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  چکیده
شناسی و نتایج حاصل از  هاي زمین اي، نقشه این پژوهش سعی شده با بررسی تصاویر ماهوارهدر 

هاي گردشگري  هاي ژئومورفولوژیکی شهرستان داراب و میزان توانمندي بازدید میدانی به تشریح لندفرم
هاي توان به گنبدهاي نمکی، مخروط  هاي شهرستان داراب می از جمله لندفرم. آنها پرداخته شود

براي تعیین میزان اهمیت و ارزش گردشگري این . ها اشاره نمود هاي کارستی و چشمه افکنه، دره
المللی و طبقه بندي بر اساس نحوه  اي، ملی و بین  میزان اهمیت در سطح منطقه ها از طبقه بندي پدیده

اي، ملی و  نطقهاهمیت م(در طبقه بندي اول اشکال از نظر . تشکیل و ماهیت بهره گرفته شده است
محیطی، مرتبط  زیست ساخت، ماگماتیسم، فرسایش، زمین(و در طبقه بندي دوم از دیدگاه ) المللی بین

نتایج حاصل از پژوهش . مورد ارزیابی قرار گرفت  )شناسی زمین- شناسی و باستان با اکوتوریسم،رسوب
سن آباد داراي بیشترین ارزش و دهد که گنبد نمکی دارابگرد، دره تنگ رقز و مخروط افکنه ح نشان می

   .توانمندي گردشگري هستند
  

گردشگري، شهرستان داراب، لندفرم ژئومورفولوژیکی، روش میدانی، -زمین :کلیدي هايواژه
  .ژئومورفولوژي کاربردي
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  مقدمه 
 .زمین از بدو پیدایش، در اثر نیروهاي درونی و بیرونی، دائما در حال تحول و دگرگونی بوده است

هاست که بررسی پیدایش و تحوالت و آینده آنها  گیري لندفرم حاصل این تغییرات در طول زمان شکل
نتایج حاصل از مطالعات ). Drandaki et al., 2001, 82(باشد  موضوع علم ژئومورفولوژي می

عی،  صنعت گردشگري و مسایل علمی، فرهنگی و تاریخی، اقتصادي و اجتما درتواند ژئومورفولوژیک می
هاي گردشگري ژئومورفولوژیکی به  مکان). Goudi, 2004, 57( مفید باشدزیبایی ظاهري و غیره 

شوند که بنا بر درك انسان از عوامل تاثیرگذار  صورت اشکال و فرآیندهاي ژئومورفولوژیکی تعریف می
در ). 28:1389مختاري، (کنند  شناختی پیدا می هاي متعددي همچون ارزش زیبایی ژئومورفیکی ارزش

 گردشگري شکلی از گردشگري فرهنگی محیطی معطوف به حس ماجراجویی است -این میان، زمین
نوجوان و همکاران، (که تجربیات ناشی از تحقیق در مواریث طبیعی بدان اعتبار بخشیده است 

 - گردشگري یکی از جدیدترین انواع گردشگري است که بعد از موضوع زمین-زمین). 48:1388
). 46:1387روي و شاهرخی خرگردي،  احراري( مورد توجه یونسکو قرار گرفت 2000ها از سال  پارك
شناسی و  هاي زمین طور ضمنی بر ویژگی گردشگري به معنی گردشگري جغرافیایی بوده که به–زمین

تی و ثرو(هاي جغرافیایی تاکید دارد  هاي انسانی و خصیصه عنوان بستر کلیه فعالیت ژئومورفولوژیکی به
هاي ژئومورفولوژیکی به گردشگران با  گردشگري به معرفی لندفرم- همچنین زمین). 2:1385کزازي، 

زمین گردشگري، بررسی و  ).28:1389بیاتی خطیبی و همکاران، (پردازد  حفظ هویت مکانی می
ارش نگ(گیري از اشکال ناشی از فرآیندهاي بیرونی زمین ساختی، در جهت توسعه گردشگري است  بهره

هاي گردشگري فعال بوده و براي  توان گفت که زمین گردشگري از فعالیت می). 79، 1388و همکاران، 
در جهان درباره زمین . )Ghasemi et al, 2010:1343 (باشد مردم بومی داراي ارزش اقتصادي می

 مفهوم )Panniza, 2001: 4 (توان به گردشگري تحقیقات زیادي صورت گرفته که از جمله آنها می
 ،هاي آنها ها و جاذبه  ژئومورفوسایت)Reynard et al, 2005: 286 (ژئوتوریسم و اشکال ژئومورفولوژي

)Coratza et al, 2008 : 106 (ها جهت امنیت و آسایش گردشگران در نواحی  مدیریت ژئومورفوسایت
 وت ژئومورفولوژیکی  رابطه میان ژئوتوریسم و مخاطرا) Pellegrini et al, 2010: 441 (،کوهستانی

)Ghasemi et al, 2010:1342 (هاي زمین گردشگري در ایران، شناسایی مکان  
)Solarska et al, 2010: 118 (غرب لهستان و  ، جنوب1هاي زمین گردشگري تپه استرزلین توانمندي

  .اشاره کردغیره 
گردشگري در -یناین محقق مجري طرح زم. معرفی شد) 1378(در ایران نخستین بار توسط نبوي 

توان به تاثیر اشکال ژئومورفولوژیکی در ایجاد  از دیگر کارها در این زمینه می. باشد ایران نیز می
                                                
1 - Strzelin 
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، بررسی اشکال ژئوتوریسمی و  )1:1385ثروتی و کزازي، (ریزي در استان همدان  هاي برنامه فرصت
به نقش اشکال ژئومورفولوژي ،  )23:1387ثروتی و قاسمی، (راهبردهاي توسعه گردشگري استان فارس 

و غیره اشاره کرد، که اغلب آنها ) 46:1387احرار رودي و همکاران، ( منطقه چابهار در جذب گردشگر
دشت داراب . اند هاي ژئومورفولوژیک به عنوان جاذبه گردشگري بوده داراي موضوع اصلی معرفی لندفرم

هاي جالبی  ق مستعد گردشگري است که لندفرمبا برخورداري از شرایط متنوع جغرافیایی یکی از مناط
در این دشت اشکال ژئومورفولوژیکی در نتیجه فرسایش کارستی شکل . را در خود جاي داده است

هاي ژئومورفولوژیکی  طور کلی لندفرم به. اندازهاي جالبی را پدید آورده است گرفته است که چشم
اختی به عنوان یک مجموعه طبیعی با ارزش قلمداد وابسته به کارست امروزه به دلیل جنبه زیبایی شن

اسدي زنگنه و همکاران، (شود که از جهات مختلف از جمله گردشگري مورد توجه خاص قرار دارند  می
هاي گردشگري زیادي  هاي ژئومورفولوژیکی واقع در شهرستان داراب از قابلیت لندفرم). 89:1381

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی .  ضروري استبرخوردارند که شناخت و معرفی آنها امري
هاي ژئومورفولوژي محدوده مورد مطالعه و ارزیابی قابلیت و میزان توانمندي گردشگري آنها  لندفرم

  . باشد می
 دقیقه 11 درجه و 54شرقی استان فارس و در محدوده  دشت داراب در جنوب: منطقه مورد مطالعه

 دقیقه عرض شمالی 49 درجه و 28 دقیقه تا 33 درجه و 28رقی و  دقیقه طول ش47 درجه و 54تا 
 از شرق به ،داراب از غرب به جهرم وفساشهرستان .  کیلومتري از شیراز واقع شده است250در فاصله 
  .)1شکل  (گردد  منتهی میالرستان  دشتزرین از شمال به نیریز واستهبان واز جنوب به هرمزگان،

بیشتر بارندگی . هاي زاگرس قرار گرفته است شرقی سلسله کوه لیه جنوباین شهرستان در منتهی ا
تابستان  در. ترین ماه سال است محدوده مورد مطالعه در دوره سرد سال رخ داده و ژانویه پر باران

 واقعاً هواي ، نبودن عامل صعودگاهیدلیل دور بودن از منابع رطوبتی و مسیرهاي ورودي بخار آب و  به
البته . این وضعیت خشکی در عوامل بارشی نیز منعکس است.  کند  و خشک کویري پیدا میبسیار گرم

این ویژگی در . شود شرقی مشاهده می  هاي تابستانی وابسته به رژیم موسمی جنوب در داراب بارش
دهند که در بعضی از  ها نشان می بررسی. متر منعکس شده است  میلی10روزهاي بارندگی بیشتر از 

گیرد، هواي مرطوب رسیده از دریاي عمان  ها، هنگامی که کف پرفشار آزور به حد کافی ارتفاع می سال
از نظر ). 191:1379 علیجانی،(آیند  هاي شدید و رگباري به وجود می و خلیج فارس صعود کرده و باران

زاگرس به در این منطقه . باشد می) منطقه فارس(شرقی  موقعیت نسبی این منطقه جزء زاگرس جنوب
، به استهاي زاگرس متفاوت  ها با سایر بخش حداکثر پهناي خود رسیده و چهره ظاهري ناهمواري

هاي  هاي ناودیسی و برجستگی تر و بازتر شده و بیشتر به صورت چاله ها مالیم طوري که امواج چین
ها به  دیسهاي ناودیسی اغلب از طریق فرودهاي محوري طاق چاله. کند طاقدیسی خود نمایی می
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عالیی (را به وجود آورده است ) دشت داراب(هاي بسیار باز  یکدیگر متصل شدند که در نتیجه دشت
  ). 160: 1381 طالقانی،

 

 
  

  )نویسندگان: ماخذ( موقعیت شهرستان داراب در استان فارس - 1شکل 
 

  مواد و روش تحقیق
 مدارك مربوط به موضوع، اطالعات و اي، اسناد و در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه  
 1:100000شناسی  هاي زمین سپس با بررسی نقشه. شده استاقدام به گردآوري هاي مورد نیاز  داده

هاي ژئومورفولوژي مشخص گردیده  لندفرم) 2005(لندست +ETM  اي داراب، نمردان، تصاویر ماهواره
برداري و  اساس تحقیق بوده و انجام عکسدر مرحله بعد با استفاده از بازدید میدانی که . است
 Google earth افزار همچنین نرم. شده استتکمیل هاي حاصل از مشاهدات، اطالعات  آوري داده جمع

و روش ) 1385(هاي امري کاظمی  سپس با استفاده از مدل. نیز مورد استفاده قرار گرفته است



 5 )                          شهرداراب: مطالعه موردي(تحلیل میزان توانمندي گردشگري لندفرم هاي ژئومورفولوژیک 

 

هاي مذکور  توان گفت که مدل می. خته شده استها پردا بندي یافته تحلیلی به تحلیل و دسته- توصیفی
هاي ژئومورفولوژیکی  تنها مدل ارائه شده ایرانی درباره زمین گردشگري و ارزش گردشگري لندفرم

بندي  هاي امري کاظمی براي دسته در مدل. هستند که با وضعیت جغرافیایی کشورمان همخوانی دارند
شده ش میزان اهمیت و نحوه تشکیل و ماهیت استفاده گردشگري از دو رو-هاي زمین و تحلیل پدیده

اي، ملی  هاي ژئومورفولوژیکی بر اساس میزان اهمیت در سه سطوح منطقه در مدل اول که پدیده. است
اگر مشابه آن پدیده در دیگر نقاط کشور وجود داشته باشد، در . گیرند المللی مورد بحث قرار می و بین

هاي  اگر اشکال ژئومورفولوژیکی، در سطح کشور پدیده. باشد اهمیت میاي داراي ارزش و  سطح منطقه
نظیري را عرضه بکنند، داراي ارزشی و اهمیت در سطح ملی  گردشگري منحصر به فردي و یا کم

شناسی باشد،  هاي ژئومورفولوژیکی داراي ارزشی خاص مانند باستان اگر در سطح دنیا، لندفرم. هستند
اي که از نظر اهمیت در سه سطح مذکور قرار  در این مدل هر پدیده. گیرند ار میالمللی قر در سطح بین

ها بر اساس نحوه تشکیل و  در مدل دوم پدیده. باشد بگیرد، داراي بیشترین ارزش گردشگري می
هاي موجود بر طبق  در این مدل ارزش و اهمیت گردشگري، لندفرم. شوند گذاري می ماهیت، ارزش

شناسی و  محیطی، مرتبط با اکوتوریسم، رسوب  زیست ساخت، یسم، فرسایش، زمینماگمات هفت عامل
گیري  اي که عوامل فوق در شکل بر اساس این مدل هر پدیده. شوند  مشخص میشناسی  زمین- باستان

میزان اهمیت و ارزش گردشگري، بررسی تعیین . دارند، ارزش و اهمیت بیشتري  باشدآن اثر داشته
 و در پایان نیز گردیدهورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه بر اساس این دو مدل ارزیابی هاي ژئوم پدیده
  .گیري شده است نتیجه

  
 :بحث و تحلیل یافته هاي پژوهش

اي نشان داد که گنبدهاي نمکی کرسیا و دارابگرد،  بررسی و مشاهدات میدانی و تصاویر ماهواره  
شمس آباد، اعراب چگینی، منصورئیه، چشمه کارستی مخروط هاي افکنه رودبال، پاسخن، حسن آباد، 
 که شده هستندهاي ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعه  پیر هارون، دره تنگ رقز و آبشار فدامی لندفرم

  ).2شکل (ارزش گردشگري دارند 
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  )نویسندگان: ماخذ(هاي شناسایی شده محدوده مورد مطالعه    لندفرم-2شکل 
  

گردد، اشکال بزرگ مقیاسی  جا می که نمک تحت تاثیر نیروهاي وارده جابه هنگامی: گنبدهاي نمکی
گیرد و  آورد که در قلمرو ژئومورفولوژي ساختمانی و تکتونیک مورد مطالعه قرار می را به وجود می

. آورد اي را به نام گنبد نمکی پدید می هاي ویژه حرکت صعودي نمک از اعماق به سطح زمین برجستگی
، )جنوب(، باینوج )شرق دشت داراب جنوب(هاي ساچون   گنبد نمکی به نام6 با دارا بودن دشت داراب

از جمله مناطقی است ) غرب(و گود شانه ) غرب جنوب(، تنگ چرخی )شمال(کرسیا  ،)مرکز(دارابگرد 
  کیلومترمربع26/6بزرگترین گنبد نمکی، گنبد نمکی شاچون با وسعت . باشند که داراي این پدیده می

گنبد نمکی تنگ چرخی نیز . بوده که توسط سازندهاي بختیاري، آغاجاري و تربور محاصره شده است
  . باشد کیلومترمربع از گنبدهاي بزرگ این دشت می 4/48با مساحتی 
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گنبد نمکی دارابگرد در وسط دشت سرسبز و پهناور داراب سر از خاك بر آورده : گنبد نمکی دارابگرد
 باشد که دیواري حلقوي آن را در برگرفته است مرکز شهر باستانی دارابگرد میاین کوه نمکی . است

  .)3شکل (

  
  )عکس از نویسندگان( گنبد نمکی دارابگرد - 3شکل 

  
جنس آن .  متر است50ي آن حدود  این گنبد نمکی دو قله دارد که ارتفاع قله بلندتر از پایه

 - این مجموعه گردشگري باستان.بخیري پدید آمده استهاي سیاه رنگ و بدبوست و از تشکیالت ت دولومیت
. باشد شناسی کم نظیر یکی از جمله آثار جذاب، دیدنی و تماشایی حوضه زاگرس در استان فارس می زمین

کند و آن را بر دیگرگنبدهاي   گنبد نمکی دارابگردرا دو چندان میگردشگري- زمینآنچه ارزش و اهمیت اثر 
. بخشد، آن است که این گنبد بستر و مرکز یک شهر قدیمی واقع شده است می نمکی پهنه زاگرس برتري

سابقه تاریخی نیز  شناسی، در طول عمر خود یک سرنوشت و گنبد نمکی عالوه بر سرنوشت و سن زمین این
هرمز که در زاگرس رخنمون  گنبد نمکی دارابگرد همانند سایر گنبدهاي نمکی سري. کسب کرده است

هاي روي خود را پشت سر گذاشته و به سطح  و الیه باشد که رسوبات ي سن اینفرا کامبرین میدارند، دارا
باشد،  تبخیري و ماگمایی می هاي اي درهم از سنگ با توجه به آنکه سري هرمز مجموعه .زمین رسیده است

 که از گل رس و دیوار مخروطی عظیم پیرامون شهر .است گیري این پدیده اثر داشته ماگماتیسم نیز در شکل
 که بیش از طوري که ارتفاع آن مالط آهک ساخته شده است، در طول زمان دچار فرسایش شده به سنگ و

زیر این پدیده  دالیل فوق و دارا بودن امتیازات گردشگري به. رسد  متر می7متر بوده، اکنون به حدود  10
قلب شهر قدیمی ) 1: استزات به شرح زیر این امتیا .کند ایفا میگردشگري زمین اي در صنعت  نقش ویژه
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جاده ) 4 .در نزدیکی شهر داراب واقع شده است )3 .دیواري مخروطی به دور خود دارد) 2 .باشد دارابگرد می
- تاثیر متقابل عوامل طبیعی و تاریخی یک جاذبه باستانی) 5 .گذرد جدید داراب شیراز از کنار آن می

گرا جذاب و  جهانگردان فرهنگ گرا و هم براي راي جهانگردان طبیعتشناسی خلق کرده است که هم ب زمین
هاي نمکی حول و  کفه) 7.فراوانی داردارزش و اهمیت آموزشی  هاي از نظر جنبه )6 .دیدنی خواهد بود

خاکی  هاي مرکبات و مزارع سرسبز دیوار پنبه زارها، بوستان) 8 .اند حوش شهر داراب، مناظري زیبا خلقکرده
 .اند  در آغوش گرفتهشهر را

کیلومتري از غرب شهر 10گنبد نمکی کرسیا در شمال دشت داراب و در فاصله : گنبد نمکی کرسیا
هاي  این گنبد از سري نمک. نام این گنبد از روستاي مجاور آن گرفته شده است. داراب واقع شده است

رسد که دو عامل  به نظر می. باشد هرمز بوده و سن آن مربوط به کامبرین زیرین یا اینفراکامبرین می
وجود (هاي زیرزمینی  و فشار آب) قرار گرفتن این گنبد در راستاي گسل داراکوئیه(تکتونیک 

در شمال و . اند نقش اصلی را در ایجاد این گنبد نمکی ایفا کرده) هاي آب شور در اطراف آن چشمه
 کیلومترمربع وسعت 2.43ین گنبد نمکیا. شرق این گنبد سازند تربور آن را در برگرفته است شمال

 متر از سطح پایه 220 متر است که حدود 1320بلندترین نقطه این گنبد نمکی از سطح دریا . دارد
این گنبد به مرور زمان اشکال جالبی را از خود به جاي گذاشته است که از . خود اختالف ارتفاع دارد

  .نظر گردشگري جالب توجه هستند
این . هایی نمکی وجود دارند شرقی این گنبد چشمه در قسمت جنوب و جنوب: کیهاي نم چشمه) 1

ها و  دلیل کم بودن مقدار آب چشمه ها همراه خود مقادیر نمک داشته که پس از خروج گنبد به چشمه
  ). 4شکل (ماند  ها بر جاي می تبخیر آب، در فاصله اندکی از گنبد و در پاي آن، نمک چشمه

  
  )عکس از نویسندگان(ه نمکی در پاي گنبد نمکی کرسیا  یک چشم-4شکل 
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هاي زیرین زمین به سطح آن  ها انتقال دهنده نمک از بخش توان گفت که این چشمه در واقع می
  . هاي زیرین زمین باشند هاي تبخیري در قسمت توانند بیانگر وجود الیه ها می این چشمه. باشند می
مکی که اشباع از نمک بوده، در اثر تبخیر مقداري از نمک هاي ن آب چشمه: اشکال کلمی شکل )2

اندازه بعضی از این . اند همراه خود را به صورت متبلور، اشکال گل کلمی در اطراف خود بر جاي گذاشته
البته به خاطر تبخیر بیشتر آب در تابستان تعدد این اشکال . رسد متر نیز می سانتی15اشکال حتی به 

  . همچنین این تعدد، سطح زیبایی را به وجود آورده است. باشد ر بیشتر میدر محدوده مورد نظ
هاي نمکی در قسمت جنوبی این  هاي جریان موقت و در راستاي چشمه بر اثر عمل آب: رود نمکی) 3

رسد که در نتیجه فرسایش گنبد  به نظر می. شود  نمکی دیده میگنبد یک رودخانه با بستري کامالً
ها، پس از اتمام آن و تبخیر آب حاصله مواد نمکی همراه آنها به مرور زمان به  وع بارشنمکی بر اثر وق

با گذشت زمان الیه ضخیمی در بستر ایجاد شده توسط رود، تشکیل گردیده . جا گذاشته شده است
  . است

  
هایی  نهایی با بار رسوبی زیاد از مکا هاي افکنه اشکالی هستند که جریان مخروط: مخروط هاي افکنه

کاهش ناگهانی . شوند با شیب تند و معین، به سوي سطوح نامشخص با شیب آرام در آن جا تخلیه می
گذاري  قابلیت و ظرفیت همبستگی و کاهش انرژي جریان در نتیجه بریدگی شیب، منتج به نهشته

ود در حاشیه شمالی شهرستان داراب به دلیل وج. گردد رسوبات شده و مخروط افکنه تشکیل می
هاي  به دلیل منابع غنی آب و خاك. اند هاي متعدد، مخروط هاي افکنه متعددي شکل گرفته زهکش

اما . خیز بوده، این مخروط هاي افکنه جمعیت زیادي را به خود جذب نموده است سیالبی که حاصل
کدیگر آنچه که از دیدگاه ژئومورفولوژي قابل توجه می باشد وجود مخروط هایی است که در مجاور ی

 ,Charlton(اند که باجادا  طوري که شکل نواري پیوسته از مخروط ها را به وجود آورده به. اند ایجاد شده
2008: 154; Hugget, 2003 : 128 (یا باهادا )Pavlopoulos et al , 2009 : 176 (شوند  نامیده می
دلیل تعدد  به. اند ها به وجود آمده  هاي روان بر روي دامنه اي آب و احتماال بر اثر فرآیند جریان صفحه

  .هاي گردشگري خودداري شده است مخروط هاي افکنه در اینجا از توضیحات پیرامون جاذبه
  

در دشت داراب به علت آهکی بودن منطقه، در اثر فرایند انحالل آب : هاي کارستی ها یا کانیون دره
ها مناظر بسیار  بعضی از این دره. هاي کارستی معروف هستند گرفته که به درههاي زیادي شکل  دره

شرقی  در شمالاین دره زیبا . باشد ها، دره تنگ رقز می اند که زیباترین این دره جالبی را به وجود آورده
فسارود در باالي روستاي حسن  در منطقه  داراب شهراز غرب کیلومتري 27داراب و فاصله شهرستان 

 بوده، که باریک و عمیق Uاین دره منشا کارستی داشته داراي شکل کامل .آباد واقع شده است
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 تا °85(ها شیب زیاد  هاي آن از سنگ یکپارچه و مقاوم تشکیل شده و در اکثر قسمت دیواره. باشد می
 دره جنوب ز تاق کیلومتر در امتداد شمال به جنوب از سرچشمه ر4دره به طول تقریبی این . دارد) 90°
 آبشار و آبگیر دره جنوبی مورد توجه 14 که تنها ، آبشار و حوضچه طبیعی را در خود جاي داده60

  ).5شکل (است  و کوهنوردان گردشگران
  

  
  )عکس از نویسندگان(هاي شکل گرفته در دره رقز   یکی از آبشارها و حوضچه- 5شکل 

  
ز که از این قآب ر.باشد میز قراین دره ب ز جنگلی زیباست که محل آغاز آقمنطقه سرچشمه ردر 

 در در نهایتها و آبشارهاي طبیعی تا دره جنوبی امتداد و  گردد با ایجاد حوضچه منطقه آغاز می
هاي مختلف  اي که با آبشارهاي کوچک و بزرگ در شکل  منطقه.گردد آبگیرهاي انتهایی به زمین باز می

هاي مختلف نمایشگر زیبایی از شاهکار   متر در شکل50متر یا طول 20و آبگیرهاي با عمق بیش از 
هاي زیباي معماري طبیعت  ز آب و سنگ در برخوردي هزاران ساله انواع جلوهق ر دره در.طبیعت است

اند، هر آبشار یا آبگیر با دیگري متفاوت است و هرکدام زیبایی خاصی دارد دیوارهاي  را ایجاد کرده
کنند و گاه از هم فاصله  اند و یک غار را تداعی می  گاه سر به هم آوردهز در طول مسیرقبزرگ و عظیم ر

، همچنین در باشد میاین دره در روزهاي فروردین ماه بیشترین تعداد گردشگر را پذیرا . گیرند می
این دره بیانگر . کنند استفاده میهاي طبیعی آن همانند استخري جهت شنا  حوضچهمردم از ها  تابستان

اي جالب شده که در  اند باعث خلق پدیده هاي ژئومورفولوژي در طول زمان توانسته  که فعالیتاین است
در این دره آب ابتدا شروع به حفر کوه در باال دست نموده و تا عمقی . باشد نوع خود کم نظیر می

ها  چهها در کف این حوض رسد علت آن وجود ناخالصی توانسته به حفر خود ادامه دهد که به نظر می
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پس از . بوده که البته آب به مرور زمان نه با سرعت اولیه، به حفر آنها مشغول همچنان مشغول است
فواصل زیاد بین بعضی از این . این آب به مسیر خود ادامه داده و گودال بعدي را به وجود آورده است

 ). 5شکل (ده است گیري آبشارهایی شده است که زیبایی خاصی به دره دا ها منجر به شکل حوضچه
آب این چشمه بعد از .  این چشمه در باالي ارتفاعات روستاي پاسخن قرار دارد: پیر هارون چشمه

با توجه به . شود متر است خارج می  سانتی100 تا 80حفر یک غار کوچک که اندازه دهانه آن بین 
در اطراف این . ستی نامیدتوان یک چشمه کار اینکه منطقه داراي سازند آهکی است، این چشمه را می

همچنین مقبره امامزاده پیر هارون در . شود چشمه درختچه و درختانی از جمله درخت بنه دیده می
شود که حاکی از  هایی در این مکان دیده می نشانه. آنجا قرار دارد که نام چشمه از آن گرفته شده است

ها، از  ها و عدم تغذیه مناسب این چشمه رشبا توجه به کمی با. هاي آنجا در گذشته دارد تعدد چشمه
. تعداد آنها کاسته شده و با ادامه یافتن خشکسالی آبدهی تنها چشمه باقی مانده نیز پایین آمده است

. شود باشد این مسئله است که در اطراف چشمه آثاري از کشت پلکانی دیده می آن چه جالب توجه می
هایی که در  انسان. اند  کشت در ارتفاعات این منطقه نمودهگذشتگان با توجه به وجود آب اقدام به

اند که با استفاده از فنونی آب را مهار کرده و استفاده بهینه  اند توانسته گذشته در اینجا ساکن بوده
اي که در  اي شور در کف رودخانه در پایین دست دره رسد با توجه به وجود چشمه به نظر می. نمایند

قرار دارد، براي جلوگیري از وارد نشدن آب شیرین به شور و با توجه به اینکه پس از مجاور این چشمه 
یکی شدن آب این دو چشمه آب دیگر قابل استفاده براي کشت و زرع نبوده و همچنین عمیق بودن 
رود، بهترین روش جهت بهره برداري از آب شیرین چشمه، این بوده که اقدام به کشت در ارتفاعات 

هایی در اطراف آب یا  توان به وجود سکونتگاه  همچنین با توجه به وجود آثار این نوع کشت می.نمایند
البته امروز آب با جوي کشی بدون هدررفتن و . تر که نزدیک به آب هستند اشاره کرد هاي پایین قسمت

درختان  جهت آبیاري اي هدایت شده و آمیختن آن با آب شور، به پایین کوه در استخر ساخته شده
  .  شود میمرکبات که در راس مخروط افکنه پاسخن قرار داشته، از آن استفاده بهینه 

  
با توجه به بررسی . شرقی شهر داراب واقع شده است  کیلومتري جنوب80این آبشار در : آبشار فدامی

پس . ل باشدرسد عامل اصلی ایجاد این آبشار گس اي به نظر می شناسی و تصاویر ماهواره هاي زمین نقشه
آبشار فدامی در ارتفاع . گیري این آبشار شده است هاي تکتونیکی در این منطقه منجر به شکل فعالیت

آب این آبشار از . ریزد  متر می20اي به عمق حدود   متري از سطح دریا قرار گرفته و به حوضچه800
 فدامی و روستاهاي شیرین بوده و در واقع آب شرب شهرگرفته، کوههاي جنوبی رستاق سرچشمه 

در باالي آن . ها آب این آبشار خنک و گوارا و در زمستان گرم است در تابستان. کند اطراف را تامین می
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هاي ارزشمند این آبشار دایمی بودن  از ویژگی. شوند پوششی متراکم از گیاهان بلند و نیزار نیز دیده می
  ). 11:1387ساجدي فر، (آن است 

  
  ا از نظر میزان اهمیت گردشگري ه دسته بندي پدیده

 جذابیت براي گردشگرانارزش و اهمیت آن و همچنین میزان  گردشگري بر اساس-هر جاذبه زمین
هاي ژئومورفولوژي  در این تحقیق براي مشخص کردن درجه گردشگري پدیده. باشد می اي داراي رتبه

  .  شده است آورده1بندي استفاده شده است که در جداول  داراب از دو طبقه
کشور بندي اگر در سطح  در این طبقه): 1385امري کاظمی، (بندي از نظر میزان اهمیت  طبقه) الف

داراي ارزش  اما اگر .گیرند اي جاي می هاي منطقه  در سایتدیگري از آن نیز وجود دارد هاي نمونه
المللی قرار  ی و بینهاي مل المللی باشند در سایت شناسی در سطح ملی یا بین خاصی مثال باستان

  .گیرند می
هاي  بندي پدیده در این طبقه): 1385امري کاظمی، (بندي براساس نحوه تشکیل و ماهیت  طبقه) ب

یکی از . بندي شده است هاي مختلفی تقسیم ه تشکیل و ماهیت خود به گرو شناسی بر اساس نحوه زمین
 ساخت، زمین)3(فرسایش، )2(اتیسم، ماگم)1: (هاي ه ها را به گرو ها، پدیده بندي دسته این

  .کند می شناسی، تقسیم زمین -باستان)7(رسوبشناسی و )6(مرتبط با اکوتوریسم، )5(محیطی،  زیست)4(
ها در  هایی از این لندفرم دلیل اینکه نمونه بندي اول به دهد که در دسته  نشان می2 و 1جداول 

دلیل اینکه مرکز شهر باستانی  نبد نمکی دارابگرد بهگ. اي هستند ایران وجود دارد، داراي ارزش منطقه
گنبد نمکی کرسیا نیز . باشد گیري این شهر نقش داشته داراي ارزش ملی می دارابگرد بوده و در شکل

شناسی،  به خاطر اشکال زیباي ژئومورفیک، مخروط افکنه حسن آباد و چشمه پیر هارون به علت باستان
منحصر به فرد که در نوع خود در ایران کم نظیر بوده، داراي اهمیت دلیل زیبایی  دره تنگ رقز به

بندي دوم که بر اساس میزان اهمیت و ماهیت بوده، مخروط  در دسته. باشند گردشگري در سطح ملی 
گیري آن، منابع آبی و خاکی مناسب  ساخت و فرسایش در شکل آباد به دلیل نقش زمین افکنه حسن

قرارگیري در میان (هاي مرکبات، رسوبی بودن و وجود آثار باستانی  ود باغجهت فراهم شدن حیات، وج
هاي مذکور  داراي بیشترین میزان اهمیت گردشگري در میان لندفرم) 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2هاي  گروه
،  ساخت در تشکیل آن نقش بعد از آن گنبد نمکی دارابگرد با توجه نقش ماگماتیسم و زمین. باشد می

هاي سرسبز دشت داراب  ر شوري منابع آب و خاك اطراف خود، قرار گیري در میان زمینتاثیرگذاري د
  . در رتبه دوم قرار دارد) 7 ،5 ،4 ،3 ،1هاي  قرار داشتن در بین گروه(و مرکزیت شهر باستانی دارابگرد 
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   گردشگري داراب از نظر میزان اهمیت-بندي اشکال زمین طبقه - 1جدول 
  المللی هاي بین سایت  هاي ملی سایت  اي  منطقههاي سایت  نام پدیده

  -  *  *  کرسیا  گنبدهاي  نمکی  *  *  *  دارابگرد
  -  -  *  تنک کتوئیه

  -  -  *  رودبال
  -  -  *  منصوریه

  -  -  *  اعراب چگینی
  -  -  *  پاسخن

  -  -  *  شمس آباد
  -  *  *  حسن آباد

  هاي افکنه مخروط

  -  -  *  حسین آباد
  -  *  *   پیر هارون چشمه

  -  -  *  آبشار فدامی
  -  -  *  غارهاي کارستی
  -  *  *  دره تنگ رقز

  
   گردشگري داراب بر اساس نحوه تشکیل و ماهیت-هاي زمین بندي پدیده  طبقه-2جدول 

  زمین  فرسایش  ماگماتیسم  نام پدیده
  ساخت

  زیست
 رسوب  اکوتوریسم  محیطی

  شناسی 
   -باستان

  شناسی زمین
  *  -  *  *  *  -  *  دارابگرد  گنبد نمکی

  -  -  -  *  *  *  -  گنبد نمکی کرسیا
  -  *  *  *  *  *  -  مخروط افکنه تنک کتوئیه

  -  *  *  *  *  *  -  مخروط افکنه رودبال
  -  *  *  *  *  *  -  مخروط افکنه منصوریه

  -  *  *  *  *  *  -  چگینی اعراب مخروط افکنه
  -  *  *  *  *  *  -  مخروط افکنه پاسخن
  -  *  *  *  *  *  -  آباد مخروط افکنه شمس

  *  *  *  *  *  *  -  آباد حسن افکنه مخروط
  -  *  *  *  *  *  -  مخروط افکنه حسین آباد

  *  -  *  *  -  *  -   پیر هارون چشمه
  -  -  *  *  *  -  -  آبشار فدامی

  -  -  -  -  -  *  -  غارهاي کارستی
  -  -  *  *  -  *  -  دره تنگ رقز
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  گیري نتیجه
اندازهایی را   از آنها، مناظر و چشماي هاي ژئومورفولوژیکی به طور جداگانه و یا مجموعه لندفرم
. باشند عنوان عوامل درآمدزا مورد توجه می دهند که در موضوع عرضه محصول گردشگري به تشکیل می

هر اقدامی که در زمینه شناساندن و شناسایی ساختارهاي ژئومورفولوژیکی براي گردشگران صورت 
 افزایش درآمد و اشتغال افراد محلی و غیر گیرد به معنی عرضه مطلوب عوامل طبیعی جهت کسب و یا

هاي گردشگري وابسته به  گردشگري یکی از رشته-زمین. گردد بومی از بخش گردشگري تلقی می
هاي  هاي ژئومورفولوژیک در آن غلبه بیشتري نسبت به سایر پدیده  که پدیدهطبیعت است

ه و صنعت ارزشمندي را در اقتصاد را به خود جلب کردامروزه مخاطبان وسیعی شناختی دارد و  زمین
 ژئومورفولوژي و این مخاطبان نه تنها متخصصان و کارشناسان. است ناشی از گردشگري تشکیل داده

ها و   امروزه شناساندن ظرفیت.شناسی، بلکه گردشگران عادي و عالقمندان طبیعت هستند زمین
کثر نقاط مورد توجه واقع شده هاي طبیعی که موجب جذب گردشگر و سرمایه شده در ا توانمندي

اندازهاي طبیعی از ارزش دو چندان برخوردارند و از این  ها و چشم در صنعت گردشگري جاذبه. است
گردشگري بخشی از آن را شکل -جهت یکی از مهمترین آن اشکال گردشگري طبیعی است که زمین

. اند ایی براي جذب گردشگر نمودهه در این زمینه کشورهاي مختلف اقدام به ایجاد زیر ساخت. دهد می
هاي جغرافیایی منطقه در مجموع سفري را فراهم  ها و ویژگی گردشگري تمام شاخص-در زمین

هاي متفاوت  ها است و براي تمام گردشگران با عالیق و خواسته تر از دیگر بخش کنند، که بسیار غنی می
 به دلیل شرایط متنوع اقلیمی، منطقه داراب از جمله مناطقی است که. قابل استفاده است

هاي  هاي کارستی، دره شناسی داراي اشکال متعدد ژئومورفولوژیک از جمله چشمه ژئومورفولوژي و زمین
کارستی، گنبدهاي نمکی، مخروط هاي افکنه بوده، که هر یک در نوع خود دیدنی هستند و از نظر 

هاي زیادي  این اشکال از قابلیت. است دهانداز جالبی را شکل دا گردشگري داراي اهمیت بوده، چشم
توانند به پیشرفت زندگی افراد ساکن و همچنین  جهت توسعه گردشگري در داراب برخوردارند که می

براي مشخص کردن میزان ارزش و . جذب سرمایه در صنعت گردشگري کمک قابل توجهی نمایند
در طبقه بندي اول، . استفاده شد) 1385، کاظمی(اندازها از دو طبقه بندي  اهمیت هر یک از این چشم

ي حسن آباد و دره تنگ رقز  گنبد نمکی دارابگرد، گنبد نمکی کرسیا، چشمه پیر هارون، مخروط افکنه
در طبقه . از بیشترین ارزش و اهمیت برخوردار بوده و توانمندي قابل توجهی را در گردشگري دارند

باد، گنبد نمکی دارابگرد و دیگر مخروط هاي افکنه داراي بندي دوم نیز به ترتیب مخروط افکنه حسن آ
از میان گنبدهاي نمکی مذکور دو گنبد نمکی دارابگرد و کرسیا . باشند بیشترین ارزش و اهمیت می

شناسی و زیست محیطی،  گنبد نمکی دارابگرد با داشتن ارزش باستان. داراي ارزش گردشگري هستند
شناسی و فرسایش، دره رقز با  بودن ارزش زیست محیطی، باستانآباد با دارا  مخروط افکنه حسن
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گردشگري -هایی همچون فرسایش و زیست محیطی در بین اشکال بررسی شده، از دیدگاه زمین ارزش
گنبد نمکی کرسیا نیز به مرور زمان و در نتیجه تاثیرات محیطی اشکال . از اهمیت باالیی برخوردارند

انداز گردشگري قابل توجهی  کی را از خود به جا گذشته که چشمبسیار جالبی همچون چشمه نم
هاي گردشگري این اشکال، منطقه از نظر  با وجود این اشکال و مشخص شدن جنبه. شود محسوب می

هاي بسیار خوبی را به لحاظ جذب سرمایه  این اشکال فرصت. اي ندارد گردشگري پیشرفت قابل مالحظه
 تالش باید میهاي مذکور،  ها و افراد مسئول در معرفی جاذبه ا سازمانلذ. اند و توسعه فراهم کرده

در مقایسه این . شوداي  استفاده بهینه منبع درآمد خدادادي اینبیشتري از خود نشان دهند تا از 
هاي گردشگري، ارزش هر  توان گفت که این پژوهش عالوه بر معرفی لندفرم تحقیق با کارهاي مشابه می

ها  هاي گردشگري لندفرم رده است در حالی که در کارهاي دیگران تنها به معرفی جاذبهیک را بیان ک
  . اشاره شده است
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