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  ارزيابي قابليت ژئومورفوسايت هاي دره ميالنلو )اسفراين(

 

 3الهام بهرام آبادی 2زین کیاربابه فر 1لیال گلی مختاری

 چکيده
هایی هستند که توسط طبیعت به انسان ارزانی داشته و وظیفهه انسهان، افاظهت از ایهن منهاب       های زمین شناسی، میراثمیراث

های وابسهته جدیهدی اسهت کهه بهه طبیعهت تریهه دارد و بها افه           . ژئومورفوتوریسم از جمله رشتهدار استبرای استفاده پای

پردازد. ژئوتوریسهم شهامب بازدیهد    های زمین شناسی و ژئومورفولوژی به گردشگران مینی آن ها به معرفی پدیدههویت مرا

های ویژه و زمین شناسی خاص به منظور تفریح ، تفهر  و ااسهاح ایهر  و شهگفتی از تماشها و      های دارای لندفرماز مران

ئوتوریسم امهروزه در سراسهر جههان مخاطبهان وسهیعی یافتهه       درک آن ها و در نهایت فراگیری و آموزش از طبیعت است. ژ

است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش پرییرا منهاط  مسهتعد گردشهگری دره میالنلهو از توابه  شهرسهتان اسهفراین        

شناسهایی و  های برتهر   های انتخاب شده، در نهایت با اجرای مدل پریرا ژئومورفوسایتشناسایی و با ارزیابی ژئومورفوسایت 

نتایج این تحلیب نشهان داد از   رتبه بندی شوند و عیارهای مدیریتی و ژئومورفولوژیری این جاذبه ها مورد مطالعه قرار گیرند.

( متعله  بهه دریا هه سهد بیهدواز و بهاالترین در       8/6های مورد بررسی باالترین امتیاز در بخش ژئومورفولوژیک )میان سایت 

  به غار نوشیروان می باشد. در جم  آوری اطالعا  مهورد نیهاز بهرای اجهرای ایهن مهدل ههم از        ( متعل43/7بخش مدیریت )

توانهد راهنمهایی مناسهر بهرای مهدیران و       روش اسنادی و هم از مشاهدا  میدانی استفاده شده است. نتایج این پژوهش مهی 

 نین به آنها در محافظت و ایجهاد زیرسهاخت  ریزی برای جذب گردشگر باشد و همچبرنامه ریزان در جهت شناسایی و برنامه

 های منطقه کمک نماید.  های مناسر برای بهره برداری از ژئومورفوسایت
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 /مختاري، فرزین کیا، بهرام آبادي فوسایت هاي دره میالنو...ارزیابی قابلیت ژئومور
 

 مقدمه 

دارد  "ماکوتوریسه "یری از انواع توریسم که به تازگی مطرح شده و شباهت بسیاری با 

است که از ترکیر واژه های  ژئو)زمین( و توریسهم )جههانگردی( پدیهد     "ژئوتوریسم"

(. ژئوتوریسم از علهوم متعهددی م هب ژئومورفولهوژی ،     66 ،1486آمده است )نصیریان، 

ژئوفیزیک و کلیماتولوژی بهره برده و کارشناسان علوم زمین و عالقمندان به طبیعهت را  

ژئوتوریسم شهرب ویهژه ای از عهنعت    ای زمین دعو  می کند. برای بازدید از جاذبه ه

گردشهگران قهرار مهی گیرنهد.      مرکز توجهه  گردشگری است که در آن ژئوسایت ها در

اشهرال متنهوع نهاهمواری هها، رخنمهون       ژئوسایت ممرن است  شم انداز، دسهته ای از 

ب شناسهی  شهر  خصوعی باشد. از طرفی، سنگی، همچنین الیه های فسیب دار یا فسیب به

)اا  علیلهو و نرهویی   فیزیری معنها مهی یابهد    زمین یا ژئومورفولوژی در قالر جغرافیای

ژئوتوریسههم عبههار  اسههت از گردشههگری کههه ویژگههی هههای       .(65 ،1431عههدری، 

جغرافیایی، محیط، فرهنگ، زیبایی و میراث مران مورد بازدید را اف  کرده و یا ارتقها  

در واژه هههای  .(5115، 1)تورتلههو  مههراه داردمههی دهههد و بههرای شهههروندان رفههاه بههه ه 

محلی که به خاطر شرایط جغرافیایی ویژه خود نظیر محیط زیست، پوشهش   ،ژئوتوریسم

گیاهی، زیبایی های بالقوه و فرهنگ مهورد بازدیهد قهرار مهی گیهرد و شهرایط اقتصهادی        

. (1381، 5)روبههر مناسههبی را بههرای منطقههه فههراهم مههی کنههد، ارزش ژئوتوریسههتی دارد 

ژئوتوریسم شامب بازدید از مران های دارای لندفرم های ویژه، زمین شناسهی خهاص بهه    

منظور تفریح، تفر  و ااسهاح ایهر  و شهگفتی از تماشها و درک آن هها و درنهایهت       

(. در ژئوتوریسهم بهه عنهوان    61 ،1487فراگیری و آموزش از طبیعت اسهت )مقصهودی،   

ود پدیده های طبیعی و تماشهایی زمهین   زیرمجموعه ی مهمی از اکوتوریسم سعی می ش

شناسههی  ههه از نظههر تخصصههی و  ههه از لحههاع جاذبههه هههای عمههومی بههرای معرفههی بههه   

با توجه به تعاریف و (. 36، 1486گردشگردان مورد بررسی قرار گیرند )ااراری رودی، 

مفاهیم ژئوتوریسم به نظر می رسد مطالعه دقیه  و براوردههای کارشناسهانه از ارزشهها و     
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ت از این میراثههای  و افاظء بلیتهای این سایتهای طبیعی می تواند نقش مهمی در ارتقاقا

 .و فرهنگی جوام  محلی را فراهم آورد طبیعی داشته و در کنار آن زمینه رشد اقتصادی

پهژوهش هههای مختلفهی در زمینههه ارزیهابی  شههم انهدازهای ژئومورفولوژیههک در نقهها      

رفته است که ازجمله مهمترین تحقیقها  در سهطح   مختلف جهان و کشور ایران انجام گ

( که به ارزیهابی قابلیهت ههای ژئومورفوسهایت     5117) و همراران 1یرایجهان میتوان به پر

گردشگری در پارک ملی مونتشینو در کشهور پرتغهال پرداختهه اسهت، اشهاره نمهود. در       

ژئومورفوسایت  56سایت انتخاب شدند که در پایان از بین آنها  163بررسی ایشان تعداد

منتخر و دارای قابلیت سرمایه گزاری در بخش گردشگری قهرار گرفتنهد کهه بهاالترین     

مهورد دیگهر روش برهار رفتهه     می باشهد.   66/3و کمترین امتیاز  47/16امتیاز در این بین 

که بر اساح آن ارزش گردشگری هر سایت از میهانگین  است ( 5116) 5پرالونگتوسط 

 دراقتصهادی کهه    –ری، علمی، تاریخی فرهنگهی و اجتمهاعی    هار شاخص زیبایی ظاه

( بهه  5117و همراران ) 4پنج سطح مختلف نمره دهی می شوند، به دست می آید. رینارد

بحث در مورد تعیین ارزش علمی و ارزش افزوده در ژئومورفوسایت ها پرداختنهد و در  

ان یک معیار مسهتقب در  این کار ارزش اقتصادی، اکولوژیری، زیبایی شناختی را به عنو

. نههدنظههر گرفتههه و در نهایههت ژئومورفوسههایت هههای دارای پتانسههیب را مشههخص نمود    

اقدام ( به ارزیابی جاذبه های ژئومورفوسایت در دره ویستا 5111)همراران و  3کامنسرو

( یک مهدل کمهی بهرای ارزیهابی ژئومورفوسهایت      5111و همراران ) 6. فاسیالحنمودند

یتیس یونان تدوین کردند که بر اساح شش معیار اعلی می باشهد  های ژئوپارک سیلور

و در پایان ارزش های علمی، افهاظتی و گردشهگری ههر ژئومورفوسهایت بهه تفریهک       

برای پارک ملی پیرنه ی فرانسهه، یهک    (5111) 6مشخص و معین شدند. فیلیت و سورپ

                                                 
1

 . Priera 
2
 .Pralong 

 Reynard.
3

  

Comanescu 
4
.  

5
. Fassoulas

 
 

6
. Feuillet and Sourp 



25 

 

 /مختاري، فرزین کیا، بهرام آبادي فوسایت هاي دره میالنو...ارزیابی قابلیت ژئومور
 

 41مههدل ارزیههابی در قالههر ارزش هههای مههدیریتی و گردشههگری تعریههف کههرده و        

 . ندژئومورفوسایت را از این منظر مورد ارزیابی قرار داد

در کشور ایران نیز پژوهش هایی بر مبنای مدل های ارائه شده انجام شده است، از این 

( در ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مران های 1483مختاری ) به مطالعه میان می توان

غرب ایران به روش پرالونگ ژئومورفیری اوضه ی آبریز آسیاب خرابه در شمال 

( به ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های 1431اشاره کرد. مقصودی و همراران )

گردشگری در پارک ملی کویر با استفاده از روش پرییرا پرداختند و یمانی و همراران 

 یرا در توسعه گردشگری استان هرمزگانی( به مقایسه روش های پرالونگ و پر1431)

( با استفاده از روش پرییرا 1431مقیمی و همراران ) هایپژوهشهمچنین  د.اقدام نمودن

کاشان، شایان –ارزیابی ژئومورفوسایت های جاده ای در بخش هایی از آزاد راه قم  در

ارزیابی ژئومورفوسایت های شهرستان  درو همراران با روش پرییرا و اجرای آن 

قابلیت ژئومورفوسایت های ناایه  ارزیابی در( 1435) نیشابور، فخری و همراران

میرکتولی و همراران  و نیز پرالونگ و مرنجاب از طری  مقایسه مدل های پرییرا، رینارد

ارزیابی ژئوپارک  شمه باداب  برای( با مقایسه روش های پرییرا و رینارد 1436)

 . نمونه های دیگری از این نوع تحقیقا  می باشند ،سور  در شهرستان ساری

ارزیابی ظرفیت های ژئومورفوتوریستی استان  در فرایند (1436)ان و همراران کاوی

رسیدند که استان خراسان  نتیجه( به 1436) SWOTخراسان شمالی با استفاده از مدل 

شمالی بعلت داشتن سایت های مختلف تفریحی دارای پتاسیب فوق العاده ای برای 

به بررسی مدیریت ژئوتوریسم و  (1436سلیمانی و همراران)توسعه ژئوتوریسم است. 

و به این نتیجه رسیدند که  ندنقش آن در توسعه پایدار و مدیریت گردشگری پرداخت

ژئوتوریسم زیرمجموعه ی گردشگری پایدار بوده و هدف آن اف  مناب  زمین 

 (1436نداف سنگانی و همراران)گردشگری و توسعه گردشگری در مقاعد است. 

ریسم معدنی در فرهنگ گردشگری را مطالعه کردند و به این نقش و اهمیت ژئوتو

نتیجه رسیدند که باعنایت تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در موضوع معدن و معدن کاری 
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ئوتوریسم معدنی قابلیت ژو با توجه به وجود انواع مختلفی از معادن در سطح کشور 

 مد ارزی دو برابر را دارد.آردجذب 

در محدوده دره دره ای  یضمن شناسایی انواع ژئومورفوسایتهااین مقاله تالش دارد 

بر پیمایش های میدانی است، با استفاده از روش پریرا که اساح آن میالنلو اسفراین 

سؤال عیارهای مدیریتی و ژئومورفولوژیری این جاذبه ها را مورد مطالعه قرار دهد. 

 بشرح زیر است:مطرح است،  پژوهشاساسی که دراین 

قابلیت جذب گردشگران بین المللی  میالنلوتوجه به وجود جاذبه های طبیعی، آیا دره با 

 را داراست؟

 
 موقعيت منطقه ي مورد مطالعه 

طهول   o67   36"تها    o67  46"دره میالنلو در شمال شرق شهرستان اسفراین در محدوده 

تر در جنوب شرق کیلوم 16عرض جغرافیایی با طول   o47  11" تا o47   6"جغرافیایی و

خراسان شمالی واق  شده است. وجود  رشته کوهای االداغ و شاه جهان در اطراف ایهن  

جههت  متر و بارنهدگی سهالیانه نسهبتا زیهاد فمهای مناسهبی        4111دره با ارتفاعی بیش از 

کشاورزی را فراهم آورده است. رودخانه بیدواز از بزرگ ترین رودخانه های فعالیتهای 

ن از این کوه ها سر شمه گرفته است. وجود این دره که همواره رودخانهه  دائمی اسفرای

در آن جریان دارد، اشرال ژئوتوریستی خاعی از جملهه غهار نوشهیروان، کهانیون ههای      

زیبا در مسیر جاده اعلی، دریا ه سد بیدواز در کنار کوه های سر به فلک کشیده منظره 

ی توان آنرا بهه عنهوان منطقهه ای کهه دارای     پانورامیک زیبایی را پدید آورده است که م

ویژگی های ژئوتوریستی قابب توجهی است مورد ارزیابی قهرار داد. موقعیهت منطقهه در    

نشهان داده    5مشخص شده است و موقعیت ژئومورفوسایت هها در شهرب   1شرب شماره 

 شده است.
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 گارندگان(شمالی ) منب : ن خراسان استان در مطالعاتی منطقه  موقعیت (1 شرب

 

 واد و روش ها م

سعی در شناخت وض  موجود و فرایند  توعیفی تحلیلیتحقی  ااضر با استفاده از روش 

های مسلط بر آن را دارد. در جم  آوری اطالعا  هم از روش اسهنادی و ههم از روش   

میدانی استفاده شده است. در روش اسنادی ترنیک کار شامب جمه  آوری اطالعها  و   

آرشیو سازمان های دولتی بوده است. سپس با بررسی نقشه ههای زمهین    ازی سواب  آمار

شناسی جهت شناسایی سازند های تشریب دهنده منطقه و با استفاده از مشاهده و بازدیهد  

 (. 5)شرب شناسایی شده است  مناسرهای میدانی موقعیت مران های 

 
 منب : نگارندگان(موقعیت ژئومورفوسایت ها برروی تصاویرگوگب ارث )  (5شرب
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یرا، ابتدا عوارض ژئومورفولوژیک شاخص )از لحهاع  یدر این پژوهش بر مبنای  مدل پر

 کهار   یهک  شهده  انتخاب عوارض از یک هر و برای انتخاب گردیدهژئومورفولوژی( 

شد و بر اساح متد های شناسایی ژئومورفوسهایت هها ارائهه شهده در سهال       تهیه شناسایی

ارزیهابی  شهم انهدازهای ژئومورفولوژیهک دره میالنلهو مهورد        برایپریرا توسط  5111

 ارزیابی ارائه شده است. این مرااب  4 شربدر استفاده قرار گرفت. 

 
 (5111: مرااب و زیر مرااب در ارزیابی یک ژئومورفوسایت در مدل پریرا، )منب  پریرا و پریرا،  4شرب 

. به این عددی و ارزیابی کیفی انجام شددر این مدل، ارزیابی هر سایت بر مبنای ارزیابی 

زیابی کیفی شامب انتخاب ژئومورفوسایت و مشخصه های آن است. عور  که ار

را ارزیابی عددی است که بعد از محاسبه ارزشهای هر یمراله دوم ارزیابی در مدل پری

مران، جم  بندی نهایی عور  گرفت و مران ها از نظر قابلیت و پتانسیب ژئوتوریستی 

 معرفی شد. 
 مرااب و زیر مرااب در ارزیابی یک ژئوسایت در مدل پرییرا  (1جدول 

 زیرمرااب مرااب

فهرست 

 برداری

 (i)شناسایی ظرفیتهای ژئوسایت ها

 (iiارزیابی کیفی از ژئوسایت های بالقوه )

 (iiiانتخاب ژئوسایت ها)

 (ivمشخصا  ژئوسایت ها)

 (v) ارزیابی عددی تعریف

 (viرتبه بندی )

(5111منب  پریرا و پریرا )  
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پردازد که شامب ابعاد یرا به بررسی ژئوسایت ها از ابعاد گوناگونی مییروش پر

زیرساختی، محافظتی، علمی، مدیریتی و مرمب می شود )یمانی و همراران، 

مرااب و زیر مرااب در ارزیابی یک ژئوسایت در مدل پرییرا را نشان  1(.جدول 1431

 دهد.می

 
 ي عدديارزياب

. تقسیم معیارها شودارزیابی عددی از معیارهای معرفی شده در مراله فهرست برداری استفاده می در

ا آیند. م ال ارزش ژئومورفولوژیک شامب نشان گرهای ثانویه ببه عنوان اهداف ارزیابی به اساب می

اعلی، نشان ( است. ارزش مدیریت به عنوان نشانگر 4و  5ارزش علمی و ارزش اضافی )جدول 

کند و در نهایت ( را ادغام می6و 3)جداول « ارزش افاظتی«  »ارزش کاربردی»گرهای ثانویه 

گیرد. آید رتبه بندی شده و جم  بندی نهایی عور  میژئوسایت های بالقوه به روشی که در ادامه می

 دهد. ااعب تمام نشان گرها ارزش کلی ژئوسایت را نشان می

  رزش علمی به عنوان زیرشاخه اول ارزش ژئومورفولوژیری: ارزیابی ا5جدول 
 (max)6.6( )scv ارزش علمی

Ra کمیابی در ارتبا  با منطقه 

عارضه مهم نیست 6یری از  1  

56/1 عارضه مهم نیست 4یری از    

6/1 عارضه مهم است 4یری از    

76/1  مهمترین 

 تنها عارضه مهم است 1

In دست نخورده بودن / تلفیقی 

 به شد  آسیر دیده در نتیجه فعالیت انسان 1

56/1  آسیر دیده در نتیجه فرایندهای طبیعی 

6/1  آسیر دیده اما ویژگی های اساسی ژئومورفولوژیری آن اف  شده 

76/1  کمی آسیر دیده اما ویژگی های اساسی ژئومورفولوژیری آن اف  شده 

 عدمه قابب روئیتی ندیده 1

Rp ژئومورفولوژیک و دارای بهره آموزشی نشانگر فرایندهای  

 نشانگری کم و بدون بهره آموزشی 1

44/1  دارای  ند نشانگر و با بهره پایین آموزشی 

67/1  م ال خوب از فرایندها و / یا منب  خوب آموزشی 

Dv ژئومورفولوژیک )تنوع( تعداد اشرال جالر 

1 1 
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44/1  5 

67/1  4 

4بیشتر از  1  

Ge  زمین شناختی با ارزش میراثیدیگر اشرال  

 عدم وجود اشرال زمین شناسی 1

17/1  دیگر ویژگی های زمین شناسی بدون رابطه با ژئومورفولوژی 

44/1  دیگر ویژگی های زمین شناسی در ارتبا  با ژئومورفولوژی 

6/1  وجود ژئوسایت های دیگر 

Kn میزان شناخت علمی درباره مسائب ژئومورفولوژیک 

 هیچ 1

56/1  متوسط: در مقاال  ملی، سخنرانی ها )به آن استناد شده( 

6/1  زیاد: مقاال  بین المللی ، پایان نامه ها)به آن استناد شده( 

Rn )نادر بودن در سطح ملی )کشوری 

بار وجود دارد 6بیشتر از  1  

17/1 بار وجود دارد 6-4بین    

44/1  بار وجود دارد 2 

6/1  تنها مورد موجود 

ScV (Ra+In+Rp+Dv+Ge+Kn+Rn) ارزش علمی 

 (5111منب : پریرا و پریرا )

 

 درجه بندي ژئومورفوسايت 

نتایج ارزیابی عددی در جدول مشخصه ههای کیفهی )کیفیهت( ثبهت شهده اسهت. تمهام        

معیارها برای هر یک از ژئومورفوسایت ها ارزیابی شده است. تمام داده ها هم در همان 

ستقیمی از درجا  مران ها ثبت شده است در االی که ااعب جدول به عنوان مقایسه م

تمام نشانگرهای اولیه و ثانویه به عنوان ارزش کلی بیان شده اند. ااعب موقعیت درجهه  

بندی هم بر طب  نشانگر )اولیه و ثانویه( تحت شهرایط درجهه بنهدی نههایی محاسهبه مهی       

بی ژئومورفوسایت ها توجه بیشتر به مزایای تاکید بر میانگین رتبه بندی ها در ارزیا .شود

ارزش نسبی کلی یا همگن شدن نتایج معین است؛ بنابراین ژئومورفوسایت هایی کهه در  

سطح طیف کامب نشانگر هستند، در میان بهترین رتبه بندی جهای داده مهی شهوند. رتبهه     

تی بندی نهایی راهنمایی موثر برای مدیریت مناسر سایت ها و تصمیم گیری های مدیری
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آموزش)م ههب انجههام آزمههایش و بررسههی، نصههر    و در راسههتای ارزیههابی ههها، امایههت 

 بیلبوردهای توضیحی( خواهد بود. 

 

 ها ويژگي هاي ژئومورفوسايت

تعیهین شهد)جدول    ( 5111)پرییهرا   ارائه شهده در ویژگی های هر سایت بر اساح جدول 

ش میهراث گذشهته(،   در آن ویژگی های سایت )توعیف، تفسهیر، ارز  ( و11تا  6 شماره

)دسترسی،  مدیریت و استفاده (3)شرب شماره  کارتوگرافی، تصاویر ژئومورفوسایت ها

قابلیت دید، دیگهر ارزشهها، فعالیهت ههای انسهانی، افاظهت، آسهیر پهذیری، وضهعیت          

 . گردیدقانونی،سرویس های امایتی( بررسی 

 

 ورفولوژیری: ارزیابی ارزش اضافی به عنوان زیرشاخه دوم ارزش ژئوم4جدول 

 (adv)(maximum m4.5) ارزش اضافی

Cult ارزش فرهنگی 

 بدون عوارض فرهنگی و یا ویژگی های فرهنگی که به سایت عدمه زده 1

56/1  دارای عوارض فرهنگی بدون ارتبا  با لندفرم ها 

6/1  دارای عوارض فرهنگی بدون ارتبا  با لندفرم ها 

76/1 اهمیت( در ارتبا  با لندفرم هادارای عوارض فرهنگی جزئی )بی    

 دارای عوارض فرهنگی اعولی در ارتبا  با لندفرم ها 1

56/1  دارای عوارض فرهنگی اعولی مرتبط در ارتبا  با لندفرم ها 

6/1  لندفرم های انسان ساخت با ارتبا  باالی فرهنگی 

Aest ارزش زیبایی شناسی 

1-6/1 ظر باشد: تک بودن تصویری لندفرم هاارزش نظری ، جنبه هایی که باید مد ن   

6/1-1  کیفیت پانورامیک، تنوع رنگ اشیاء و ترکیر آن ها 

1-6/1  وجود آب و پوشش گیاهی ، عدم امور اعوجاجهای ناشی انسان ساخت، مجاور  با اشرال مورد مشاهد 

Ecol ارزش اکولوژیک 

 بدون ارتبا  با ویژگی های بیولوژیک 1

48/1 ر جانوری و / یا گیاهیوجود ایا  جال   

76/1  یری از بهترین مران ها برای مشاهده محیط زندگی جانوران و/ یا گیاهان 

15/1  ویژگی های ژئومورفولوژیک برای اکوسیستم یا کوسیستمها مهم هستند 

6/1  ویژگی های ژئومورفولوژیک که برای اکوسیستم یا کوسیستمها بسیار مهم هستند 

ADV (Cult + Aest + Ecol) مجموع ارزشها 

 (5111منب : پریرا و پریرا )
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 : ارزیابی ارزش افاظتی به عنوان زیرشاخه اول ارزش مدیریتی3جدول 
 (max.3)(VPRارزش افاظت )

In دست نخورده بودن 

 به شد  آسیر دیده بر اثر فعالیتهای انسان 1

56/1  آسیر دیده بر اثر فرایندهای طبیعی 

6/1 ژگی های ضروری ژئومورفولوژیک  محفوع ماندهآسیر دیده اما وی   

76/1  کمی آسیر دیده اما هنوز ویژگی های ضروری ژئومورفولوژیک  محفوع مانده 

 بدون عدمه ی قابب مشاهده 1

Vn آسیر پذیری در عور  استفاده به عنوان سایت ژئومورفیک 

 بسیار آسیر پذیر با ااتمال از دست رفتن کامب 1

6/1 ژئومورفولوژیک ممرن است آسیر ببیندویژگی های    

 دیگرویژگی های غیر ژئومورفولوژیک ممرن است آسیر ببیند 1

 خسار  فقط می تواند در سازه های قابب دسترح رخ دهد 1.6

 آسیر پذیر نیست 5

PrV (In+Vn) ارزش افاظتی 

 (5111منب : پریرا و پریرا )

 اخه دوم ارزش مدیریتی: ارزیابی ارزش کاربردی به عنوان زیرش6جدول 
 (Maximum) 7.1( )UseV ارزش کاربردی

Ac قابلیت دسترسی 

 بسیار دشوار است تنها با تجهیزا  ویژه قابب دسترسی است 1

51/1 متر پیاده روی 611فقط با وسیله  هار رخ و بیش از    

34/1 متر پیاده روی 611با خودروی شخصی و با بیش از    

63/1 متر پیاده روی 111 رخ و با کمتر از  3ارای دیفرانسیب با خودروی شخصی د   

86/1 متر پیاده روی 61با خودروی شخصی و کمتر از    

7/1 متر پیاده روی 61با اتوبوح در جاده های محلی و کمتر از    

53/1 متر پیاده روی 61با اتوبوح در جاده های اعلی و کمتر از    

Vi قابلیت دید 

 بسیار دشوار است و یا ابدا قابب رویت نیست 1

41/1  قابلیت مشاهده تنها با استفاده از تجهیزا  خاص )م ب نور مصنوعییا طناب( 

61/1  محدودیت به وسیله ی درختان یا پوشش گیاهی زیر درختی 

31/1  خوب است اما نیاز به ارکت در اطراف برای مشاهده کامب دارد 

51/1 رال مرتبط با ژئومورفولوژیخوب برای تمام اش   

61/1  عالی برای تمام اشرال مرتبط با ژئومورفولوژی 

Gu استفاده کنونی برای عالئ  ژئومورفولوژیک 

 بدون تبلیغ و بدون استفاده 1

44/1  بدون تبلیغ ومورد استفاده قرار گرفته 

67/1  تبلیغ شده /  شم انداز به عنوان سایت مورد استفاده قرار گرفته 

 تبلیغ شده / استفاده به عنوان ژئومورفوسایت 1

Ou استفاده کنونی از دیگر مناب  طبیعی و فرهنگی 
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 بدون مناب  دیگر، و بدون کاربرد 1

44/1  با مناب  دیگر اما بدون کاربرد 

67/1  با مناب  دیگر و ارتقای آن اما بدون کاربرد 

 با مناب  دیگر و همراه با کاربرد 1

Lp نونی و محدودیت های استفادهامایت قا  

 با افاظت کامب و ممنوعیت استفاده 1

44/1  با افاظت و با محدودیت استفاده 

67/1  بدون افاظت و بدون محدودیت استفاده 

 با افاظت اما بدون محدودیت استفاده و یا با محدودیت استفاده بسیار کم 1

Eq تجهیزا  و خدما  پشتیبانی 

کیلومتر دورتر 56یبانی خدما  بیش از شبانه روزی و پشت 1  

56/1 کیلومتر دورتر 56تا  11شبانه روزی و پشتیبانی خدما  بین    

6/1 کیلومتر دورتر 11تا  6شبانه روزی و پشتیبانی خدما  بین    

76/1 کیلومتر 6شبانه روزی و پشتیبانی آنها کمتر از    

 (Ac +Vi +Gu+Ou+Lp+Eq) مجموع ارزش استفاده 1

 (5111: پریرا و پریرا )منب 

 بحث و نتايج 

کاربرد اوزه ی اطالعاتی دانش ژئومورفولوژی، بر موقعیت مناط ، زمین های اعهلی و  

فرایندها، ساختار اعهولی، مشخصهه ههای آب و ههوایی، فعالیهت ههای بشهری، طرااهی         

ژئومورفولوژیری به عالوه جوانر فرهنگهی و طبیعهی مربوطهه اسهت. بها توجهه بهه ایهن         

ن مشهخص مهی شهود    عا  مشخصه های علمی، هنری، فرهنگهی، اکولوژیهک زمهی   اطال

 مقیاح ژئومورفوسایت به دقت ارزیابی مربو  است.همچنین 
 (5111: ویژگی های ژئومورفوسایت غار انوشیروان بر اساح جدول پریرا و پریرا ) 6جدول 

 مدیریت و استفاده عرس کارتوگرافی ویژگی ژئومورفوسایت نام

غههههههههههههار 

 شیرواننو

:از نوع طبیعی  توعیف

شرب دهانه آن عمودی 

 بدون عم  است.

تفسیر: جنس رسوبا  

مارن و کنگلومرا با 

تخریر فیزیری و 

 شیمیایی می باشد.

ارزش میراث گذشته: 

دوره پلیوسن  )رسوبا  

 نئوژن(

16 3 47 

 

16 46 67 

شرب شهماره  

3 

 یکیلومتری شمال شرق اسفراین نزدیک جاده اعل 11دسترسی: 

 قابلیت دید: عدم محدودیت قابلیت دید خوب

دیگر ارزش ها: زیباشناسی همجواری با جاذبه های طبیعی از جمله 

 رودخانه

فعالیت های انسانی: همجواری با روستا جاده و پب و استفاده 

 گردشگری

افاظت: در مقابب تخریر فیزیری و شیمیایی اساح وتخریر 

 انسانی

 تخریر توسط انسان آسیر پذیری در آینده: امران

 وضعیت قانونی: محدودیت ندارد

 ندارد: سرویس امایتی
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 (5111: ویژگی های ژئومورفوسایت دریا ه سد بیدواز بر اساح جدول پریرا و پریرا ) 7جدول 
 مدیریت و استفاده عرس کارتوگرافی ویژگی ژئومورفوسایت نام

دریا ه 

سهههههد  

 بیدواز

توعهههیف:  بهههروی رودخانهههه 

 اداث گردیدبیدواز سد ا

تفسههیر: تههامین آب شههرب و   

 کشاورزی

ارزش میراث گذشته: ااداث 

 84سال 

از رودخانههههه هههههای دائمههههی 

 اسفراین

68 3 47 

 

47 48 67 

شهههههههههرب 

 3شماره 

کیلومتری شمال شرق اسهفراین بها فاعهله     51 دسترسی:

 کم به جاده اعلی

به علت وسعت ، تپه هها مهان  از دیهد کامهب     قابلیت دید: 

 می شود

 همجواری با رشته کوه های رنگی رزش ها:دیگر ا

زیرسههاختهای سههد زمههین هههای    فعالیههت هههای انسههانی: 

 کشاورزی در اطراف

 آسیر پذیری در عور  تغییرا  جوی افاظت:

 آلودگی توسط انسان آسیر پذیری:

 وضعیت قانونی: افاظت قانونی

 سرویس امایتی: ندارد

 (5111اساح جدول پریرا و پریرا ): ویژگی های ژئومورفوسایت کانیون بر  8جدول 

 مدیریت و استفاده عرس کارتوگرافی ویژگی ژئومورفوسایت نام

توعههههیف:  دره ای تنههههگ و  کانیون

عمی  که رودخانه از آن عبور 

 می کند

تفسیر: دره آهرهی بها انحهالل    

شیمیایی که از تخریر سهقف  

 غار ایجاد شده است

ارزش میراث گذشهته: آههک   

وشن  ضهخیم  اورییتولین دار ر

 )سازندگان(

33 3 47 

 

31 47 67 

شهههههههههرب 

 3شماره 

 جاده از وسط دره عبور می کنددسترسی: 

  

  عدم محدودیت قابلیت دید خوب  قابلیت دید:

 همجواری با رودخانه دیگر ارزش ها:

 فعالیت های انسانی: جاده

  در مقابب انحالل شیمیایی اساح افاظت:

امرههان  در عههور  پهههن شههدن جههاده  آسههیر پههذیری:

 تخریر وجود دارد

  محدودیت ندارد وضعیت قانونی:

 ندارد سرویس امایتی:

 (5111: ویژگی های ژئومورفوسایت آبشار بیدواز بر اساح جدول پریرا )منب : پریرا و پریرا  3جدول 

 مدیریت و استفاده عرس کارتوگرافی ویژگی ژئومورفوسایت نام

 آبشههار

 بیدواز

اجم  توعیف: آبشار فصلی با

 آب کم

تفسیر: در سهازندهای آهرهی   

 شرب گرفته است

ارزش میههههههراث گذشههههههته: 

سههازندها آهرههی مربههو  بههه   

 ژوراسیک

 

54 6  47 

 

51 35 67 

شهههههههههرب 

 3شماره 

 در داخب کوه بدون جاده ماشین رودسترسی: 

 عدم محدودیت قابلیت دید:

همجواری با رشته کوه ها و اکوسیسهتم   دیگر ارزش ها:

 گیاهی و جانوری

 وجود ندارد عالیت های انسانی:ف

 افاظت: ندارد

 در عور  تغییرا  جوی آسیر پذیرآسیر پذیری: 

 وضعیت قانونی: محدودیت ندارد

 سرویس امایتی: ندارد

 

 



55 

 

 /مختاري، فرزین کیا، بهرام آبادي فوسایت هاي دره میالنو...ارزیابی قابلیت ژئومور
 

 (5111: ویژگی های ژئومورفوسایت الیه های رسوبی بر اساح جدول پریرا و پریرا ) 11جدول 

 دیریت و استفادهم عرس کارتوگرافی ویژگی ژئومورفوسایت نام

الیهههههه 

هههههای 

 رسوبی

توعههیف: الیههه هههای مههورب  

 رسوبی و به موازا  هم

تفسیر: جنس رسوبا  مارن و 

 کنگلومرا به عور  الیه الیه

ارزش میههههههراث گذشههههههته: 

 رسوبا  نئوژن

48 4 

47 

 

66 46 

67 

 نزدیک جاده آسان دسترسی: 3شرب شماره 

 عدم محدودیت قابلیت دید:

 دیگر ارزش ها: ندارد

 ااداث جاده خطو  انتقال نیرو عالیت های انسانی:ف

 در مقابب تخریر فیزیری اساح افاظت:

 آسیر پذیر در عور  استفاده انسان آسیر پذیری:

 وضعیت قانونی: محدودیت ندارد

 سرویس امایتی: ندارد

 

 
 تصاویری از ژئومورفوسایت ها منطقه میالنلو) منب : نگارندگان( (3شرب 

را، ابتهدا سهعی شهد تها عهوارض مههم و دارای       یه م شده بر مبنای مدل پریدر پژوهش انجا

پتانسیب منطقه شناسایی شود. انتخاب این ژئومورفوسایت ها بر مبنهای کمیهابی و جهذاب    

بودن و همچنین تناسر با شرایط طبیعی منطقهه عهور  گرفتهه اسهت. ایهن عهوارض در       

  نشان داده شده است. 11جدول 

 

 ويژگي هاي ژئومورفوسايت ها

(  تعیهین شهد)جدول   5111ویژگی های هر سایت بر اساح جدول ارائه شهده در پرییهرا )  

( و در آن ویژگی های سایت )توعیف، تفسهیر، ارزش میهراث گذشهته(،    11تا  6شماره 

( مدیریت و استفاده )دسترسی، 3شماره کارتوگرافی، تصاویر ژئومورفوسایت ها )شرب 
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قابلیت دید، دیگهر ارزشهها، فعالیهت ههای انسهانی، افاظهت، آسهیر پهذیری، وضهعیت          

 قانونی،سرویس های امایتی( بررسی گردید. 
 شده از ژئومورفوسایت های دره میالنلو : عوارض انتخاب11جدول 
 لندفرم نام ردیف

 غار نوشیروان 1

 دره آهری کانیون 5

 دریا ه سد بیدواز 4

 آبشار بیدواز 3

 الیه های رسوبی رسوبا  نئوژن 6

در ادامه با جم  بندی امتیازا  سپس میانگین گیری از نمرا ، ارزش هر سایت به شرح 

بهاالترین   77/15(. از مجموع امتیازا  دریا ه سهد بها نمهره   15)جدول  زیر به دست آمد

امتیاز را بدست آورد و به عنهوان سهایت برتهر دره میالنلهو شهناخته شهد. کمتهرین امتیهاز         

می باشهد. دلیهب ایهن امتیهاز پهایین جهذابیت ههای         5/8مربو  به الیه های رسوبی با نمره 

مهی باشهد. بهاالترین امتیهاز در     کمبود سرویس ههای پشهتیبانی و خهدماتی    پایین و بصری

متعل  به دریا ه سد اسهت کهه بهه علهت کمیهاب بهودن در        8/6 با بخش ژئومورفولوژی

با وجود محدودیت استفاده بیشترین امتیاز را به خود  ،منطقه و کیفیت پانورامیک و تنوع

ی متعل  به غار نوشیروان م 43/7اختصاص داده است و باالترین امتیاز در بخش مدیریت 

بدلیب محدودیت دسترسی و فصهلی بهودن امتیهاز کمهی را بهه       44/8باشد. آبشار با امتیاز 

 خود اختصاص داد.
 (5111های محدوده مورد مطالعه به روش پریرا و پریرا ): نتیجه نهایی ارزیابی ژئومورفوسایت15جدول 

                  ردیف

 ارزش 

 مران

ارزش 

علمی 

(ScV) 

ارزشهای افزوده 

(AdV) 

ارزش 

ژئومورفولوژی

ک 

(GmV) 

ارزش استفاده 

(UsV) 

ارزش افاظتی 

(PrV) 

ارزش 

مدیریتی 

(MnV) 

مجم  

ارزشها 

(TtV) 

 15 43/7 56/1 13/6 66/3 56/1 31/4 نوشیروان 1

 33/15 44/7 56/5 18/6 16/6 5 16/4 کانیون 5

 77/15 63/6 56/5 75/4 8/6 64/5 17/3 دریا ه سد 4

 44/8 36/3 5 36/5 47/4 48/1 33/1 ابشار 3

 5/8 15/6 6/1 65/4 18/4 76/1 44/5 الیه رسوبی 6
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 : مجموعه امتیازا  هر سایت در ارزیابی انجام شده در دره میالنلو )شهرستان اسفراین(14جدول 
 سایت با پایین ترین امتیاز کسر شده سایت با باالترین امتیاز کسر شده ارزش ارزیابی شده در هر سایت

 ابشار بیدواز دریا ه سد زش علمیار

 الیه های رسوبی دریا ه سد ارزش های افزوده

 الیه های رسوبی دریا ه سد ارزش ژئومورفولوژیک

 ابشار بیدواز غار نوشیوران ارزش استفاده

 غار نوشیران کانیون و دریا ه ارزش افاظتی

 الیه های رسوبی غار انوشیران ارزش مدیریتی

 

گیرندگان را در مورد ههر یهک از سهایت هها بها توجهه بهه معیارههای          تصمیم 14 جدول

 ارزشیابی آن ها از باالترین تا پایین ترین امتیازهای کسر شده یاری می دهد. 

 
 نتيجه گيري 

ها عت عن نیو سودآورتر نیاز بزرگتر یریجهان،  یاز کشورها یاریدر بس یگردشگر

ه عدر اال توس یکشورهااز بسیاری ( و5: 1431)ابراهیم دهرردی،  شودی سوب محم

عامب مهم در توسعه اقتصاد منطقه ای خود درک کرده ه لرا به منز یگردشگر یتاهم

 ی،شگردگر توسعه به کافی توجه ر عودر (. Yang & Fik, 2014: 144اند)

 یشگردگر توسعه که ا ر ،ستاامران پذیر  ستاییو رو یشهر ارپایدی  توسعه

 یها یژگیو اف  ،جتماعیا هفار دیجاا  ،مهاجر کاهشو  ییزدافقر  موجبا ستاییرو

 ،فرهنگیو  طبیعی مناب  اف  ،فرهنگی  تباطاار ،سنتی بافت اف  ،سنتی فرهنگ

 اریمدو دا ورزیکشا یها فعالیت رکنادر  شغلی یها فرعت دیجاو ا ملی ورغر تقویت

از  مناط  ینا  نجا راه یگانهو  ساخت هداخو همافررا  دهفتاو دورا ستاییرو مناط در 

 می یشگردگر همچنین (.1484ری، اجتماعی و اقتصادی است )قاد  مشرالو  مسائب

 ایبر مناسبی مددرآ منب  ورزی،کشا یها فعالیت مناسر جایگزین یک انعنو به دناتو

 یشگردگر ،ینا بر ونفزا .نیستند ورزیکشا به درقا لسااز  فصولیدر  که باشد یادفرا

 مرمب فعالیت دیجاا بارا  ستاییو رو یشهری  توسعه یندآفر دبهبو  موجبا نداتو می
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 زیسا کترمشا بستردر  یها ارخانو مددر آ یشافزو ا ییزا لشتغاا ورزی،کشا بخش

 (. 1485 ،سقاییو  دییز)پاپلی  زدسا پذیر نمراا ،شگردگر شپذیر یندآفردر 

سههان، قابلیههت هههای  ، بهها بازدیههدهای میههدانی از منطقههه و نظههر کارشنا  پههژوهشدر ایههن 

گردشگری لندفرم ها، مورد ارزیابی قرار گرفهت و تعهدادی از آنهها انتخهاب گردیدنهد.      

را بههها تحلیهههب ابعهههاد علمهههی و مرمهههب، ارزش یهههسهههایت ههههای منتخهههر بهههه روش پری

و محافظههت و ارزش مههدیریتی مههورد مطالعههه قههرار   کههاربریژئومورفولههوژیری و ابعههاد 

 گرفتند. 

بیانگر رتبه بنهدی و تعیهین امتیهاز ژئومورفوسهایتهای منتخهر       عهاین مطالااعله از  جینتا

بهه خهود اختصهاص داد. همچنهین      دریا ه سدبیشترین ارزش علمی را  بطوری که است.

رسهید. بیشهترین    دریا هه سهد  تی نیهز بهه   ظبیشترین ارزش ژئومورفولوژیک و ارزش افا

تعله    غار نوشهیروان ز به مدیریتی نی باالترین ارزش و به الیه های رسوبی ارزش کاربری

 غهار نوشهیروان  و  کهانیون ، دریا ه سهد . در مجموع امتیازا  نیز بیشترین امتیاز به گرفت

بر این اساح به نظر می رسد دره میالنلهو دارای قابلیهت بهاالیی جههت فعالیتههای      رسید. 

 مربو  به ژئوتوریسم می باشد. 

ههای تفریحهی و درآمهدزایی بهرای      ژئوتوریسم و فعالیتهای مرتبط با آن عالوه بهر جنبهه  

مردم منطقه ابعاد آموزشی و فرهنگی و نیز اهداف محهافظتی را در بهردارد کهه ایهن امهر      

اهمیت این نوع گردشگری را بارز و ویژه می سازد. اسهتفاده از روشههای پذیرفتهه شهده     

جهههانی بههرای ارزیههابی سههایتهای زمینههی کمههک مههی کنههد تهها در سههطح بههین المللههی      

ایتها قابلیت معرفی و مقایسه داشته باشند و این خهود گهامی در جههت جلهر     ژئومورفوس

توجها  بیشتر و ارتقهاء سهطوح بههره بهرداری و افاظهت از ایهن میراثههای طبیعهی مهی          

باشد.روش مورد استفاده در این پژوهش که برگرفتهه از روش پیشهنهادی پریهرا و پریهرا     

ی گردشهگری ارائهه مهی    ریزی توسهعه دیدگاه جامعی در جهت برنامه ( می باشد 5111)

روش ارزش های تجمعی مربو  به ژئومورفوسهایت هها و مشخصهه ههای      در این .نمایند

اکولوژیک زمین مشخص شده و به دقت مهورد ارزیهابی قهرار     و علمی، هنری، فرهنگی
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ان مهی تواننهد بها    نهدگ و با توجه به رتبه بندی ااعله، مدیران و تصهمیم گیر گرفته است 

 بپردازند. ها ی علمی مستدل به تصمیم گیری برای ارتقای ژئومورفوسایت پشتیبان

 
 مأخذ

ه عتوس در یستیاکوتور و ییمذه ،یوام  فرهنگتنقش (؛ 1431ی، دهرردی، )میابراه .1

 .3شماره سال سوم، ،یگردشگر یامه فماصلنف ابرکوه، یگردشگر

ری در  ابهار، مجله (، زمین گردشگ1481ااراری رود، محی الدین، شاهرخی گرد، ژیال) .5

 .36-64، عص 67ی علوم زمین، شماره 

 اهیم(همفو  ته)ماهیی  گرهشدگر(؛ 1486) ی،دهمه ،سقاییو  محمداسین دی،یز پاپلی .4

 .سالمیا دشاو ار فرهنگ  وزار را اهنتشو ا پاه  نمازاهس

ول، نور،  اپ ا امیانتشارا  پ سم،ی(. ژئوتور1431عدر) یبهزاد و بهرام نروئ  لو،یاا  عل .3

 .تهران

(، ارزیابی ژئومورفوسایت های 1433شایان، سیاوش، هاشمی، فاطمه زهرا، دهستانی، هدیه) .6

شهرستان نیشابور با استفاده از مدل پرییرا، فصب نامه مطالعا  جغرافیایی مناط  خشک، سال 

 .18-44،عص51پنجم، شماره

ارزیابی قابلیت (، 1435فخری،سیروح، هدائی آرانی، مجتبی، رایمی هرآبادی، سعید) .6

ژئومورفوسایت های ناایه ی مرنجاب در توسعه گردشگری از طری  مقایسه ی مدل های 

-151ژئومورفوتوریستی، دوفصب نامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، شماره اول، عص

114. 

و  سمیبر روند تحوال  ژئوتور ی(. مرور1431) دهی،سعیفخار ر؛یعز  ا..؛ کرم ،ام ،یقنوات .7

 .نهم ن،سالیسرزم ییای،فصب نامه جغراف ران،یمورد استفاده آن در ا یمدل ها

 یها تیظرف یابی( ارز1436)دیام ،یمانیمهوش؛ نژاد سل ،ینداف سنگان ه؛یسم ان،یکاو .8

 یمل شیهما نی، پنجمSWOTبا استفاده از مدل  یاستان خراسان شمال یستیزئومورفوتور

 .یژئومورفولوژ یرانیانجمن ا
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(، ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مران های ژئومورفیری اوضه آب 1483مختاری، داود) .3

، 18ریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ، جغرافیا و توسعه، شماره

 .57-65عص

(، دریچه ای نو به سوی عنعت گردشگری 1487مقصودی، مهران، نروئی عدری، بهرام) .11

 .61-63، عص63ایران، فصب نامه سپهر، شماره 

(، 1431مقصودی، مهران، علیزاده،محمد، رایمی هرآبادی، سعید، هدائی آرانی،مجتبی) .11

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر، فصلنامه مطالعا  

 .33-68،عص13مدیریت گردشگری، سال هفتم،شماره 

(، ارزیابی 1436میر کتولی، جعفر،زنگی آبادی،زینر، افالکی،زینر،موسی زاده،اسین) .15

میراث زمین شناختی در ژئوپارک  شمه باداب سور  با روش های پرییرا و رینارد،فصلنامه 

 .516-551،عص51برنامه ریزی منطقه ای، سال ششم، شماره

 محمد، علیزاده، مجتبی، آرانی، هدانی هرآبادی،سعید، رایمی ابراهیم، مقیمی، .14

سنجی زئومورفوسایت های جاده ای با ژئومورفوتوریسم و قابلیت  ،(1431)اروجی،اسن

 کاربردی تحقیقا  کاشان، نشریه-بهره گیری از روش پری یرا :مطالعه موردی آزادراه قم
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