـن تحقیـق   با توجه به نظر کارشناسان خبره و آشنا به محل مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه  )یجتماعا
بـا  کـه   دهد یمنتایج نشان  منطقه مورد مطالعه است. ازکارشناس گردشگري  10کارشناسان گردشگري بوده است. نمونه انتخابی 

 7/0بـاداب سـورت بـا     يهـا  چشـمه منطقـه   یکیژئومورفولوژ يها لندفرم يگردشگر ارزش محاسبه از آمده بدست ریبه مقاد توجه
. همچنـین منطقـه چـورت بـا میـانگین ارزش      باشد یمداري ارزش باالي گردشگري  باًیتقربنابراین منطقه باداب سورت . باشد یم

زیبایی شناختی و علمـی هـر دو منطقـه در     يها ارزشهمچنین  داراي ارزش گردشگري کمتري برخوردار است. 44/0گردشگري 
مانـدن   ناشـناخته  نشـانگر  یتیوضـع  نیچنـ  وجـود قـرار دارد.   يتـر  نییپـا سطح باالیی قرار دارد اما ارزش بهره برداري در سطح 

امکانات و خدمات رفاهی گردشگري  بودن یافکنا و ربطیذ يها سازمان یتیریمد ضعف دو منطقه بکر گردشگري و نیا يها جاذبه
  .باشد یمدر این دو منطقه 

  
  پرالونگ ورت، ژئوتوریسم،ورت، دریاچه چباداب س يها چشمه: کلیدي هاي هواژ
  

  1مقدمه
 تیـ اهم و يجهـانگرد  صـنعت  توسـعه  دنبـال  بـه 
 مختلف يشورهاک نیب یعیوس یرقابت بازار آن ياقتصاد

 یرقابت بازار نیا در دارد یسع يهر کشور و آمده دیپد
 يهـا  جاذبـه  شناسـاندن  بـا  و گرفتـه  یشـ یپ گرانید از

 را یالمللـ  نیب گردشگران ان،یجهان به شیخو یستیتور

 در و سـازد  خـود  آن از را حاصـله  منافع و دینما جذب

 انتقـال  انکـ ام ،یداخلـ  سمیتور ییجا جابه با زین داخل

 منظـور  بـه  گـر ید منطقـه  بـه  منطقـه  یـک  از را ثـروت 

 صنعت .آورد فراهم شورک مختلف ینواح يساز متعادل

ـ  افـراد  يبـرا  هـم  سـم یژئوتور  يبـرا  هـم  و یمحل

ــومیغ دکننــدگانیبازد . دارد کیمشــتر منــافع ،یرب
                                                             

  eslamfard48@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 از و نـد ک فعـال  تـوان  یم را یمحل کوچک ياقتصادها

 و فرهنـگ  از يا مجموعه با دکنندگانیبازد گرید طرف
 آشـنا  است طیمح آن دهییزا هک یمتفاوت سنن و آداب

 رانیـ ). ا76: 1386 ،يمهـد  خـرم،  یاحیـ (ر شـوند  یمـ 

 در ها جاذبه يغنا .باشد یم فراوان يها جاذبه با يشورک

 مـرز  یـک  در یجهـان  را آن هک است شده موجب رانیا

 بـاً یتقر هکـ  است متنوع قدر آن رانیا يها جاذبه بنامند.
 را شـور ک نیبد سفر يبرا یکاف زیانگ يا قهیسل هر يبرا
 :1383 ،یتوتـونچ  و زاده يرینصـ ( آورد یمـ  وجـود  بـه 

مثـل   یعنـوان بـا   ژئومورفولـوژیکی  يهـا  فرملند). 214
ــا هیســــرما ــهژئومورفولوژیــــک  يهــ ــا جاذبــ  يهــ

ژئومـورفیکی و غیـره    يانـدازها  چشمژئومورفولوژیکی، 
اخیـر مواریـث    يهـا  مهرومـوم . در طـی  اند شده فیتوص
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عنـاوینی   چهـارچوب کیفیت در  ازنظرژئومورفولوژیکی 
مواریـث طبیعـی    يهـا  لنـدفرم مانند ارزیابی محیطـی،  

 انـد  قرارگرفتـه طبیعی و غیره مورد ارزیـابی   يها پارك
 ایـــ ســـمیژئوتور). 1390:80(شـــایان و همکـــاران، 

 صـنعت  در يدیـ جد نسـبتاً  مفهـوم  ،يگردشـگر  نیزمـ 
 رشـد  و توجـه  از هکـ  شـود  یمـ  محسـوب  سـم یتور

 نیـ ا .اسـت  شـده  برخـوردار  اخیـر  دهه در یتوجه قابل
 يگردشـگر  صنعت توسط 2002 سال رد ابتدا اصطالح

ـ  هینشر در و متحده االتیا  يگردشـگر  ییجغرافیـا  یمل
ـ  يگردشگر میمفاه از نو يا شاخه عنوان به  شـد  یمعرف
)Heggi, 2009: 257.( گفت، توان یم گرید مفهومی در 

 یطبیعـ  يگردشـگر  ینـواح  از نـوع  یـک  سـم یژئوتور
  چشـم  بـر  زکـ تمر ژهیـ و طـور  بـه  هکـ  شود یم محسوب
ــوژ خصوصــیات از حاصــل يانــدازها  و يژئومورفول

ایـران، بـا    ).Dowling, 2010: 1( دارد یشناسـ  نیزمـ 
نفـیس خـدادادي و فرهنگـی     يهـا  نـه یگنجتوجه بـه  
ــههمــواره  ــتان   موردتوج ــوده اســت. اس ــگران ب گردش

ــدران ــز  مازن ــا اســتانیکــی از نی ــه  يه داري اســت ک
بـا   .باشـد  یمـ ژئوتوریسـم   نهیدرزمبسیاري  يها تیقابل

گردشـگري یـک    يها يتوانمندشناخت  توجه به اینکه
و تخصیص بودجه براي ایجاد  بنديجهت الویتمنطقه 

گران داراي اهمیـت  امکانات و خدمات رفاهی به گردشـ 
 يهـا  ارزشهمچنین مشخص شـدن  . باشد یمبسیاري 

بـراي   توانـد  یمـ ، علمی و اقتصادي یک منطقـه  ییبایز
بـرادي از یـک   جهـت بهـره   بلندمـدت  يها يزیر برنامه

منطقه براي رسیدن به سود اقتصـادي مـورد اسـتفاده    
بنابراین در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت      قرار گیرد. 

گردشـــگري  -قابلیـــت زمـــینمیـــزان توانمنـــدي و 
مورد ارزیابی  تحقیق دو منطقه بکر طبیعی يها لندفرم

هدف این تحقیق پاسـخگویی بـه    نیتر مهمقرار گیرند. 
از منـاطق گردشـگري    کیـ  کـدام اسـت کـه    سؤالاین 

ورت داراي توانمندهاي گردشگري بیشتري ست و چوار
  ؟باشند یم

  پیشینه
 ارزیـابی بـا عنـوان    يا مقالـه در  )1392( ییروستا

 روش به پلدختر يها تاالب ژئوتوریسمی يها يتوانمند
 کـه  داد نشـان  پـژوهش  این از حاصل نتایج، پرالونگ

 به نسبت شده طرح مکان یشناس ییبایز و علمی ارزش
 نمـوده،  کسـب  را دوم و اول يهـا  رتبـه  معیارها سایر

 نیتـر  نییپـا  مکان این يور بهره عیار شدت که یدرحال
و  فخـري  اسـت.  داده اختصـاص  خـود  بـه  را امتیـاز 

 قابلیـت  ارزیابیبا عنوان  يا مقالهدر  )1392(همکاران 
 توسـعه  در مرنجــاب هیــناح هــايژئومورفوسـایت 

ــا مـــدل مقایســـه طریـــق از گردشـــگري  يهـ
 يها تیسا روي بر ها مدل ارزیابی ، باژئومورفوتوریستی

 يهـا  پادگانـه  میـدانی،  يهـا  شیمـا یپ براساس منتخب
ـ  يا ماسـه  يهـا  تپه و هابرخان ي،ا اچهیدر  نیتـر  شیب

 به متفاوت امتیازهاي با فوق يها مدل میان از را امتیاز
ـ  اهمیـت  دهنده نشان که آوردند؛ دست  ایـن  تـر  شیب

و  شـایان  .هاسـت  جاذبـه  گـر ید بـه  نسـبت  هـا  تیسـا 
 ارزیـابی در تحقیق خـود بـا عنـوان     )1392همکاران (

 مطالعـه  ژئومورفولـوژي  هايلندفرم گردشگري قابلیت
 اسـاس  بـر  داراب، دشـت  کرسـیا  نمکی موردي: گنبد

 قرار داده است یموردبررس ارزش چهار پرالونگ، روش
 از اسـتفاده  و برداريبهره اقتصادي اجتماعی ارزش که

 دیگـر  يهـا  ارزش از بیشـتر  نمکی گنبد این آن نمک
اي بـا عنـوان   لهدر مقا )1391(و همکاران  یمانی. است

 ارزیــابی يهــا روش ســهیمقا و ژئومورفوتوریســم
 موردي: مطالعه گردشگري توسعه در هاژئومورفوسایت

 مطالعات با مطابقکه  ردیگ یم، نتیجه هرمزگان استان
 يهـا  تیسـا  میـان  از روش، دو هـر  اسـاس  بر میدانی

 و امتیـاز  بـاالترین  آمـده  بـاال  سـواحل  چهارگانـه؛ 
 بـراین . آوردنـد  دستبه  را امتیاز کمترین ها فشان گل

 راسـتاي  در جـامعی  دیـدگاه  روش دو هـر  اسـاس 
شـایان   .نمودنـد  ارائـه  گردشـگري  توسـعه  يزیر برنامه

 تحلیـل تحت عنـوان   پژوهش از حاصل نتایج )1390(
 يهــا لنــدفرم گردشــگري توانمنــدي میــزان

 داراب، شهرسـتان  :مـوردي  مطالعـه  ژئومورفولوژیـک، 
 و رقز تنگ دره دارابگرد، نمکی گنبد که دهد یم نشان

 و ارزش بیشـترین  داراي آبـاد  حسـن  افکنـه  مخـروط 
در  )1390(اسـکندري   .هسـتند  گردشـگري  توانمندي

 هـاي پـارك  تفرجی توان ارزیابیپژوهشی تحت عنوان 
 مطالعـه  تفـرج،  در مـؤثر  فاکتورهاي بر هیتک با جنگلی

 کـه  ردیگ یمنتیجه  ،حصار سرخه جنگلی موردي: پارك
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 گرفته صورت بنديطبقه مطابق پارك از مردم استفاده
 پـارك  آبـی  منـابع  و ها جاذبه امکانات، با و تفرج نبوده

 عنـوان  بـه فاکتورهـا   ایـن  لـذا . دارد مسـتقیم  ارتبـاط 
 تفرجـی  تـوان  نقشـه  بـا  مثبـت  اطالعـاتی  يهـا  هیـ ال
 تـوان  نهـایی  نقشـه  و گـذار شـده   رویهم آمده دست به

 نتـایج . آمـد  دسـت  به عوامل این اساس بر پارك فرجی
 بسیار، ییکارا باوجود متداول روش که داد نهایی نشان

 نیاز تفرج، در مؤثر عوامل کلیه نگرفتن نظر در لیبه دل
عوامل  بر عالوه دیگري اطالعاتی يها هیال واردکردن به

) در پژوهشـی تحـت   1388( مختاري .دارد اکولوژیکی
ــابی توانمنــدي اکوتوریســمی مکــان  عنــوان ــا ارزی  يه

ژئومورفورفیکی حوضه آبریز آسـیاب خرابـه در شـمال    
گیـرد کـه   نتیجـه مـی   ،غرب ایـران بـه روش پرالونـگ   

یـک مکـان    عنـوان  بهقابلیت طرح  شده طرح يها مکان
هـا را جـزو منـابع    آن توان یو م رادارندژئومورفولوژیک 

طبیعی و گردشگري منطقه به شـمار آورد. بـر همـین    
اً بـه دلیـل بـاال بـودن     ها عمدت اساس، ارزش این مکان

در پژوهشـی   )2005(پرالونـگ   هاسـت.  عیار علمـی آن 
 توسعه در ژئومورفولوژیکی اشکال ارزیابیتحت عنوان 

 و ژئوتوریسـمی  يهـا  لیپتانسـ ، به بررسـی  گردشگري
در توســعه  ژئومورفولــوژي يهــا تیســا از اســتفاده

 ,Brandolini(برانـدولینی   گردشگري پرداختـه اسـت.  

ــود   )2006 ــق خـ ــهدر تحقیـ ــش بـ ــاطرات نقـ  مخـ
 پیـل  منطقه در گردشگران برآسایش ژئومورفولوژیکی

  پرداخته است. ایتالیا ریل
  

  روش تحقیق
 ياسـت. بـرا   یلـی تحل -یفیاز نوع توص یقتحق ینا
 يهـا  یبررساز  ازیموردن يها دادهاطالعات و  يآور جمع
 شـده  اسـتفاده  یـدانی و مطالعـات م  يا کتابخانه ياسناد
بـراي ارزیـابی ژئوتوریسـمی منـاطق روسـتاهاي      است. 

 ییشناسا ارتک عنوان به ییها کارت در اروستچورت و
بنـابراین جهـت    .است شده میتنظ یکژئوموفولوژ انکم

ژئوتوریسـمی منطقـه از    يهـا  يتوانمندمشخص شدن 

کارشناس گردشگري که شناخت زیادي از منطقـه   10
ــه ــته موردمطالع ــد داش ــواه ان ــت و   ینظرخ ــده اس ش

 از پـس  اسـت.  شـده  ارائـه  هـا  آنتحقیق بـه   يها کارت
 نیـی تع يبـرا  لنـدفرم  هـر  به مربوط يها برگه لیمکت
 بـه  يگردشـگر  نیزمـ  يهـا  يتوانمند و لیپتانس زانیم
 پرالونـگ  مـدل  از ،یکیژئومورفولـوژ  يها مکان کیکتف

  یکیژئومورفولـوژ  يهـا  لنـدفرم  هکـ  اسـت  شده استفاده
 یفرهنگـ  ،یعلم ،يظاهر ییبایز(ار یمع چهار باژوهش 

 قـرار  یموردبررسـ  )یاجتمـاع –ياقتصـاد  و یخیتـار  –
  است. گرفته

  ار با روش پرالونگکمراحل 
 تیدرسا ها دهیپد ییشناسا 
 اطالعات در جداول یسامانده 

ــدفرم  ــایی لن ــس از شناس ــوژي،   پ ــاي ژئومورفول ه
هایی با عنـوان برگـه    ها در برگه هاي این لندفرم ویژگی

هـاي ژئومورفولـوژیکی تنظـیم شـده      شناسایی لنـدفرم 
  ).1است (جدول 

  
: ي یک منطقـه ها ارزش گذاري توانمندي لندفرم

ــین     ــت زم ــدي و قابلی ــزان توانمن ــین می ــراي تعی  -ب
بایـد   )2005هـا از مـدل پرالونـگ (    گردشگري لندفرم

میــــزان توانمنــــدي گردشــــگري یــــک لنــــدفرم 
ظاهري، علمی، ژئومورفولوژیکی از چهار جهت (زیبایی 

اقتصادي) بررسی گردد.  -تاریخی و اجتماعی -فرهنگی
ــک از     ــر ی ــین ارزش ه ــراي تعی ــی ب ــاي خاص معیاره

ــه ــدفرم  جنبـ ــگري لنـ ــت گردشـ ــاي قابلیـ ــاي  هـ هـ
ــی،    ــاهري، علم ــایی ظ ــل زیب ــوژیکی از قبی ژئومورفول

اقتصادي مشخص شـده   -تاریخی و اجتماعی -فرهنگی
گردشـگري  است. در چنین وضعیتی، میزان توانمنـدي  

یک لندفرم عبارت از میـانگین چهـار شاخصـه فـوق و     
  شود: بدین شکل بیان می

اقتصادي+ ارزش  -ارزش گردشگري= (ارزش اجتماعی 
  تاریخی+ ارزش علمی+ ارزش زیبایی ظاهري) -فرهنگی
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  برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی :1جدول 

  
هـاي   در این رابطه، وزن هیچ یـک از میـزان ارزش  

گردشگري نسبت به دیگري کم یـا زیـاد نیسـت، زیـرا     
بـر   ها آندلیل خاصی براي اهمیت کم و یا زیاد یکی از 

دیگري در تعیـین قابلیـت نظـري گردشـگري لنـدفرم      
ژئومورفولوژیکی وجود ندارد. ارزش زیبایی ظاهري یک 

اشــایی ذاتــی آن هــاي دیــدنی و تم لنــدفرم بــه جنبــه
هـا بـر اسـاس     بستگی دارد. ارزش علمـی ایـن لنـدفرم   

هایی همچـون نـادر بـودن، جایگـاه آموزشـی،       شاخص
برخورداري از ارزش جغرافیاي دیرینه و ارزش زیسـتی  

ــر   محاســبه مــی ــابی اعتبــار فرهنگــی ب گــردد. در ارزی
هـاي هنـري، آداب و رسـوم فرهنگـی رایـج در       قابلیت

ارزش اقتصادي هر لنـدفرم نیـز   لندفرم تاکید داشته و 
هاي قابل بهره بـرداري و کـار آفرینـی آن در     به ویژگی

ــن     ــک از ای ــر ی ــتگی دارد. ه ــگري، بس ــه گردش زمین
هاي ژئومورفولوژیکی با مقیاس امتیاز  هاي لندفرم ارزش

دهی ویژه بیان گردیده و در انتها ارزش کلی لندفرم از 
  شود: نظر آن ارزش مشخص می

زیبایی ظاهري: ارزش زیبـایی ظـاهري یـک    ) ارزش 1
دیدنی و تماشایی  هاي لندفرم ژئومورفولوژیکی به جنبه

است. این ارزش بـر طبـق رابطـه زیـر      ذاتی آن وابسته
  شود: محاسبه می

+ امتیـاز  1امتیاز کل ارزش زیبایی ظاهري= (امتیاز بند 
) 5+ امتیـاز بنـد   4+ امتیـاز بنـد   3+ امتیـاز بنـد   2بند 

  ،5تقسیم بر 
  شود. محاسبه می 2امتیازها بر اساس جدول  
ــدفرم 2 ــی لنــ ــی: ارزش علمــ ــاي  ) ارزش علمــ هــ

ژئومورفولوژیکی بر اساس معیارهایی همچون کمیـابی،  
جایگـاه آموزشـی، برخـورداري از جغرافیـاي دیرینــه و     

شود. این ارزش بر طبق رابطـه   اکولوژیکی سنجیده می
  شود: زیر محاسبه می

+ 2+ امتیاز بنـد  1امتیاز کل ارزش علمی= (امتیاز بند  
) + امتیـاز  0,5× 4) + (امتیـاز بنـد   0,5× 3(امتیاز بنـد  

  .5) تقسیم بر 6+ امتیاز بند5بند 
  شود. محاسبه می 3این امتیاز بر اساس جدول 

  لندفرم ژئومورفولوژیکیبرگه شناسایی 
  شاخص  شناسه

  موقعیت

  موقعیت نسبی:
  موقعیت ریاضی:

  ارتفاع از سطح دریا:
  ارتفاع لندفرم (متر):

  مرکز جمعیتی: نیتر کینزد
  فاصله از مرکز استان و شهرستان:

  
  ژئومورفولوژي

  نحوه زایش:
  فرآیندهاي غالب:

  سن:
  هاي ژئومورفولوژي: پدیده
  شناسی: سنگ

  مطالعاتی:زمینه 
  سازند اصلی:

  سازندهاي مجاور:

  
  
  

  گردشگري
  

  میزان اهمیت:
  زمینه گردشگري

  
    آموزشی - علمی

    عموم مردم
    نحوه دسترسی

    خدمات گردشگري
    کاربري اراضی اطراف
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ــاریخی3 ــی: -) ارزش ت ــدي   فرهنگ ــابی توانمن در ارزی
و رسـوم   هـاي هنـري، آداب   فرهنگی بر جنبه -تاریخی

  شود. فرهنگی رایج در مکان ژئومورفولوژیکی تکیه می
+ 1فرهنگــی= (امتیــاز بنــد  - امتیــاز کــل ارزش تــاریخی

+ امتیـاز بنـد   4+امتیاز بنـد  3)+ امتیاز بند 2×2(امتیاز بند 
  .6) تقسیم بر 5

  شود. محاسبه می 4ا بر اساس جدول امتیازه
ــاعی4  ــدي   - ) ارزش اجتم ــابی توانمن ــادي: در ارزی اقتص

هاي قابل بهره برداري و کار  اقتصادي به ویژگی - اجتماعی
  شود. آفرینی آن در زمینه گردشگري لندفرم توجه می

+ 1بنـد  اقتصادي = (امتیاز  -امتیاز کل ارزش اجتماعی
بنـد  + امتیـاز  4بنـد  + امتیاز 3بند + امتیاز 2بند امتیاز 

  .5م بر ) تقسی5
(شـایان و   شود محاسبه می 5امتیازها بر اساس جدول 

  ).1390:77همکاران، 
منطقـه پـنج دانگـه    مهـم  لندفرم دو ارزش گذاري 

باداب سورت واقع در روسـتاي   يها چشمهیعنی ساري 
و دریاچه چورت واقـع در روسـتاي چـورت بـه      ستوار

صورت گرفتـه  کارشناس گردشگري منطقه  10وسیله 
  است.

  
  معیار و امتیاز دهی در میزان ارزش زیبایی ظاهري لندفرم ژئومورفولوژي :2جدول  

  امتیاز
  1  0,75  0,5  0,25  صفر  معیار

چهار، پنج و   دو یا سه  یک  -  : تعداد نقاط دیدنی1بند 
  شش ازبیش   شش

: متوسط فاصله تا نقاط دیدنی بر حسب 2بند 
   50بین   50از کمتر   -  متر

  200تا 
   200بین 
  500بیش از   500تا 

  بسیار بزرگ  بزرگ  متوسط  کوچک  -  : مساحت بر حسب کیلومتر مربع3بند 
  بسیار بلند  بلند  متوسط  کم  صفر  : ارتفاع4بند 

هاي  رنگ  ها با محیط اطراف : تباین رنگ5بند 
هاي  رنگ  -  مشابه

  هاي متضاد رنگ  -  گوناگون
  

  معیار و امتیاز دهی در میزان ارزش علمی لندفرم ژئومورفولوژي :3جدول 
  امتیاز

  1  0,75  0,5  0,25  صفر  معیار

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  -  : جذابیت از نظر جغرافیاي دیرینه1بند 
  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  صفر  تجسمی يها یژگیو: 2بند 
  90بیش از   90تا  50بین   50تا  25بین   25کمتر از   -  : مساحت (نسبت به کل ناحیه)3بند 

بیش از   : کمیابی4بند 
  نظیر بی  2بین ا تا   4تا  3بین   7تا  5بین   7

تخریب   : وضعیت مکان5بند 
  شده

به شدت 
  تخریب شده

تخریب در حد 
  متوسط

اندکی تخریب 
  شده

بدون هر گونه 
  دستکاري

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  صفر  : جذابیت اکولوژیکی (دینامیک طبیعی)6بند 
                              

  فرهنگی لندفرم ژئومورفولوژي -معیار و امتیاز دهی در میزان ارزش تاریخی :4جدول 
  امتیاز
  1  0,75  0,5  0,25  صفر  معیار

بدون تعلق   فرهنگی و تاریخی يها جنبه: 1بند 
  بسیار شدید  شدید  متوسط  ضعیف  خاطر

  50بیش از   50تا  21  20تا  6  5تا  1  صفر  : مناظر پیکر نگاري2بند 

بدون هر گونه   تاریخی و باستان شناسانه يها جنبه :3بند 
  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  ضعیف  اثر یا ابنیه

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  ضعیف  صفر  مذهبی و معنوي يها جنبه: 4بند 

حداقل هر   -  گاهگاهی  -  هرگز  : رخدادهاي هنري و فرهنگی5بند 
  یکبارسال 
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  اقتصادي لندفرم ژئومورفولوژي - معیار و امتیاز دهی در میزان ارزش اجتماعی: 5جدول 
  امتیاز
  1  0,75  0,5  0,25  صفر  معیار

: قابلیت 1بند 
  دسترسی

با فاصله بیش از یک 
از مسیر  کیلومتري

  قابل دسترس

با فاصله کمتر از یک 
کیلومتري از مسیر 

  قابل دسترس

قابل دسترس 
جاده از طریق 
  محلی

قابل دسترس از 
اي با  طریق جاده

  اي اهمیت منطقه

قابل دسترس از 
با  يا جادهطریق 

  اهمیت ملی
: مخاطرات 2بند 

تا حدودي   کنترل نشده  غیر قابل کنترل  طبیعی
  بدون خطر  هاي اختیاري کنترل  کنترل شده

بازدید  تعداد :3بند 
 هزار 100تا  10بین   هزار نفر 10کمتر از   کنندگان در هر سال

  نفر
تا  100بین 
  هزار نفر 500

هزار تا  500بین 
  یک میلیون نفر

بیش از یک میلیون 
  نفر

: سطح 4بند 
  بدون حفاظت  نامحدود   -  محدود  کامل  تمهیدات حفاظتی

  بین المللی  ملی  يا منطقه  محلی  -  : جذابیت5بند 
  

لنــدفرم وري  ارزیــابی توانمنــدي میــزان بهــره
وري  ارزیابی توانمندي میـزان بهـره  : ژئومورفولوژیکی

ــوده و    ــمت ب ــامل دو قس ــوژیکی ش ــدفرم ژئومورفول لن
ــا و     ــگري، معیاره ــدي گردش ــابی توانمن ــد ارزی همانن

هایی براي امتیازدهی هر یک از اجزاء مشـخص   مقیاس
وري بـا   شده است. بر این اساس، توانمندي میزان بهـره 

) و کیفیـت (مختصـه   Xه هاي میزان (مختصـ  مشخصه
Yگردد: وري بیان می ) بهره  

  وري؛ ارزش کیفیت) وري= (ارزش میزان بهره ارزش بهره
فضـایی و   اسـتفاده وري: بیانگر میزان  میزان ارزش بهره

زمانی از لندفرم ژئومورفولـوژیکی اسـت. ارزش میـزان    
  آید. دست می وري از رابطه زیر به بهره

+ امتیـاز بنـد   1بند وري= (امتیاز  ارزش کل میزان بهره
  .4) تقسیم بر 4+ امتیاز بند 3بند + امتیاز 2

ــدول    ــاس ج ــر اس ــاال ب ــدهاي ب ــاز بن ــبه  6امتی محاس
  گردد. می

وري: بر اساس چگونگی اسـتفاده از چهـار    کیفیت بهره
معیــار گردشــگري لنــدفرم ژئومورفولــوژیکی محاســبه 

  شود. می
+ امتیـاز  2بنـد  + امتیاز 1بند (امتیاز  وري= کیفیت بهره

  .4) تقسیم بر 4بند + امتیاز 3بند 
  شوند. محاسبه می 7امتیاز بندهاي باال بر طبق جدول 

  
  وري لندفرم ژئومورفولوژي معیار و امتیاز دهی در میزان ارزش بهره :6جدول 

  امتیاز
  1  0,75  0,5  0,25  صفر  معیار

  10بیش از   10تا  6بین   5بین ا تا   1کمتر از   صفر  : مساحت مورد استفاده (هکتار)1بند 
  6بیش از   10تا  6بین   5تا  2بین   1  صفر  ها : تعداد زیر ساخت2بند 

  تا 1از   -  : اسکان فصلی (روز)3بند 
  روز 90 

 180  تا 91از 
  روز

 270تا  181از 
  روز

 360تا  271از 
  روز

 3  کمتر از  صفر  اسکان روزانه (ساعت): 4بند 
  ساعت

 6تا  3بین 
  ساعت

 9تا  7بین 
  ساعت

  بیش از
  ساعت 9 
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  وري لندفرم ژئومورفولوژي معیار و امتیاز دهی در میزان کیفیت بهره :7جدول 
  امتیاز
  1  0,75  0,5  0,25  صفر  معیار

: استفاده از 1بند 
  زیبایی ظاهري

بدون هر گونه 
  تبلیغات

حمایتی و یک اقدام 
  معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
  معرفی چند محصول

چندین اقدام حمایتی و 
  معرفی یک محصول

چندین اقدام 
حمایتی و معرفی 

  چند محصول

: استفاده از 2بند 
  ارزش علمی

بدون هر گونه 
  امکان آموزشی

یک اقدام حمایتی و 
  معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
  معرفی چند محصول

ین اقدام حمایتی و چند
  معرفی یک محصول

چندین اقدام 
حمایتی و معرفی 

  چند محصول

: استفاده از 3بند 
  ارزش فرهنگی

بدون هر گونه 
  امکان آموزشی

یک اقدام حمایتی و 
  معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
  معرفی چند محصول

چندین اقدام حمایتی و 
  معرفی یک محصول

چندین اقدام 
 حمایتی و معرفی

  چند محصول
: استفاده از 4بند 

ارزش اقتصادي 
  (نفر)

بدون بازدید 
تا  5000بین   نفر 5000کمتر از   کننده

  نفر 20000
تا  20001بین 

  نفر 100000
 100000بیش از 

  نفر

  
  منطقه مورد مطالعه

در  چشمه معدنی سـورت : ورتباداب س يها چشمه
متـــري از ســـطح دریـــا در محـــدوده  1840ارتفـــاع 

عرض  36̊ 21́ 18̋ طول شرقی و 53̊ 51́ 22̋ جغرافیایی
شمالی واقع شده است. جهت چشمه ازسمت شمال به 
جنــوب بــوده و در دامنــه کــوه بــه ســمت دره جــاري 

آب معدنی  يها چشمهمجموعه زیبا و دیدنی . باشد یم
ــرین    ــز ت ــگفت انگی ــه از ش ــورت اروســت ک ــاداب س ب
شاهکارهاي طبیعت است در جنـوب شـهر سـاري، در    
یک کیلومتري شرق روستاي اروست و در محدوده این 

اسـرار آمیـز سـورت     يها چشمه .روستا واقع شده است
متفـاوت   کامالً يها آباروست مشتمل بر دو چشمه با 

رسوبی ایـن دو   يها آب. باشند یماز لحاظ رنگ بو مزه 
چشمه در مسیر جریان خود از باالي کوه به پایین طی 

هـا حوضـچه کوچـک بسـیار زیبــا در     هـزاران سـال ده  
مختلـف   يها اندازهنارنجی و زرد و قرمز و در  يها رنگ

ایجاد شده است که اسراري از دنیاي مستور و پوشـیده  
طبیعت بکر و دل انگیز را بـه نمـایش گذاشـته اسـت.     

آمیز باداب سـورت اروسـت مشـتمل     اسرار يها هچشم
کامالً متفاوت از لحاظ رنگ بو  يها آبسه چشمه با  بر

بـه عنـوان    1387در سـال  ایـن مکـان   . باشـند  یممزه 
  ثبت رسید. دومین اثر طبیعی ملی ایران به

ییایجغرافدریاچه چورت در موقعیت : ورتدریاچه چ 
شرقی در شـمال   53 50' 13 "و شمالی  36 37' 22"

شرقی استان مازندران و بخـش چهاردانگـه شهرسـتان    
ساري قرار دارد. اگـر از تـاریخ ایـن دریاچـه بخواهیـد      

بـر اثـر    1320بدانید، باید بگوییم که چـورت در سـال   
زمین لرزه و رانش زمین و در پی آن بسته شدن مسیر 

کـه در کنـار دریاچـه قـرار دارد، بوجـود       يا چشمهآب 
  .هکتار است 5/2آمده است. وسعت این دریاچه حدود 

بـا توجـه بـه اطالعـات بـه      : تجزیه تحلیل اطالعات
نظـرات کارشناسـان بـه    دست آمده از بازدید میدانی و 

بـود   پرالونگ که در روش تحقق عنوان شده يها ارزش
) همچنـین  11-10( يها جدولامتیاز داده شده است. 

ي پـژوهش بـا توجـه بـه     هـا  شناسایی لندفرم يها برگه
اطالعات به دسـت آمـده از سـازمان میـراث فرهنگـی      

بـا   ).9-8( يهـا  جـدول گردشگري تدوین شـده اسـت   
را مـورد   ها ارزش لندفرم توان یمتوجه به این اطالعت 

  ارزیابی قرار داد.
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  دریاچه چورت برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی :8جدول 
  برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی دریاچه چورت

  شاخص  شناسه
  استان مازندران و بخش چهاردانگه شهرستان ساري قرار دارد. موقعیت نسبی:  موقعیت

  شرقی 53 50'13 "شمالی و 36 37' 22" ییایجغرافدریاچه چورت در موقعیت  موقعیت ریاضی: 
  متر 1800ارتفاع از سطح دریا: حدود  

  هکتار 5/2وسعت لند فرم 
  مرکز جمعیتی: روستاي چورت نیتر کینزد 

  کیلومتري جنوب ساري واقع است 80فاصله از مرکز استان و شهرستان: در 
بر اثر زمین لرزه و رانش  1300به آن، دریاچه میانشه هم می گویند در سال دهه  ها یمحلچورت که نحوه زایش: دریاچه   ژئومورفولوژیکی

رانش یعنی لغزش یک ( که در کنار دریاچه قرار دارد، بوجود آمده است. يا چشمهزمین و در پی آن بسته شدن مسیر آب 
این دریاچه در ) .از آب اتفاق می افتدالیه بر روي الیه دیگر که در اثر سنگین شدن وزن الیه باالیی به واسطه اشباع شدن 

  قرار دارد. باداب سورتاي  سار پله نزدیکی منطقه طبیعی حوضچه
  تهکتار اس 2,5وسعت پدیده: وسعت این دریاچه حدود 

  منطقه سستی خاکهاي فرآیندهاي غالب:
  سال 71حدود  سن:

از  ییها نشانه -باتالقی و مردابی -نهر جنوب غربی و شرقی و شمال شرقی  -پدیده زمین لغزش هاي ژئومورفولوژي: پدیده
هنگام کاهش آب، پدیدار شدن باقیمانده درختهایی به علت ناپایداري خاك که در محل  -تشکیل زغال سنگ در آینده

هاي جنگلی  اي با شیب زیاد قرار گرفته و دور تا دور دریاچه را پوشش این دریاچه در شکاف دره .اند بودهپیدایش دریاچه 
هندسی دریاچه به شکل بیضی کشیده بوده و ژرفاي آن با توجه به میزان است. شکل  بکر و درختان قدیمی در بر گرفته

  هاي فصلی متغیر است. بارش
  آهکی يها زهیوارو  يها سنگ -سست يها خاكشناسی:  سنگ

  مراحل تشکیل زغال سنگ - ژئومورفولوژیکی يها دهیپدزمینه مطالعاتی: مراحل تشکیل دریاچه به علت جوانی 
  سازندهاي آهکی در باال دست سازندهاي مجاور:

  میزان اهمیت:  گردشگري

  زمینه گردشگري

 - علمی
  آموزشی

شکل دریاچه و نحو پیدایش دریاچه و جوانی  –درختان کهن در کف دریاچه 
  ژئومورفولوژیکی در این دریاچه يها دهیپد

عموم 
  مردم

ژئومورفولوژیکی منطقه در جهت توسعه سرمایه  يها دهیپدآشنا کردن مردم با 
  خصوصی براي چذب گردشگر يها يگذار

  نحوه دسترسی

کیلومتر بعد از تابلوي روستاي  25مسیر ساري کیاسر پس از طی مسافتی در حدود   
کیلومتر در جاده  15چورت وارد مسیر فرعی شوید. پس از طی مسافتی در حدود 

آسفالته به روستاي چورت خواهید رسید. پس از روستا چندین مسیر خاکی براي 
کیلومتر به دریاچه چورت  10ل دسترسی به دریا وجود دارد. مسیر جاده خاکی به طو

  .از راهنمایان محلی استفاده کنید دیتوان یم. براي دسترسی گردد یممنتهی 
  وجود استراحتگاه در میسر دریاچه –راه جنگی  –سرویس بهداشتی   خدمات گردشگري

کاربري اراضی   
  اطراف

  زمینهاي کشاورزي در اطراف دریاچه - جنگل
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  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان مازندارن دریاچه چورت سارينمایی از : 1شکل 

  
  باداب سورت يها چشمه برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی :9جدول 

  برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی چشمه باداب سورت
  شاخص  شناسه

از  جنوب شهر ساري، در یک کیلومتري شرق روستاي اروست و در محدوده این روستا واقع شده است موقعیت نسبی:  موقعیت
پایین  يها درهجنوب مشرف به  از ،رسد یمپوشیده از جنگلهایی با درختان سوزنی برگ  يها تپهشمال به ارتفاعات و 

است. غرب آنرا نیز روستاي اروست  ها درختچهو  يا بوتهدست و از شرق در مجاورت ارتفاعات پوشیده از گیاهان 
  احاطه کرده است.

  دقیقه عرض شمالی 36 20ʹ و 36,33 47ʹ طول شرقی و 53,7 49ʹو 53,81 86ʹ محدوده جغرافیایی موقعیت ریاضی:
  1840ارتفاع از سطح دریا:

  هکتار 5وسعت لندفرم:
  ستومرکز جمعیتی: روستاي ار نیتر کینزد 

  کیلومتر 109شهرستان: فاصله از مرکز استان و 
ن یوسن (دوران چهارم زمیوستوسن و پلیپل یشناس نیزم چهارم دوران درالبرز  ین خوردگین چینحوه زایش: با آخر  ژئومورفولوژیکی

  ل گرفته است.ک) شیشناس
 يها چشمه، یارستک يها چشمهم در یلسکربنات کتجمع  ها تراورتن( تراورتنرسوب بیرونی  تشکیل فرآیندهاي غالب:

  ).باشد یم ها باتالقو  کوچک يها رودخانهآبگرم، 
قرمز رنگ،  يها تراورتنایجاد اشکال ژئومورفولوژیکی منحصر،  -تراوتن  يها چشمه هاي ژئومورفولوژي: پدیده

تراورتنی قرمز رنگ، تشکیل  يها لیقندتشکیل  ،يا رهیداآبی تقریباً نیم  يها حوضچهخاکستري رنگ،  يها تراورتن
متعدد در  يها حوضچه - با تنوع رنگی يا هیالي ها درختان، هماتیت با خلوص، آراگونیت يها بوتهتراورتن در اطراف 

  کنار چشمه
س (پوسته یلیدرصد س 5ب یوجود قر -است Mg یمکت با مقدار یلسک ها سنگ -آهکی  يها سنگشناسی:  سنگ

  دار آهنترکیبات  -وارتزکا ی )جانوران یسیلیس
 -این پدیده با رنگهاي قرمز نارنجی و زرد يا لهیپتشیکل پله  –جوان بودن این پدیده ژئومورفولوژیکی  زمینه مطالعاتی:

ساخت  - و غارهاي کوچک تراورتنی ها حفره -تراورتنی يها برش -ي خالصها هماتیت -يا هیال يها تیآراگون
  تراورتن يها لیقند -درختان  يها بوتهتشکیل تراورتن در اطراف  - ریسمانی
  قرمز و خاکستري سبز (سیمانی رنگ) يها تراورتن -تراورتنی يها حوضچه

  البرز سازند سازند اصلی:
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  میزان اهمیت:  گردشگري

زمینه 
  گردشگري

 - علمی
  آموزشی

محلول در آب به مقدار تقریباً باال (مناسب) منجر به تشکیل  دار آهنداشتن ترکیبات 
قرمز رنگ با ترکیب رنگی بسیار زیبا در بخش ابتدایی و نزدیک به چشمه  يها تراورتن

محلول  کربنات یبسرازیر شدن آب چشمه به سمت پایین که هنوز حاوي  -گردد یم
خاکستري رنگ در پایین دست  يها تراورتنبدون آهن محلول) است منجر به تشکیل (

زیباترین بخش چشمه محل تشکیل تراورتن قرمز رنگ بصورت  - گردد یمچشمه 
متر و گاه بزرگتر  2تا شعاع  ها حوضچهاست که این  يا رهیداآبی تقریباً نیم  يها حوضچه

 يها هیالتراورتنی شدن تنه درختان موجود در  -شوند یمدر غرب چشمه مشاهده 
انتهایی  يها بخشتراورتن وجود تنه درختان در زیر الیه تراورتنی خاکستري رنگ در 

  چشمه تراورتنی نشان دهنده جوان بودن فعالیت این چشمه

عموم 
  مردم

تراواتن که هم خواص درمانی  يها چشمهژئومورفولوژیکی  يها دهیپدآشنا کردن مردم با 
نگهداري این پدیده کم نظیر در کشور و جذب براي حفظ و  داري هم زیبایی ظاهري

  گردشگر

نحوه 
  دسترسی

 نیتر بزرگاز ساري جاده ایی فرعی بطرف شرق که معروف به جاده کیاسر است به طرف کیاسرکه 
ادامه مسیر کیاسر وعبور از مهمان سراي آبشار که در سمت راست  در .میرو یمروستا در مسیر است 

آسفالته را به طرف روستاي دیگر یعنی تلما دره ادامه  جاده .…و ایول کالًقرار دارد و روستاهاي علی 
کمی بعد از پمپ بنزین جاده فرعی در سمت چپ ما قرار دارد با تابلویی که روي آن « میده یم

 20جاده را ادامه وپس از حدود  نیا کوات وسورت نوشته شده. -عه سرقل -پشرت –روستاهاي 
کیلومتر به کنار گوسفند سرایی که در سمت چپ آن دره وجاده اي خاکی براي معدن وتپه اي در 

  سمت راست این جاده که روي آن چشمه باداب سورت قرار دارد.

خدمات 
  گردشگري

ست ویالها که داراي امکانات و سرویس بهداشتی کامل هستند و وویالهاي موجود در روستاي ار
این  يها فروشگاهمواد اولیه را از  توانند یمموجود است گردشگران   الهایووسائل خواب نیز در 

  تهیه نمایند. روستاي
کاربري   

  اراضی اطراف
  مناظر طبیعی جنگلی و کوهستانی پیرامون

  

  
  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان مازندارن باداب سورت يها چشمهنمایی از : 2شکل 
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 ارزش محاسـبه  از آمـده  بدسـت  ریمقـاد  به توجه با
در جـدول   یکیژئومورفولـوژ  يهـا  لنـدفرم  يگردشـگر 

منطقه که ارزش گردشگري  شود یممشاهد  10شماره 
با توجه بـه اینکـه هـر     7/0باداب سورت با  يها چشمه

باشـد ایـن ارزش زیـادتر     تـر  کیـ نزد 1چـه مقـدار بـه    
داري  بـاً یتقرمنطقـه بـاداب سـورت     بنـابراین  باشد یم

بـا توجـه بـه اینکـه      .باشـد  یمـ ارزش باالي گردشگري 
باداب سورت یکی از مناطق کم نظیـر ژئـو    يها چشمه

 توانـد  یم باشد یممورفولوژیکی در ایران و حتی جهان 
ه این امتیاز گردچـه خـوب اسـت امـا در خـور      گفت ک

منطقه منحصر به فرد باداب سورت نیست این منطقـه  
زش گردشگري بیشتري برخـوردار  داراي ار توانست یم

ــانگین ارزش  باشــد.  ــا می ــورت ب ــه چ ــین منطق همچن
 5/0با توجه بـه اینکـه ایـن مقـدار از      44/0گردشگري 

ت. بوده داراي ارزش گردشگري کمتـري برخـوردار اسـ   
شــاید دالیــل ایــن ارزش کمتــر دریاچــه چــورت را در 

ناشناس بودن ایـن منطقـه در سـطح اسـتان و کشـور      
این منطقـه زیبـا امـا ناشـناخت بیشـتر داراي       باشد یم

و حتی در بین استان نیز  باشد یم يا منطقهگردشگري 
دالیـل   نیتـر  مهـم ناشناس مانده است. بنابراین یکی از 

ارزش پایین مناطق گردشگري بی توجهی به تبلیغـات  
و امـا دومـین    باشـد  یمـ جهت شناساندن این منـاطق  

دلیل ارزش پایین این منطقه بی نظیر گردشگري نیود 
دو دلیـل   .باشـد  یمامکانات کافی و مناسب این جاذبه 

عمده که در توسعه گردشگري نقش بسیاري دارند یک 
اسب و همچنـین تبلیغـات در   وجود امکانات رفاهی من

این مناطق وجود ندارد و باعـث شـده اسـت کـه ایـن      
هر  شود یممناطق مهجور بمانند. همانطور که مشاهده 

خوبی هستند این  نسبتاًدو لندفرم داراي ارزش زیبایی 
نوید براي توسعه گردشـگري در ایـن منطقـه     تواند یم

  باشد.

  
  مطالعه مورد محدوده یکیژئومورفولوژ يها لندفرم يور بهره و يگردشگر يها ارزش یابیارز آمار :10جدول 

  ارزش 
  ژئو مورفولوژیک  پدیده

ارزش زیبایی 
 –ارزش تاریخی   ارزش علمی  ظاهري

میانگین ارزش   ارزش اقتصادي  فرهنگی
  گردشگري

  7/0  73/0  46/0  78/0  81/0  بادادب سورت يها چشمه
  44/0  45/0  15/0  51/0  63/0  دریاچه چورت

  
ژئومورفولوژیکی محـدوده مـورد مطالعـه بـه روش      هاي وري لندفرم هاي گردشگري و بهره خالصه آمار ارزیابی ارزش :11جدول 

  .پرالونگ
  ارزش 

  ژئو مورفولوژیکی پدیده
  ارزش میزان
  بهره وري

  ارزش کیفیت
  بهره وري

  میانگین ارزش
  بهره وري

  4/0  25/0  56/0  بادادب سورت يها چشمه
  21/0  12/0  31/0  دریاچه چورت

  

  به تفکیک هر ارزش نشان داده شده است. ها فرمنیز ارزش لند  4 و 3 يها شکلدر 
  



 49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                       180

 

  
  به تفکیک هر ارزش ها فرمارزش لند: 3شکل 

  
ارزش لنـد   شـود  یمدیده  3طور که در شکل  همان

ــاالتر از منطقــه چــورت ودر منطقــه ار هــا فــرم ســت ب
ارزش کـه   دهـد  یمـ نشـان   4همچنین شکل  .باشد یم

در هــر دو لنــدفرم داري ارزش  علمــیزیبـایی و ارزش  
باالتري بوده است و ارزش کیفیت بهـره وري در رتبـه   

 دهـد  یمدست آمده نشان  نتایج به .قرار دارد يتر نییپا

زیبایی و علمی  آرشبا توجه به اینکه این دو منطقه از 
مــورد  انــد نتوانســتهامــا  باشــند یمــبـااللیی برخــوردار  

برداري بهینه جهت سوددهی به مردم محلی شوند  بهره
 بـا یـک   تواننـد  یمـ بنابراین مسوالن استان مازنـداران  

 يهـا  جاذبهبرداري از این  بلند مدت براي بهره يا برنامه
  طبیعی تدوین نمایند.

  

  
  : نشان دادن وضعیت ارزش گذاري در منطقه باداب سورت و چورت4شکل 

  
  گیري نتیجه

 یتمام هدف نیتر مهم و نینخست واقع در توسعه
 توسـعه  مهم عوامل از یکی. شود یم محسوب ها دولت
 ستین عامل نیا تنها اما است ياقتصاد شرفتیپ همانا

 يا دهیـ پد صـرفاً  توسـعه  هکـ  است آن امر نیا لیدل و

 دیـ با توسـعه  یاصـل  هـدف  ن،یبنابرا ست؛ین ياقتصاد
 تمام هک باشد یهمگان درآمد رشد مطلوب يالگو جادیا

 بهبـود  بـر  عـالوه  توسـعه  دهد پوشش را جامعه اقشار
 ساختار در ییها یدگرگون شامل درآمد، و دیتول زانیم
 و هـا  آن اصـالح  و يادار ،یاجتمـاع  ،ينهـاد  ،یاسـ یس

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

باداب سورت چورت  

ارزش زیبایی  
ارش علمی  
ارزش تاریخی فرهنگی  
ارزش اقتصادي  
ارزش میزان بهره وري
ارزش کیفیت بهره وري

ارزش لند فرم ها 
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ارزش زیبایی 
ظاهري  

ارزش علمی  –ارزش تاریخی 
فرهنگی  

ارزش اقتصادي ارزش میزان  
بهره وري

ارزش کیفیت 
بهره وري

چشمه هاي باداب سورت  

دریاچه چورت
ش گردشگري

 ارز
ش گردشگري

 ارز
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 .هسـت  زیـ ن مـردم  یعمـوم  ينظرهـا  وجـه  نیهمچنـ 
 آن، دیـ جد مفهـوم  در توسعه اهداف انیم در ن،یبنابرا

ـ ا از يموارد به توان یم  نیتـأم  :ردکـ  اشـاره  دسـت  نی
 لیتعـد  ،ياریکـ ب و فقـر  اهشک مردم، نفس به اعتماد
 طیشـرا  نیتـأم  یاجتمـاع  رفاه شیافزا درآمد، و ثروت
 و نیوکـ ت شـتر، یب يهـا  يآزاد نیتـأم  مـردم،  تکمشار

 و یانسـان  مسـتقل  مـنش  يبازساز ،یراسکدمو توسعه
 و ایـ پو اقتصـاد  صیخصـا  نیتر مهم از یکی ها نیا ءجز

 يهـا  نمـره  و انـات کام عادالنـه  و مناسـب  عیتوز سالم،
ـ  منطقه و هیناح هر تیجمع تیثرکا انیم در توسعه  ای

ـ ا از. اسـت  شورک  هیـ ته قیـ طر از زانیـ ر برنامـه  رو نی
 هـا  شکاف اهشک در یسع ییزدا تیمحروم يها برنامه

 هـدف  بـا  يا منطقـه  يزیـ ر برنامـه  دارنـد  ها ينابرابر و
 موضـوعات  از يا منطقـه  يهـا  ينابرابر اهشک و توسعه

 توسـعه  انیـ جر در تـوازن  عدم .شود یم محسوب مهم
 دیتشـد  و افکشـ  جـاد یا موجـب  مختلـف  مناطق نیب

 ریمسـ  در یمـانع  خـود  هکـ  شود یم يا منطقه ينابرابر
نتایج ارزیابی ژئوتوریسم دو منطقه بـاداب  . است توسعه

ارزش گردشـگري  کـه   دهـد  یمـ سورت و چورت نشان 
و منطقــه  7/0بـاداب ســورت بــا   يهــا چشــمهمنطقـه  

ــانگین ارزش گردشــگري   ــا می از ارزش  44/0چــورت ب
گردشگري کمتـري برخـوردار اسـت. همچنـین نتـایج      

ارزش زیبـایی و علمـی هـر دو منطقـه      دهـد  یمنشان 
داراي باالترین و ارزش بهره برداري داراي رتبـه پـایین   

با توجه به اینکه ایـن   دهد یماین نتایج نشان  باشد یم
امـا   باشند یمناطق داراي ارزش باالي علمی و زیبایی م

مورد بهره بهینه قرار نگرفته و نتونسته اند با توجـه بـه   
بی نظیر در اقتصاد محلی و سـود دهـی    يها ارزشاین 

ــند.  ــته باش ــهمی داش ــابراین  س ــاطق  بن ــن من ــر ای بک
گردشگري با توجه به ارزش زیبایی و علمی بسیار زیاد 

در نتیجـه  در جـذب گردشـگري و    توسـعه  اند نتوانسته
از دالیــل توسـعه اقتصـادي در خــوري داشـته باشـند.     

گردشگري بی  يها جاذبهعمده مهجور ماندن مناطق و 
توجهی مسوالن و ضعف مـدیریت گردشـگري بـه امـر     

در جهـت توسـعه    هـا  لیپتانسـ گردشگري و استفاده از 
. باید مسوالن توجه داشته باشند کـه  باشد یماقتصادي 

چشــمه پامولوکــه در کشــور ترکیــه از چشــمه بــاداب 

ســورت زیبــایی ظــاهري کمتــري دارد امــا در ردیــف  
ثبت شده بین المللی وداراي امکانات رفاهی  يها جاذبه

کـه بسـیاري از گردشـگران     باشد یمو اقامتی بسیاري 
 امـا بـاداب   باشـند  یمـ این منطقـه در ترکیـه خـارجی    

نظـر   بـی  يهـا  جاذبـه با توجـه بـه    کشورمانسورت در 
ظاهري و علمی نتوانسته اسـت حتـی از گردشـگران از    

از گردشـگران   بسـیاري سراسر کشور برخوردار باشد و 
بنـابراین از   .باشـند  یماستان مازنداران از محدوده این 

در جهت توسـعه ایـن دو منطقـه     توان یماقداماتی که 
انجام پذیر یک شناسـاندن ایـن منـاطق بـه بازارهـاي      
گردشــگري و دو ایجـــاد امکانـــات جهـــت پایـــداري  

  .باشد یمگردشگري در این مناطق 
  

  پیشنهادها
حمایت دولت از بخـش خصوصـی و ارائـه قـوانین      

تشویقی جهـت سـرمایه گـذاري بخـش خصوصـی در      
 .منطقه گردشگري

ر دادن این مناطق بکر و بی نظیـر  تحت حمایت قرا 
 .ژئوتورریسمی

 استفاده از تبلیـغ گسـترده نـوین مثـل تلویزیـون،      
اینترنت با توجه به اینکه تبلیغات اثر بسیار مثبتـی در  

از  تـوان  یمـ جهت جذب گردشگر در یک منطقـه دارد  
 .این ابزار جهت توسعه ژئوتوریسم منطقه استفاده نمود

باره ژئوتوریسم این منـاطق  در ل ارائه اطالعات کام 
 هـا  تیسـا در اینترنت در همـه   ،در سایت تخصصی بکر

فقط از موقعیت و کمی از جاذبه ایـن منـاطق صـحبت    
الـب  بـا ارائـه مط   تـوان  یمـ شده است در صـورت کـه   

 .تخصصی ژئومورفولوژیکی و زمین
شناسی اشتیاق کارشناسان و گردشگران علمـی را   

 جلب نمود.به دیدن این اثر ژئوتوریسمی 
ایجـاد پلــیس حفاظــت از طبیعـت چشــمه جهــت    

 .جلوگیري از تخریب طبیعت بکر
تفریحـی مصـنوعی مثـل پـارك      يهـا  مکـان ایجاد  

 .کودك در منطقه گردشگري
 .محلی با غذاهاي محلی يها رستورانایجاد  
از جــنس طبیعــت در نزدیکــی  يهــا کلبــهایجــاد  

 .چشمه جهت اسکان گردشگران در منطقه گردشگري
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ي بهداشـتی و ایجـاد پارکینـگ    هـا  سیسـرو ایجاد  
  .جهت رفاه گردشگران در منطقه گردشگري

توجه به توسعه ژئوتوریسم به عنوان منبع درآمدي  
 .براي مردم بومی
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