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و :و  و شکر ريتقد

 

نشينيو ررهنخستو سپاسو بير انو رپ ردگارو يکتاو راو هکو هستيو و و و و و و و و   
هم
 انو علمو  و دانشو فتخرممانو نمودو  و ووهو مانو بخشيدو  و هبو طريقو علمو  و دانشو رهنمونمانو شدو  و هبو 

و  ساخت.چينيو ازو علمو  و فعرفتو راو ر زيمانو 

چنو و ياستاندارو محترمو جنابو آاقزحماتو تو اهو  و يو حماردو اداهمو الزمو استو اتو ازو و و و 
هم
،و يو  و منابعو استاندارو يامورو اقتصادو ينو فعا نتو هماهنگو يو مهندسو بهنامو جوو  و 

دا ندو متعالو آرز يو سالمتيو  و و ازو  اهتحولو اداري،و مدريانو  و کارمندانو محترمو اينو مرکزو شکر و  و قدردانيو ک دهو  و ربايو آن و و يو ،و نوسازيزيدفترو ربانهمو ر

و شادکاميو داشتهو باشم.و 

چنينو ازو رياستو محترمو دااگشنهو محققو اردبيليو و هبو عنوانو مرکزو مجميو طرحو  و تماميو سازمان
هم

سازيو اينو ژپ هشو ياريو ماو راو ردو تهيهو  و آمادهو اهو  و افماديو هک

و ک دندو امکلو تقدريو  و شکر و راو دارم.و و 
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 دهيچک

به دنبال است که  ياز گردشگر ينوعسم يژئوتور    

و  يشناسنيزم يهاها و لندفرماستفاده از جاذبه
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 يجامعه بوم يو اجتماع يدر توسعه اقتصاد يکيژئومورفولوژ

سم ين امر ژئوتوريبه ا دنيرس يدار است. برايو توسعه پا

و  يحفاظت ،يعلم يارهايها و معانواع شاخص از يامجموعه

ن پژوهش يدر ادهد. يقرار م يابيرا مورد ارز يگردشگر

در توسعه سم يژئوتورنقش استان و  يگردشگر يهانهيزم

با توجه به اهداف قرار گرفته است.  يابيمورد ارزپايدار 

-کتابخانه يهااستفاده از روشن مرحله با يپژوهش در اول

 يگردشگر يت هايقابل يدانيم يهاشيمايو پ ياسناد-يا

 يو دسته بند ييمختلف شناسا يهانهيل در زمياستان اردب

از  يان پژوهش با استفاده از مجموعهيدر ان يشدند. همچن

 يو گردشگر يسميت و توان ژئوتوريقابل ،يعيطب يارهايمع

 يبرا .گرفتقرار  يو بازشناس يابيل مورد ارزياستان اردب

 يسلسله مراتب ليتحل نديفرا يبين کار از روش ترکيانجام ا

مورد استفاده  ياستفاده شده است. پارامترها يو منطق فاز

، فاصله از غارها و يارتفاع در پژوهش عبارتند از طبقات

آبگرم، فاصله  يهاهفاصله از چشم ن،يزم يآبشارها، کاربر

-اچهيفاصله از در ،يليفاصله از مناطق فس ا،هاز رودخانه

،  مياقل کوهها،قله فاصله از  ،يو مصنوع يعيطب يها

. از اهفاصله از تاالب ن ويب زمي، شياراض يبارش، واحدها

ها و از روش داده ياستانداردساز يبرا يروش منطق فاز

AHP ارها استفاده شده است. مراحل فوق يمع يدهجهت وزن

ن ياج ينتا انجام شده است.   Arcmapافزار ط نرميدر مح

ت يشده از قابل يبندک نقشه طبقهيمرحله به صورت 

ج پژوهش ياستان به دست آمد. بر اساس نتا يستيژئوتور

به صورت مناطق با توان از استان درصد  62 حدود

مناطق  ني. اشده است ياد طبقه بنديز يليخ يستيژئوتور

. در قرار دارند استان يو جنوب يمرکز يهاعمدتا در بخش

 يهادهيسبالن پد يوجود توده آتشفشان ليمناطق به دل نيا

 هاآبگرم، آبشارها و غاره يهامثل چشمه يکيژئومورفولوژ

است. وجود شهر  اديتمرکزشان در منطقه ز اچهيها و درتاالب

 ياسک ستيآبگرم آن، آبشار سردابه، پ يو چشمه ها نيسرع

 نيمشگ يآبگرم شهرها يآلوارس، آبشار آلوارس، چشمه ها

قله سبالن باغات و مراتع و رودخانه  اچهيدر ر،يشهر و ن

 کههستند  ياز موارد يسبالن همگ يپر آب دامنه ها يها

را از نظر  ييباال تيبخش از استان قابل نيباعث شده است ا

 نبا توا مناطقگر يز داداشته باشد.  هاژئوتوريستجذب 



 

 س

 

ن مناطق يدر ااستان است.  يجنوب يهابخش يسميژئوتور يباال

مانند مناطق  يستيژئوتور يهاو توان يشناسنيط زميز شراين

ن مناطق از توسعه و رونق ينسبت به ا ياست ول يمرکز

ژه ياستان به و يبرخوردار هستند. مناطق شمال يکمتر

ط يل شرايآباد به دلله سوار و پارسيب يشهرستانها

نسبت  يکمتر يستياز توان ژئوتور يشناسنيو زم يتوپوگراف

 يهانهيبرخوردار بوده و عمدتا در زم يمه جنوبيبه ن

 افته اند. يتوسعه  يکشاورز

ل سلسله يند تحليل، فرايسم، اردبيژئوتور د واژه:يکل

داري، توسعه پايبازشناس، يمراتب
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 مقدمه -1-1

-نيدر سطح ب يت گردشگرير اهمياخ يهادر دهه          

هم از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد  يالملل

ش بوده يدر حال افزا ياسابقهيطور بهمواره و به يارز

ر ياخ يدر سالها(. 6002، 1)توماس و همکاراناست

 ياژهيت ويع نقش و اهميعنوان واژه نو و بد سم بهيژئوتور

ان ين ميکشورها داشته است. در ا يدر توسعه صنعت گردشگر

ار قابل يبس يلهاياز پتانس يرغم برخوداريران عليکشور ا

-د بهرهيد و شايتوجه تاکنون نتوانسته است، آنچنانکه با

نرو در ين صنعت داشته باشد. از ايزم را از اال يريگ

 يستيژئوتور يهايها و توانمندر شناخت جاذبهياخ يسالها

د از مناظر يبازد يزه گردشگران برايش انگيهمگام با افزا

 ران قرار گرفته استين و مدالمورد توجه مسئو يعيطب

 (.1936ساالر،)ديو

 

 مسئله انيب -1-2

دار در سطوح يپا عهتوس ياز عوامل اصل يگردشگر     

است که در  يطيست محيو ز ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد

 يعت گرديبه موضوع طب ياکرد گستردهير روياخ يسالها

ن صنعت يتوسعه ا .(25: 1932و همکاران،  يداشته است)پاپل

ع درآمد ين بهبود توزيو همچن يکاريدر کاهش ب ينقش مؤثر

و همکاران  يدولت دارد)قنوات يش درآمدهايو افزا

 و يمل اقتصادشبرد يپ در تنها نهصنعت نيا .(1931:32

از  يعارو  زهيپاک يصنعتبلکه دارد  نقش يارز يدرآمدها

توسعه به  يابيدست منظور ست بهيط زيمححافظ و  يآلودگ

 ينيبشيپ (. بنابر1935ه و همکاران،يداراست)زنديپا

 2/1به  گردشگرانتعداد  6060سال در يرگردشگيسازمان جهان

 به عنوان يگردشگرصنعت توسعهد. يرسنفر خواهد  ارديليم

 يامنطقه توازن عدم کاهشمنظوربه  ياستراتژو راهبرد ک ي

 وروستا  انيم ينابرابرل يتعد يراستا در ينيسرزمو 

 ا،يمزاو  منابع ،فرصتهانظر از شهر و محروم مناطق 

 (. 6006:56، 6)ميلساستر يناپذاجنتابو  ياساس يضرورت

                                                 
1-  Thomas et al 

2-  mills 
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ع نفت و يبعد از صننننا يامروزه صننننعت گردشنننگر     

، 1)فنلشودين صنعت بزرگ جهان محسوب مي، سوميخودروسنناز

 ياز منابع مهم درآمد يکي ين گردشنننگريبنابرا(. 6006

عداد ز يبرا ها ياديت به حسنننناب  ياز کشنننور هان  ج

 يادهيپد ي(. صنعت گردشگر9، 1931 يو کزاز يد)ثروتيآيم

، ي، فرهنگياسننت که جامعه را در بعد اقتصنناد يچند بعد

ماعيورزشننن حت يط پيو مح ي، اجت قرار  ريتأثرامون ت

 (.6006، 6)هال و پيجدهديم

ط يشرابه بسته و  يبعدچند  يتيماه با يگردشگر    

با   (.9،6000:59)کاتراست يمتنوع انواع يدارا ،يطيمح

، ي، صنعتي، فرهنگيمختلف اجتماع يهاتيتوجه به قابل

تواند وجود داشته يک منطقه خاص ميکه در  يعيو طب يخيتار

مورد اشاره  يهانهيو رونق آن در زم يباشد موضوع گردشگر

 رد.يار متنوع و در سطوح مختلف صورت گيتواند بسيم

ت خود يزان جذابيمتناسننب با م يگردشننگر يهاجاذبه     

خنننود جلنننب .نند. در  يتوانند گردشگران را به سو يم

ت ياهم يها دارادهين پديننه، سننناختار جذاب اين زميا

و بخصنننوص  يعيطب يهاجاذبه(. 9-6006:1، 5)کارتنراسنننت

در  يشنننناسننننيو زم يمربوط به ژئومورفولوژ يهادهيپد

توجه و اسننتقبال گردشننگران ار مورد ير بسننياخ يهادهه

 (يگردشنننگرني)زمسنننميژئوتورعت قرار گرفته اسنننت. يطب

 ينوع يگردشنننگر صننننعت يهارمجموعهيز از يکيبعنوان 

ر با شتاب ياخ يهادر سالکه عت محور اسنت يطب يگردشنگر

 خود يبه سننورا  ياديز عالقمندان افته ويگسننترش  ياديز

و رشنند  يگردشننگر يهارشننتهگر يد بهنسننبت و نموده جذب 

با  ين شاخه از گردشگريا .استداشنتهرا  يشنتريبتوسنعه 

 يشننناسنيو زم يکيژئومورفولوژ يهادهيش پديو نما يمعرف

ظت از ا يبرا فا بل تخريگردشنننگران و ح قا ب و ين در م

 يديدر ارائه شکل جد يسع يعيو طب يانسننان يهايدسنتکار

 ت را دارد.يعت طبيو سالم با محور يعيطب ياز گردشگر

 يگردشگر يسم هر دو نوعيسم و ژئوتورياکوتور        

ها و ب منابع و جاذبهيشوند که عدم تخريمسئوالنه محسوب م

دار را در برنامه يسم پايتور يمحورها يبه طور کل

                                                 
1-  fennel 

2-  Hall and page 

3-  Cater   

4-  Cartner 
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دار، به يدهند؛ توسعه پايخود مد نظر قرار م يهايزير

 يتوانمندساز يسم، در پياز اهداف مهم ژئوتور يکيعنوان 

و  يلدرميباشد)ايم يجامعه بوم يو اجتماع ياقتصاد

جاد يا ياز راهها يکين يش سرزمي(. آما1930:113؛يرسنجيم

 ياز اهداف اساس يکيباشد. يک منطقه ميدار در يتوسعه پا

ن يو توسعه بر اساس ا يطيمح ين شناخت توانهايش سرزميآما

شناخت  ياز راهها يکيسم يباشد. ژئوتوريها مييتوانا

جاد يق جذب گردشگر و اياست که از طر يطيمح يتوانها

ن و توسعه يش سرزميتواند به آمايم يگردشگر يهانهيزم

 يهاهنيزم يين پژوهش با هدف شناسايدار کمک کند. در ايپا

سم ينه ژئوتوريل، مخصوصا در زمياستان اردب يگردشگر

ن صنعت در توسعه همه جانبه استان مورد يااثرات توسعه 

انجام  يل قرار خواهد گرفت. برايه و تحليو تجز يبررس

استفاده  GISو  يمختلف آمار يهان کار از ابزار و روشيا

خواهد شد مناطق مستعد  ين پژوهش سعيخواهد شد. در ا

ن مناطق ياز ا يپهنه بندشده و نقشه ييسم شناسايژئوتور

بوده و  يه شود. پژوهش از نوع کاربرديتهدر سطح استان 

جذب گردشگر در جهت کمک به توسعه  يهانهيج آن در زمينتا

 استان به کار خواهد رفت. 

 (  يو فرع يهدف انجام طرح ) اهداف اصل -1-3

 يتوان براير را ميبا توجه به موضوع پژوهش اهداف ز

 ن پژوهش در نظر گرفت.يا ياجرا

 يالف: اهداف اصل

ه نقشه يو ته ين گردشگريمناطق مستعد زم ييشناسا -1

 سم استان.يژئوتور يبندپهنه

 ين گردشگرياثرات توسعه زم ريتأث يابيو ارز يبررس -6

 بر توسعه استان.

 يب: اهداف فرع

ل و ياستان اردب يسميمناطق ژئوتور يت بنديالو -1

 .يگردشگر يمناطق با توان جذب باال

کمبودها و علل ناشناس ماندن مناطق  ييشناسا -6

 استان. يگردشگر

 قيضرورت انجام تحق -1-4

ن ياز مهمتر يکيبه عنوان  يامروزه صنعت گردشگر       

شننود. يم ياز کشننورها تلق ياريدر بسنن ييمنابع درآمدزا

در کنار توسعه مناطق  يشغل يهاجاد فرصتيو ا ييدرآمدزا
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صننننعت اسنننت. ن يمهم ا يهاتياز مز يمسنننتعد گردشنننگر

ن صنعت يا يهارشاخهياز ز يکيز به عنوان يسننم نيژئوتور

ل با يبرخوردار اسننت. اسننتان اردب يين توان باالياز چن

ر مناطق يباال نسننبت به سننا ييايدر عرض جغراف يريقرارگ

برخوردار اسننت. وجود  ينييپا يين دمايانگيکشننور از م

سننبالن در کنار  يبلند و توده آتشننفشننان يکوهسننتانها

ر در بخش ينظ يب يهاز و جنگليسننرسننبز و حاصلخ يهاشنتد

 يکيو ژئومورفولوژ يشناسنيمختلف استان در کنار تنوع زم

 ينيآبگرم، استان را از نظر جذب گردشگران زم يهاو چشمه

ن يا يقرار داده اسننننت. در کنار تمام ييدر رتبه باال

 ياستان به خوب يسمياز مناطق ژئوتور ياريها بسييتوانا

شتر مناطق استان ينشده و ناشناس مانده است. ب ييناساش

ط يم نسننبتا پرباران و شننرايل وجود اقليل به دلياردب

اسننت  ين در حاليدارند. ا ييباال يطيتوان مح يکوهسننتان

ن يدر سطح استان همچون شهر سرع يمحدود يهاکه تنها بخش

 مورد توجه قرار گرفته و از توسعه برخوردار شده است. 

از مناطق اسننتان  يارياسننت که در بسنن يدرحالن يا

تواند از يوجود دارد که م ياريبس يسميژئوتور يهادهيپد

سنناز توسعه و رونق نهيق جذب گردشننگر و امکانات، زميطر

ل ناشننناس ماندن جزم مناطق يبه دل يآن مناطق شننود ول

اند.  با توجه به مسننائل گفته برخوردار اسننتان شنندهکم

در رابطه با  ياسنننت تا پژوهش جامع شنننده در باال الزم

ن صنعت ياستان صورت گرفته و نقش ا يسميژئوتور يهاتوان

سعه پا سيدر تو ستان مورد بررر قرار  يابيو ارز يدار ا

 رد.يگ

 ق يا سواالت تحقيات يفرض 1-4-1

ن توان و يشتريک از مناطق استان از بيکدام  -1

 برخوردا هستند؟ يسميت ژئوتوريقابل

را  ريتأثن يشتريب يچه عامل يعيطب يده هاين پديب -6

 ؟استان دارند يستيت ژئوتوريدر قابل

در توسعه  يگردشگرنيسم و رونق زميا ژئوتوريآ -9

 دارد؟ يدار استان نقشيپا

 

  نه پژوهش:يشيپ -1-6

دارد،  يک چارچوب نظرياز به يق نيهر تحق         

است که فرد پژوهشگر براساس آن  ييالگو يچارچوب نظر
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ص يجاد مساله مهم تشخيکه در ا ين عوامليدرباره روابط ب

به طور  يکند. چارچوب نظريم يپردازهياند نظرداده شده

ق( ينه تحقيشي)پ يقات قبليج تحقياز نتا يستيبا يمنطق

ل يدر تکم يجاد چارچوب نظريرد. ايرامون مساله نشات گيپ

ها و آزمون آن يسازهيق به فرضيه تحقدرک پژوهشگر از مسال

 يق مبناينه تحقيشيپ يکند. همانگونه که بررسيکمک م

ز يخوب ن يک چارچوب نظريدهد، يل ميرا تشک يچارچوب نظر

 يهاهين فرضيتدو يالزم برا يمنطق يخود، مبنا يدر جا

به عمل  يبا توجه به جستجوآورد. ير را فراهم ميپذآزمون

 يهانهيزم يبازشناس »تحت عنوان  يآمده، تا.نون پژوهش

استان  يهمه جانبه يسم بر توسعهيژئوتور ريتأثو  يگردشگر

که با  ييهااز پژوهش يبرخانجام نشده است. « لياردب

دارند عبارتند  يکينزد ين پژوهش ارتباط موضوعيموضوع ا

 از:

 يهاتيقابل ي( به بررس1931و همکاران ) يماني     

مره و هرمزگان با يس يمنطقه يهاتيژئومورفوسا يسميژئوتور

 يهااند و وجود جاذبهپرالونگ پرداخته روش از استفاده

را علت   يو ورزش ي، فرهنگي، باستانيخي، تاريعيطب

-ن مناطق دانستهيدرا ينه گردشگريباال در زم يهايتوانمند

 اند. 

سننم در ينقش ژئوتور ي( در پژوهشنن1936وسنناالر)يد      

نوشهر  يشهرستانها يساحل يشهرها يدار فرهنگيتوسعه پا

 يها افتهيرا مورد مطالعه قرار داده اسنننت.  و چالوس 

 يلهايتها و پتانسيکه با توجه به قابل دادق نشان يتحق

توانند ين شهرستانها ميموجود در محدوده مورد مطالعه، ا

ستا سعه پاالم يدر را  عنوان قطب به يدار فرهنگيحظات تو

   .در کشور مطرح گردند يستيژئوتور يها

( با استفاده از روش پرالونگ 1936)يو بهرام ييروستا   

پل دختر  يتاالب ها يسنننتيژئوتور يها يتوانمند يابيارز

ن يل کامل اين پژوهش، ضنننمن تحليرا انجام دادند. در ا

 يشناخت ييباي، زي، اقتصاديعلم يمکان از لحاظ ارزش ها

ن يا يسننتيژئوتور يها ين توانمنديب ي، ارتباطيو فرهنگ

ف اهداف يد. به دنبال توصننيجاد گرديگر ايکديمنطقه با 

سا يابيارز يو روش ها شنا پل  يتاالب ها يها يژگيو ييو 

 ين پژوهش نشان داد که ارزش علميج حاصل از ايدختر، نتا

س ييبايو ز سا يشنا سبت به  شده ن ارها ير معيمکان طرح 
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که ارزش  ياول و دوم را کسنننب نموده، در حال يه هارتب

ن ين تريين مکان پايا يار بهره وريو شنندت ع ياقتصنناد

 از را به خود اختصاص داده است.يامت

کاران) يقنبر           ند يابي( ارز1936و هم  يتوانم

کندوان  يروستا يکيژئومورفولوژ يهامکان ين گردشننگريزم

اهداف پژوهش،  يرا  انجام داده اند. آنها در راسنننتا

عات مورد ن نه اياز را از طرياطال خا تاب نابع ک و  يق م

کرده و با اسنننتفاده از روش  يجمع آور يدانيات ميعمل

ل قرار يه و تحليو ارزش افزوده مورد تجز يارزش علم

 يها نشان داد که ارزش علم يج حاصل از بررسيدادند. نتا

نسبت به ارزش افزوده  ييت بااليموجود ارجح يت هايساژئو

ه ين مسنناله نشننانگر عدم سننرمايباشنند و ا يدر آن ها م

 يرسنننناخت ها، معرفيجاد زيافته در ايجهت  يها يگذار

 يداخل يآژانس ها يتوجه يو ب يسنننتيژئوتور يده هايپد

اسنننت.  يتورها در مناطق نمونه گردشنننگر يبرگزار يبرا

از نظر ارزش  يصننخره ا يخانه هان مشننخص شنند که يهمچن

سا يافزوده و ارزش علم سبت به  ساين موجود  يت هاير ژئو

ت يو سطح جذاب يباشناختيهستند که از ز ييت بااليدر ارجح

 رد. يگينشات م يصخره ا يخانه ها يباال

تحت عنوان  ي( در پژوهش1939) يسبزوار يارباب          

سم در توسعه يژئوتور يتهايها و قابليتوانمند يابيارز

دار سراب يسم در توسعه پاينقش ژئوتور  يدار به بررسيپا

 ييج نهايدربند در استان کرمانشاه پرداخته است. نتا

 يت مطلوبيفيک يط فعلينشان داد که سراب دربند در شرا

دار دارد و با تّوجه يسم و توسعه پايتوسعه ژئوتور يبرا

، يو گردشگر يحفاظت ،يعلم يارزشها يو برابر يبه هماهنگ

قرار دارد، هر چند که هنوز آن را  يداريط پايدر شرا

در سطح باال به شمار آورد.  يستيک منطقه ژئوتوريتوان ينم

توان  يط فعلين منطقه در شرايتوان گفت اين حال ميبا ا

دار شهر صحنه را دارد. يدر توسعه پا يرگذاريتأث

د با يسراب بان يا يستيژئوتور يزين برنامه ريبنابرا

گام به گام  يو ارتقا يو اقتصاد يابيکرد بازاريرو

ز يآن در ادامه ن يداريسم باشد تا پايژئوتور يارزشها

سم ينقش ژئوتور ي( در پژوهش1932) يو بدر يديجد .حفظ گردد

اقتصاد  يو ژئوپارک را به عنوان عناصر کارآمد در ارتقا

العه قرار در استان کرمانشاه مورد مط ييو روستا يشهر
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 در اورامان-پاوه ج پژوهش نشان داد منطقهيدادند. نتا

 -يشناختنيزم يهاجاذبه بودندارا  با کرمانشاه استان

 مناسب، مياقلو  منحصربه فرد عتيطب، يشناسختير نيزم

، يمحل جوامع، يخيتارآثار  ،ياجتماعو  يفرهنگ يهايژگيو

 و يطيمح يهايژگيور يساو  يدستع يناصو رسوم  وآداب 

 عنوانتحت  يعيطب يگردشگر يمقاصد اصلاز  يکي يعيطب

 يعرب عامرباشد. يمژئوپارک عنوان به  يمعرف وسم يژئوتور

 يسميژئوتور يها يتوانمند ي( در پژوهش1933و همکاران)

 يدار گردشگريتوسعه پا يرا برا ينمک يگنبدها يناهموار

ج پژوهش نشان داد يقرار دادند. نتا يابيمورد ارز

سم يدر جذب تور ييباال ييت و توانايقابل ينمک يگنبدها

 دارند. 

سم و يژئوتور ي( در پژوهش1932)يجان پرور و قربان      

قرار  يدار استان هرمزگان را مورد بررسيپا يگردشگر

ن ياز جمله مهمترپژوهش،  يافته هايدادند.  بر اساس 

 يک مکان دارايبه عنوان  ن منطقه رايکه ا ييها يژگيو

توان جنگل  يکند، م يم يمعرف يسميات بارز ژئوتوريخصوص

ا و سواحل يفراوان، در يحرا، رودخانه ها و چشمه ها يها

 يسميره قشم )تنها منطقه ژئوتورير متعدد مانند جزيو جزا

ر ينظ يب ينمک ين گنبد هايونسکو( و همچنيثبت شده در 

و  ين پژوهش بررسيهدف از ا يرا نام برد. به طورکل

استان  يخيو تار يو فرهنگ يعيطب يل هايپتانس ييشناسا

   هرمزگان است.

 اتيادب ليتحل ي( در پژوهش1933پور و رامشت) ييآقا     

قرار  يو بررسنن يابيرا مورد ارز رانيدر ا سننميژئوتور

در  سنننميوتوريژ اتيادب يپژوهش بررسننن نيهدف ادادند. 

 هيو ارا يکم يمحتوا ليبا اسنننتفاده از روش تحل رانيا

 33منظور تعداد  نيآن اسنننت. بد تياز وضنننع يکل ينما

ش-يعلم سميوتورئمقاله ژ در بازه  يجيترو-يو علم يپژوه

قرارگرفته است.  ي( موردبررس1933-1932ده ساله ) يزمان

توجه محققان و  شينشننننان دهنده افزا قيتحق يها افتهي

شد چاپ مقاالت ژ سعه  يدر مجالت علم سميوتورئر ست. تو ا

 بيباشنند و تخر يم سننميوتورئژ فيمولفه تعار نيمهم تر

کل پ نيبه عنوان مهم تر زيها ن دهيپد  يشنننرويمشننن

ست. حدود  انيب سميوتورئژ صد مقاالت از روش  59شده ا در

 33اند و  ده( اسنننتفاده کريفيو ک ي)کم يبيترک قيتحق
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هسننتند. مقاالت  ياهداف کاربرد يدارا زيدرصنند مقاالت ن

 نيمجله چاپ شده اند که مجالت علوم زم 56در  سميوتورئژ

صلنامه جغراف مقاالت  نيشتريمقاله ب 3با  يعيطب يايو ف

دانشننگاه و  22از  يرا منتشننر کرده اسننت. پژوهشننگران

 سننميوتورئژ اتيموسننسننه در انتشننار مقاالت و رشنند ادب

 زيتهران و تبر يشننارکت داشننته اند که دانشننگاه هام

 تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده اند. نيشتريب

 سننميژئوتور يابيرزا ي( در پژوهشنن1933وهمکاران) يجعفر

مورد  السيبر اسنناس روش فاسنن را  قزل اوزن زيحوضننه آبر

ن مدل، يف شنننده در ايتعر يهااريمعپژوهش قرار دادند. 

، يکياکولوژ-يرند: علميگ يقرارم يدر شنننش گروه اصنننل

صاديشناخت ييباي، زي، فرهنگيحفاظت س ي، اقت ل يو پتان

ن مدل، مشخص يلندفرم ها در ا يابيمورداستفاده. با ارز

ستان، دربند قاطرچ يد که دودکش هايگرد و  يجن، قلعه به

سب حداکثر امت ينمک يگنبدها  ياز علميچهرآباد به علت ک

سب تر يکيو اکولوژ ساين ژيبه عنوان منا ت ها انتخاب يو

ن يس هم در ايبلق يخچالي يرک هايدند و لندفرم سنننيگرد

 .از را کسب کردين امتيان کمتريم

ن ييتع ي( در پژوهشننن1932و همکنناران) يرجب       

س ست هايراهبردها و  سعه ژئوتور يا ستان يتو شهر سم در 

شک شهريم ات و مطالع يطرا مورد مطالعه قرار دادند.  ن 

منطقه  يسننتيژئوتور يده هايکه صننورت گرفت پد يقاتيتحق

نقاط  16منطقه تعداد  يشنندند و برا يو معرف ييشننناسننا

د ينقاط تهد 16نقاط فرصنننت و  15نقاط ضنننعف،  16قوت، 

 يج آنها به صورت جداوليقرار گرفت و نتا ييمورد شناسا

  ده است.يارائه گرد

 يت هايظرف ي( در پژوهشنن1932) ياضننير و يلشنن ر      

سعه ژئوتور سمنان يتو ستان  ستفاده از را  سم در ا با ا

ن يجه حاصننل مبينتقرار دادند.  يبررسننمورد  SWOTمدل 

ن امر اسننننت که منطقه مورد مطالعه از نقاط قوت، يا

صت ها ستعدادها و فر سب يا سعه ژئوتور يمنا سم يجهت تو

شد که به خوب يبرخوردار م سا يبا شده  يو معرف ييشنا ن

 يدار مستلزم اتخاذ راهبردهايسم پاياند و تحقق ژئوتور

 يموجود م ينسب يت هايو استفاده از مز ي/ تهاجميرقابت

 باشد.
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 يطيتوان مح ي( در پژوهش1932)يو احمد يمختار       

در منطقه حفاظت شده مانشت، را سم يتوسعه ژئوتور يبرا

قرار  يابيمورد ارز الميبانکول و قالرنگ در استان ا

که مناطق با جاذبه باال  دادج مطالعه نشان ينتادادند. 

منطقه حفاظت شده  يشتر در شمال، مرکز تا جنوب شرقيب

و  ي، منابع آبيو جنگل ياهيپوشش گ يقرار دارند که دارا

با جاذبه  يهستند و مناطق يکيژئومورفولوژ يباال يارزش ها

که از  شتر در جنوب و غرب محدوده قرار دارندين بييپا

، يو جنگل ياهي، پوشش گيژئومورفولوژ ينظر ارزش ها

 يو داشتن جاذبه ها ير ساخت ها، منابع آبيو ز يدسترس

 يق نشان مين تحقيج ايشده اند. نتا يابيف ارزيضع يعيطب

 يابين در ارزيبول يو مدل منطق AHPدهد که دو مدل 

دارند و  ييسم در منطقه مورد مطالعه انطباق بااليژئوتور

توانند  يسم در مناطق مختلف ميژئوتور يابيارز يبرا

به  يعيطب ين جاذبه هايا ين معرفيمناسب باشند. همچن

مثبت گردشگران  يرگذاريگردشگران به صورت درست، موجب تاث

 يگردشگر يجاذبه ها ينه ارتقايشده و زم يعيط طبيبر مح

 آورد. يرا فراهم م

کاران) ينيجم          ن ييتب ي( در پژوهشننن1932و هم

سعه کارآفرياثرات ژئوتور شهِر  ينيسم بر تو ستا  در رو

مورد پژوهش  يکرد معادالت سننناختاريبا رو را قلعه يقور

سم يبرازش شدة اثر ژئوتور ييج مدل نهاينتاقرار دادند. 

ر ي)متغ ينير مسنننتقّل پژوهش( بر توسنننعف کارآفري)متغ

ستف پژوهش( در م ستان خانوار يواب سرپر ستاان  شهر -رو

شان داد، ژئوتور يقور سطح اطميقلعه ن  %33نان يسم در 

و  ينيرا بر توسعف کارآفر يتوانسته است اثر قابل توّجه

سم يکه اثر کّل ژئوتور ينهد. به طور يآن برجا يشاخص ها

ب يو ضنننر 532/0در محدودة مورد مطالعه،  ينيبر کارآفر

 .بوده است 662/0ن آن ييتع

ز ين سننميژئوتور يابيدر حوزه ارز ين الملليبدر سننطوح 

توان  يکه از آن جمله م9 .صورت گرفته است يمتعدد يکارها

 ر اشاره کرد:يبه موارد ز

مفهوم چشم انداز  ي(، به بررسن6001توماس )            

در اروپا پرداخته  سميقابل تحمل گسترش ژئوتور تيو طرف

 سمياست که گسترش ژئوتور دهيدست رس جهينت نياست وبه ا
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موجب خسارت جبران  يکيبرد اکولوژ و تيبدون توجه به طرف

  خواهد شد. يعيطب طيبه منابع و مح يريناپذ

توجه به جاذبه  يبررسنن(،به 6002)  نبکياسننالمبر ب    

صخره ها شاريپون آ يستيژئوتور يها شمه ها،و   يها ،چ

عه  يکيژئومورفولوژ يها دهيپد گريو د بايز در توسننن

است  افتهيدست  جهينت نيپرداخته و به ا ييروستا ينواح

تواند باعث اشننتغال  يمناطق م نيکه جذب گردشننگر به ا

مهاجرت  زشده و ا انيو باالرفتن سطح درآمد روستائ ييزا

(،به 6003)  يو مود تيکندموف يريجلوگ يتيبخش جمع نيا

در حفاطت از منابع  سننميگسننترش ژئوتور ريتأث يبررسنن

ست و به ا يعيطب ست  جهينت نيپرداخته ا  نيکه ا افتهيد

شگر سعه پا يشاخه از گرد شده  يا هيناح داريبه تو منجر 

 است.

اطالعات  ستميبا ابزار س هي( در ترک6010) يمصطف       

 نيپرداخته و به ا سمي(به مطالعه تورGIS) ييايجغراف

اطالعات  ستميس تيکه روزبه روز بر اهم افتهيدست  جهينت

و  شوديافزوده م ي(کاربرد آن در گردشگرGIS) ييايجغراف

پرداخت و در  يبه کنترل گردشگر يتکنولوژ نيبا ا توانيم

 يهاباعث خسارت يدر گردشگر يزيشهر اوزگول عدم برنامه ر

اطالعات  ستميبا س است و دهيمقوله گرد نيمختلف بر ا

 تيريمد يرا برا يبرنامه کارامد تواني(مGIS) ييايجغراف

 (.1930پور، يميکرد)صم فيتعر يگردشگر

با عنوان  ي( در پژوهش6006و همکاران ) يبارنج       

هندوستان  يدناپورغربيم يبرا سمياکوتور يزيبرنامه ر

جاذبه  ييجهت شناسا GISاز  قيتحق نيانجام داده اند، در ا

استفاده  سمياکوتور يزيو برنامه ر يوفرهنگ يعيطب يها

ابتدا منطقه مورد مطالعه توسط  يبررس نيشده است . در ا

  ياطالعات يها هياستخراج شده و سپس ال يماهواره ا ريتصاو

 سمينقشه توان اکوتور تيشده است و در نها هيته ازيمورد ن

 ،يو پوشش اراض يکاربر يهانقشه قيتلف يمنطقه بر مبنا

به دست آورده  کياکولوژ يفيتوص يهايژگيخاک و و يزيحاصلخ

 اند.

 نيرابطه ب ي(، به  بررسننن6001توه و همکاران  )      

 يآن، روش نظر يگردشننگر تيمراحل توسننعه کشننور و وضننع

 نيدر ا ياند. فرض اسننناسنننکرده يرا معرف يديجد يتجار

 ياسننت که بر اسنناس تراز مسننافرت، کشننورها نيا هينظر
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  يمرحله مقدمات اي ييابتدا تيعمومًا به وضع افتهيتوسعه

صادرکننده خالص گرد شورهاشگر) سعه ي( و ک به  افتهيتو

ضع شگر( ييمرحله نها اي يينها تيو )واردکننده خالص گرد

 هستند. ترکينزد

تاوال  ) باالگوئر       کان عه6006و  طال به  يا(، در م

شگر صاد يآزمون نقش گرد شد بلندمدت اقت سپان يدر ر  ايا

به  يگردشننگر نکهيبر ا يا مبنهآن  هياند. فرضننپرداخته

شد منجر م شده  دييتأ يجمعو هم تي، با آزمون عل شودير

در  يکه رشنند اقتصنناد دهديها نشننان مآن جياسننت. نتا

به طور محسوس و مشهود،  ريدر سه دهه اخ داقلح ا،ياسپان

 منجر شده است. يالمللنيب يگردشگر داريبه توسعه پا

 ي(، به بررس6002و همکاران  ) نيمارت-وياجن       

 نيالت يکايآمر يدر کشورها يو رشد اقتصاد يرابطه گردشگر

ها از روش اند. آنپرداخته 1333تا  1331 يهادوره يط

بوند  -زننده آرالنو نيو تخم  ييتابلو يهاداده

از روابط  ياند و برآورداستفاده کرده ايپو يهاپانليبرا

اند. را به دست آورده يرشد سرانه گردشگر و يرشد اقتصاد

 يبرا يکه صنعت گردشگر دهديها نشان ممطالعه آن جينتا

و متوسط همچون  نييبا درآمد پا يکشورها يرشد اقتصاد

 مناسب است. نيالت يکايآمر يکشورها

 يبر رشد اقتصاد ي(، اثر گردشگر6002)  سيتساکيدر      

گرنجر آزمون  تيروش عل را با استفاده از ونانيبلندمدت 

ارز مؤثر و  زاني، مGDP نيب يجمعبردار هم کيننکرد. 

تا  1320دوره  يط يالمللنيب يدرآمد حاصننل از گردشننگر

 يهاگرنجر که بر مدل تيعل يهاوجود داشنننت. آزمون 6000

 يرابطه کيشده بود، مشخص کرد که  يزيرهيپا  اخط حيتصح

و  يالمللنيب يحاصننل از گردشننگر يدرآمدها نيب يقو يعلّ 

 يوجود دارد. به طور مشننابه، روابط علّ  يرشنند اقتصنناد

صاد نيب يداريمعن شد اقت  ن،يچنو هم ينرخ ارز مؤثر و ر

شگر يارز مؤثر و درآمدها نيب صل از گرد  يالمللنيب يحا

 مشاهده شد. ونانيدر  رهدو نيدر ا

با  يا(، در مقاله6001و کمپوز  ) واريسک        

پنج  يو چهار دوره زمان ييتابلو يهااستفاده از روش داده

که  اندافتهيدست  جهينت ني، به ا1333تا  1330 نيساله ب

 يگردشگرمحور  نسبت به کشورها يبه طور متوسط کشورها

که  کنندياشاره م نيچندارند. آنان هم يشتريرشد ب گريد
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کشور  نيرشد باالتر ا يهانرخ تواندينم ييتنهابه ،يگردشگر

 دهد. حيرا توض

گسترش  نيب يعلّ  ي(، رابطه6002و همکاران  ) ميک         

 کي. کننديآزمون م وانيرا در تا يو رشد اقتصاد يگردشگر

انجام شده است، تا  يجمعروش هم يبه دنباله يآزمون علّ 

را مشخص  يو رشد اقتصاد يگسترش گردشگر نيب تيجهت علّ 

بلندمدت  يتعادل يرابطه کيکه  دهدينشان م جيکند. نتا

وجود دارد  وانيدر کشور تا يو رشد اقتصاد ين گردشگريب

 يعل يرابطه کي ر،يدو متغ نيا نيب يرابطه نيچنو هم

و  يگردشگر وان،يدر کشور تا گريدوطرفه است؛ به عبارت د

 .کننديم تيرا تقو گريکدي يرشد اقتصاد
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 مقدمه -2-1

از  يدر جهان در حال تحول ما هر زمان گروه         

واقع  يشتريطرف توجه ب ياجتماع -ياقتصاد يتهايفعال

 يرو شيو موانع پ تهايمحدود اي تيشوند، منافع و اهم

نظر  نياز ا دي. شارنديگيقرار م يآنها مورد بحث و بررس

 نخست  قرن يو سالها يالديم 60قرن  يانيپا يبتوان دهه

که درباره  يخواند. حجم مطالب يگردشگر هرا عصر توجه ب 61

 شوديمرتبط با آن در جهان منتشر م يتهايصنعت و فعال نيا

چنان  شوديم انيکه از آن ب يتيو وصف اهم ريچندان چشمگ

 يم 61مناسبت آن را صنعت قرن  نيماننداست که به هم يب

آثار و  ،يبا ذکر ارقام و شواهداقتصاد يخوانند. گروه

 نيو ب ياقتصاد مل ييثمر بخش آن را در عرصه شکوفا جينتا

بر نقش آن در تعامل  گريد ياسازند و دستهيمطرح م يالملل

 يم انيسخن به م ينهادن صلح جهان انيملتها  و بن انيم

 يهاصنعت را کارخانه نيپاک، ا عيآورند، عالقمندان به صنا

 يبرا يرا اسباب يو منتقدان ، گردشگر خوانند يدود م يب

  يي،کوکاکوال يغرب يها و منش زندگ شهياند يساز يجهان

 طيمح بيو تخر  يتهاجم فرهنگ يبرا يکردن جهان  و اسباب

همه ادعاها   نيدانند. اما آن هنگام فارغ از ا يم ستيز

 مياز مفاه يصنعت پرداخت که شناخت نيا يتوان به بررس يم

 نيو درست از هم افتيجامع بر آن  يو چشم انداز  ياساس

 ياصل يهايژگيو  ياساس ميمفاه يفصل حاضر به معرف  ور

  يآگاه نيا ياست تا در پرتو افتهياختصاص  يصنعت گردشگر

قرار  يبتوان جوانب گوناگون آن را مورد بررس

 (.1935،يداد.)رنجبران و زاهد

 سميتور فيتعار 2-2

ستيتور»سم، يواژه تور يوناني يشهير  ست .ه از « ن ا

س يا، سپس به فرانسه و از آنجا به انگليونان به اسپاني

 ي، کلمه تور به معنايالديم 15وارد شننده اسننت. در قرن 

حر.ت » يبه معنا 12، در قرن «خدمت يدوره»ا ي« نوبت»

« مسافرت .ردن به اطراف» يبه معنا 13و در قرن « يدوران

. فت و  اربه  مات  13و  13در قرن ر و « سنننميتور».ل

شد. تور« ستيتور»  يهاتنها در زبانسم نهياز آن گرفته 

سو ا يزنده دن يها، بل ه در ا.ثر زبانيسيو انگل يفران

شترك دارد. در زبان  ياختالف در تلفظ، مفهوم يبا اند. م

، «حر.ت»، به مفهوم «نوبت»فرانسننه، .لمه تور عالوه بر 
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ا و ين گردش به دور دنياست، خواه ا« گردش» و« مسافرت»

 (.12-15: 1932، ي).اظمباشد يا حر.ت به دور محوري

 ستياز کارشناسان، اصطالح تور گريد يبرخ نظر از

)جهانگرد( از قرن نوزدهم معمول شد. در آن زمان 

و کسب  التيتحص ليتکم يبرا ستيبايزادگان فرانسه ماشراف

 ني. اندياقدام به مسافرت نما ،يالزم زندگ يهاتجربه

و بعدها در  شدنديم دهينام ستيجوانان در آن زمان تور

 يکه برا رفتيبه کار م يدر مورد کسان صطالحا نيفرانسه ا

و  کردنديو گردش به فرانسه سفر م يگذرانو وقت يسرگرم

که اصوالً به  شدياطالق م يبه کسان شتريب ميبعدها با تعم

 يبه بعض ستيکم کلمه تور. کم رفتنديمنظور به سفر م نيا

به وجود  ستيوارد شد و از آن واژه تور زين گريد يهازبان

از مسافرها  يبه بعض ستيو تور سميآمد. از همان زمان تور

ها استراحت و گردش و که هدف آن شودياطالق م ينيو مسافر

اشتغال  با مردم بود و نه کسب درامد و ييو آشنا يسرگرم

 يدر گذشته به کسان احيکلمه س يبه کار. در زبان فارس

 زدند،يدست به سفر م يکه با هدف و منظور شخص شديگفته م

تا  يواژه در زبان فارس نيو ا ،يمانند ناصرخسرو و سعد

تا آنکه  رفتيفوق به کار م يدر معن ستمياول قرن ب مهين

آن را گرفت؛ اما در  يجا يدو واژه جهانگرد و جهانگرد

 يبه چاپ کتاب راهنما اجياروپا گرچه در قرن هفدهم احت

 يبرا ودندکه قادر ب يتعداد کسان ياحساس شد ول يجهانگرد

 ندينما يکشور خارج کيو استراحت اقدام به سفر به  يسرگرم

تا  تيعدم امکان و محدود نيکم و محدود بود و ا اريبس

و  يها اغلب طوالنمسافرت رايقرن نوزدهم ادامه داشت، ز

و راحت وجود  عيونقل سرحمل ليکننده بودند و وساناراحت

گران تمام  اريبس زيونقل و مسافرت ننداشت، مخارج حمل

 (.12-12: 1933 ،يبخش، به نقل از رضوان ضي)ف شديم

ف ين تعريرا چن ي، گردشنننگريفرهنگ لغات فارسننن در

شننناخت؛ مسننافرت اند: در اقطار عالم سننفر .ردن و کرده

 ي.ه در آن مسافر به قصد ي؛ و سفريح و سرگرميتفر يبرا

بخش، به  ضي)فگردديرود و سپس به محل س ونت خود بازميم

 (.12-12: 1933 ،ينقل از رضوان

ساس تعر سميتور سازمان جهانيبر ا سم، به يتور يف 

 ييهاشنننود .ه به م انياطالق م يافراد يهاتيفعال هيکل

ام فراغت، يخود به منظور گذراندن ا يعاد طيخارج از مح
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ك سننال يمدت .متر از  يها، برار هدفيانجام .ار و سننا

.ه  ييهاسم از مسافرتيب، محور تورين ترتيروند. به ايم

.ردن چند روز  يالت و سننپريمنظور گذراندن تعط بهصننرفًا 

ستان و آشنايد يبرا د از مناطق جذاب يان و بازديدار دو

 (.5: 1932، يرود )زاهديفراتر م ي، بسرديگيانجام م

سم را هر يف ساده، توريك تعرينظران در از صاحب ي ي

ها و خدمات مرتبط به آنان مربوط سننننتيآنچه .ه به تور

.ه سازمان ملل ارائه .رده،  يفيداند. در تعريشود، ميم

ست .ه ب يست فرديتور سال يك روز و .متر از يش از يا ك 

 .اقامت خود بماند ياصل ر از محليغ يدر محل

صاددان شگري( .ه ب1356س )يسوئ يهااقت را  يشتر، گرد

 يقننات خود قرار داده بودننند، آن را برايمحور تحق

دانسنننتند .ه از مسنننافرت و يم يمجموعه روابط يبرقرار

بدون حضننور و اشننتغال دائم در  ،يربومياقامت  افراد غ

به وجود ميم ان مدتين تعريد. ايآي،  د قبول ها مورف 

بوده اسننت  يگردشننگر يمتخصننصننان علم يالمللنيانجمن ب

 (.12: 1932، ي).اظم

ست .ه در فرا ييهامجموعه تعامل سميتور ند جذب و يا

، يمسنننافرت يهاها، سنننازمانسنننتين توري، بيدارمهمان

لت لت يهادو بدأ، دو بان و مردم محليم يهام برقرار  يز

 (.5: 1932، يشود )زاهديم

عبارت است از  شده،هيسم اراي.ه از تور يگريد فيتعر

 يش در م انياز اوقات فراغت خو يمدت ياريگذراندن اخت»

نت دائميغ حل سننن و ها ير از م تذاذ  يبه قصنننند ال

 (.190: 1932، ييو .هنمو يصدر موسو«)يگردشگر

مسننتلزم شننناخت  ياز صنننعت گردشننگر يفيتعر ارائه

ست. به نيدر ا نفعيذ يهاگروه گفت  توانيم يطورکلصنعت ا

هار گروه اصنننل به نقش نيدر ا يکه چ عت   ينيآفرصنننن

 .پردازنديم

ست( 1 ستند. ا نينخ شگران ه  يافراد در پ نيگروه گرد

. باشنننديخود م يهاو خواسننته هازهيو ارضننام انگ نيتأم

سته هازهيانگ برخوردار  يماننديکه از تنوع ب ييهاو خوا

 است.

صاد نيفعال ديگروه را با نيدوم( 6 صنا ياقت  يعيدر 

شگران کاال و خدمات ارائه م ست که به گرد  اي دارنديدان
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 يکاالها و خدمات را در مقصنند گردشننگر نيعرضننه ا نهيزم

 .سازنديفراهم م

ست که نگاه آن يهيبد سب  نهيصنعت، زم نيها به اا ک

ها، ها، رسنننتوراناسنننت. هتل ياقتصننناد يدرآمد و نگاه

تور، دفاتر  اني، راهنماونقلحمل يهاها، شنننرکتشنننرکت

کنندگان سننوغات و و عرضننه يو جهانگرد يخدمات مسننافرت

 هستند. نيفعال نياز ا ييهاگروه ايهدا

 نيسرزم ياسيس تيريمد ديرا با نفعيگروه ذ نيسوم (9

 جاديعامل ا يگروه صنعت گردشگر نيا ديمقصد دانست. از د

شهروندان  ياجتماع -ياقتصاد يثروت و ارتقام سطح زندگ

 يمنظر عامل نياز ا ي. گردشگرشوديم يجامعه مقصد تلق

 يباالتر برا ياتيمال يو درآمدها يکسب درآمد ارز يبرا

مقصد محسوب خواهد شد. البته  نيسرزم ياقتصاد تيريمد

حاکم  يگروه نسبت به گردشگر نيدر ا ينگرش منف کهيدرصورت

 يمزاحم و مهاجم برا يصنعت را عامل نيها اباشد، آن

 خواهند داد. صياقتصاد و اجتماع خود تشخ

در  يرا جامعه محل نفعيگروه ذ نيسننرانجام چهارم (5

 يگردشننگر يمردم محل ديدانسننت. از د يمقصنند گردشننگر

صر يتعامل فرهنگ يبرا يابزار شتغال يو عن شناخته ا زا 

همچون زمامداران جامعه ممکن اسننت  زين شنناني. اشننوديم

ش سبت به ا يمنف ايثبت م ينگر شند  نين شته با صنعت دا

 (.10: 1933 ،يو زاهد اني)رنجبر

 جيو نتا هاتيفعال ندها،يرا فرا يصنعت گردشگر توانيم

صنعت  نيگردشگران، فعال انيحاصل از ارتباط و تعامل م

 يرامونيپ طيو مح يزمامداران و جامعه محل ،يگردشگر

گردشگر در مقصد را فراهم  رشيدانست که موجبات جلب و پذ

 ها،تياز فعال يامجموعه يصنعت گردشگر نيبنابرا سازد؛يم

تجربه سفر  کياست که به  يمختلف عيخدمات و صنا

 ه،يونقل، اقامت، تغذصنعت شامل حمل ني. اانجامنديم

است که  ينوازخدمات مهمان گريو د يو سرگرم حيتفر د،يخر

که از  رديگيقرار م يمختلف يهاگروه ايفرد  اريدر اخت

صنعت  گريد ي. از منظرشونديموطن خود به قصد سفر خارج م

که گردشگران در هنگام سفر  ييهاتيفعال هيکل يشگرگرد

 رديگيرا در برم شوديمرتبط م شانيو به ا دهنديانجام م

 ييسفر، جابجا يبرا يزيربرنامه توانديم هاتيفعال نيو ا

 ييهاتيفعال هيو کل ييراياقامت و پذ مبدأ و مقصد، انيم
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 شوديرا شامل م دهديکه گردشگر در مقصد انجام م

 (.10: 1933 ،يو زاهد اني)رنجبر

دانست که  يادهيپد توانيرا م يگردشگر بيترتنيابه

بخش از اوقات فراغت افراد در جوامع گوناگون  نيشتريب

 يزندگ يهادر جنبه رونيا و از شود؛يبه آن اختصاص داده م

 ي. توسعه صنعت گردشگرگذارديفراوان م ريتأثمعاصر  تيبشر

 ااست و همراه ب يضرور يامر يکنون يدر چهارچوب زندگ

و طول عمر،  يگسترش اوقات فراغت و ارتقام سطح زندگ

 تيتقو ،يذهن يهاشرفتيگسترش فرهنگ، پ ،يبهبود سالمت جسم

و  يدر مردم و باالخره رشد و گسترش کم يجستجوگر يهيروح

 (.52: 1930 ،ي)محالت ابدييونقل شدت محمل ليوسا يفيک

 يهاکاربر اسننت که افراد با مهارت يصنننعت يگردشننگر

و  آورديمختلف را به اشننتغال درم نيگوناگون و در سننن

 است. يکارياز طرق غلبه بر ب يکي

در قالب چهار  توانيرفتار گردشگر را م بيترتنيابه

 نمود؛ نييتب ريقرار زبه يمرحله اصل

قبل از سفر که شامل کسب اطالعات از  يهاتيفعال الف( 

ونقل و حمل ليسفر در وسا يجا برا رهيمنابع گوناگون، ذخ

 هاست.اقامتگاه

انجام سفر ابتدا به مقصد و برعکس که ممکن است  ب(

 .رديروز را در برگ کياز  شيب يمدت

 دهد،يکه گردشگر در مقصد انجام م ييهاتيفعال ج(

که  داديرو کيشرکت در  ايجاذبه  کياز  ديهمچون بازد

 متنوع دارند. اريبس يتيماه

 يهاو عکس لميچاپ ف ليپس از سفر، از قب يرفتارها د(

 .گرانيد يخاطرات سفر برا انيشده در طول سفر و بگرفته

 ياز سو که يآمار سفر و گردشگر يالمللنيب کنفرانس

کانادا  يدر اوتاوا 1331در سال  يجهانگرد يسازمان جهان

هنگام کرده و  را به يگردشگر ياساس فيبرگزار شد تعار

کنفرانس مزبور  جيبخش نتا نيشده در اعرضه فيتعار

 .باشديم

 يزيچ ياز گردشنننگر يجهانگرد يجهان سنننازمان فيتعر

اسننناس  نياسنننت. بر ا التيفراتر از گذراندن معمول تعط

است که گردشگران انجام  ييهاتيفعال هيشامل کل يگردشگر

سان شانيو ا دهنديم صد گذران اوقات  يک ستند که به ق ه

سننال  کيکمتر از  يمدت گريوکار و اهداف دفراغت، کسننب
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را در سنننفر و اقامت خارج از اقامتگاه معمول  يمتوال

 (.11: 1933 ،يو زاهد اني)رنجبر گذراننديخود م

مسافران هستند  يدر صنعت گردشگر ميمفاه يتمام يمبنا

چند محل در  ايچند کشور  ايدو  نياست که ب يو مسافر کس

مسافران که در  يها. همه گروهکنديکشور سفر م کيداخل 

 دکنندهيرا بازد کننديسفر م يگردشگر يهاتيقالب فعال

همان  يدر صنعت گردشگر يآمار ي. مبناخواننديم

به دو  توانيرا م دکنندگانيهستند، بازد دکنندگانيبازد

 نمود )همان(: ميتقس يطبقه اصل

که شننب  يدکنندگانيبازد روزهکي دکنندگانيبازد الف(

 يهايمسننافر کشننت کنند،يرا در مقصنند موردنظر اقامت نم

 اند.ونقل از آن جملهحمل يهاستميو خدمه س يحيتفر

شگران بازد ب( شب را در  کيکه حداقل  يدکنندگانيگرد

 .کننديمقصد اقامت م نيسرزم

 ايپو يصنعت توانيرا م يصنعت گردشگر بيترتنيابه

 ياقتصاد ،يصنعت را ازنظر اجتماع نيا توانيدانست که م

 قرار داد. يموردبررس يو فرهنگ

 سم(ي)توريگردشگر -2-3

 يادر مجله 1311ن بار در سال يسم نخستيواژه تور     

( آمد و ين )مجله ورزشينگ مگزيبه نام اسپورت يسيانگل

 يمسافرت به منظور تماشا ين لغت به معنايدر آن زمان ا

کسب لذت به  يبرا يعياز مناظر طب ديو بازد يخيآثار تار

سم ( ي) توري(. لغت گردشگر 6،ص1930، يرفت )محالت يکار م

شه در ياخذ شده است که ر يگردشگر ياز کلمه تور به معن

ن مبدا يزدن، رفت و برگشت ب دور يبه معنا  turnنيالتلغت 

و فرانسه  ييايبه اسپان يونانيو مقصد و چرخش دارد که از 

)فرهنگ لغات افته استيراه  يسيت به انگليو در نها

 يبه معن يدر فرهنگ وبستر، گردشگر (.1330، 1آکسفورد

انجام شود و سپس  يبه مقصد يکه در آن مسافرت يسفر

-يدارد، اطالق م يبه محل سکونت را در پ يبازگشت

به  يدر فرهنگ النگمن ،گردشگر (.1339:1613، 6)وبسترشود

معنا شده  يسرگرم يح برايمسافرت و تفر يمعنا

                                                 
1-  Oxford 

2-  Webster 



 

21 

 

 يبه معنا يدر فرهنگ الروس، گردشگر (.1333، 1)النگمناست

ت( آمده يا رضايح)لذت يتفر يمسافرت برا

،  يجهانگرد يهانسازمان جاز نظر  (.6،1331)الروسکاست

است که گردشگران انجام  ييت هايه فعاليشامل کل يگردشگر

هستند که به قصد گذراندن اوقات  يشان کسانيدهند و ا يم

ک سال يکمتر از  يگر مدتي، کسب و کار و اهداف دفراغت

 يرا در سفر و اقامت خارج از اقامتگاه معمول خود م

درمورد اقسام  ينظرات مختلف يگذرانند. به طور کل

 يل اشاره ميوجود دارد که به چند مورد در ذ يگردشگر

 شود:

 يد سازمان جهانياز د ياقسام گردشگر  -2-3-1

 :يگردشگر

 ين الملليب يگردشگر

 م به کشورير مقيورود گردشگران غ :يورود يگردشگر

د از يک کشور جهت بازديخروج اتباع :  يخروج يگردشگر

 گر.يد يکشورها

ک کشور از نقاط يد مردمان يبازد : يدرون مرز يگردشگر

 داخل همان کشور.

 يو گردشگر يدرون مرز يحاصل جمع گردشگر : يداخل يگردشگر

 يالت اقامتيتسه يبرا يدر واقع بازار ين گردشگري)ا يورود

 باشد. يداخل کشور م يو جاذبه ها

 يو گردشگر يدرون مرز يحاصل جمع گردشگر :يمل يگردشگر

دفاتر خدمات  ياست برا يباشد ) در واقع بازار يم يخروج

 (.1935، ي( )رنجبران و زاهد ييمايو خطوط هواپ يمسافرت

 سم خاص وعام: يتور -2-3-2

ها مانند کوه تيسم خاص به موارد خاص از فعاليتور      

و... نظر  يريگي، ماهيراث فرهنگيد از مي، بازدييمايپ

باشد.  يط مينسبت به محتر يد علميد يدارد و عمدتا دارا

سم عام، گردشگر به قصد گذراندن اوقات فراغت از يدر تور

                                                 
1-  Longman 

2-  Laroussc
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 يح است و چون به راحتيتفر يشود و هدف اصليخانه خارج م

رد و عموما نسبت به يگيهمه امکانات را به خدمت خود م

درجه نگرد، از  يک مانع ميبعنوان  يطيست محيز يهشدارها

 (.1935نش،ي) ببرخوردار است يب باالتريتخر

 سم متراکم و گسترده:يتور - 2-3-3

از ياست که ن ياز گردشگر يسم متراکم گونه ايتور     

دارد اما  يست اسکيسات خاص مانند استخر ، پيبه تاس

ندارد مانند کوه  يسات خاصياز به تاسيسم گسترده نيتور

 (.1936)مخدوم، ييمايپ

 : يو زمستان يسم تابستانيتور - 2-3-4

سم را باز يتوان دو نوع توريبا توجه به فصل سال م   

سم يتور يگرياست و د يسم تابستانيتور يکيشناخت، 

 : يزمستان

 : يسم تابستانيتور - 2-3-4-1

 يستير توريچشمگ يهادر فصل تابستان شاهد حرکت    

بخشد عوامل  يرونق م يسم تابستانيم. آنچه که به توريهست

ر ين عوامل در کنار ساي. ااست ييآب و هوا يعيمساعد طب

 يهاحرکت ،الزم يساتيو تاس يط و امکانات رفاهيشرا

 ريپذدر فصل تابستان امکان يريرا به طور چشمگ يستيتور

را به  که در فصل تابستان جهانگردان يعوامل  .سازديم

دوره درجه  -1عبارتنداز :  ،کند يم جذب يستيمناطق تور

بودن  يمدت آفتاب – 6 حرارت مناسب در فصل تابستان 

پوشش  و يرطوبت نسب – 5  ايدرجه حرارت آب در – 9 روزها 

 ها. يناهموار – 2 جنگلها ياهيگ

بر اساس  يحات تابستانيط درجه حرارت جهت تفريشرا      

 تا 12تعداد روزها با حد متوسط درجه حرارت روزانه از 

 ياز جغراف يا. عدهشود ين مييگراد تعيدرجه سانت 60

 13زان درجه حرارت آب ينقطه نظر م از يستيدانان تور

به  را يکنند و رطوبت نسبيه ميدرجه را جهت شنا توص

 دانند. يدرصد مطلوب م 30تا  22زان يم

 : يسم زمستانيتور - 2-3-4-2

است  يجهانگرد ياز اشکال فصل يکي يسم زمستانيتور    

توانستند از آن يم يکه در گذشته طبقات ممتاز اجتماع
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و  يامروزه به علت رونق جهانگرد ياستفاده کنند ول

مورد  يستيتور يان هايشدن جر يعموم مت ويالت ارزان قيتسه

، يسم زمستانيدر تور ز واقع شده است.يتوجه اقشار مردم ن

است نقش  يباق نيزم يکه بر رو يارتفاع برف و مدت زمان

ک يمتر در يسانت 20تا  50دارد. ارتفاع مطلوب برف  يمهم

آنها دوره پوشش برف  زکه ا ييهااست. حوضه يدوره طوالن

 10ز کمتر از يروز است و ارتفاع برف ن 90کمتر از 

جهت هر گونه  يباشد امکانات چندان مناسبيمتر ميسانت

سم يه تورکنند. آنچه که ب يفراهم نم يحات زمستانيتفر

است که به طور  يعوامل ط ويبخشد شرايرونق م يزمستان

ن عوامل ين ايگر در رابطه هستند. مهمتريکديبا  ينسب

 -6درجه حرارت مناسب در فصل زمستان،  -1عبارتنداز : 

پوشش بر  -5  سرعت باد -9  بودن روزها يزان آفتابيم

 (36،ص 1936،ي)رضوان ياهيها و پوشش گ يناهموار

 سم انبوه:يتور - 2-3-6

که  يمعمول يسم تجاريسم انبوه عبارت است از توريتور   

ل ين قبيدر سرتاسر جهان وجود دارد. ا يدر سطح گسترده ا

 يستيبزرگ تور يهاله شرکتيبه وس يستيتور يهاتيفعال

خاص خود را دارد که معموال  يشود و بازارها يم يسامانده

 1932، ياست)زاهد متمرکز ،جهان يستيورمختلف ت يدر نواح

.) 

 ل:يا بديو يسم آلترناتيتور - 2-3-5

به کار  يمختلف يل به صورت هايسم بديواژه تور      

و آن،  ندهست مشترک يژگيک ويرفته است که همه آنها در 

ب ين ترتيبه ا سم انبوه است.يتور يبرا يليارائه بد

انبوه سم ير از توريغ يگريو هر انتخاب ديسم آلترناتيتور

ا يد يزبان مفيجامعه م يرا شامل شود که ممکن است برا

سم انبوه از يو با توريسم آلترناتيتور انبار باشد.يز

ن يا متفاوت است. در يزه مسافرت و مقصد انتخابينظر انگ

و تنوع  ياصالت، تازگ يسم جهانگردان در جستجوينوع تور

سم يدر مجموع، تور د هستند.يمورد بازد يهادر محل

سم است که در واکنش نسبت به ياز تور يو نوعيآلترنات

 1330و1333 يهاسم انبوه در دههيخته توريتوسعه عنان گس

 ين بجاينو ين کردن روشهايگزيمطرح شده است و هدف آن جا

 يتين واکنش، ماهيه است. اسم انبويمخرب تور يروشها
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 نامناسب و يهادهيدارد و ا ياسيس و يکيدئولوژيا ،ياخالق

 (1930،يکند)موسويسم انبوه را مردود اعالم ميدار توريپا

 سم فام:يتور -2-3-6

 سم  ويو اکوتور يکلمه فام از حروف اول کلمات فرهنگ  

هدف  ،يسم فرهنگيدر تور ل شده است.يانه تشکيماجراجو

 يفرهنگ ير و نمودهاي، شعااتيدن مراسم، خصوصيسم ديتور

عت در يدار از طبيد سم ،يزبان است. در اکوتوريجامعه م

انه يسم ماجراجويست ها قرار دارد. توريکانون توجه تور

 (.1932،يمالزمه دارد)زاهد ييو ماجراجو يريز با خطرپذين

 :يسم عاديتور - 2-3-7

 يسم است که مقصد انتخابياز تور ينوع يسم عاديتور   

سم ين نوع توريا عت سر و کار نداشته باشد.يالزاما با طب

م يتر تقس يتوان به نوبه خود به چند نوع فرعيرا م

 (.1932،يکرد)زاهد

سم ،جهانگردان ين نوع توريدر ا: يباستان يخيسم تاريتور

کنند مانند يتوجه م يآثار باستان و يخيتار يهاتيبه جذاب

 ران .يد در ايآثار تخت جمش

و  يارتيز يهاسم مکانين نوع توريدر ا :يارتيسم زيتور

رد يگ يها قرار مستيمد نظر تور يمذهب ريمراسم و شعا

 ارت کعبه.يمانند ز

د و حضور يست ها به بازدياز تور ياريبس :يسم فرهنگيتور

و برنامه سفر خود را عالقه مند  يو هنر يدر مراسم فرهنگ

 ن هايين گونه آيکنند تا با فصل ا يم ميتنظ يبه گونه ا

 و مراسم هماهنگ باشد.

 دارد. يطوالن يسم قدمتياز تورن نوع يا :يسم ورزشيتور

 يرا کسب م يدرآمد سرشار يورزش سميکشورها از تور يبرخ

کنواخت ي ياز زندگ ييرها يهانگردان براجاز  يبرخ کنند.

هستند  يزمان و مکان يسراسر کار و مشغله خود در جستجو

 يز براين يعده ا شوند. ينات ورزشيتا ملزم به انجام تمر

کنند و يعزم سفر م يمسابقات ورزش دادها ويد از رويبازد

خاص  ياز امکانات ورزش روند کهيم يدار مناطقيبه د
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ل يازسه گروه عمده تشک يسم ورزشيو تور باشند برخوردار

 شود. يم

 کنند.يشرکت م يات ورزشيکه بطور فعال درعمل يافراد -1

 يورزش يدادهايرو از ديبازد يکه صرفا برا يافراد -6

 کند.يمسافرت م

خود  يخاطرات گذشته و کودک يآورادي يکه برا يافراد -9

 پردازند. يم يورزش يهاسالن ها ود از موزهيبه بازد

 عت گرا:يسم طبيتور -2-3-9

 يستيتور يت هايعت گرا آن دسته از فعاليسم طبيتور      

 يعيطب يهاتيجذاب ما با منابع ويشود که مستق يرا شامل م

عت به سه يسم و طبين توريتعامل ب. معموال داردسر و کار 

 . ياتفاق ي، بستگ ينسب يکامل ،بستگ يبستگ: صورت است

به طور کامل از  يستيتور يهاتيدرحالت اول جذاب      

در کانون توجه عت يدار از طبيرد و ديگيعت نشات ميطب

به طور  يستيتور يهاتيدر حالت دوم ، جذاب قرار دارد.

 يعت صرفا بخشيدار از  طبياند و د يعت متکيبر طب ينسب

-تيجذاب پوشاند. در حالت سوم، يتر را معياز برنامه وس

شوند و يعت مرتبط ميبا طب يست به طور اتفاقيتور يها

در  يممکن است به طور اتفاق يعيطب يهاد از جاذبهيبازد

 رد.يبرنامه جهانگردان قرار گ

طبقه  يتوان در شش دسته فرع يعت گرا را ميسم طبيتور

 شود: يل اشاره ميکرد که در ذ يبند

 :يسم ساحليتور -1

ها ارتباط ايشدن سواحل در يحيسم با تفريتورن نوع يا   

ه يرو يسم با توسعه بين تنوع توريک دارد. در واقع اينزد

 ي، اجتماع ي،فرهنگ يد آمدن اثرات اقتصاديخود موجب پد

 شده است . ن مناطقيدر ا  يستيز طيو مح

 انه:يسم ماجراجويتور -1
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با خطر مالزمه دارد و  يسم تا حدودين نوع توريا      

طلبد،  يرا م يژه ايو يو مهارت ها يکيزيف يت هايفعال

 آب. يرو ي، اسک يمانند غارنورد

 :يسم مصرفيتور -2

به طورعام، عامل مصرف وجود دارد  سميدر انواع تور      

دارد که به مصرف  ييهاتياشاره به فعال يسم مصرفيتور يول

ن يانجامد. متداول تر يم يعيب رساندن به منابع طبيو آس

 و شکار است. يريگيماه يسم مصرفينوع تور

 سم محصور:يتور -3

سم است ياز تور نوع سم محصور آنيمنظور از تور       

ط خاص و يرا تحت شرا يعيست طبيط زياز مح يکه عوامل

دهند  يد قرار ميکنند و در معرض ديم يکنترل شده نگهدار

 .يسواحل لجن ، يياهان دارويمانند باغ وحش ،گ

 :يسم سالمتيتور -4

 يبهداشت يهاتيسم است که به فعاليآن نوع از تور      

-يها قرار مستيشود و مورد توجه توريمرتبط م يو درمان

توجه دارند، مانند  يعيمنابع طب يرد که به خواص درمانيگ

 .يياهان دارويآبگرم ، گ يچشمه ها

 سم: ياکوتور -6

سم يو تور يسم که از دو واژه اکولوژيمنظور از اکوتور   

 يعيطب يط هايسم است که با محيمشتق شده، آن نوع از تور

حفاظت شده مرتبط  ين نواحيو بکر و دست نخورده و همچن

 شود. يم

 

 يگردشگر عوامل مؤثر در توسعه صنعت -2-4

 يدر صنعت گردشگر يابيبازار - 2-4-1

و  ازهاين ينيبشيپ ،يدر صنعت جهانگرد يابيبازار

 يمشتر تيگردشگران است که در آن رضا ريمتغ يهادرخواست

مورد توجه  ستيبا ابانيبازار ياصل برا نيتربه عنوان مهم

امر الزم است که آمار جهانگردان  نيا ي. در اجرارديقرار گ

 يو مال يقرار گرفته و آثار اقتصاد يمورد بررس قاً يدق
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آمده، دستبه جيو با توجه به نتا دهيگرد ليوتحلهيآن تجز

 يالزم در جهت توسعه و تکامل جهانگرد يهاها و برنامهطرح

انواع  ديبا يابيشود. در مسائل مربوط به بازار يزيريپ

مورد  يکشورها يو اقتصاد ياسيس ،يفرهنگ ،يمسائل اجتماع

 يبررس مورد قاً يصادرکننده جهانگرد دق ينظر و بازارها

تا بتوان بر اساس آنچه به دست آمده است  رنديقرار گ

عالوه بر  يابينمود. در بازار يزيرالزم را طرح يهابرنامه

به تنوع بازار  ستيبايم يستيمنطقه تور کيتنوع محصوالت 

 يکياط نزدارتب گريکديدو موضوع با  نيتوجه شود. ا زين

در  يمهم املدارند. متنوع ساختن محصوالت و بازار ع

متوازن است. اگر به طور  يبخش گردشگر کيبه  يابيدست

که  ميبدان ينديفرا تيريرا مد يابيبازار يخالصه و اجمال

جهانگردان به  اجاتيو احت ازهايتا ن شوديدر آن تالش م

 يمندتيرضا يو برا ينيبشيپ ،يينحو ممکن شناسا نيبهتر

 ميخواه جهينت ني. به ارديتمرکز منابع صورت گ ان،يمشتر

جهانگردان به  يهايژگيکه شناخت و درک بازار و و ديرس

حداکثر منابع به  يريکارگاصل و تمرکز و به نيعنوان اول

 ليموفق را تشک يابيبازار کي يهاانياصل، بن نيعنوان دوم

 (.26-29: 1932 ،يو شجاع ي)نور دهديم

 عيوس يرسانو اطالع حيصح غاتيتبل -2-4-2

کشاندن  ريجهت به تصو يو خارج يداخل غاتيتبل ارائه

 يستيمتنوع تور يهاو جاذبه يعيطب يامکانات و استعدادها

 خيها و تمدن و تارفرهنگ آن فرهنگ و خرده يو شناخت عمق

 اريبس سميدر توسعه صنعت تور ياقتصاد ،ياجتماع اتيو ح

 (.26-29: 1932 ،يو شجاع يمؤثر خواهد بود )نور

 ونقلحمل ستميگسترش و ارتقاء س - 2-4-3

در دست باشد شامل  ياز محصول جهانگرد يفيتعر اگر

هوا، جاده و خط  قي. مردم از طرباشديم زيونقل نحمل

 ايها رودخانه قيدر صورت امکان از طر اي ايآهن و درراه

. مسلمًا آسان بودن ورود به کننديسفر م گريد يآب يهاراه

 نياست. همچن تيحائز اهم اريمنطقه بس کي ايکشور  کي

 تيونقل از اهمحمل يهاانواع راه يمکان تيو موقع دادتع

کشور برخوردار  کيدر  يدر توسعه و رشد صنعت گردشگر ييباال

 (.26-29: 1932 ،يو شجاع ياست )نور

 تيامن - 2-4-4
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 ايکه فرد  ياز خطرات احتمال يريجلوگ يعني تيامن

 يبرا تي. امندهديقرار م ديرا مورد تهد ياجتماعات بشر

و  تيدر رابطه با سالمت موجود نانيکسب اطم يعنيکشور  کي

 روديانسان به شمار م يازهاياز ن يکي تي. امنملکيما

و  شديانديخود م تيابتدا به حفظ موجود يچراکه هر انسان

 نيتراز مهم يکي. گريد يازهايدر درجات بعد به ارضام ن

 شود،يدر هر کشور م سميکه باعث افول صنعت تور يعوامل

با گسترش  گر،يدعبارتدر آن کشور است. به تيفقدان امن

و رغبت  ليتما زانيم ،يو مال يدر ابعاد جان يناامن

در . گام اول افتيکاهش خواهد  يصورت تصاعدجهانگردان به

 تيامن نيو تضم يبرقرار ران،يدر ا سميصنعت تور بودبه

 ،يو شجاع يآن است )نور يو مل يهم در بعد داخل ريفراگ

1932 :29-26.) 

مرتبط با امور  يهاسازمان يهماهنگ -2-4-6

 يگردشگر

 ،يزيربرنامه ت،يريمد نهيمشارکت در زم اي يهمکار

که در  ييهاشرکت يپول برا نيو تأم يابيبازار غات،يتبل

 اي يهمکار يراه را برا کننديم تيفعال يجهانگرد نهيزم

. اگر قرار کنديباز م يو عموم يدو بخش خصوص نيمشارکت ب

 ،باشد يشاهد رشد و توسعه جهانگرد ياجامعه ايباشد مکان 

 ربطيذ يهاسازمان زيو ن يياجرا ،ياسيسطوح مختلف س ديبا

مسئله  نيهماهنگ باشند. ا گريکديدر تمام سطوح با 

 يشتريب تيو رشد و توسعه آن اهم يدر جهانگرد ژهيوبه

متشکل  يامجموعه و منظومه يجهانگرد ب،يترتنيا. بهابدييم

 امعهکنندگان خدمات و کاال، دولت و جاز جهانگرد، عرضه

در تعامل و ارتباط بوده و  گريکديکه با  باشديم زبانيم

 يبيترک يجذب جهانگرد است. جهانگردجلب و  يهدف جهانگرد

 ارهايضوابط، مع ها،يمشخط ها،استيخدمات، س ها،تياز فعال

ضرورت دارد  يسفر جهانگرد کي قيتحق ياست که برا ييو کاال

 (.26-29: 1932 ،يو شجاع ي)نور

 سميسم و ژئوتوريخچه اکوتوريتار  -2-6

ط يمحک جنبش هوادار حفظ يسم از يواژه اکوتور         

ر د. تقا گرفته شده اسين و آفريالت يکايست در آمريز

ن واژه توافق وجود ندارد اما يق ظهور ايخ دقيخصوص تار

مورد استفاده  1330ن بار در دهه ياول رسديمبه نظر 

، نيالت يکاين زمان در آمريقرار گرفته است. در ا
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ب يخود را از تخر يست نگرانيط زيدانشمندان و فعاالن مح

 ياريسب. دجهان ابراز کردن يريگرمس يهاجنگلنده يفزا

ه قرار دارند و ين ناحيجهان در ا يريگرمس يهاجنگلاز 

. کننديم يزندگ هاجنگلن يدر ا يمختلف يستيز يگونه ها

 يرانگريع ويسم مورد حمالت صناين اکوتوريالت يکاير آمرد

 يعيطب منابعع استخراج يو صنا يعدن کار،ميمانند چوب بر

 باً يتقرکا يقا با آمريت در آفريقرار گرفته است. وضع

 ينيگزيسم به عنوان جاينجا اکوتوريمتفاوت است در ا

در  که شد مطرح يعيت منابع طبيريستم ناموفق مديس يبرا

. کردنديمجدا يمل يهاپارکرا از  يستم مردم بومين سيا

. تاس يتازه در صنعت گردشگر اً ش نسبتيسم گرايکوتورا

 اندازها، چشميست سنتيز يوه هايشت و شيمع، يعيطبط يحم

گردشگر  يو جاذبه ها ياصل يها، هدفعتيطب يبايو مناظر ز

و  يداريه منظور پاب. دهستن ين نوع گردشگرير ايپذ

از  يست و پاسداريط زيحفاظت از مح، ن صنعتيتوسعه ا

ست ها که با يت قرار دارد. اکوتوريدر اولو يفرهنگ سنت

ن يو بکر کره زم يعيطب يخاص خود به نواح يزه هايانگ

. دآور دبه دست خواهن يتجارب سودمند کننديممسافرت 

عت هر ي، طبيطيست محيز – يفرهنگ ينه هاينان با زمآ

عت يمنطقه و کشور آشنا شده و به دوستداران و حافظان طب

 وندند.يپيم

 يک مفهوم و محتواي يمعمواًل دارا يعت گرديطب        

ت است و انسان را به جامعه باز يبا اهم يو محل يفرهنگ

 يعيو احساس تعهد به منظور حفاظت از منابع طب گردانديم

 ي. سازمان جهانزديانگيرا در انسان بر م يو فرهنگ سنت

 20بالغ بر  6060نموده است در سال  ينيش بيپ يگردشگر

. دل خواهند دايست ها تشکيدرصد از گردشگران را اکوتور

هستند که  يمتنوع يهاسم واژهيوتوريدار و بيپا يردشگرگ

. شونديسم بکار برده ميا اکوتوريعت يطب يگردشگر يبرا

است که بر اساس مسافرت به  ياز گردشگر يسم نوعياکوتور

 دب مانده باشيبه نسبت بدون آس يعيمناطق طب

 .(1933ان،ي)سجاد

 ياز روش ها يکي يايجغراف يا گردشگريسم يژئوتور        

ن يدر ا ينگر ياست که کل يگردشگر ينو در ارائه جاذبه ها

است.  ييايجغراف يهايژگيواز  گرفتهنشأتشاخه خاص 

ن ياز جمله زم يعيطب يهاسم نه تنها عامل جاذبهيژئوتور
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 يهابلکه جاذبه شوديمرا شامل  يو ژئومورفولوژ يشناس

اذعان  توانيمو  رديگيمز در بر يرا ن يو فرهنگ يخيتار

است  ين رشته خاليا يجا يجامع کشور يهاطرحکه در  داشت

 يژگيکه و يسم گردشگريژئوتور (.1933،يو قاسم ي)ثروت

ا ارتقام يد را حفظ کرده و يمکان مورد بازد ييايجغراف

و فرهنگ آن  يهاييبايزراث، يط، مينکه محيا يبرا دهديم

شهروندان رفاه و  يد قرار گرفته و برايمکان مورد بازد

 (.6005اورد )تورتالت،يبه همراه ب يستيبهز

سم يتور يسم به معناين ژئوتوريبنابرا        

 ين شناسيزم يهايژگيوبر  ياست که به طور ضمن ييايجغراف

 يانسان يهاتيفعاله يه عنوان بستر کل، بيو ژئومورفولوژ

 يهايژگيون حال يد دارد با ايتأک ييايجغراف يصه هايو خص

را  يگردشگر يگر جاذبه هايو د يو باستان شناس يفرهنگ

سم ياذعان نمود ژئوتور توانيمو  داردينمز از نظر دور ين

 ييايجغراف ينگر يخود از کل ييايت جغرافيل ماهيبه دل

ان شده يف فوق بيکه در تعر همان طوربهره برده است، 

رسانده و  و منفعتسود  يد به مردم محليسم بايژئوتور

امر موجب  نيکند ارا فراهم  هاآنش يموجبات رفاه و آسا

 يگردشگر يهان جاذبهيک چرخه خردمندانه بيبه وجود آمدن 

 يکه از گردشگر ين صورت: مردميبد شوديم يو مردم محل

نده يآ يبرا يدر حفظ منابع گردشگر متقابالا ، شونديممنتفع 

ن مکان يبهتر هاآن طور نيهم، کننديمو تالش  شونديمق يتشو

و  ي)ثروت کننديما يرش گردشگران مهيپذ يرا برا

 (.1932،يکزاز

 دو ابهام وجود دارد. معموالً سم يمفهوم ژئوتور ادراکدر 

 يبه معنام سيژئوتوره ک کننديماز افراد تصور  ياريبس -1

 يدار از جاذبه هاياست که تنها به د ياز گردشگر ينوع

ل بر ين به دليو ا پردازديم يو ژئومورفولوژ ين شناسيزم

ف يکه تعر ي. در حالباشديمسم ياز واژه ژئوتور يداشت سطح

ه يف قابل استناد در کليارائه شده در باال که تنها تعر

و آن  دهديم را ارائه يگريمتون حال حاضر است، مطلب د

ن مفهوم يگفت ا توانيم. کنديم يمعرف ييايجغراف کامالا را 

بلکه  شودينممحسوب  يديجد کامالً ا مفهوم يدر علم جغراف

ر کاربرد ين است که در چند سال اخيتنها واژه آن واژه نو

 دا کرده است.يپ
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ا نوع يسم و ير شاخه اکوتوريسم را زيژئوتور ياريبس-6

که با تعمق  يدر حال داننديمعت يدر طب ياز گردشگر يخاص

 هاآن يهاتفاوت، يگردشگرن دو نوع از يا يف واقعيدر تعار

قابل  يهاتفاوت يعت گرديبط1ف فنليطبق تعر يحت ت.واضح اس

ده يموارد ناد ياريسم دارد که در بسيبا اکوتور يتوجه

 .شوديمگرفته 

منابع  يرو عمدتاً که  يگردشگراز  ي: نوعيعت گرديطب-

 يدست نخورده، نواح بکر و يعيطب يهاپارکشامل  يعيطب

وانات ياهان و حيه گيکه کل يو نواح يوانات وحشيو ح يعيطب

 تمرکز دارد. هابومست يآن محافظت شده باشد و ز

ه منابع يبر پا يگردشگردار از يک شکل پايسم ياکوتور -

تجربه  اصواًل براست که  ياز گردشگر ياست و نوع يعيطب

ت يريعت متمرکز است و مديدرباره طب يريو فراگ ياندوز

ن يبا کمتر يمطابق با اصول اخالق يگردشگرن نوع از يا

الت ين بردن آن و تمايب و از بيعت، عدم تخريبر طب ريتأث

 (.59:1333است )فنل،  يمحل

 هاشباهتسم يسم و اکوتورين ژئوتورين بيبنابرا         

و سم هر ديسم و ژئوتوريوجود دارد. اکوتور يهاتفاوتو 

ب منابع يکه عدم تخر شونديممسئوالنه محسوب  يگردشگر ينوع

دار را در يسم پايتور يمحور ها يو به طور کل هاجاذبهو 

با توجه به ؛ و دهنديمخود مد نظر قرار  يهايزيربرنامه 

 وجودسم ين دو نوع تورين ايب يهاتفاوتاد شده يف يتعار

تمرکز دارد  يعيطب يهايژگيوسم تنها بر يدارد. اکوتور

ک ياست که  ييهاصهيخصه همه سم درباريکه ژئوتور يدر حال

سم يئوتورد. ژآوريممکان شاخص را به صورت واحد در 

عت با هدف تماشا و يآگاهانه و مسئوالنه در طب يگردشگر

و آموختن نحوه  ين شناختيزم يندهايو فرا هادهيپدشناخت 

ف ين تعريکه در ا ي. نکاتهاستآنر تکامل يو س يريشکل گ

 د به آن توجه کرد عبارتند از: يبا

 يست با هدف مشخص و برنامه قبليک ژئوتوري :آگاهانهالف( 

ت به ارزش و يژئوتورس -، مسئوالنهکنديمک منطقه سفر يبه 

آگاه است و در هنگام  ين شناختيزم يده هايت پديحساس

 يخوددار هاآنب به يد از وارد نمودن هر گونه آسيبازد

 .دارديمگران را از آن باز يکرده و د

                                                 
1.fenel 
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صورت  يعيطب يهاطيمحسم در يژئوتور يهاتيفعال :عتيطبب( 

 يين به تنهايعلوم زم يد از موزه هاي، بازدرديگيم

  د.باش يستيت ژئوتوريک فعالي تواندينم

ه يپا يهامفهومسم آموزش ياز اهداف ژئوتور يکي ج( آموزش:

د. باشيمژه کودکان و نوجوانان ين به همگان به ويعلوم زم

، دانستنديمسم ير شاخه اکوتوريم را زيژئوتورس يده اع

م سير مجموعه از تورين است که هر دو رشته زيقت ايحق

ستند يگر نيکدير شاخه يعت به شمار رفته و زيوابسته به طب

 توانديمر يسم مثال زيسم و ژئوتورياکوتور يجدا ساز يبرا

 ان کند. يب يرا به روشن هاتفاوت

ر ياز ز يو تپه نورد يمانند کوه نورد يهارشته     

 ييهاتيفعالاما هدف و  باشنديمسم ياکوتور يمجموعه ها

عت ين بخش از طبيها در استيها و ژئوتورستيکه اکوتور

ست هدف يک ژئوتوري يست. برايکسان نيبا هم  دهنديمانجام 

ن گونه جاها يو سفر به ات سين يو تپه نورد يکوهنورد

ن يو ساختار ا يريده و نحوه شکل گيشناخت خود پد يبرا

 يسم برايک اکوتورياست که  ين در حاليا هاستدهيپد

و  اندازهاچشمد از ي، بازديحيو تفر يورزش يکوهنورد

عت ين گونه به طبيا يهاهدفاهان و جانوران و يگ يتماشا

هستند  يگردشگران قانع معموالً ست ها يژئوتور، کنديمسفر 

 يخدمات يار عاليط بسيلوکس و شرا يهاهتلکه به دنبال 

در داخل چادر و در  يبه راحت تواننديم هاآنستند ين

را  يسخت و طوالن يرهايکنند و مس يزندگ ييط ابتدايشرا

ن يط داشته باشند اين ارتباط با محيشتريش کنند و بيمايپ

ن نوع يا دهديمسم است که نشان يژئوتور يهاتيمزاز  يکي

 يامرد )ار ارزان و در دسترس باشيبس تواننديمسم يتور

 (.1933، يکاظم

 ست هايکوتورا -2-5

 روديمها همان گونه که انتظار ستياکوتور       

تنها به تجربه  هاآنکن انتظارات يعت هستند ليدوستداران طب

تجربه  عمومابلکه  شودينمت وحش خالصه ايعت و مشاهده حيطب

ز جز اهداف ين يجوامع محل يوه زندگيبا فرهنگ و ش ييو آشنا

 .هاستآنسفر 

د فقط به جنبه غالب تجربه ينبا يستياکوتور يسفرها       

تجربه  يرا برا ييهافرصت ستيبايمعت بسنده کنند بلکه يطب
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 يحيتفر يستيتور يهاتيفعالر يو سا يبا جوامع محل ييو آشنا

 ند.يدار فراهم نمايپا

 :کننديم يچهار گروه طبقه بند در راست ها ياکوتور

 ست ها با هدف مشخصياکوتور -

 ست ها با هدف عامياکوتور -

 ياتفاق يست هاياکوتور -

 يحيتفر يست هاياکوتور -

مات يسم به همراه تقسياکوتور يشاخه ها -2-5-1

 آن يفرع

دار از يد ،ات وحشيدار از حيشامل د :يدامنه نورد-1

فرج ت ت،عيموزش و پژوهش در طبآ ،يعيو آثار طب اندازهاچشم

 ر حال و هوا.ييو تغ

 د پرندگانيو ص يريگي، ماهانيشکار چهارپا د:يشکار و ص-6

 يروستاگردآداب و رسوم و ، سم کوچيتور :يمردم شناس-9

 يرو ياسک، يقرانياق ،شامل شنا :يو آب يساحل يهاورزش-2

 يآب و غواص

 هماس يرو ياسک، کاروان رو يتورها :يگردابانيب-1

خ ي ،يجن درمانل ،آب گرم يشامل چشمه ها :يعت گرديطب-2

 يغارگردو  ينورد

 سميف اکوتوريتعار -2-5-2

که به  يستيط زيمسئوالنه از نظر مح يسم سفرياکوتور    

ب داده يترت يعيمنظور لذت بردن از مناطق نسبتًا بکر طب

ن سفر، ي. در طول اگردديست ميط زيج محيو باعث ترو شوديم

 يعيرا بر منابع طب يمنف راتيگردشگران حداقل تأث

 يهاتيدر سود حاصل از فعال يو مردم بوم گذارنديم

 يه جهانيد )اتحادشونيک ميشر ياقتصاد– ياجتماع

 .(1،1332حفاظت

کر و غالبًا بسم عبارت است از سفر به مناطق ياکوتور    

در ابعاد  باً ياثرات کم و تقر کنديتالش محفاظت شده که 

ش دانش يسم موجب افزايبگذارد. اکوتور يکوچک بر جا

ه منافع ئحفاظت، ارا يمنابع برا نيتأم، دکنندگانيبازد

 يبه جامعه محل ياسيس يو توانمند يم توسعه اقتصاديمستق

د شويگوناگون و حقوق بشر م يهاو احترام به فرهنگ

 (.6،1331امارت)

                                                 

1.IUCN 

2.Martha 
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زه يا گردش با انگي يعت گرديسم به عنوان طبياکوتور    

. شوديخاص خود آغاز م يهايژگيبا و يعيو مشاهده مظاهر طب

است که بر  يعيطب يرنده تمام جلوه هايسم در برگياکوتور

ها مندند که آنعالقه هان وجود داشته و انسانيکره زم يرو

 شيهايژگيها و وآن ينند، بشناسند و از علت وجوديرا بب

 .(92:1930،ييند )رهنماياطالع حاصل نما

را يز، است يسم معموليسم متفاوت از تورياکوتور     

و  رسانديسم را به حداقل ميتور يطيسم اثرات محياکوتور

د رسانيسود م يعيط طبيو مح ين به جوامع محليهمچن

 .(1،6009کنل)ماک

 هاستياست که تورده ين عقيبر ا يسم مبنياکوتور     

 يدر ط ي، به منابع محلييعالوه بر ماجراجو تواننديم

سفر به ، خدمات داوطلبانه قياز طرند چه يفزايسفرشان ب

منطقه توسط  يهان که هتلين ايمناطق حفاظت شده و تضم

مورد توجه  يسم به معنياداره شوند. اکوتور يمردم بوم

ک مکان يدکنندگان از ياست. بازد يمحل يازهايقرار دادن ن

که انگار از آن محل  يبه گونه ا ندينمايآنجا را ترک م

 .(6،6005امده است )راجريد به عمل نياصالً بازد

که  يرا به صورت يو اجتماع يعيط طبيکه مح يسميتور     

. شوديده ميسم نامي، اکوتورگذارديم يهستند باق

سم يتور يطيتا اثرات مح کنديسم نه تنها تالش مياکوتور

را به حداقل برساند بلکه هدف آن سود رساندن به جوامع 

 .(9،6009لياونت )اس يعيطب يهاطيو مح يمحل

مسئوالنه  يطيست محيدار زيک مسافرت و ديسم ياکوتور     

ن لذت آنسبتًا دست نخورده بوده، که هدف  يعيبه مناطق طب

همراه آن  يده فرهنگيعت )و هر پديبردن و استفاده از طب

 ينوع از گردشگر نيت. ا( اسحال رچه در گذشته و چه د

 يمنف راتيتأث يت حفاظت از منابع شده، دارايباعث تقو

که از  شوديم يمحل يهاتياست و سبب فعال شدن جمع ياندک

ه ياتحادد است )يآنان مف يبرا ياقتصاد– ينظر اجتماع

 (.1332حفاظت، يجهان

سم( عبارت است از بر ي)اکوتور يعت گرديمنظور از طب   

عت در يگردشگران طب يالت خردمندانه و انسانيتما آوردن

و به صورت  ير مصرفيو غ ي، آموزشي، فرهنگيعيط طبيمح

                                                 

3.MacCannel 

4.Rajer
 

1.Onil 
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 يمنف ريتأثت قابل تحمل با حداقل يو در حد ظرف داريپا

که ضمن  يط و ضوابطي، تحت شرايو فرهنگ يعيط طبيبر مح

آن ا مکان رشد  يهاو ارزش يست و فرهنگ بوميط زيحفظ مح

 .(يعت گردين نامه طبييرا فراهم آورد )آ يو محل ياقتصاد

به سه جزم  توانيسم ميف مختلف اکوتوريسه تعاريبا مقا

 برد: ين پآ ياصل

دار )که شامل يت پايريمد-9آموزش -6عت يه طبيبر پا-1

 .است( يو فرهنگ ي، اجتماعيمباحث اقتصاد

 سميمشخصات اکوتور -2-5-3

 يدارا1يجهانگرد يدگاه سازمان جهانيسم از دياکوتور

 ر است:يچهارگانه ز تمشخصا

 باشد.عت يوابسته به طب -

ن يکمتر يو به عبارتباشد دار يپا کيلحاظ اکولوژاز  -

 عت داشته باشديرا بر طب اثرات سومب و يآس

 يد، عنصر اصليمورد بازد منطقه يهاه ارزشيآموزش و ارا -

 باشد.د يآن بازد

 زبان در آن مشارکت داشته باشند.يم يجوامع محل -

سم يده هستند که اکوتورينه هم عقين زمين در ايمتخصص -

 :شوديف مير مشخص و تعريبا موارد ز

 يعيک منطقه طبيسفر به  -

 باشد. يستيحفاظت از تنوع ز يکه حام يسفر -

 سودمند باشد. يزبان محليجوامع م يکه برا يسفر -

ست يط زيعت و محيق از طبيکه به درک و فهم عم يسفر -

 (.1332سم،يجامعه اکوتوررهنمون باشد )

 سميمناطق مورد نظر اکوتور يهايژگيو -2-5-4

 يسم، عمدتًا دارايمورد نظر اکوتور يعيمناطق طب    

 هستند که عبارتند از : ييهايژگيو

ا ي ياهيمنحصر به فرد گ يگونه ها يکه دارا يمناطق -1

 هستند. يجانور

 يکه به صورت بکر و دست نخورده باق يمناطق -6

 اند.مانده

ها در اطراف مناطق اهان و جوامع آنياز گ ييهامحدوده -9

 يعيط طبيافته که به فرد احساس بازگشت به محيتوسعه 

                                                 
2.UNWTO 
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فرد وجود  يها براد از آنيو امکان بازد دهديرا م

 داشته باشد.

در فرد بر جان و خطر کردن را يجاد هيکه ا يمناطق -5

 يرودخانه ها، ناشناخته يهامانند:جنگل، زديانگيم

 و... يصخره نورد، يموج سوار، يغواص، خروشان

  سميژئوتور -2-6

 6006به صورت آش ار در گزارش سال  سميژئوتور        

 يگردشگر هيو نشر  ايامر يتوسط انجمن صنعت گردشگر

(. نگرش آنها 1933:93 افر،يشد)آر يمعرف يمل يايجغراف

ژئو در واژه  شونديبود و به پ يعموم اريموضوع بس نيبه ا

  رديو نه با رو ييايجغراف  رديبا رو سميژئوتور يبيترک

 ديجد  رديرو نيکرده بودند. در واقع ا جهتو يشناسنيزم

 يکرده و مؤلفه ها دايپ يدتريکاربرد جد سمياز ژئوتور

در بر  زيرا ن يو فرهنگ يچون اجتماع يو خروج يورود

خود  يبه بعد جا 6006از سال  يبه زود دگاهيد نيگرفت، ا

 يصدر ييداد)نکو يشناسنيزم يگردشگر يرا به مفهوم تخصص

شده است  يمتعدد فيتاکنون تعار سميور( از ژئوت1933:13

مختلف قرار  فياز تعار يفيدر داخل ط سميواقع ژئوتور به

ژئو  شونديبا پ يکه واژها : هرگاهديگويم ي. عزترديگيم

 يجهان اسيدر مق يتالو با در نظر گرفتن تحو يخاص ليالبه د

طور  آن هم به حيو تشر فيف نظرها در تعرالاخت شوديمطرح م

 ياصحنه نيشاهد چن نكيکه ا کنديهمزمان ظهور م

 ياز گردشگر يش ل سمي( ژئوتور1930:111 ،ي)عزتميهست

در منطقه با آثار  تواندياست که م يطيمح ستيز -يفرهنگ

 راثيو براساس حفظ و گسترش م ابديمهم توسعه  يشناسنيزم

که در جهان  ،( 1،6009:122يم جا يکاپ)باشديم يشناسنيزم

که  شوديم ينيشبيبرخوردار بوده است و پ يادياز رشد ز

درصد از  1گردان که اکنون  عتيشمار طب گريد يتا دهه ها

درصد  31از  شيبه ب شوديکل مسافران جهان را شامل م

 (.6019:2، ي)امير کاظمبرسد

 سميتورژئوو  يژئومورفولوژ -2-7

ت يجذاب يکه دارا يکيخاص ژئومورفولوژ يها دهيپد

به بازار  يک جاذبه گردشگريبوده به عنوان  يگردشگر

و گردشگران  شودي( عرضه ميگردشگر ي)تقاضا يگردشگر

به مکان مربوطه سفر  هادهيد از آن پديبازد يمند براعالقه

                                                 
1-  KPMG 
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ت يهو يدارا يعيط طبيک محي. آن مکان به عنوان کننديم

ط ياز گردشگر )انسان( و مح يبوده و تبلور يمکانييفضا

ل است ين دليبه هم شود،ي( محسوب مي)مکان گردشگر يعيطب

 يعنوان گردشگرسم به يمتون از ژئوتور يکه در برخ

 .کنندياد ميز ين ييايجغراف

است که  يش عمده ايسم، گرايبارز ژئوتور يهايژگيو از

 و عالوه بر آن داشته يعيخاص طب يده هايگردشگران به پد

د دارد. در واقع حفاظت از يتأک يعيط طبيبر حفاظت از مح

ر ييآن در رابطه با عدم تغ يو چشم اندازها يعيط طبيمح

ن از ياز دخالت انسان در بر هم زدن چهره زم يو خوددار

ن يسم تالش بر ايسم است. در ژئوتوريژئوتور ياصل دافاه

رد يط صورت نگيتوسط انسان در مح ياست .ه دخالت و تصرف

 يستين اقدام بايصورت گرفت ا ياما به ناچار اگر اقدام

 يستير نباييجاد تغيعت شود. ايمنجر به .مال در طب

ط داشته باشد و چهره منطقه را دگرگون يبا مح يناسازگار

ش يعت دائم توسط فرسايسم طبي.ند. در ژئوتور گونو ناهم

 ين دگرگونياست. ا يدر حال تنوع و دگرگون يو باد يآب

نه انسان. از  رديگيش ل م يعيش طبيتوسط خود عوامل فرسا

 محققان و بهره ين ام ان را برايسم اين رو ژئوتوريا

ط را بهتر و يوجود آورده است .ه بتوانند محبرداران به 

.ه دخالت انسان  يرا ارتقام دهند به طور ديدت بازيفي.

از  ياژه و تازهيو ين منجر به نشان دادن برجستگيدر زم

 عت گردد.يطب

ت يسنننم را در حفظ هويکارشنننناسنننان، ژئوتور يبرخ

ستند يک مکان حائز اهمي ييايجغراف سته و معتقد ه ت دان

 يعيطب يهاطيمح سننم به حفظيحاصننل از ژئوتورکه درآمد 

متفاوت به  ين خود نشان از نگرشي. اکنديم يکمک فراوان

سم يژئوتور ييره معنايگسترش دا يسم دارد و در پيژئوتور

سم يکارشناسان، ژئوتور ين بدان معنا است که برخياست. ا

نموده و در  يدار موفق معادل سازيپا يرا معادل گردشگر

. چرا که دهنديقرار م يگر گردشنننگريد يمقابل گونه ها

شگريمتعقدند ا شگر ين گونه از گرد ، يبا حفظ منابع گرد

شگران  يبرا يزبان و بهره معنويجامعه م يدرآمد برا گرد

شت. با ا درا به همراه خواه سان ين وجود ايدا شنا ن کار

ستره معنايبا افزا شمول گونه يژئوتور ييش گ سسم،   يشنا
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را از  يک بعدي يده گرفته و  برداشننتيرا ناد يگردشننگر

 .دهنديآن ارائه م يو گونه شناس يگردشگر

 يبازارها نياز پر تقاضاتر يکي يحيتفر يگردشگر

زه يکه در آن انگ باشديم يعيط طبيدر رابطه با مح يگردشگر

ط يح در قالب گذران اوقات فراغت در محيان تفريسفر بر بن

 يت چندانيست ارجحيط زيقرار دارد و دغدغه حفظ مح يعيطب

سم به يک با توريندارد. طرح رابطه مسائل ژئومورفولوژ

( به 1353) لئوپولد  که  يزمان گردديقبل باز م هاسال

را   يني، اخالق زميشگامان ژئومورفولوژياز پ يکيعنوان 

ن يسم  مطرح نمود. اينه ساز و الزمه اخالق خدمات توريزم

 يگر و در قالب بررسيد ير به شکلياخ يهارابطه در سال

 م،سيک در ارتباط با اکوتوريمورفوژنت يهاستميعملکرد س

، پرالونگ، 6005،  نگين بوده است )جنيمورد اقبال محقق

 يستيتور يها( مکان6002و همکاران،  يني؛ براندول6002

 يه هايا به قول پرالونگ  سرماي  يکيژئومورفولوژ

 يندهايبه صورت اشکال و فرا  يکيرفولوژژئومو

شوند که بنا بر درک انسان از  يف ميتعر يکيژئومورفولوژ

 يخي، تاريکي، ژئومورفولوژين شناسيرگذار زميعوامل تأث

، يشناخت ييبايارزش ز يها، داران مکانيا يو اجتماع

هستند  ياقتصاد -يا اجتماعيو  يخيتار-ي، فرهنگيعلم

 (.1339)کوارناتا ،

 يکيقننات در مورد خطرات ژئومورفولوژيتحق امروزه

دا يپ يالعاده ات فوقياهم يستيتور يهاتيمرتبط با فعال

ست ز سترش توريکرده ا ساليرا با گ م ير بياخ يهاسم در 

شغال نواح روديآن م موجبات  يکيحساس ژئومورفولوژ يکه ا

ب تريخسنننننارات  هم آورد يرا در آ يشنننن فرا نننده 

معلومات در باره مخاطرات  شيفزا(. ا6002،يني)براندول

 يحيو تفر يسننتيتور يهاتيک مرتبط با فعاليژئومورفولوژ

سم در مورد يصنعت تور يدادن به اهال يدر آگاه توانديم

ز کمک کند )سنننوالنا و يو مناطق خطر خ يعيطب يده هايپد

 (.6009، لبرنيک

مرتبط با آن در  يندهايو فرا ينقش ژئومورفولوژ يوقت

د قرار ين صورت مورد تأکيسم بديمسائل مربوط به تور

عامل  يهايگر استفاده از مدل بنديد يو از سو رديگيم

حفظ و  يبرا يبه عنوان ابزار ينده ايمحور به طور فزا

د قرار يمورد استفاده و تأک يعيح منابع طبيت صحيريمد
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ان خطور ن سؤال به ذهن انسي( ا6002)کونور، رنديگيم

 ين مسائل در جامعه علميده گرفتن ايا ناديکه آ کنديم

 وريسم )ويعه عصر اکوتوريها در طلبه آن يتوجه يما و ب

 ح خواهد بود؟ي( صح6003و التون ،

ش سطح ير و به دنبال افزاياخ يهادر سال رسدينظر م به

و ارتباطات، شاهد گسترش رو به رشد صنعت  يرفاه عموم

ران به يت مردم ايم و اکثريکشورمان هستسم در ياکوتور

 يعيطب يجاذبه ها يدارا يآموزش محور از نواح يدهايبازد

و  ياهيا جوامع گيمهم و  يکياکولوژ يندهايخاص، فرا

 يدر کشورها ژهير به وياخ يهاخاص، که در سال يجانور

افته است )هال و لو ي يژه ايگاه ويز جايافته نيتوسعه 

. مطالعه امکانات دهندينشان م ي( عالقه خاص1333،

 توانيها را ممناطق حفاظت شده و حفاظت از آن يکيژئومورف

رساخت ياز سه منظر مورد توجه قرار داد: به عنوان ز

ک چشم انداز، و يبه عنوان  ها،ستميو اکوس اهسکونتگاه

 رسدي. به نظر ميعيط طبيمح ياز ارزش ذات يبه عنوان بخش

ک يژئومورفولوژ يده هاياول که پد دگاهيدر کشور ما، د

و  ييحفاظت، شناسا يارزشمند برا يرا به عنوان عناصر

قرار گرفته است  يمهر يمورد ب کند،يم يط معرفيت محيريمد

 يبرا يعيوس يهادگاه دوم، تالشي(. در مورد د1933،ي)مختار

بر اساس چشم  يکيژئومورفولوژ يهااز مکان يفيارائه تعر

که  يها و آثارن آني، روابط متقابل بيفرهنگ ياندازها

ا در حال انجام است و يدر سطح دن گذارند،يم يبرجا

 ي( در مطالعات خود سع6009اسنته ،يزا و پي)پان ينيمحقق

ا فرهنگ در يخ و فلسفه يط، تاريگاه محيجا نييدر تب

ن حال، در ياند. با اداشته يکيژئومورف يهامکان يابيارز

ت مناطق ياست؛ و در نها يخال يمطالعاتن يچن يران جايا

ک ين که به عنوان مکان ژئومورفولوژيحفاظت شده، قبل از ا

 يذات يهايژگيو يک سري يرند، دارايقرار گ يمورد بررس

محل در ارتباط است.  يو انسان يعيهستند که با روابط طب

 يارزش موروث ير دارايدگاه اخين گونه مناطق در ديا

 رسديالذکر است و به نظر ماز روابط فوق يهستند که ناش

مناطق حفاظت شده با  يکيدر کشور ما امکانات ژئومورف

ن امکانات يو ا رديگيمورد توجه قرار م يدگاهين ديچن

مربوط به گذشته هستند که انسان در مقابل  راثياز م يبخش

ست. يها مهم نندارد و مطالعه آن يتيچ گونه مسئوليها هآن
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 يدهايسم مطرح است بازديفت آنچه در اکوتورگ توانيم

خاص،  يعيطب يجاذبه ها يدارا يآموزش محور از نواح

 يو جانور ياهيا جوامع گيمهم و  يکياکولوژ يندهايفرا

توسعه  يدر کشورها ژهير به وياخ يهاسال درخاص است که 

 ي( به طور1333افته است )هال و لو،ي يگاه خاصيافته جاي

از طرف سازمان ملل متحد به عنوان  يالديم 6006که، سال 

 وريد )ويسم مطرح گردياکوتور يالمللنيسال ب

د يسم بايار مهم در مقوله اکوتوري(. سه مع6003والتون،

 -6عت محور باشند. يها طبجاذبه -1رد: يمدنظر قرار گ

و آموزش متمرکز  يريادگيبر  هاستيرابطه متقابل تور

اصول و  ستيبايمييهاطين محيت چنيريمد -9باشد؛ و 

، يکياکولوژ يداريرا دنبال کند که با پا ياقدامات

 وريداشته باشند )و يهم خوان يو اقتصاد يفرهنگ -ياجتماع

    (.6003و التون،

 دار يمفهوم توسعه پا -2-9

ك موضوع حساس يعنوان  دار بهيامروزه مقوله توسعه پا

"گزارش براساس . ساز در همه جوامع مطرح است و سرنوشت

که  يا دار عبارت است از توسعهيبرانت لند" توسعه پا

 يين کند بدون آنکه توانايجهان را تام يکنون يازهاين

خود به مخاطره اف ند  يازهايرا در برآوردن ن يآت يهانسل

عت يدار "رابطه متقابل انسانها و طبينکه توسعه پايو ا

گر يد يتعبار به (.1333:19، 1)يونسکودر سراسر جهان است"

نه کردن سود يشيدنبال ب است که به ي رديدار رويتوسعه پا

و حفظ  يبا در نظر گرفتن نگهدار يخالص توسعه افتصاد

، 6و پيرس ي)کر در طول زمان است يعيت منابع طبيفيک

ف ذکر يدار به استناد تعاريتوسعه پا يطورکل به (.1330

 ستيو ز ي، اجتماعياست که اهداف اقتصاد ينديشده فرا

ها، استيق وضع سيرا در هر جا که مم ن است از طر يطيمح

ق يبا هم تلف يتيحما ياتيالزم و عمل يهاانجام اقدام

جاد يندارد به ا يق ام انيکه تلفييکند و در هر جايم

ها ن مبادلهيا يو هماهنگ ين آنها بررسيرابطه مبادله ب

 (.1932:26، يو نجف يزاهد)پردازد يم

 سميتور داريتوسعه پا -2-18

                                                 
1-  UNESCOT 

2-kerry and Pearce  
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 يبرا ييايمنافع و مزا يدارا نکهيبا ا يگردشگر صنعت

 يهااز مقوله يليمانند خ ير است، وليگردشگر پذ ي.شورها

ز به دنبال دارد. يرا ن يتبعات و آثار منف يگر برخيد

ن اسنننت تا با يها بر ادولت يتالش همه يدر سنننطح جهان

حاصننل از ، منافع يح و نظارت اصننوليصننح يهايزيربرنامه

را به حدا.ثر برسننننانند و در مقابل، آثار  يردجهانگ

 (.12: 1932آن را به حداقل .اهش دهند ).ارگر،  يمنف

 يسننميدار را توريسننم پايتور 1339در سننال   باتلر

ند در يتعر .ه بتوا مان يك محيف .رده اسننننت  ط، در ز

به  ي يزيو ف يابد و از نظر انسننننانينامحدود ادامه 

 يتا بدان حد فعال باشد .ه به توسعه ط صدمه نزند ويمح

وارد  يالطمه ياجتماع يندهايها و فراتير فعاليسننننا

سننم اسننت .ه يآن نوع از تور داريسننم پاين ند. لذا تور

: 1936، يل .ند )زاهديدار را تسننهيپا يبتواند توسننعه

31.) 

سعه يجهان ياعالم کنگره طبق» .ه (« 6006دار )يپا يتو

سم يدار، توريسم پايل شد، توريتش سپتامبر  6در اوت و 

مربوط به آن اسنننت .ه هم در حال و هم در  يربناهايو ز

 نده:يآ

به خاطر  يعيطب يهاييها و تواناتيدر حدود ظرف -1

 کار کند، يعينده از منابع طبيدر آ يورا و بهرهياح

ها و مردم و جوامع، آداب و رسوم يق هم اريتصد -6

 برد،يسم را باال ميتور تي.ه جذاب يزندگ يهاوهيش

 يدر منافع اقتصاد ياد سهم عادالنهيمردم با -9

مردم  يهاخواست يلهيوسد بهيسم داشته باشند و بايتور

، 1و حسين يآ ي)آلتت شوديزبان هدايو جوامع مناطق م يمحل

6002:635) . 

 يگردشگر يجاد توازن در توسعهيدار بر ايپا يگردشگر

 يو دولت ين بخش خصوصينو يهااستي ردها و سيق روياز طر

 يدر توسعه يداريد دارد. .اربرد اصول پاينده تأ.يدر آ

د ينبا يساحل يهان معناست .ه هتلين به اينو يگردشگر

 يبايز ياندازهان بردن چشميسواحل و از ب يباعث آلودگ

ها ختن زبالهيد با ريها نبا.وه يشوند و دامنه يعيطب

د ينبا وحشاتيو ح يعياب طبيمنابع .من يآلوده شود، همچن

رد. دولت موظف است با يب گردشگران قرار گيدر معرض آس

                                                 
1- 

 Altinay and hussain
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و  يعياز منابع طب يجد طورن و مقررات، بهيوضع قوان

د يمحافظت .ند و گردشگران هم با يمقاصد گردشگر يفرهنگ

 يهات ضوابط، از جاذبهيمقررات و با رعا ارچوبدر چ

 ين چارچوبيه .نند؛ تنها در چناستفاد يگردشگر يهام ان

ن يرا تضم يت محصول گردشگريفيتوان استقرار .ياست .ه م

 (.163: 1932، ي.رد ).اظم

 دار عبارت است از:يپا يکل، اهداف گردشگر در

شنننتر و درک و فهم يب يهننايش آگنناهيافزا -1

شگريشا يهايهمکار صاد و  يتواند برايم يسته که گرد اقت

 ط فراهم سازد؛يمح

 توسعه؛ يج عدالت و تساويترو -6

 زبان؛يجامعه م يزندگ يفيشرفت کيپ -9

 يتجربننه برا يت بننااليننفيفراهم آوردن ک -5

 دکنندگان؛يبازد

ط که مقدم بر يت از محيفيکردن با ک ينگهدار -2

 (.131: 1932موضوعات وابسته است  )موحد، 

 

 داريسم پاياکوتور  -2-11

عت، يمسافرت به طب يزه اصليدار انگيسم پايدر اکوتور 

 ي يزيف يهايژگيمنطقه شامل و يعيطب يتهايدار از جذابيد

ها تيسم پس از مشاهده جذابياست و اکوتور يبوم يو فرهنگ

ب آنها يدر آنها وارد آورد و به تخر ينکه خلليبدون ا

ب ضمن شناختن ين ترتيکند. به ايبپردازد محل را ترك م

منطقه، شأن و  يعيطب يو نمودها يخيفرهنگ، سوابق تار

و  ياقتصاد يهاستم را حفظ کرده فرصتيگاه اکوسيجا

کند. اساسًا در يجاد ميا يمردم محل يرا برا ييدرآمدزا

 .دار استمرار منافع بلندمدت مطرح استيسم پاياکوتور

است که با توجه  يتيري رد مديك رويدار يسم پاياکوتور

با  يستيط زيو مح ياجتماع ي، اقتصاديارزش يبه هدفها

ق وضع ين و مردم جامعه از طرالمسئو ياريو هم يهم ار

م يطور مستق ن و مقررات مناسب و اعمال مؤثر آنها بهيقوان

 (.1932:160، يزاهد)انجامد يعت بيم به حفظ طبيرمستقيو غ

 داريو توسعه پا سميژئوتور  -12 -2

صل سميتور سعه پا ياز عوامل ا سطوح مختلف  داريتو در

اسنننت.  يطيمح سنننتيو ز يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصننناد

بوده و هدف  داريپا سميمجموعه تور ريز زين سميژئوتور
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 يعنياست.  يستيدر مناطق ژئوتور يآن حفظ منابع گردشگر

نسل  يبرا ديکه محل مورد بازد يگردشگران به نحو تيهدا

مانده و قابل استفاده باشد.  يطور باق نهما ندهيآ يها

 يداريپا ،يبوم شناخت يداريه اصل پابر س داريتوسعه پا

اسننتوار اسننت.  يتصننادقا و يفرهنگ يداري، پا ياجتماع

شناخت يداريپا ضم يبوم  سعه با  نيت ست که تو کننده آن ا

 يتنوع و گونه ها يطيمح سننتيز ياسنناسنن يندهايحفظ فرا

شد. پا يستيز ضم يو فرهنگ ياجتماع يداريسازگار با  نيت

سعه با فرهنگ و ارزش ها يم که متاثر  يمردم يکند که تو

جامعه را حفظ کند.  تياز آن هسننتند سننازگار بوده و هو

صاد يداريپا ضم ياقت سعه واحد کارا يم نيت  ييکند که تو

اداره شنننوند که  يبيبوده و منابع به ترت ياقتصنننناد

آبش  يميباشننند)کر ندهيآ ينسننل ها بانيبتوانند پشننت

 (13: 1930احمدلو، 

 

  سميژئوتور يها دهيپد شيدايعوامل پ  -2-13

 يباد و يآب شيدائم توسط فرسا عتيطب ،سميژئوتور در

توسط خود عوامل  يدگرگون نياست ا يدر حال تنوع و دگرگون

 شيدايعوامل پ نيمهمتر ، نه انسان،رديگ يشکل م شيفرسا

که موجب جلب گردشگران  نيزم يهاجلو ه اشکال و رخنمون ها،

 آتشفشان، ش،يهمچون فرسا يعيطب يها دهيعالقمندان به پد

 يمرجان يتپه ها و ينمک يبلور ها و گنبدها ،يخوردگ نيچ

 دهيپد يريشکل گ و جاديعامل ا نيمهمتر شيفرسا گردد. يم

 ،يباد و يآب شيشود فرسا يم محسوب ،يشناس نيزم يها

محرک  نيها از عمده تر يدرجه حرارت و تبلور کان رييتغ

 باران، بارش برف و. است نيدر سطح زم شيعمل فرسا يها

 ها،ايآب در يپسرو و يشرويپ ا،يدر امواج ،يفصل يرگبارها

 هيها، نفوذ آب در ال البيس انيجر ها،رودخانه ريمس رييتغ

 و يمارن ،يلتيس يانحالل سنگ و رسوبات آهک و نيزم يها

 يها اچهيغارها وحفره ها و در يريو شکل گ يماسه سنگ

 انجماد و نفوذ آب در سنگ ها، ،ينيزمريآب ز يهاسفره

را  عتياست که چهر ه طب يآن ها از جمله عوامل بيتخر

ها يرنگارنگ کان يهاجلوه ها وداده و رخنمون رييدائم تغ

 يسازد.)اذان يم انينما شتريرا ب نيمختلف زم يها هيال

 ( 5: 1930وهمکاران، 

  سميژئوتور يها دهيمنابع و پد نيمهمتر   -2-14
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ستگ ها، دره غارها، شار ها، يشک شمه ها، ها، آب  چ

 يخوردگ نيها جهت چ سيو طاقد ها سيناود رودخانه ها،

 ، آتشفشان ها، يشناس نيمختلف زم يهارسنوبات دوره ها،

و  ها تي،استالگت يستاليکر ي،کفه ها يرونيب نيمواد آذر

 يهاستون و وانهايا ها ،ها و حفرهدرون غار يهاتياستالگم

 يهايدگيبر تپه ها، ينمک يهنا،گنبند يياينو در يغنار

 يرشته ها ،يسنگ يهاواريها و دهي، الها( ورديسنواحل )ف

هننا، ، فالت يمواد معنندن يهنناتوده ،ينمک يکروسنننکوپيم

 يروان و موج يهاشنننن يمارک ها پلير ،يمارن يهناتپنه

 ،يباد يتپه ماسننه ها آب جزر و مد، يکانال ها سننواحل،

 هيامتداد ال ها واريش ،يباد و يآب يو تونل ها تنگه ها

مانده  يبر جا يهاليفس ،يرسوب يهاپادگانه يايو بقا ها

آثار  نياز جمله مهمتر  يبدلند يهانيزم ياهيو پوشننش گ

 گردشنننگران اسنننت ديبازد يبرا سنننميها ژئوتوردهيپد و

 .(5: 1930وهمکاران،  ي)اذان
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 رانيا يستيژئوتور ياز جاذبه ها ينمودار  برخ: 1-2 شکل

 (1376و همکاران، ي)مقصود

 

 در جهان سميژئوتور  -2-16

 کيتوسط آدام سرو هيدر جهان به صورت اول سميژئوتور

به  هياقدامات اول نيا خيدر انگلسننتان آغاز شنند و تار

در  کيگردد و به صنننورت آکادم يباز م يالديم 13و13قرن 

ارائه  خيتار يعني يالديم 1332به سنننال   يجهان امروز

در جهان توسننط تام هوز از  سننميژئوتور فيتعر نينخسننت

 نيزم ديرا بازد سننميژئوتور يو گردد.يانگلسننتان بر م

س صرفا ز ،کيو ژئومورفولوژ يشنا بلکه  يشناخت ييباينه 

کرد موضنننوع  فينگاه بطور مفصننننل تعر نيفراتر  از ا

شگر سما از زمان نيزم راثيو حفظ م يشاخت نيزم يگرد  ير

در علوم  ديعنوان جد کي يبا معرف ونسننکويمطرح شنند که 

 نيو مراکز زم هاازمانتحت عنوان ژئوپارک از سننن نيزم

 نهيزم نيدر ا يمختلف دعوت به همکار يهاکشننور يشننناسنن

 نموده است.

بار در سطح  نينخست يبرا سميدر مورد ژئوتور مطالعه

سفر  صنعت مسافرت و هياتحاد لهيبزرگ بوس اسيو در مق يمل

 يداريصورت گرفته که در آن به پا کايآمر يمل يايجغراف
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به مسائل  يحت و توسعه همه جانبه پرداخته شده و طيمح

 يمرکز اطالعات گردشگر .داده شده است تياهم زين يفرهنگ

را در دسته گردشگران  کايمردم آمر %20 گانيشيم گاهدانش

،حفظ  ديمورد بازد يهامحل يزگيپاک قرار داده است. نيزم

غيره،  و ها، اچهيدر مناطق مثل کوهستان ها، يعيحالت طب

با  ديعدم ازدحام فراوان در محل و متناسب بودن بازد

محل مورد نظر به  عيو شناساندن وس غاتيتبل ،وسعت محل

 ،ينترنتيا يها تيسا قيحفاظت شده و از طر يهاصورت پارک

هرچند که  .کاستيصنعت در آمر نيا تيموفق ليازجمله دال

 را  نيزم يگردشگر ياستراتژ يکه به طور رسم يکشور نياول

 يعياعالم کرد هندوراس بود امروزه کشور ها در سطح وس

(نموده  سمي)ژئوتور يبخش از گردشگر نياقدام به گسترش ا

 (62: 1933 اسه،ياند.)ا

  رانيدر ا سميژئو تور  -2-15

 نهيشيو پ يخداد سينف يها نهيگنج از يمجموعه  ،رانيا

، که همواره مورد توجه  است يو تمدن فرهنگ خيتار ي

متنوع و  ميو اقل عتيگردشگران بوده است. کشور ما با طب

 ار،يبس يها يدنيکوچک است  با د يگوناگون  خود قاره ا

  يگردشگر ياز نظر دارا بودن  جاذبه ها رانيهر چند ا يول

جاذبه  يده  کشور اول جهان  قرار دارد و دارا فيدر رد

 نياز جمله  زم يمنحصر به فرد  گردشگر متنوع و يها

از درآمد   يصدم درصد کي، اما سهم  است يعيطب يشناس

 رانيدر ا سميصنعت تور گاهيجهان، عمال جا يصنعت گردشگر

منطقه قرار داده است  يوضع  در جهان و حت نيبدتر را در

و کشف نشده   بايمناطق بکر و دست نخورده و ز  راني. در ا

و  يژئومورفولوژ ليبد يو اشکال  ب شگرف  يها دهيبا پد

  نيو همچن يو جانور ياهيگسترده اجتماعات گ يپراکندگ

 يژگيو کي ،و فرهنگ مي، متناسب با اقلخاص يخيتار يمعمار

 يدهد  جاذبه ها يم  سميبخش از تور نيه ارا ب خاص

 ،  فراوان وآن قدر متنوع  نيزم رانيا يستيژئوتور

 است ينيتوان  گفت کمتر سرزم يکه به جرات م است يتناهيال

را از آب، خاک، جنگل،   نيعلوم زم يهاکه تمام  تنوع

جا  گرد کي  يشناس ني، معدن و اشکال زمآتشفشان ،جانوران

 يشناسان  شهرت جهان نيزم نيدر ب کهيبه طور. آورده باشد

شناسان برجسته  درباره آنها مطالعه  نيو ساالنه زم دارد

را بهشت   رانيا سميژئوتور  يشناس نيکنند. به لحاظ  زميم
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در کتاب  کهيبه طور ،اند دهينام  يشناس نيزم

 ي" که توسط جمعراتيفرصت ها و تاث ،يداري، پاسمي"ژئوتور

  يبه معرف ينوشته شده ، بخش  يبرجسته جهان  دياز اسات

اختصاص داده شده است.  رانيا  سميژئوتور يها ليپتانس

را به عنوان   يگوناگون يها دهيتوان پد يم رانيدر ا

جاذبه ها به طور  نيکرد  ا يمعرف  يشناس نيزم يجاذبه ها

  يي: گروه اول  جاذبه ها رنديگ يدر دو بخش قرار م  يکل

 نيشوند  که ا يمحسوب م  يشناس نيزم  دهيپد کيکه خود  

 تيجه اهمبه لحاظ  در  يبند ميها در سه تقسدهينوع پد

نمک  اچهي، دررانيا يفشان هاقرار دارند، گل يلالمل نيب

 يآتشفشان خاموش ، تنگه ها ي، دهانه هاسلطانقم و حوض 

آب گرم  ي، چشمه هازاگرس يدر رشته کوه ها کيو بار قيعم

که جزو   رانيا  ياستان ها شتريدر ب  يآهک يه هاو چشم

  يها دهيهستند و پد يمل  تيبا درجه اهم  يهادهيپد

، غارها و آبشارها  که در دسته   ينمک يگنبد ها يشيفرسا

  رنديگ يقرار م يمنطقه ا  تيبا درجه اهم  يها دهيپد

هستند  که در ارتباط  با عوامل  ييجاذبه ها گريگروه د

به   گريکديدو با  نيجذاب هستند و ارتباط ا  يشناس نيزم

 نيجاذبه ها  در ا  ني. مهمترشود يعنوان جاذبه مطرح م

 آبگرم است. يچشمه ها ايو  يصخره ا يبخش  روستا ها

  يهاجاذبه  نهيدر زم يفراوان يها ليپتانس يدارا رانيا

 يا ژهيو تياست که از نظر تنوع  از اهم  يشناس نيزم

 رانيا هرنگارنگ حوض يرسوب يهايبند هي، البرخوردار است

فعال و خاموش   ي، آتشفشان هايرسوب يها يبند هيال يمرکز

 ينمک يهاو شرق ،گنبد و شمال غرب يمرکز رانيحوضه ا

 رانيدر اقم ،  فارس سمنان ، بوشهر، ،هرمزگان  يهااستان

 خبندانيمربوط به دوران  يمرکز رانيحوضه ا يهاريکو ،

 .(32: 1933توان نام برد)رنجبر،  يرا م

در صنعت  دگاهيد رييتغ سم،يژئوتور  -2-16

 يجهانگرد

و مقصود از  ستين التيتعط يبه معنا يجهانگرد امروزه

 يکار نم يايکامل دن ينف و حيتفر آن تنها آرامش اعصاب و

از گذران اوقات فراغت  يشکل مثبت يبلکه جهانگرد .باشد

 يعيطب يتواند  به شکل لذت بردن از جاذبه ها ياست که م

لورن  .ميکن يم يآن زندگ يباشد که بر رو يطيو مح

 زيچ ايبامسافرت کردن از دن»دارد  ي( اظهار م1332)يزت



 

47 

 

 يدر جهان امروز « ميشناس يو خودمان  را م ميريگ يم ادي

 اي، ماسه  و درآفتاب ،يستياز فرمول تور يصنعت جهانگرد

 دور شده و ،به بعد در اروپا متداول شد 13رن که از ق

 ياستراحت يهاازيکه ن يهدفمند و مسافرت التيبه طرف تعط

. در واقع دينما يحرکت م ،هم داشته باشند را با  يو ذهن

اشکال  گرا و عتيطب ،ي، هنريقوم ،يفرهنگ ياکنون جهانگرد

. جهانگرد مکتشف جهانگردان در جهان است التيتما ديجد

تعادل  جاديبه ا ليتما ،انهيبه مسافرت ماجراجوعالقمند 

 يزيرو برنامه نوع ساختار کيو  قيتحق و يبررس نيب

توجه  عتيشود به طبيدر غربت مکان غرق م .دارد يمسافرت

را در  ديبازد يخطرات احتمال يتواند حتيدهد و مينشان م

ها ستيژئوتور نيب ني. در اديتحمل نما ها، دهيشناخت پد

هستند که لندفرم  ييال جاذبه ها و چشم اندازهابه دنب

از جمله  يشناس نيو زم يکيژئومورفولوژ يها يژگيو ها و

 ميارتباط مستق يجهانگرد يها دگاهيد ريي.تغهستندآن ها 

 ديجد سميدارد تور شرفتهيپ يکشور ها دگاهيد رييبا تغ

 يفرد يانتخاب ها يهمراه است رو ايکه با فرامدرن شدن دن

، کند يشده باز م تيمسافر ترب يرا برا يدارد و جا هيتک

و  يقيحق يهازيکه عاشق چ زيآم نينگاه تحس به مسافر با

 ،با کسب دانش يامروزه جهانگرد نگرد. ياست م يعيطب

شده است و مثل سابق فقط لذت بردن و  کيبه هم نزد اريبس

 .ستياز مکان کار ن  شتريدور بودن هر چه ب يبه معنا

  يهست. اور زيکسب دانش ن يبه معنا يجهانگرد نيبنابرا

گذر اجتماع مدرن به فرامدرن باعث : »ديگو ي( م1330)

جمله  نيا «گردد  يآن جوامع م يستيتور يتکامل تجربه ها

 يابير بازارد ييهاما را به طرح راهکار شانياز ا

: 1933 ،يصدر يي،نکوي)مقصود سازد يرهنمون م يستيژئوتور

26).  

  سميمنافع صنعت ژئوتور  -2-17

 ،يدرمان افسننردگ ،سننتيز طياز مح تيحما اشننتغال،

 يشناخت نيو زم يبوم شناخت يهاجاذبه بياز تخر يريجلوگ

 يآن م حياسننت که به توضنن سننمياز جمله منافع ژئوتور

 .ميپرداز

 ،يکياکولوژ ،يتواند منافع اقتصاد يم سميتور صنعت

سطوح  رايرا با خود به همراه آورد ز يو اجتماع يفرهنگ

 يبرا يليپتانس يباال برد و دارا ار ياشتغال و زندگان
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امر  ني. اجامعه است يهابخش تمام، ميو ترم افتيباز

از دانش آموختگان و  ياگسترده فيتواند اشتغال طيم

 نيزم ،ژئومورفولوگ ،مختلف اعم از يهارشته  نيمتخصص

 و هاتکتي، آرشستيز طيمح نيمهندس، معدن نيمهندس ،شناس

، که رديدر برگ يگرد عتيطب انيرا در قالب راهنما غيره

 ،يمسافرت يآژانس ها ،و رستوران ها يدر کنار آن هتلدار

بر اقتصادو  يو در حالت کل يوفرش و سوغات محل يدست عيصنا

از  ينوع سميگذار خواهد بود ژئوتور ريتأث انيروستائ

از  .شود ينم ستيز طيمح ياست که باعث خراب يجهانگرد

 يستيرشد تور کي يهمگرا و از موارد منف يلحاظ اکولوژ

امروزه در جهان به  يجهانگرد نيکند ا ياحتراز م

 ينيب شيپ يجهانگرد کيمعروف است که  نيگزيجا يجهانگرد

 يهاتيو قابل يشناخت ييبايز حساست  يشده و انتخاب

: 1933 ،يصدر يي،نکويکند)مقصوديم تيرا تقو يروشنفکر

26).  
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 فصل سوم:

و  پژوهش يشناسروش

منطقه مورد  يمعرف

 مطالعه
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 مقدمه  -3-1

ها و مدل ين فصل، روش پژوهش و نحوه اجرايدر ا   

ح شده است. روش يمورد استفاده در پژوهش تشر  يهاابزار

ک يما را در  يشرويسر پيپژوهش در واقع چهارچوب و م

مدل به صورت  ن پژوهش از چنديدر ا کند. يم ميپژوهش ترس

م. يابه اهداف پژوهش استفاده کرده يابيجهت دست يبيترک

 يو مدل منطق فاز  (AHP)يل سلسه مراتبيند تحليمدل فرآ

ن فصل ين در ايدو مدل مورد استفاده در پژوهش است. همچن

 يها يژگيشده و و لعهابه منطقه مورد مط ياجمال ينگاه

مورد  يعيو طب يانسان يعارهايل از نظر مياستان اردب

 و پژوهش قرار گرفته است.  ييشناسا

 

 قيتحق يشناسروش -2 -3

ضر مبتن تيبا توّجه به ماه    ضوع، روش پژوهش حا  يمو

 ،يتجرب ،ياسنننناد ،يدانيم يهاشيمايبر مشننناهدات و پ

 يمدلهان پژوهش از يدر ا خواهد بود. يليو تحل يفيتوصنن

 يبرا يو مدل منطق فاز  (AHP)يل سلسه مراتبيند تحليفرآ

 استفاده شده است. سم استان يژئوتور يابيارز

 اطالعات يگردآور يهاروش -3-2-1

به  يابيدر روند انجام پژوهش حاضر به منظور دست

 يهاوهيمراحل مختلف از ش ياز طيها و اطالعات مورد نداده

به منظور نخست  . در مرحلهه استبهره گرفته شد يگوناگون

بر  يق و مروريمرتبط با تحق ينظر يروشن ساختن مبان

-صورت گرفته، از مطالعات کتابخانه يهاات و مطالعهيتجرب

، مشاهده ينترنتيبه همراه مراجعه به منابع ا ياسناد -يا

رامون يانجام شده پ يهاو طرح يو مطالعه اسناد فرادست

ن، به منظور يد. همچنيمورد مطالعه استفاده گردموضوع 

د و يت موجود محدوده مورد مطالعه از بازديوضع يبررس

ها و استفاده شد و با مراجعه به سازمان يدانيش ميمايپ

 د. يگرد ياز گردآوريمورد ن يهاادارات، داده

 ها و اطالعاتل دادهيه و تحليروش تجز -3-2-2

پژوهش حاضنننر،  يهاافتهيِل يه و تحليبنه منظور تجز

قرار  يمورد بررس يليو تحل يفيها در دو سننطح توصننداده

 يتِ کلين وضنننعيي، ضنننمن تبيفيتوصننن لهگرفتند. در مرح

حدو عه  دهم طال هايمعمورد م پارامتر ها و  مورد  يار

سا شنا ستفاده در  شگر ينه هايزم ييا ستان مورد  يگرد ا
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 يهاافتهي. در قسننمت قرار گرفت يابيو ارز ييشننناسننا

سا يليتحل شنا شگر ينه هايزم ييبا  سط  يگرد ستان تو ا

 يسننم و گردشگريدر نظر گرفته شننده  نقش ژئوتور يهامدل

س ستان مورد پژوهش و برر سعه ا قرار گرفت. جهت  يدر تو

در  ييفضننا يآمار يهال يه و تحلين کار از تجزيانجام ا

 استفاده شده است.   GISط نرم فزار يمح

 و هيو تجز  يجغرافيايسيستم اطالعات  -3-2-3

  يمکان يهاليتحل

وسته از يبه هم پ يا، مجموعهييايستم اطالعات جغرافيس

ضبط کردن، معنادار  يافزار و اطالعات براسخت افزار، نرم

شده  يآوراطالعات جمع يهاش همه شکليل و نمايکردن، تحل

کند يستم به ما کمک مين سيباشد. ايم ييايبه صورت جغراف

ر و يمختلف مشاهده، درک و تفس يهاوهيها را به شدادهتا 

که ارتباط، الگوها و روندها را در  يم به طوريتجسم کن

ن يم. ايش دهيها و نمودارها نماها، گزارشقالب نقشه

، امکان ورود اطالعات يفيسامانه عالوه بر اطالعات توص

ل نقشه، ياز قب يرا از منابع مختلف يا برداريو  يکسليپ

 يبردارزات نقشهي، تجهGPS، ياو ماهواره يير هوايتصاو

، ارائه يمکان يهال، پردازش و پرسش و پاسخيانجام تحل

ره را يج در قالب نقشه، گزارش، جدول و نموداره و غينتا

 (.1932، يدارد )معروف

ArcGIS ياز محصوالت معروف شرکت ازر يکين برنامه يا 

کاربرد  ياطالعات مکان يهاستمينه سيکا هست که در زميآمر

 يار آسان برايبس يافزارنرم  ArcGISافزارنرم  .دارد

دهد که ين امکان را مياست که به کاربران اGIS يکاربردها

جاد يا يرا برا يفيتوص يهاو داده ياطالعات مکان يسادگبه

 گريدعبارترند و بهيکارگها ، جداول و نمودارها بهنقشه

ArcGIS ستم کامل يک سياست که اجازه ساخت  يافزارنرم

افزار شامل ن نرميکند.ايرا فراهم م ياطالعات مکان

ت يريها و مدجاد نقشهي، ايسازبرنامه يبرا ييابزارها

 يبانيدر سطح سازمان و پشت يبانيپشت ي، سرور براهاآن

افزار ن نرمي. ام استيسيل و بيموبا يهاستمياز س

ج يش نتايها و نمال دادهيتحل ،جستجو يالزم برا يابزارها

 .دهديار کاربران قرار ميت مناسب در اختيفيرا باک

ها، نقشه يساز ين مرحله شامل ورود اطالعات، رقوميا

ز ي، آناليار ماهوارهيها، پردازش تصاول دادهيوتحلهيتجز
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و  ييايستم اطالعات جغرافيها، سگاه دادهياطالعات در پا

-9در شکل  باشد.يم GISط يدر مح ياطالعات يهاهياستخراج ال

 از فرايند کار نشان داده شده است. ينماي 1

 
 GISدر  ياطالعات يهاهياز ال يانواع مختلف شي: نما 1-3شکل

 يمکان -ييل فضايروش تحل - 3-3

با استفاده   يمکان -ييل فضايه و تحليروش تجز       

ن روش يدر ا ،رديگيمانجام  ياز سامانه اطالعات مکان

ط بر يف نموده و با اعمال شرايط الزم را تعريکاربر شرا

ن يدر اد. شويدا ميمحل مناسب پ ياطالعات يهاهيال يرو

 يسازمدلو جبر بول ، يها با استفاده از جبر خطروش داده

 يهاليرند. تحليگيها مورد پردازش قرار مداده ييفضا

ها و از مدلها با استفاده رساختيز يمکان -ييفضا

انجام  ArcGISافزار مخصوص به خود در نرم يهابرنامه

 رد. يگيم

 ل تراکميتحل  -3-3-1

ا ي ينيل تراکم عوارض در پهنه سرزميتحل يبرا        

ن امر با يکه ا شوديل تراکم استفاده مياز تحل ياستان

استفاده  ييل فضايدر قسمت تحل GISافزار استفاده از نرم

ک عارضه يو تجمع  يت انباشتگيوضع يتراکم به معنشود. يم
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ر ابزار يو ز Spatial Analysisق يده بوده و از طريا پدي

Density و  ي، تراکم خطياتراکم نقطه يدر قالب سه الگو

انجام  2-9تا ، 6-9 يهادر چارچوب شکل ياتراکم هسته

 رد.يگيم

 
 .ياا تراکم نقطهينمونه عارضه  :2-3شکل 

 
 .يا تراکم خطينمونه عارضه  :3-3شکل 
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 يا شعاعي يانمونه تراکم هسته :4-3شکل 

 

 يل پراکندگيتحل -3-3-2

، پراکنده ياخوشه -ييفضا ييالگوها يبنددر طبقه     

 يريب قرارگينظم و ترت يتوان بر سر چگونگي، ميو تصادف

توان مشابهت و نبود يمتمرکز شد، م ياهيناح يواحدها

را اندازه گرفت.  ياهيزاو يهر جفت از واحدهامشابهت 

 يالگوها يها براها و عدم مشابهتن مشابهتيا يوقت

-يشکل م ييفضا ين شود، خود همبستگييتع ييفضا

ا ي يخودهمبستگ (.6000، 6ي، ل1،1333)اوالندرديگ

 ۀمعادل يهامانده ي، به ارتباط باق9ياليسر يهمبستگ

، ييفضا يخودهمبستگله ياشاره دارد. به وس يونيرگرس

ا يمانده  يم که در آن هر باقيکنيف ميرا توص يتيوضع

 (.5،6009)کالرکاست يقبل يهابيمرتبط به ضر elب خطا يضر

ن مفهوم است که ارزش صفات ي، بديقو ييفضا يخودهمبستگ

گر رابطه يکديبا  يبه طور قو ييايجغراف يهادهيپد

(. در 1933، ي( )رهنما و آقاجانيدارند )مثبت و منف

آورده شده  يانواع همبستگ  1-9ادامه در چارچوب شکل

 است.

                                                 
1-  Oldand 

2-  Lee 

3 Serial or Autocorrelation.  

4-  Clark 
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 .ييفضا ياشکال خود همبستگ : 6-3شکل 

 تيل مرکزيتحل  -3-3-3

از  عوارضت يزان تمرکز و مرکزيم يبررس يبرا       

ستم اطالعات يه در سين همسايکترين نزديانگيابزار م

 نياز ا يکلدر حالت شده است. استفاده  ييايجغراف

 نيتخم ي: براشوديبه دو منظور استفاده م تميالگور

تست بر  يهاداده يبندطبقه يو برا هاتمرکز دادهتابع 

 يبر خالف توابع انتقال. ييمتعارف فضا ياساس الگوها

از  ياضيتابع ر چياز ه يگيهمسا نيترکيمدل نزد ،کيکالس

مختلف استفاده  يرهايمتغ نيتخم يبرا ياشده فيتعر شيپ

 نيترکيتوان گفت که مدل نزديم يکند. به طور کلينم

 يباشد که هدف کليم يداده کاو يهااز روش يکي يگيهمسا

مجهول  يهاداده يسر کي يهايژگيو نيو تخم يبندن طبقهآ

 يها با داده هاداده نيشباهت ا نيشتريب با توجه به

)ژيندانگ دارد( آن قرار يکي)نزد يگيهمسا معلوم که در

 باشد:يل ميمراحل مدل به صورت ذ (.1،6009و کومار

(1)                              

DOن هر عارضه و يمشاهده شده ب ن فاصلهيانگي: م

 هاست.ه آنين همسايکترينزد

(6)                               

DEمربوطه در عارضه  يمورد انتظار برا لهانه فاصي: م

 باشد.يم يتصادف يالگو

                                                 

1-  Xindung & Kumar 



 

56 

 

(9 ) 

و  iن عارضه ياست با فاصله ببرابر  iD يقبل لهدر معاد

برابر است با مجموع تعدا  nن عارضه به آن، يکترينزد

باشد. در ادامه يمورد مطالعه م يهکل ناح Aعوارض و 

 شود: يل محاسبه ميذ يبه صورت آمار ANNب يضر

(2)  

(1 ) 

 شود: يم محاسبه نظر مورد عارضه عيتوز ريز وهيش به

 
 هيهمسا نيکترينزد نيانگيم ابزار يينها يخروج :5-3شکل 

 (1395، يمأخذ: معروف)

 Euclideanبا  يمجاورت رسترل يتحل -3-3-4

ا يک يک عارضه )که از ين تابع روابط هر سلول با يا

ت يصورت فاصله، جهت و موقعشده است( را بهليتشک چند سلول

 يمساو يهاصورت فاصلهاطراف عوارض بهدارد. فواصل يان ميب

هر  ين فاصله واقعين معنا که کمتريشود. به اين مييتع
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توجه  3-9شود. به شکل يسلول تا عارضه موردنظر محاسبه م

 د. يکن

 
 Euclidean distance: عملکرد تابع 6-3شکل 

ساخته  ياز حداکثر عرض و طول تا مرکز هر سلول مثلث

عنوان حداقل فاصله فاصله وتر آن را بهشود که تابع يم

ها جهت همه سلول ير از فاصله برايد. غينمايمحاسبه م

 3-9شود. شکل يف ميها نسبت به سلول موردنظر تعرآن

 يه رستريدهد. شکل سمت چپ الين تابع را نشان ميعملکرد ا

 يه رستريدهد. سه اليا دو عارضه نشان ميسلول  5را با 

شود. ير مالحظه ميابع در سمت راست تصوت يپس از اجرا

ر يارزش صفر است. سا يه دارايعوارض موردنظر در سه ال

دارند. يان ميها بخود را با آن يها روابط هندسسلول

ب از باال شامل فاصله از ير به ترتيسمت راست تصو يهاهيال

باشد. يص به عوارض ميعوارض، جهت نسبت به عوارض و تخص

ن معنا است که هر سلول به کدام عارضه يه ار بيمفهوم اخ

شود. مثال يه کدام عارضه محسوب ميا همسايتر است و کينزد

ها بر آن سلول يجه در خروجيفوق شامل دو عارضه است درنت

باشند. يم 6و  1دو ارزش  يبه عوارض دارا يکياساس نزد

باشد که در ين توابع مجاورت مين تابع از پرکاربردتريا

ها به کار يسازمدل يطورکلو به يبند، پهنهيابيمکان

 رود.يم
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 Euclidean: عملکرد تابع 7-3شکل 

 يه رستريدر ال يريهم قرارگ يتوابع رو -3-3-6

 يمحاسبه ارزش رستر ArcGISافزار از امکانات نرم يکي

ه جهت يال يگذارهم يات روين ابزار در عمليباشد. اينقشه م

 يهاتابع يل داراين تحليکاربرد دارد. ا يمکان يهاليتحل

 م.يپردازيها مصورت خالصه به آنر بهيخاص خود است که در ز

 Zonal Statisticsتابع  -3-3-5

به  يريهم قرارگ يه رويتوسط ال يه ورودين تابع اليدر ا

ها زون ير برايز يهاشود و آمارهيل مين زون تبديچند

 شود.يمحاسبه م

ه يد که الين مثال توجه کنيتابع به ان يدرک ا يبرا

ن است يزم يکاربر يريهم قرارگ يه رويب است و اليش يورود

گر از يا هر آماره ديب ين شيانگيبه دست آوردن م ي.برا

 کنندين تابع استفاده مياز ا يکاربر يب در واحدهايش

در  نامند.يز مين ياهيل ناحين تابع را تحليل با اي.تحل

ح باشد يها اعداد صحکه ارزش سلول الزم استل ين تحليا

دارد  ياريکاربرد بس ييفضا يهالين تابع در تحلي.ا
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 يهاشکل د.ينمايک پروژه را برآورد مياهداف  کهيطوربه

 رستر نشان يهاهيرا در ال يريهم قرارگ ير آماره رويز

 يريهم قرارگ يه رويو ال يه ورودير اليدهد. در اشکال زيم

ه ينموده و ال ريياست. نوع آماره در هر شکل تغکسان ي

ن تابع نشان يآماره را در ا يد شده، اجرايتول يرستر

 دهد.يم

 MAJORITY :يکه دارا يارزش سلول يورود ين رسترهايدر ب 

 کند.يانتخاب م ياست را در خروج ين فراوانيشتريب

 
 نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو MAJORITY: آماره 9-3شکل 

 يرستر يهاهيال

: MAXIMUM يکه دارا يارزش سلول يورود ين رسترهايدر ب 

 کند.يانتخاب م ين مقدار است را در خروجيباالتر

 
 نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو MAXIMUM: آماره 18-3شکل 

 يرستر يهاهيال

 

MEAN :ين ارزش رسترهايانگيم يورود ين رسترهايدر ب 

 کند.يگر محاسبه ميکديرا با  يورود
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 يهاهيال نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو MEAN: آماره 11-3شکل 

 يرستر

MEDIAN :ها را انه ارزش سلوليم يورود ين رسترهايدر ب

که در  ياشماره)دهد يش مينما يانتخاب کرده و در خروج

 .(گر قرار دارديوسط چند شماره د

 
 نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو MEDIAN: آماره 12-3شکل 

 يرستر يهاهيال

MINIMUM :يکه دارا يارزش سلول يورود ين رسترهايدر ب 

 .کنديانتخاب م ين مقدار است را در خروجيکمتر

 
 نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو MINIMUM: آماره 13-3شکل 

 يرستر يهاهيال

MINORITY :يکه دارا يارزش سلول يورود ين رسترهايدر ب 

 کند.يانتخاب م يخروج است را در ين مقدار فراوانيکمتر
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 نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو MINORITY: آماره 14-3شکل 

 يرستر يهاهيال

SUM :کند.يرا محاسبه م يورود يهان سلوليجمع ب 

 
 يهاهيال نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو SUM: آماره 16-3شکل 

 يرستر

VARIETY :يورود يهافرد در سلولمنحصربه يهاتعداد ارزش 

 يه عبارت) بدهد. يش مينما يرا محاسبه کرده و در خروج

وجود دارد که باهم  يورود يچند عدد در رسترها

 (اندمتفاوت

 
 نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو VARIETY: آماره 15-3شکل 

 يرستر يهاهيال

Range :در هر منطقه  ريحداکثر و حداقل مقاد نيتفاوت ب

 آن منطقه اختصاص دارد. يهابه تمام سلول
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 يهاهيال نيب يريهم قرارگ يدر تابع رو Range: آماره 15-3شکل 

 يرستر

Standard deviation :در هر منطقه  ريانحراف استاندارد مقاد

 آن منطقه اختصاص دارد. يهابه تمام سلول

 
 يريهم قرارگ يدر تابع رو Standard deviation: آماره 16-3شکل 

 يرستر يهاهيال نيب

 

 Combineتابع -3-3-6

 ياست که چگونگ يرستر يهاهيال يريهم قرارگ يرو ينوع  

ن حالت يترسازد. در سادهيرا م يها، خروجهيب اليترک

آورد و يها به وجود نمت ارزش سلوليدر ماه يرييتغ

 يه خروجيرا در ال يورود يهامربوط به سلول يهاداده

در  يخروج يه رستري، الCombine  تابع يآورد. پس از اجرايم

ه است و در نوع ياز دوال يبير نکرده و ترکييتغ يحالت

 ،باشديه ميافته از هر دوالير ييتغ يهاگر شامل ارزشيد

ها يشود. اگر وروديح اعمال مياعداد صح ين تابع فقط رويا

ح يودکار به اعداد صحطور خداشته باشند به ياعداد اعشار

ز ين يبدون داده باشد در خروج يشوند. اگر سلوليل ميتبد

 بدون داده خواهد بود. 

را نشان  Combine تابع ياجرا يکيطور گرافبه 13-9 ش ل

ط يد در همه شرايکنيطور که در شکل مالحظه مدهد. همانيم
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 يلدهايشود و فيمشترک اعمال م يلدهاين تابع بر فيا

 .شوديجه ظاهر ميدرنت ياهيعنوان اطالعات الرمشترک بهيغ

 
 يرستر يهاهيدر ال Combineتابع  ي: اجرا17-3شکل 

 Weighted Overlayتابع  -3-3-7

 يرستر يهاهيال يريهم قرارگ ين نوع رويدر ا   

ت و نحوه يه باشند و برحسب اهميش از دواليتوانند بيم

دهند. يرا به خود اختصاص م يل، وزنيشرکت در تحل يچگونگ

برحسب درصد  يعني 100تا  1ن يتواند بيها مبازه وزن آن

هم  ينظر دو نوع رو نيباشند. از ا 1ن صفر تا يا بيو 

 يرستر يهاهيال تيوجود دارد. در نوع اول اهم يريقرارگ

ه سمت ي. دوالديتوجه کن 1شود. به ش ل يم انيبرحسب درصد ب

 نيمثال در ا يهستند. برا 9تا  1 نيب يهاداده يچپ دارا

مربوط به سلول سمت چپ باال  جينتا يريقرارگ هم ينوع رو

( و مجموع آن 9×62= 32( و )6×32= 120) شودين ميچننيا

تابع در صورت  نيشود اما چون ايم( 32+120= 662دو )

کند، لذا ياستفاده م حياستفاده از درصد از اعداد صح

 شود.يم 6حاصل آن 

 
 Weighted) يوزن يريهم قرارگ يتابع رو ي: اجرا19-3شکل 

Overlay )ياعشار ريغ يهاهيبر ال 
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 يخروج نکهيا اياعداد اعشار بودند و  يها داراهيال اگر

 يموردنظر بود، وزن ده يبا اعداد واقع يريهم قرارگيرو

شود. به سلول يانجام م 1ها بر اساس بازه صفر تا هيبه ال

ها بر اساس آن ي. حاصل خروجديتوجه کن 6چپ باال در ش ل 

( 6/6×32/0= 22/1)  است که بيترت نيداده شده به ا يهاوزن

 .شوديم( 32/0+ 2/1= 662( و مجموع آن دو )9/×62= 32/0و )

 
 Weighted) يوزن يريهم قرارگ يتابع رو ي: اجرا28-3شکل 

Overlay )ياعشار يهاهيبر ال 

     

 يل سلسله مراتبيندتحليفرآ يتئور -3-4

 يازروشها ي ي( AHP) يمراتبل سلسلهيندتحليآفر   

ن يك هدف معي ياست .ه در آن برمبنا ياريچندمع يريگميتصم

مختلف و  يهنانا سننجهيارهنا يو با اسنتفاده از مع

ا يها نهيان گزيتوان از ميك از آنها ميبه هر  يدهوزن

خاص  يهدف يا برتر را براينف بهتر يوها، گزيآلترنات

ن يا .نمنو يبنندز رتبنهيها را ننهير گزيد و سايبرگز

 يتعلف سنايبوسن يالديم 30ن بار در دهف ياول يروش برا

 :ر استيبه شرح ز يشامل سه مرحلف اصل د وابنداع شن

 ساختن سلسله مراتب -3-4-1

 ي يش گرافيك نمايم يترس( AHP) در ن گام ياول     

 يمناسب برا يارهاياز مسئله است .نه در آن هدف، مع

شود. يموردنظر ننشان داده م يهانهيبه هدف و گز يابيدست
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-ل به صورت سلنسلهين مرحله سطوح مختلف تحليدر واقع در ا

شوند. در سطح اول يده مير .شيبه تصو ي يو گراف يمراتبن

 يريپذبيآسن يير تعهدف قرار دارد .نه در پنژوهش حاض

ا يارها يدر سطح دوم مع ن است.ياستان قزو يهارساختيز

توان با آنها بنه هندف منورد نظر دست ي.ه م ييهاسنجه

 يبرا مختلف استان يهابخش يريپذبيآسافت. در سطح سوم ي

پنج رده  در يريپذبيبا توجه به شدت آسهدف مشخص شنده و 

م يقس( تار .نمياد تا بسيز اريبس يريپذبيآسا طبقه )از ي

وها يا آلترناتيها نهيباالخره در سطح چهارم گز .شدخواهد 

 ين واحدهايشامل .وچ تر حاضر ي.ه در بررس دارند قرار

 يگر با اجرايبنه عبنارت د. هستند  سلهايپ يعني ينقشها

 ياز گنروه هنا ي يارها، ين روش با توجه به هدف و معيا

ها تعلق خواهد  سليك از پيبه هر يريپذبيآس پننجگاننه

ن يزم يريپذبيآساست .ه  ياروش، نقنشه يگرفت و خروج

 (.1933)کرم ، دهدي سلها( را در پنج طبقه نشان مي)پ

 يو وزنده يسه زوجيمقا -3-4-2

گر به صورت ي ديعناصر هر سطح نسبت به ( AHP) در 

سه يمقاشوند. يم يدهسه شده و وزنيمقا( ييبه دو )دو يزوج

 .شوديثبت م K×K س ينك مناتريبه عناصنر در  يدهو وزن

عننصر سنطر نسبت به  يگنذاربه صورت ارزش يسه زوجيمقا

نز معمنوالً ين يگنذارارزش يرد و بنرايگيعنصر ستون صورت م

شود. هر چه ياستفاده م 3تا  1از  يااس فاصلهينك مقياز 

ت و يدهندة اهمنشاننشتر باشد يمقدار ارزش داده شنده ب

است. به  ينسبت به عنصر سنتون يشتر عنصر سطريت بيارجح

انگر يك بيانگر .امالً مهمتر و ارزش يب 3.ه ارزش  يطور

الزم به ذ.ر (.  1-9)جدول  سان استيت ينت و اهميبنا ارجح

 نيس مع وس است بدينك ماتري يسه زوجيس مقاياست .ه ماتر

ننسبت به عنصر  a ينصر سطرع يهاسي.ه اگر ارزش مقا يمعن

 b يعننصر سنطر ياسهيباشد ارزش مقا 3، معادل  b يستون

)کرم، خواهند بنود 1÷3برابنر  a يننسبت بنه عنصر ستون

1933) . 

 

 يسه زوجيس مقايت در ماتريارجح يگذارارزش : نحوه1-3جدول 
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               دارند.  ينينابيفوق ارزش ب ياز هاين امتيارقام ماب*

 1. ص1931پور ، يماخذ: قدس

 1يمحاسبة نرخ سازگار -3-4-3

 ياست که سازگار يبه عنوان شاخص ينرخ سازگار         

و صحت ارزش  يدهد. در واقع درستيها را نشان مسهيمقا

که  يادهد. آستانهينشان م يسه  زوجيها را در مقايگذار

ن ي/. است. به ا1با  اند برابرن کردهيين نرخ تعيا يبرا

 يا مساوي/. 1صورت که هرچه عدد به دست آمده کمتر از 

ح دانست. يها را خوب و صحسهيتوان مقا يبا آن باشد م

م، قبل از يل تصميتحل ه ويب به تجزين ضرياستفاده از ا

شتر يدر صورت ب (.6،6000يکند)د يمکان کمک م ييانتخاب نها

 يبا اخطار ناسازگارافزارکاربر را /. نرم1بودن از 

با محاسبه   ينرخ سازگار .(9،6003سازد)چانگايباخبر م

 د.يآيبه دست م5يشاخص سازگار

                                                           1-9رابنننننننننننننننطنننننننننننننننه 

CI =∑ λ max - n/n - 1 

تعداد   Nژه ويعنصنننر بردار و  λ maxدر رابطنه بناال  

 ارهاست.يمع

ار/ سننطر ي(                       وزن مع6-9رابطه ) 

 max λستون وزن ها = ×  يس ارزش گذاريماتر

max ارها محاسبه شود تا از مجموع يهمه مع يد برايبا

 استفاده شود. CIمحاسبه  ي(، برا1آن ها در رابطه )

                                                 
1- 1-Consistency Rate  

16.   Dey (2000) 

17.  change(2007) 

18.  Consistency Index 
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سازگار يکه برا يگريشاخص د ست آوردن نرخ  مورد  يبد

باشند که متناسب با يم (RI)1 ياز اسنت، شناخص تصنادفين

 د.    يآ ي( بدست م6-9ارها و از جدول )يتعداد مع

                                                                                  9-9 رابننننننننننننننطننننننننننننننه

CI/RI   CR = 

 

 مختلف يارهايتعداد مع ي( براRI) يشاخص تصادف :2-3جدول 

تعداد 

 ارهايمع

1 2 3 4 5 6 6 7 9 18 

RI 0 0 13./ 3./ 16/1 62/1 96/1 21/1 21/1 21/1 

  39،ص1931پور، يمآخذ:قدس

 يمدل منطق فاز -3-6

بصورت "مبهم،  يدر فرهنگ لغت آکسفورد واژه فاز         

ف شده يج، مغشوش، درهم و نامشخص" تعريق، گيگنگ، نا دق

 يفاز يه مجموعه هاي(. نظر1933است)تشنه لب و هم اران، 

تبار و  يرانيعسگرزاده دانشمند ا يتوسط پرفسور لطف

در سال  يکا ارائه شده است. ويآمر ياستاد دانشگاه برکل

" منتشر کرد يفاز يتحت عنوان "مجموعه ها يمقاله ا 1322

 گنگ و مبهم نهاد. ين مجموعه هايا يرا رو يو نام فاز

 يه فازينظر -3-6-1

ط عدم ياقدام در شنننرا يبرا ياهينظر يه فازينظر   

ست. اياطم ق و ينادق ير هايم و متغيه مفاهين نظرينان ا

شکل ر ضيمبهم را به  (. 133: 1933،يآورد)مومن يدر م يا

 يجاد روشنننيا يفاز ين هدف از ارائه مجموعه هايبنابرا

عدم قطعين در بينو مات روزمره بوده يان  ها ها و اب ت 

 ياديز يهاه تاکنون گسنننترش و کاربردين نظرياسنننت. ا

از طرف  ياريافته اسننت اما در ابتدا با انتقادات بسنني

شمندان سور و يدان سور رودلف يليهمچون پرف ام کوهن، پرف

 کافمن و ... همراه بوده است. 

مرسوم  يوه هاياست که ش يديجد يتکنولوژ يمنطق فاز

ات ياضيازمند ريستم را که نيک سي يو مدلساز يطراح يبرا

ر يده است را با استفاده از مقاديچيشرفته و نسبتا پيپ

دانش فرد خبره، و با هدف  يا به عبارتيو  يط زبانيو شرا

ا ين و يگزيستم، جايس يو کارآمدتر شدن طراح يساده ساز

 يهاستمي(. س1933،يد)سالمينما يل ميتکم ياديتا حد ز

                                                 
19.  Random Index 
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دانش  يباشند که از رو يبر دانش م يمبن يستم هاي، سيفاز

 يشوند. تئور يآنگاه" ساخته م-"اگر به شکل قواعد يبشر

 يمدلساز ير برايتوانمند و انعطاف پذ يروش و ابزار يفاز

 يان عبارت هايو ب يواقع يايموجود در دن يت هايعدم قطع

در قالب روابط  يبرگرفته از تجربه و دانش بشر يزبان

 است. ياضير

از زمان ابداع تا به امروز بطور روز  يه فازينظر    

دا يپ يگوناگون يدر حال گسترش بوده و کاربرد ها يافزون

، يکيزيف يها دهيکردن پد در الگو ين تئوريکرده است. ا

بطور گسترده استفاده شده  يو طبقه بند يبردارنقشه

(. 1930،يهانافر يو اشقل 1936،ي، خسرو1933،ياست)رستم

ون يو رگرس يکيدرولوژين مناطق همگن هيي، تعيپهنه بند

در  يفاز يمجموعه ها يتئور ياز جمله کاربرد ها يفاز

 رود. يبشمار م يکيدرولوژيمطالعات ه

 2تيو توابع عضو  1يفاز يمجموعه ها -3-6-2

استوار  يبر منطق فاز يفاز يه مجموعه هاينظر    

ط ابهام ارائه يبوده و اساسا به منظور اقدام در شرا

 يمختلف ول يده است. هر فرد همزمان در مجموعه هايگرد

ن ير بيت مقاديت دارد. درجات عضويبه درجات متفاوت عضو

، 9)ون آلنرديپذ ين دو حد را ميز خود ايک و نيصفر و 

ک مطرح شده است يه در برابر منطق کالسين نظريا(. 6000

دهد)درست  ينشان م ييستم دودويک سيز را بر اساس يکه هر چ

مجموعه  يورد(. در تئيا سفياه يک، سيا يا غلط، صفر ي

م، هر عضو يريک مجموعه را در نظر بگيق اگر يدق يها

 يتوان برا يست و ميا نيا در مجموعه هست يمجموعه مرجع 

:  1933، يف کرد) مومنير را تعريتابع ز Aهر مجموعه 

133.)          

 (9-2رابطه)

𝜇𝐴(𝑥) = {
1          , 𝐼𝑓     𝑥 ∈ 𝐴
0          , 𝐼𝑓     𝑥 ∉ 𝐴

     

( و به هر عضو 1عدد ) Aن تابع به هر عضو مجموعه يا

 دهد. ي( نسبت م0عدد ) Aخارج از مجموعه 

                                                 
1- Fuzzy Set 

2- Membership Functions 

3  -  Van alen 
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شود که  يان ميب يتيتوسط تابع عضو يک مجموعه فازي

ک عدد يمجموعه را با  يت درجه تعلق اعضاين تابع عضويا

ت يگر اگر عضويدهد، به عبارت د ي[ نشان م1،0ن ]يب يقيحق

م ي[ قرار ده1،0از ] يبازه ا  را در Aدر مجموعه  يعنصر

شود به  ي[ نسبت داده م1،0در بازه ] يعدد Xاز  xبه هر 

 μ𝐴(x)شود و آن را بصورت  يت گفته مين تابع، تابع عضويا

( خواهد داشت. 1( و )0ن )يت بيدهند که درجه عضو ينشان م

ت کامل در مجموعه ي( نشان دهنده عضو1ت برابر )يتابع عضو

ت کامل عنصر در مجموعه ينشان دهنده عدم عضو (0و مقدار )

                                       است.

  يفاز يمجموعه ها يعملگر ها -3-6-3

باشنند که  يا مين از اشننيمع يه ايق گردآيمجموعه دق

و متمم  (∪)، اجتماع(∩)آن، اشنننتراک ياصنننل يعملگر ها

 شوند: يف مير تعريبصورت ز

 (5-9رابطه)

اشتراک:                                             

 𝐴 ∩ 𝐵 = {𝑥|  𝑥 ∈ 𝐴  ,    𝑥 ∈ 𝐵} 

 (2-9رابطه)

𝐴              اجتماع                  ∪ 𝐵 =

{𝑥|  𝑥 ∈ 𝐴 يا و  𝑥 ∈ 𝐵} 

 (2-9رابطه)

                             متمم:                     

�̅� = {𝑥|  𝑥 ∉ 𝐴,   𝑥 ∈ 𝐵} 

اشننتراک،  ياصننل يعملگر ها يفاز يدر مجموعه ها    

و  X  مرجع يک از عضو هايهر  ياجتماع، متمم و ضنرب برا

و  μA(x)ت يتوابع عضنننو يکه دارا Bو  A ير مجموعه هايز

μB(x) به  يقطع يهسنننتند، با توجه به اصنننول مجموعه ها

مم و نماد ينيانگر ميب ∧شوند)نماد  يف مير تعريصورت ز

 مم است(:يانگر ماکزيب ∨

 (3-9رابطه)

اشننننننننننننننتنننننننننننراک:                                                                       

𝜇
𝐴∩𝐵

(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥) ∧ 𝜇𝐵(𝑥) 

 (3-9رابطه)

اجنننننننننتنننننننننمننننننننناع:                                                                       

 𝜇
𝐴∪𝐵

(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥) ∨ 𝜇𝐵(𝑥) 
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 (3-9رابطه)

منننننننننتنننننننننمنننننننننم:                                                                                    

 𝜇�̅�(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥) 

 (  10-9رابطه)

                                          حننننناصننننننننل ضننننننننرب:                      

𝜇(𝐴.𝐵)(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥). 𝜇𝐵(𝑥) 

  

فازيتکم ياجرا يبرا  به ين يک  هااز  ر ينظ ييعملگر

OR ،)اجتماع(AND )اشتراک(Product (، ي)ضرب جبرSum جمع(

.ه  ي سليپ  ORباشند. در عملگر ياز مين Gamma( و يجبر

ك داشته باشد يك نقشه مناسب بوده و ارزش يفقط از نظر 

ارزش صفر باشد  يدارا ياطالعات يه هاير اليو از لحاظ سا

شه خروج گردد  يرا دارا مك يافته، ارزش يق يتلف يدر نق

.ه  ي سليفقط پ ANDشود. عملگر  يص داده ميو مناسب تشخ

شه ها يدر تمام شه نهايه ارزش يپا ينق  ييك دارد در نق

رد. يگ يك خواهد داشت و جزم مناطق مناسب قرار ميارزش 

ها کوچکتر شود تا اعداد مجموعه يموجب م Product عملگرد 

بر  Sum عملگرد کنند. اما  يل ميشننده و به سننمت صننفر م

ك يگردد تا اعداد به سنننمت  يموجب م Productخالف عملگرد 

 Product عملگرد  يباال يليت خيل حساسيند.جهت تعديل نمايم

 Gammaبه نام  يگريعملگرد د Sum کم عملگرد  يليو دقت خ

ک ين صفر ويل کننده بيتعد يشکل گرفته است. مقدار گاما

ست که مقدار آن از طر ضاوت يا سانه تعق ق شنا  ين مييکار

ک معادل جمع ي يو گاما يصفر معادل ضرب فاز يشود. گاما

ن يدر ا يمدل منطق فاز (.1933سبزوار، ياست)دادرس يفاز

ها مورد استفاده قرار هيال ياسننتاندارد ساز يپژوهش برا

ات يگرفته است. در فصل بعد نحوه استفاده از آن با جزئ

 ح خواهد شد. يتشر يشتريب

 

 محدوده مورد مطالعهمعرفي  -3-5

ک درصد ي، حدود رانيغرب فالت ال ل در شماياستان اردب

ساحت ا شکياز م شمال يدهد . ايل ميران را ت ستان از  ن ا

هارود در جمهور بال غان و   يبه رود ارس ، دشننننت م

شته کوههاياذربا شرق به ر طالش و باغرو در  يجان ، از 

ستان گ شته کوهها ، يا شتها و جلگه الن ، از جنوب به ر د

اسنتان زنجان و از غرب به استان  يوسنتهيبه هم پ  يها
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شرقياذربا ست يجان  صات جغرافمحدود ا  يياي. از نظر مخت

/   90و   يعرض شننمال 93/ 26تا  93/  21 ين مدار هايب

ن يواقع شننده اسننت . مسنناحت ا يطول شننرق 23/ 11تا  23

ستان بالغ بر  شد يلومتر مربع ميک 13310ا -9شکل ) با

61 ) . 

جان، از شرق با يآذربا ين استان از شمال به جمهوريا

ن، از جننوب بنا اسنتان زنجان و از غرب با الياستان گن

ستان آذربا شرقيا ست يجان  ستان اردب. هم مرز ا ل تا يا

  استان از يبخش ياسيس - يمات ادارياز نظر تقس 1936سال 

  ياسيس - يمات اداريبوده است. در تقس يشرق جانيآذربا

شور ستان نيا 1936 سال در . ل و ياردب شهر تيمر.ز با ا

ستان مغان  شهر شگ، از مجموع چهار  شهر و يخلخال، م ن 

نياردب نه تقس افزوده شده است. در  ين .شورال.مات ينل ب

شهرسنننتان شنننامل  2نننن اسنننتان بنننه يا 1932سنننال 

ن ي، خلخال، مشگيله سوار، گرميآباد، بننننل، پارسياردب

 1932سال  ين سرشماريبراساس آخر .شنده است ميشنهر تقسن

ستان اردب ستان،  10 يل دارايا شهر و   62بخش،  63شهر

ست 31 ستان بوده ا ستان حدود  يت فعليجمع ،ده  1630560ا

 نفر است. 

 
 ل در کشوريت استان اردبيموقع :21-3شکل 

 استان يمياقل يهايژگيل ويتحل -3-6
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باشد ين عامل مياز چندک منطقه متاثر ي يميط اقليشرا     

 يتوان آنها را به عوامل محليم يکل يبندک دستيکه در 

ک منطقه يم يکرد. اقل يبنددسته يخارج يو عوامل يا داخلي

توان يم يمياقل يمختلف بر اساس پارامترها يهارا از جنبه

ک منطقه روابط محکم يم ين اقليمورد مطالعه قرار داد. ب

 ب،يتخر ،يهوازدگ ش،يفرسا، وجود دارد ياو دوطرفه

، يجانور يو زندگ ياهيپوشش گ ،يسالل، خشکيس خبندان،ي

-دهيگر از جمله پدياز موارد د ياريو بس ييده خاکزايپد

م قرار دارند. در مقابل ياقل ريتأثهستند که تحت  ييها

و ... از  ي،  توپوگرافياهيمانند پوشش گ ييپارامترها

-يقرار م ريتأثم را تحت يهستند که اقل يطيعوامل مح

 .  (1933، ي)بهشتدهند

 هوا، يهاتوده ها،يهمچون بارندگ يمياقل يپارامترها

 يکيزيف يهايهوازدگ ،يحرارت روزانه و فصل يرات درجهييتغ

هستند که  ياز جمله عوامل يره همگيو غ ييايميو ش

ا يدار يسازند و حالت پايها را متأثر ميناهموار

 ياژهيو يهاجاد لندفرميآنها داده و باعث ادار به يناپا

 حاضر، يميط اقليشوند. عالوه بر شراين ميدر سطح زم

 يهادوره يميتحوالت اقل ريتأثن تحت يسطح زم يهايناهموار

 يها را در خود جااز آن دوره ياند و آثارز بودهيگذشته ن

ن بخش از پژوهش به ين امر در اياند. با توجه به اداده

ن پارامترها پرداخته شده است. ياز ا يل برخيه و تحليتجز

 يهاستگاهيمنطقه از آمار ا يمياقل يداده ها يبررس يبرا

 استفاده شده است.  استانک ينوپتيس

 استانم ياقل  -3-6-1

 باعث شده تا  لياردب استان يائيجغراف خاص تيموقع      

 يهواها توده ريتأث تحت سال سرد يدر فصلها استان نيا

 در فصل. رديگ قرار غرب و غرب شمال شمال، مهاجر از

 ريتأث يزائ باران فشار .م يهاستميس يگاه زين تابستان

 باعث مناطق نيا در را تابستانه يها يبارندگ و گذاشته

قرار  يخزر مياقل ريتأث تحت استان از يبخشهائ. گردديم

 و يدمائ طيشرا بر استان شرق در خزر يايدر و داشته

 آن در هوا و آب ليتعد موجب و .نديم اثر آن يرطوبت

  .ل(ياردب يشود)سازمان هواشناس يم مناطق

، عوامل يعالوه بر عوامل خارج يام هر منطقنهياقلدر 

به  يکيو نزد ي، دورييايمانند ارتفاع، عرض جغراف يمحل
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شته و در نوع اقليا و... نيدر م موثر واقع يز دخالت دا

اسننت که  يرونيو ب يب عوامل محليواقع ترکشننوند. در يم

 کند. يمنطقه را مشخص م يآب و هوا

نشان  استان يمياقل يطبقه بند 66-9در شکل شماره 

شتر مناطق استان يب يميداده شده است. بر اساس نقشه اقل

م يمه خشک با درجات مختلف هستند. اقليم نياقل يدارا

سبالن و ارتفاعات  يدر محدوده توده آتشفشان يترانه ايمد

م مرطوب در استان تنها در يشود. اقليده مياستان د يشرق

 شود. يمشاهده م يشرق ياز نواح ييبخشها
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 لياستان اردب يمياقل يبند: طبقه 22-3شکل 

 

 

 استانم يموثر در اقل يهواها توده -3-6-2
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 يانيم يهاعرضانات يشتر جريبهار و تابستان ب فصل در

 که يطورل فعال هستند به يدر استان اردب يو جنب حاره ا

انات ياستان در اثر نفوذ جر يزان بارندگين ميشتريب

 يايدر يت در رويپس از تقو يانيم يهاعرضدار يناپا

. باشديم ي.سب رطوبت .اف و اهيس يايترانه و دريمد

در فصل منطقه مورد مطالعه  و لياردب ياصل يهايبارندگ

انات يت عبور جريدر اثر فعالشتر يبهار و تابستان ب

. در فصل بهار و است يو .م فشار سودان يانيم يهاعرض

ت و حر.ت رو به ين فعاليدر ح يتابستان .م فشار سودان

زاگرس  يهاکوه يغرب هيحاش در يشمال شرق باعث بارندگ

ده و به علت از دست دادن رطوبت خود به صورت باد يگرد

 ي. زمانکنديمدا يان پيل جريگرم در استان اردب نسبتاً 

دا يترانه گسترش پيتا غرب مد يانيم يهاعرضان ي.ه جر

انوس اطلس ياق يه جنوبياز حاش يسرد ي.رده باشد هوا

ستم قرار ين سير آزور در پشت ايبخصوص مجمع الجزا يشمال

 ريتأث تحتمنطقه را  ،انات گرميو به دنبال جر رديگيم

با  توأم خوب نسبتاً  يهايبارندگ با معموالً و  دهديمقرار 

رعد و برق در بهار و تابستان و در زمستان باعث بارش 

 . شوديم منطقه درن يبرف سنگ

دار بوده و يدر فصل بهار عمدتًا ناپا يت جويوضع (لفا

قسمت اعظم  و گذراند؛يمخود را  يهوا دوره انتقال

ترانه يمد ي يناميحاصل از سامانه .م فشار د يجو يهازشير

ن وجود عبور يبا ا افتدياتفاق مدر بخش غرب .شور  يا

 ريتأث يبل ياستان اردب يدر بارندگ ييهاسامانهن يچن

از  ياستان ناش ياز بارش بهار يمقدار کهيبطورست ين

از نفوذ زبانه  يز ناشين  يو بخش يترانه ايسامانه مد

اه و يس يايها در شمال دراست .ه مر.ز آن ييپرفشارها

 يت با شارش هاين وضعيشود .ه عمدتاً ايخزر مستقر م يايدر

دارد نفوذ  يجو همراه يدار در سطنننوح فوقانيناپا

اه و يترانه و سيمد يايدر منشأ با بارش زا يسامانه ها

ان يجو با گراد يانيه ميافت قابل مالحظه ارتفاع فشار در ال

شتر زبانه يآن با نفوذ ب يد خطوط هم ارتفاع و همراهيشد

ر در .ل استان ين عالوه بر بارش چشمگيپرفشار سطح زم يها

ژه يوس بويدرجه سلس 11تا  يباعث افت دما گاه ،لياردب

)نمونه دهه دوم  شوديماستان  يو جنوب يمر.ز يدر نواح

 (1939ن يفرورد
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شار  ستقرار .م ف سال معموالً ا ب( با آغاز دوره گرم 

را در  يجنب حاره ا پرفشننارن و يرا در سننطح زم يحرارت

 شننوديمغالب نقاط .شننور حاکم  يجو بر رو يتراز فوقان

انات يمانع عبور جر ،يجنب حاره ا پرفشننار يحضننور فصننل

ن يبا ا شنننوديمران يا ياز رو يانيم يهاعرضدار يناپا

آن به سمت  ينيستم فوق و عقب نشيف سيبا تضع يوجود گاه

اجازه  يننننننانيم يهاعرض يسامانه ها ،يجننننوب يهاعرض

شمال شور را پ يعبنننننور از نوار  ن ي.ه ا کننديمدا ي.

ضع شماليت چنانچه با نفوذ جريو سطح زم يانات  ن بر يدر 

ستان اردب ،خزر يايدر يرو شور و ا ل همراه يشمال غرب ک

منطقه بدنبال خواهد  يرا در رو يت بارشنننيباشننند فعال

 ل(.ياردب يسازمان هواشناس) تداش

و  يديل خورشيه مير زاوييز و تغييج( با شروع فصل پا

 ي.م فشننننار حرارت ،هوا يدما يجيبدنبال آن .اهش تدر

 يجنوب يهاعرضج به سمت يز بتدريران نيمستقر در مر.ز ا

 ينه الزم جهت نفوذ سامانه هاي.شور نقل م ان .رده و زم

ل ي.شور و استان اردب ينوار شمال يبر رو يانيم يهاعرض

ز يمنطقه ن يآن فصننننل بارندگ يده .ه در پيفراهم گرد

از شمال شرق و  يبريپرفشار س ،نيدر سطح زم شوديمآغاز 

شده و زبانه هاي شور  شمال وارد . شمال غرب و  يا  آن 

هماهنگ با آن  دهديمقرار  ريتأث تحتل را ياسننتان اردب

بصننورت  ،جو يانيه ميدر ال يدار جويناپا ياگر شننارش ها

قرار دهد  ريتأث شننمال غرب .شننور را تحت   ،ناوه ژرف

تداوم دار در سننطح  يهاافت محسننوس دما همراه با بارش

از  يمتريليم 11و  93)نمونه بارش  دهديم اسنننتان رخ

 (1921مهر  11و  12ل در يك اردبينوپتيسنننتگاه سنننيا

 ل(.ياردب ي)سازمان هواشناس

شور ا ستان . صل زم  ريتأث تحتران به تناوب يد( در ف

 ،يترانه اياز جمله مد ي ينامي.م فشننار د يسننامانه ها

اه يس ياياز در يناش ي يناميد يهاستميسر يو سا يسودان

س رديگيمقرار  در هر  هاسامانهن يك از اير حر.ت هر يم

صل از يمنطقه متفاوت بوده و م ستگ هاآنزان بارش حا  يب

 نيزان رطوبت سامانه و همچنيو م حرکت ريمس ،به طول موج

ن ير دارد در ايف آن در طول مسننيا تضننعيت يزان تقويم

شننمال  يهااسننتاناز  ي ي عنوان بهل يان اسننتان اردبيم

 يدرجه شننمال 93تا  93ن يب ييايغرب با حدود عرض جغراف
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از  يناشنن ي ينامي.م فشننار د يسننامانه ها ريتأث تحت

سامانه هاياه و مديس يايدر س يترانه و  شار  و  يبريپرف

.ه گاه  رديگيمقرار  يشننرق يپرفشننار منشننعب از اروپا

 باشديمدر استان قابل تننننننوجه  هاآنحاصل از  يهابارش

ماه ژانو  يهابارشجو  يانيدر سنننطوح م يه وقتيدر 

پا قه را  ،دارينا حتمنط ناوه   ريتأث ت قرار داده و 

رد همراه بننا يگيخزر قرار م ياينندر يرو يارتفنناع

در سطح استان  يار خوبيبس يهان بارشيسطح زم يپرفشارها

 1921ماه  يدر د يمتريليم 29دهد نمونه آن بارش يرخ م

شديم ها با ن گونه بارشيش از نرمال( ايدو برابر ب. )با

سزش زير سرد  شار  صورت برف در منطقه رخ  يبريبانه پرف ب

سيم شنا سازمان هوا ستان اردب يدهد. ) از آنجا که  ل(يا

قرار دارد، رطوبت  يغرب ير بادهايمس ترانه دريمد يايدر

ا در دوره سرد سال از سمت غرب و شمالغرب وارد ين دريا

ن يشننود. سننپس عوامل مختلف صننعود موجب صعود ايران ميا

 کننديجاد ميت بنارش اينتوده هواهنا شنننده و در نهنا

 (.  1931، يجاني)عل

 

 

 يبارندگ - 3-6-3

دانست که  يمين عنصر اقليترتوان مهميرا م يبارندگ 

منظور . دخالت دارد يدرولوژيم در چرخه هيبه طور مستق

 شودين وارد مياست که به سطح زم يه نزوالت جوياز بارش کل

ن عوامل يترياز اصل يکي ي(. بارندگ1932ن. يزاده، اميعل)

گذار  ريتأث يکيژئومورفولوژ يندهاياست که در فرآ يمياقل

ن دارد. يزم ييزاشکلش و يرا در فرسا ييبسزابوده و نقش

ک منطقه ي يبارش يها يژگين امر شناخت ويبا توجه به ا

کمک  يکيل مسائل ژئومورفولوژيه و تحليتواند به تجزيم

 کند. 

 يستگاه هواشناسيا 29انه يسال يبارندگ ين حسابيانگيم

 ( 1922 -1935)ر يست سال اخيب يموجود در سطح استان ط

.لور  يسنجراناستگاه بيباشد .ه ا يمتر ميليم 912حدود 

متر يليم 525ن يانگيبا م (يسازمان هواشناس)خلخال 

با ( رويوزارت ن(ران يمش يران سنجاستگاه بين و ايشتريب

ن يا يدر سال را ط ين بارندگيمتر .متريليم 662ن يانگيم
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هر  ين بارندگيانگيم 9-9در جدول شماره مدت داشته اند.

  .آورده شده است اآنهل رخداد اماه و فصل سال با احتم

 استان يهواشناس يستگاه هاين بارش ماهانه ايانگي: م3-3جدول 

ل
ا
س

ي
ن
ا

ه
 

د
ن
ف
س
ا

 

ن
م
ه
ب

 

د
ي

ر 
ذ
آ

ن 
ا
ب
آ

 

ر
ه
م

 

ر
ه
ش

ي
ر
و

 

د
ا
د
ر
م

 

ت
ي

ر
د 
ا
د
ر
خ

 

د
ر
ا

ي
ه
ب

ت
ش

د 
ر
و
ر
ف

ي

ن
 

 

912 

 

 

 

2/93 91 3/63 2/69 1/90 2/63 3/13 3/11 2/16 3/12 3/93 2/93  

ن يانگيم

بارش هر 

 کاه

ن يانگيم  9/39   55   6/36   9/32  

بارش هر 

 فصل

 

بهشت يو ارد 3/11بر اساس اطالعات جدول فوق مرداد ماه با 

ن بارش ين و کمتريشتريزمستان ب يمتر بارندگيليم 3/93با 

ن فصل زمستان يسال دارند. همچن ين ماه هايرا در ب

نقشه  69-9در شکل شماره  ن فصل استان است.يترپربارش

 خطوط هم باران استان آورده شده است.
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ن يش سرزميباران استان)منبع: طرح آما خطوط هم :23-3شکل 

 ل(ياستان اردب

 دما - 3-6-4

 يت خاصياهم يدما و بارش دارا يمين عناصر اقليدر ب

حاصل از  يجاد دما انرژين عامل ايتريهستند. گرچه اصل

عوامل  ين است وليدر سطح زم يديجذب تابش کوتاه خورش

و...  يانوسياق يانهاي، جريهمچون ارتفاع و ابرناک يگريد

افت نامنظم يز در مقدار آن اثر دارند. با توجه به درين

 ين دارايهوا در سطح زم ين، دمايتوسط زم يديخورش يانرژ

 يگريرات ديياست که به نوبه خود سبب تغ ياديرات زيتغ
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را به  ييدما يهادادهشود. يم ير عناصر هواشناسيدر سا

 يهانيانگيروزانه، ماهانه، ساالنه، م ين دمايانگيصورت م

ل قرار داد. يه و تحليتوان مورد تجزيحداکثر و حداقل م

ان آب و ذوب ير، تعرق، جريزان تبخيرات دما در مييتغ

دارد. اکثر دانشمندان  ريتأث يش و هوازدگي، فرسابرف

م ي، اقليبا استفاده از روابط دما و بارندگ يشناسمياقل

 (. 1933،يبيو خط يزاهدد )کننين مييمناطق مختلف را تع

 يهاستگاهياز آمار ا ييدما يهاداده يبررس يبرا

 2-9استفاده شده است. در جدول شماره  استان يهواشناس

نشان داده  ها ستگاهين ايا يماهانه برا ين دمايانگيم

 ين دمايانگين ميشتريشده است. بر اساس اطالعات جدول ب

درجه  3/62ستگاه اصالندوز با درجه ياماهانه مربوط به 

ستگاه يان مقدار مربوط به يکمتردر مرداد ماه و 

 است.  يدرجه در د -3/2روزآباد با درجه يف

استان  يستگاه هايا ماهانه ين دمايانگيم :4-3جدول شماره 

 لياردب

 
 لين استان اردبيش سرزميمنبع: طرح آما

 

 ين شناسيو زم يتوپوگراف يهايژگيل ويتحل -3-7

 استان

، ار ناهمگنيبس يها يت ناهمواريل با وضعياستان اردب

ن يب ين .وهستانيب يمرتفع و حوضه ها و دشتها يها.وهستان

 سو و ياز  يجان شرقي، آذربان، زنجاناليگ ياستانها

ن يا ي. بطور .لگر قرار دارديجان از طرف ديآذربا يجمهور

 ..رد يعمده معرف يژگيتوان با سه وياستان را م
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ن، البلند مثل سب يو رشته .وهها يتانمناطق .وهس:  1

 روداغ و قره داغاغقصرداغ، ب

مثل دشت  ين .وهستانيب يتهااله ها و في.وهپا: 6 

 ه هروآباديل و مغان و ناحياردب

 (دشت مغان)دشت مسطح و .م ارتفاع : 9 

ن يدر استان سبب تنوع اش ال سطح زم ين شناسيتنوع زم 

ن يف ارتفاع بال.ه اخت ياد شده به طوريارتفاع زبا تفاوت 

متر در  2000ك يه ارس در دشت مغان نزدين و حاشالقله سب

ن مسئله سبب تنوع آب و يباشد. ايم ي.وتاه ييفاصله فضا

 يژه ايو يميمشخصات اقل به آناستان شده .ه  ييهوا

 يتا نواح يرياز مناطق گرمس که يبه گونه اده، يبخش

ن مسئله ي. اشوديده ميدر آن د يمعتدل و سرد .وهستان

استان  يبرا يمناسب يعيل طبيتواند به عنوان پتانسيم

 يهاليان پتانسيم .ه در بياد داشته باشيمحسوب شود به 

 2000.ل پهنه .شور مسئله اختالف ارتفاع حدود  يعيطب

 يريآن .ه سبب ش ل گ ييران و تنوع آب وهوايا يمتر

ك موهبت يمتفاوت در .شور شده به عنوان  يعيطب يهاطيمح

ن ي.ه ا يصورت شود دريران قلمداد مي.شور ا يبزرگ برا

ن موهبت ي.متر نسبت به .شور از ا يلياستان با مساحت خ

، نوع ياهيل پوشش گين دليبه هم .رخوردار استب ييبه تنها

ن استان متنوع بوده و يز در ايمراتع و .شتزارها ن

 ي.شت و زرع و دامپرور يبرا يار مناسبيبس يهاتيقابل

د يمهم تول ياز قطبها ي ي.ه امروزه  يدارد، بنحو

 ي يدرولوژيبه لحاظ ه .رودي.شور بشمار م يو دام ي.شاورز

ن استان به دو ي، ايسطح يجار يآبهاز يآبر يهاو حوضه

 شود .ه عبارتند از يه ميتخل يحوضه آب

قره سو ،  يق رودخانه هايخزر از طر يايحوضه در:  -  

 ارس و قزل اوزن

 يچا يق آجيه از طرياچه اروميحوضه در:   -

 

 يژئومورفولوژ -3-7-1

ن ين زميط و نحوه ت ويت از شرايل به تبعياستان اردب

از لحاظ  يار متنوعي ره و چهره بسيپ يدارا يشناس

و يجوان بخصوص م يآتشفشان يتهاي. فعالاست يژئومورفولوژ

ل قلل ين استان منجر به تش يدر ا.واترنر  و وسنيپل –

 يتا چند هزار متر يمترصدچند  يبا بلندا يمنفرد آتشفشان
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گر ين است و از طرف دالاست .ه چهره شاخص آن قصر داغ و سب

 يل دشتهايمنجر به تش  يآتشفشان ياقب ت افومتع ينيفرونش

مثل دشت )است  ين .وهستانيب يها يو فروافتادگ ي.مربند

ده سبب بوجود آمدن دو ين دو پديتوام بودن ا (لياردب

گر ي ديدر .نار  ير از لحاظ ژئومورفولوژيعارضه جوان و پ

ستم يخزر، س ياي ره دريپ يريگگر ش ليد ياز سو . است شده

دشت )س يطالش و بسته بودن پاراتت يو .وهستان يآتشفشان

است .ه  ييهاها و گسله شدنيخود همراه با ش ستگ (مغان

 يده هايو پد ي.وهستان ير روند ساختارهاييند آن تغيفرآ

  . باشد ياستان م يك و ژئوموفولوژيمرتبط با ت تون

متفاوت بصورت باران و برف در مناطق  يجو يزشهاير

و  يتولوژيناهمگن همراه با ل ياهيمختلف استان و پوشش گ

 يختارهايل عوارض و رين منجر به تش يجنس متفاوت بستر زم

بزرگ،  يهان لغزياست .ه بصورت زم يمتنوع يسن شنايزم

ها ، و رسوبات ، مخروط اف نه ي.وهستان يپا يزه هايوار

گردد .ه بخش عمده يحظه مالدامنه ها م يهشته شده در پان

گذرانند و تا زمان يخود را م ياز آنها دوران جوان يا

بخش  . از به گذر زمان دارندين ي يناميد يداريتعادل و پا

ده يو پد يت آتشفشانين سرشت و ماهين سرزمياز ا يعمده ا

، با دگرسان يآمد آنها را دارد .ه بش ل زونها يپ يها

.ند و يم ييخودنما ين ناهمگنيو چهره رنگ يتولوژيتنوع ل

ر يو گرم آنها را از سا يآب معدن يبا وجود چشمه ها

غ يدر ست يحت يعيطب ياچه هايدر .سازديمناطق .شور جدا م

 يهايژگيل و منطقه هروآباد از وين و دشت اردبالقله سب

 يت خاصيو جذاب ييباين استان است .ه بدان زيا يانحصار

استان و شبکه  ينقشه توپوگراف 65-9در شکل  . است دهيبخش

 ورده شده است.آ يرودخانه ا
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 يااستان و شبکه رودخانه ينقشه توپوگراف :24-3شکل 

 ين شناسيزم -3-7-2

 شمال زنجان، –ز يخط تبر يمنطقه واقع در شمال خاور

طالش با چهره بارز آتشفشان  يوزن و غرب رشته .وههاا قزل

قره  ين رشته .وه هايآن ب يو گدازه ها (متر 5316)ن السب

 . ن استان استيا ين شناسيزم يداغ و طالش از مشخصه ها

تلخه ) يچا يآج يستم رودخانه اين با سالمنطقه جنوب سب

 يشود، حال آن ه بخش ها يه ميه تخلياچه اروميبه در (رود

.ه به  يآن توسط رودخانه هائ يو خاور ي، غربيشمال

ز يبه آبر (يقره سو و اهر چا)وندد يپ يرودخانه ارس م

بزقوش در شرق بستان  يرشته .وهها .شوند يخزر متصل م

و  يباختر – يبا خاوريتقر يانه با رونديآباد و شمال م

ن يگردد. ا يگسله در جنوب و شمال محدود م يساختارها

و  يا آتشفشاني يآذرآوار ياز واحدها يبطور .ل کوه رشته

از رسوبات  يافته .ه هسته .وچ يل يپالئوژن تش  يهاينفوذ

. شود يده ميآن د يك در بخش خاوريك و پالئوزوئيژوراس

.ناره حوضه تلخه رود  (يآمدگ البا)ن هورست يا يمرز شمال

 ين .وهستانيب يتوان حوضه اياست. حوضه تلخه رود را م

 يريو تبخ يبيپهن تصور .رد .ه توسط رسوبات تخر ياا درهي

ن ين رسوبات به شدت چي، ايژن پر شده است. در بخش هائنئو
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 ينيدر موارد مع يريتبخ يخورده اند و با داشتن سنگها

 يهاينفوذ يمعدود .باشنديز مين يرياپيد يساختارها يدارا

  . است شده گزارش حوضه نيا در يتيترا. – يبازالت

، در طارم و رشته بزقوش يهارشته .وه يادامه شمال

 6220)نئوژن چهل نور  يآتشفشان يهابواسطه گدازه يهائبخش

 ييهادر باختر بستان آباد، هسته  .ده شده انديپوش(متر

ز .رتاسه رخنمون يدانه ر يبيو تخر يياياز طبقات در

و  ي.ه توسط رسوبات آه  (زيدر شمال گسل تبر)افته است ي

شود. در شمال دره  يده مينئوژن پوش يآتشفشان يسنگها

 قرارن الارسباران در اتصال با .وه سبتلخه رود رشته .وه 

به منطقه  يشمال غرب يغربدارد .ه ادامه آن با روند 

ن داغ الاوغن رشته .وه يا يوندد . بخش خاوريپ يجلفا م

عموما شامل  (متر 9122 )و قوشه داغ (متر 9102يبلندبا )

 يتيگران يائوسن است .ه توسط توده ها يت ها و توفهايآندز

ز يباختر گردنه تبر)ن رشته يا يبخش مر.ز .قطع شده است

 يش با جنس رسوبيهمانند فل يعموما از طبقات (به اهر

ه دار يزاو يبيافته .ه با دگرشيل ي.رتاسه تش  ييايدر

پالئوژن  يو آذرآوار يآتشفشان ير طبقات و گدازه هايدر ز

 يه باختريمنتها ال .گرددين پنهان منئوژ يو .نگلومرائ

اطراف جاده مرند به جلفا است .ه در آن  ين رشته نواحيا

ك يرخنمون دار تعلق به زمان پالئوزوئ ين سازندهاي.هن تر

 يبياس و طبقات تخريتر ين محدوده طبقات آه يدر ا .دارند

 نيريز كيژوراس –ن ياس پسيهم ارز سازند شمشك از زمان تر

 يبيتخر رسوبات توسط .هن يها مجموعه نيا. شود يم دهيد

 مانند .واترنر – ينئوژن فوقان يآتشفشان ينئوژن و سنگها

جلفا محدود  يخاور جنوب در (متر 9930) داغ يچا اني.

 . گردنديم

قره داغ  ي، رشته .وههايدر شمال قره سو و دره اهر چا

رشته )طالش  ي.وهها ياز ادامه شمال غرب يبصورت روند

 يآتشفشان ين رشته .وه متش ل از سنگهايا .است (صلوات

است .ه  (توف) يو رسوب ي، آذرآوارعموما از نوع گدازه

در آن  يمحل ياده شده و حوضهيتوسط رودخانه قره سو بر

 ي يك روند ت تونيآن در  يش ل گرفته است، در بخش شمال

متبلور  يو آه ها ي، بازالتيفوق باز ياز سنگها يمخلوط

 –ارلو يمحور اله )رخنمون دارند  يدگرگون يسنگها با

.ه مرز صلوات را با حوضه فروافتاده مغان بوجود  )بري.ل
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وم قره داغ شامل ينوري.ل يآنت يدامنه شمال. آورند يم

واسطه از  يمعدود با ائوسن سن به يتوف – يرسوب يفيرد

 يهاي. در باختر دره قره سو نفوذاست يآتشفشان يگدازه ها

، تيوري، گرانودب متفاوت از گابرويبا تر. يمتعدد

انه يب ميبا تر. يرهائيت و پورفي، مونزونتيني، ستيگران

متر،  6316با ارتفاع  سار يشوند مثل .وه گشت يده ميد

 متر. 6352ور داغ يش

داده .ه  يبشدت رو يساز يت .انين منطقه فعاليدر ا 

ند آن يفرآ ره يغ مثل جوبند، مزرعه، سنگون و يي.انسارها

ن زون به منطقه نخجوان و يادامه ا .شوند يمحسوب م

 –زه اردوباد ينراليو م يرسد .ه توده نفوذياردوباد م

حوضه دشت مغان  .ديآيم بحساب ياصل يهاعارضه از رود هيس

ن خورده از رسوبات ائوسن يبشدت چ يومينوريبعنوان سن ل

جنوب به شمال  يتا .واترنر پر شده است .ه از سو يفوقان

ند . بستر رودخانه ارس مرز يگرايم يآن طبقات به جوان

 کند.يمشخص من حوضه را با دشت يا

 

 ين ساختين زميمراحل تکو -3-7-3

 يهال مطابق آنچه .ه در نقشهياستان اردب ين شناسيزم

بندر ل، اهر، ياردب يورقه ها( 1:  620000 ين شناسيزم

ت ينشان داده است ح ا (انه و زنجان ي، مغان ، م يانزل

دارد .ه  ينالن طويخچه ت وي، و تار يدگيچياز تنوع ، پ

ر مناطق .شور يمتفاوت از سا ياآنرا با چهره ي ره .نونيپ

 .دهد ينشان م

گزارش )استان  يشناسنيزم يه شده برايته يهادر گزارش

ل و ياهر، اردب 1: 620000 ين شناسيزم يشرح نقشه ها يها

 ين خارجيه شده توسط محققيته يهاو رساله يانزل بندر

(1332 Riou & Lesquier ; 1332 Gemain & Didon)  ينه شناسياز چ يشرح مفصل 

 . ل آورده شده استيسم استان اردبيو ماگمات

استان، استان  يشناسنياز زم ير عموميك تصويدر 

را از سر  ي، مراحليساختن ين زميل در پروسه ت وياردب

 :صه شوندالتوانند خ ير ميگذرانده است .ه بشرح ز

 ياز نوع گندوانائ ياسنگ با پوسته قاره يل پيتش  (الف

 يهشته شدن رسوبات س وئنن و ين پسيدر پر.امبر

 .آن يرو يانياس ميتر -ك يپالئوزوئ( پالتفورم)
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 ين طبقات در نواحياز ا يمحدود يهاامروزه رخنمون  

بقروداغ و  يهايشود اما در بلنديده مير دين و نينم

ك و ياز پالئوزوئ يماسوله داغ طبقات و سازندهائ

البرز و  )ر مناطق يهمانند سا يانين و ميريك زيمزوزوئ

 .شود يده ميد (زنجان 

 – يانيك ميسنگ ش ل گرفته .هن در زمان ژوراس يپ (ب 

 يانوسيو اق يساختار يها دهيپد با همروند و همپا .رتاسه

رخساره و  يشمال يهاس متاثر گشته و در بخشيشدن تت

قفقاز بوجود  يانوسياق يشاوند سازندهايخو يسازندهائ

  .آمده است

ها در باختر ن رخسارهياز ا يعينسبتا وس يهارخنمون

 شود يم دهيد رود( هيس – سنگون –بر يه .ليناح)قره داغ 

از نظر  يبارورت يدارا بودن صفات و قابل ليبدل .ه

بعد  يهايساز ي.ان يبستر نسبتا مناسب را برا يائيميژئوش

ن شناسان يزم يهادر نوشته .ك بوجود آورده استياز مزوزوئ

ن حادثه يا يو ارمنستان ي، گرجستانيجاني، آذربا يروس

شده و  ينال منسوب و نامگذارين ليژئوس يريگبه آغاز ش ل

ن يل شده اند. بدمرتبط با آن را بدان قائ يهايژگيو

سنگ، بخش  يرفت .ه از نظر جنس و سرشت پيتوان پذيب ميترت

دارد و  يابا پوسته قاره يربنائياز استان ز يعمده ا

زه با سرشت پوسته يقطعات ت تون يخاص يتنها در محدوده ها

در زمان .رتاسه و  ين رويبد .ظاهر گشته است يانوسياق

ا ساحل ي ياقاره ن استان عموما صفات .رانهير، ايترس

شود  يم يرد و متاثر از حوادثيگيفعال بخود م يانوسياق

تواند حا.م يم ي يناميژئود يطهاين محي.ه عموما در چن

ا زوال ي، دوره بسته شدن يدر زمان .رتاسه فوقان  .باشد

ن استان است يا يشمال يمرزها يس در فراسويانوس مزوتتياق

 يساختمان يجاد سفره هايو ا ي، راندگيك فشاري.ه با ت تون

 – صلوات –زون زرگر  يريگن حادثه ش ليند ايفرآ .است

 ي.وهها رشته آمدن بوجود و استان شمال در ارلوياله

ر يزمان ترس . باشديآن م يماسوله و بقروداغ در جنوب خاور

ن يخ ساز و موثر در زمياز جمله ادوار تار (پالئوژن)

 يندهايو تنوع فرآ ييماگماگسترش حوادث  .استان است يشناس

، ييايردريز يسم منجر به انباشته شدن فورانهايماگمات

تا  يب بازي، عموما با تر.يقاره ا يها، گدازهيآذرآوار

 ياست .ه همانند رشته .وهها داشته( Basic to intermediate) انهيم
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 يم بوجود را پالئوژن يپلوتون –ستم ول انو يطارم، س

 - Continental margin) يه قاره ايحاش يهايژگيستم ويس نيا .آورد

type) دارد و  يتيمشخصات .ال و آل الن تا شوشونو  داشته

بدن، سرب و يمس، مول يساز يساز و .ار مناسب را جهت .ان

سم همزاد با ين فاز ماگماتيات. را فراهم ساخته اس يرو

 .ديآ يبه حساب م يسيدگاه بزرگناودياز د(Syn -orogrmic) ي.وهزائ

 يل ساختارهايبا توسعه و تش  يزمان نئوژن دوره ا

 ياست .ه در برخورد با روندها يشمال خاور ي.شش ي يت تون

.انون توانسته يباختر شمال و يجنوب – يشمال يساختار

ت ، يوليبازالت ، ر( يائينوع قل از سميماگمات يها

ن يآنها را توسعه بخشد. ا ينفوذ يو هم ارزها (تيوداسير

به حساب  Magmatic Reactivization- Tectono تواند از نوعيم ييماگما فاز

 يل مجموعه هايتش  يين چرخه ت تونوماگمايند ايفرآ .ديآ

-و ش ل يتينيس يهات، تودهي، ترا.يائيقل ين بازالتيآذر

اواخر نئوژن  . باشديم ي.شش ين .وهستانيب يحوضه ها يريگ

ن در تقاطع الستم سبيسم سيو زمان .واترنر توسعه ول ان

است .ه ساختار  يبا شمال باختر يشمال خاور يهاخطواره

 Volcanicك ير ش ل داده و بصورت ييه را تغين ناحيا ي يت تون

Basin     ل را بوجود آورده استيدشت اردب . 

در  ين شناسيزم يهاو زون يمنطقه بند -3-7-4

 لياستان اردب

گرچه از لحاظ حجم و  يآتشفشان يها و سازندها.مپل س 

بواسطه حضور  يباشند وليرا دارا م ياگسترش سهم عمده

 ينه نگاريو چ يمتعدد از نظر طبقات رسوب يساختارها

است .ه  ين تنوع بحدياست. ا يتنوع و تعدد سازند يدارا

سه را مش ل ساخته و منجر به زون يبا انطباق و مقايتقر

ل يبشرح ذ يعموماس يك قيشده است .ه در  يخاص يبند

 .شوند يتواند معرفيم

 :ن استان عبارتند ازيا ياصل يزونها 

 :  يس شماليپهنه پاراتت  

 حوضه مغان -

 صلوات -زرگر يتيوليزون اف -

  :طارم – داغ قره يپلوتون –بند ول انو ر.م 

 رانيشم –پالئوژن مرادلو  يزون آتشفشان  -

 مجدر -نيهشج يپلوتون –زون ول انو   -

 انزان –ر يولهز ييماگمازون    -
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 نقدوز –زون دگرسان سرخانلو    -

 زرج آباد –ر ينئوژن ن يزون آتشفشان  -

 قصر داغ –ن السب يمنطقه آتشفشان   -

 يرض –ن يت نمالف  -

ها و ت رخنمونيوضع ،يار اصليمع البا يبنددر منطقه     

-اگر در منطقه .شود يده مياست .ه امروزه د يجنس طبقات

سنگ، نوع  يتر مثل پيعموم يارهايمع ن استانيا يبند

سنگها مد نظر قرار  يو پترولوژ يائيميب شيپوسته، تر.

بخود خواهد گرفت  يگريچهره د يرد در آنصورت زون بنديگ

خواهد  يذ.ر شده معرف المتفاوت از آنچه در با يو مناطق

  د.ش

ن يسنگ ، نوع پوسته و سطح رخنمون ا ياز نظر جنس پ    

ن و نحوه ياست .ه در پروسه ت و يهائيژگيو ياستان دارا

 ره يشود و در پ يده مياز آن د ييندهاي، فرآ يريگش ل

. از لحاظ نوع جنس پوسته و دخالت نموده است ي.نون يبند

م ير تقسيز يهاتواند به پهنهيل ميسنگ استان اردب ينوع پ

  : گردد

محل انباشته  يانوسياق البا پوسته احتما يپهنه شمال (1

 يا، سنگه.رتاسه ييايردريك زيباز يدازه هاشدن گ

ن پهنه ي، محدوده اژرف ييايو رسوبات در يفوق باز

 يفراسو تا ارلوياله –زرگر ( Geosuture)ن درزه ياز زم

 رديگ يم بر در را يشمال يمرزها

بخش  يگندوانائ يابا پوسته قاره يتفورم جنوبالپ  (6

شود  يل را شامل مياردبن استان ياز سرزم يعمده ا

 يو آلپ يمري. ي يدر چرخه ت تون يائيل بازپوي.ه بدل

 (ژرف يهايخطواره ها و ش ستگ( يو توسعه ساختارها

هورست و گرابن  يستم هايو بوجود آمدن س ي يت تون

 و ييماگما –محل و بعد حوادث عموما ت تونو 

 الده احتمايپد نيا. است گشته يآتشفشان يندهايفرآ

در زمان .رتاسه تا .واترنر  Volcanic Basin Vabrated ليموجب تش 

 يآتشفشان يتهايمتعاقب فعال يها ينيگشته و فرونش

سنگ و دفن شدن طبقات .هن در  ين افتادن پيسبب پائ

 شدهجوانتر  يآتشفشان يهار گدازه ها و فرآوردهيز

 يجز در .ناره گسله ها ن امريبا توجه به ااست. 

.هنتر  يرخنمون ياهيناح يژرف و در جوار خطواره ها

ن يگر ايان ديشود . به ب يده نمي.رتاسه د از طبقات



 

89 

 

است ( Volcanic Basin) يآتشفشان يهااستان بشننننن ل حوضه

 يالتهاب درون .محاط شده است يسنگ س وئ ي.ه توسط پ

در زمان  المحتم ياحوضه يبا ژئومتر ييطم ماگماالو ت

 النسم سبيافته و در .واترنر با ول انينئوژن شدت 

سنگ، سرشت  يسطح رخنمون، نوع پ .استشده متوقف 

از ( Vibration Cycles) ييماگما يده هايپوسته و تعدد پد

ل يو تش  ين در .نترل، پرا.ندگياديبن يارهايجمله مع

در  . باشد يم يمنابع معدن ريو سا يفلز ي.انسارها

ل و ياستان اردب ين شناسيت زميوضع 62-9ره شکل شما

 نشان داده شده است. ين شناسيزم يسازندها

 
ن يزم يل و سازندهاياستان اردب ين شناسي: نقشه زم26-3شکل 

 يشناس

 

 استان يهاگسل -3-7-6

 يگسل ها ين قسمت به معرفيگسلها در ا يدر بررس     

پرداخت. م يرامون آن خواهيدر گستره اسنتان و پ ياصل

ن گسلها هرچند در خارج از استان واقع ياز ا يبرخ

استان  يزيخآنها در لرزه ريتأثل يبه دل ياند ولشده

متاسفانه در مورد  آنها پرداخته شده است. يبه بررس

استان  يهان لرزهيمحدوده طرح بر زم ياثنرات گسلها
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.ه فقط در  يدر دسترس است به طور يار .ميعات بسالاط

ن يآن بر زم ريتأثتالش و  -ت گسل آستارايالمورد فع

در  باشد ويدر دسترس م يعناتاللرزه محدوده طنرح اط

ن يحر.نات آنهنا بنر زمن ريتأثر گسلها و يمورد سا

  .ستيدر دست ن يعات موثقالاسنتان اط يهنالرزه

توان به سه يت مياستان را به لحاظ موقع يهاگسل    

 م نمود :يدسته تقس

آن و  يشمال يهااستان، گسل يجننوب شنرق يهاگسل     

جنوب سنراب  .ه در خارج مرز استان و يغرب يهاگسل

روند  .اندده شدهيل .شيواقعنند و به سمت استان اردب

آنهنا بنه  يژگنيها با هم متفاوت بنوده و ون گسليا

 ت.ل اسيشرح ذ

 استان يو جنوب شرق يشرق يگسل ها -3-7-6-1

هستند  يجنوب -يروند شمال يگسلها عموما داران يا    

ز از روند ينه استان نينن ناحيو ارتفاعات موجنود در ا

 يه شنرقيل ناحين دلي.نند، به هميت مين گسلها تبعيا

روند متفاوت نسبت به  ياسنتان دارا يشنرقو جنوب

تالش، گسل -. گسل آستاراهستند يارتفاعات شمال

ن ين اي، از جمله مهمتريويگنئور، گسل تاتاورود، گسل 

 ها هستند. گسل

 استان يشمال يگسل ها -3-7-6-2

 ين گسلها در شمال استان و در ارتفاعات گرميا

حد  ي.وهها يغرب -يصلوات داغ با روند شرق و (خروسلو)

در  يسه گسل اصل اند.دهيل را بريفاصل دشت مغان و اردب

ر و گسل يکدي، گسل ايگسل گرمشده .ه  يين محل شناسايا

  مان از جمله انها هستند. ينر

 استان يغرب يگسل ها -3-7-6-3

 يجان شرقيل با استان آذرباياستان اردب يدر مرز غرب

مشاهده  يبا سازو.ار فشار يو در جننوب سنراب دو گسنل اصل

ت ير استان با فعالياخ يهاشوند .ه احتمال دارد زلزلهيم

ر يها به شرح زگسلن يآنهنا در ارتباط باشد. مشخصات ا

  .است

 :سيهرگسل الف(

.وه بزقوش  يال شماليس در جنوب سراب و در يهر يراندگ

ب يبوده و ش يباختر -ين گسنل خاوريقرار دارد. روند ا

لنومتر ي. 21ن گسل در حندود يآن به سمت جنوب است. طول ا
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 ير بر رويترس يآتشفشان يآن سنگها ياست و در راستا

 يقيدق يزيخداده لرزهت. ننده شنده اسنرسوبات .واترنر را

  .ن گسل گزارش نشده استياز ا

 :بزقوش گسلب(  

ن نام گرفته شده است و يبه ا ين گسل از .وهينام ا  

 يباختر يروند خاور يدارا لومتر بنوده وي. 30طول آن 

 يآن به سنمت شنمال اسنت و در راسنتا يب عمومياست. ش

رسنوبات  يائوسنن بنر رو يآتشفشان ينن گسنل سنگهايا

 يزيخداده لرزه  .وستوسنن راننده شنده اسنتيپل يآبرفتن

هرچند همانگونه   .ز گزارش نشده استين گسل نياز ا يقيدق

 به بعد جنوب 1336سال  يهاد زلزلهي.ه اشناره رفنت، شنا

نا ين گسنل و يت ايل را بتوان به فعاليغرب دشت اردب

وه الهمانگونه .ه مشاهده شد، ع. س ارتباط داديگسنل هر

 يو بزرگ در اسنتان، در خنارج مرزها ياصل يبر وجود گسلها

 يو بزرگ مشاهده من ياصل يز گسلهايآن ن يو غرب يشرق

با در ياستان را تقر ييزانن امنر خطنر لرزهيشنود .نه ا

نقشه  62-9در شکل شماره  .برده است الاستان با يتمام نواح

 ورده شده است.آاستان  يو فرع ياصل يهاگسل

 

 
 استان يو فرع ياصل يها: نقشه گسل25-3شکل 
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 استان يگردشگر يهانهيزم -3-9

از مناطق پرجاذبه از نظر جذب  يکيل ياستان اردب

استان را به  يم مناطق گردشگريگردشگر است. اگر بخواه

 يمختلف يهانهيم در زميقرار ده يمورد بررس يصورت کل

ص داد. يرا در سطح استان تشخ يگردش يهان جاذبهياتوان يم

سم يسم، ژئوتوري، اکوتوري، پزشکي، مذهبيخيگردشگران تار

هستند که ساالنه از استان  ين گردشگرانياز جمله مهمتر

بر اساس اطالعات  کنند.يدن ميآن د يل و مراکز گردشياردب

و  ي، گردشگريراث فرهنگياداره کل م يروابط عموم

هزار جاذبه  9ش از يل بيل، اردبياستان اردب يدستعيصنا

هزار 9 يقله با ارتفاع باال 12جمله  از يخيو تار يعيطب

تاالب و تنها  20ش از ي، پنج جنگل، بيين گرمايمتر، زم

مورد   1039ن تعداد ياز ا است. يعيطب يشهراچه درونيدر

به  يلين اردبيالديخ صفيش يو مجموعه جهان يبه ثبت مل

در ادامه به صورت خالصه مراکز  ده است.يرس يثبت جهان

شده است. هر کدام از  يل معرفياستان اردب يگردش ياصل

انواع  يها يبنداز دسته يکيتوان در ين مراکز را ميا

 ست قرار داد. يتور

 ليشهرستان اردب -3-9-1

 ين شهرهاين و پر جاذبه تريباتريل از جمله زياردب   

 يخيو تار يگردشگر يهالحاظ تنوع آثار و جاذبهران به يا

رود و با قرار گرفتن در دامنه سبالن از  يبه شمار م

ن شهر به علت يباشد، ا يدر کشور م يمقاصد مهم گردشگر

 يشم از رونق اقتصادير جاده ابريقرار داشتن در مس

 يلومتريک 133ل در يبرخوردار بوده است. اردب ياريبس

 613ز و يتبر يشمال شرق يلومتريک 610تهران و در 

 )سازمانرشت در دشت مسطح و هموار قرار دارد يلومتريک

 .(/http://ardabilchto.ir لياستان اردب يو گردشگر يراث فرهنگيم

 يخيتار يجاذبه ها - 3-9-1-1

 يخيل با توجه به سابقه تاريدر شهرستان اردب      

-يوجود دارد. از آن جمله م ياديز يآثار باستان يطوالن

مربوط به  يلين اردبيالد يخ صفيش يمجموعه جهانتوان به 

ده يسر پوش يخي، مجموعه بازار تاريو صفو يلخانيدوره ا

ل کلخوران )مدفن پدر يخ جبرائيل، مجموعه بقعه شياردب

ل( موزه يدر محله کلخوران اردب يلين اردبيالد يخ صفيش
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(، موزه ياالسالم )دوره صفور يا حمام ظهي يمردم شناس

خ يا حمام شي يع دستيل، موزه صناياردب يباستان شناس

(، ير فتاحيم يخي(، موزه مفاخر )خانه تاري)دوره صفو

، يعيخ طبيرضا زاده(، موزه تار يخيموزه شهدا )خانه تار

و قاجار،  يمربوط به دوران صفو يخيتار يهامجموعه حمام

ر يه، پل پيعقوبي)پل هفت چشمه(، پل  يگوز کور پوس يددي

 يان، پل نادريالنده، پل سرخ ساميدآباد(، پل گيمادر )س

 يرزا علي، مسجد مي، مسجد جمعه متعلق به دوره سلجوق

اکبر مرحوم مربوط به دوره قاجار، امامزاده صالح، 

مه ي)حليز امامزاده سين و قيد صدرالديامامزاده س

اشاره  لياردب يخيتار يخاتون(، مجموعه خانه ها

 لياستان اردب يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانکرد

http://ardabilchto.ir/). 

 مجموعه جهاني شيخ صفي الدين اردبيلي 3-9-1-1-1

 ين پس از وفات ويالد يخ صفيس شيبا و نفيمجموعه ز     

 ين موسيخ صدرالديله فرزندش شيهن. ق. به وس 392در سال 

ام به خصوص پس از آغاز يدر طول ا . سپسي شدگذار هيپا

که پادشاهان  يه با توجه به ارادت و احتراميحکومت صفو

به صورت  ييداشتند واحدها ينسبت به جد خود معمول م يصفو

 يقت محل کنونين اضافه شد. در حقيشيبه مجموعه پ يالحاق

ن و محل يالد يخ صفيبقعه در ابتدا خانقاه و مسکن ش

در همانجا  خيز شيه و پس از مرگ ندان او بودياجتماع مر

 ياصل يبنا .( 253: 1935،يليرضازاده اردب(دفن شده است 

ساخته شده که شامل مقبره  ين موسيخ صدرالديدر زمان ش

ه حاج يزاو، خانهينيچهللا هللا و گنبد ، ن يالد يخ صفيخود ش

محل  حرمخانه يبنا يبه احتمال قو ت.اس دارالحفاظو  سام

ن و يالد يخ صفيمربوط به دوران ش است فاطمه يبيدفن ب

آدام  ن عنصر مجموعه است. در باب نقشه بنا ياول

خ يسد که نقشه و طرح ساختمان را خود شينويوس مياولئار

ن داده است آن هم به شکل معجزه، چنانچه به پدرش يصدرالد

دهند. او به استاد فرمان داد چشم خود يهم نسبت معجزه م

 ير عمارتيخود تصو ياين کرد و در روياستاد چنرا ببندد و 

آن  يست از رويبايافته است که بعد از آن ميرا الهام 

 (. 155: 1920،يصفر)ديساختمان نما

ل است يشهر اردب يخين آثار تارياز مهم تر اين اثر      

سده هشتم  ياز شاهکارها يکار يو کاش يکه از لحاظ معمار
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خ، به يپس از آن بوده و پس از وفات ش يو سال ها يهجر

 يمهم يشد و شاه عباس بناها يه گذاريپا يله فرزند ويوس

ق يدر آن انجام داد. تحق ين مجموعه افزود و اصالحاتيبه ا

ش يهاشتر نشانهيکه ب يهنر و توسعه آن در عصر صفو يو بررس

ادگار مانده است، به يبه  يبه صورت بناها و آثار اسالم

 يآن عصر بستگ يو مذهب ي، اقتصادي، اجتماعياسيط سيشرا

 ين بقعه در سفرنامه هايف از اين توصيتام دارد. بهتر

ترو دوال واله و يوس، پيچون آدام اولئار يانيياروپا

ن، به يالد يخ صفيه آمده است. مجموعه بقعه شيتاورن

س شد. در دوران يق( تأس339-302) يله صدر الدين موسيوس

به مجموعه  يالحاق يبه صورت بخش ها ييه، واحدهايصفو

که حاکمان  يان توجهياضافه و به مناسبت ارادت شا يقبل

ن بنا، ين و تکامل اييتز يجد خود داشتند، برا به يصفو

ن بقعه ابتدا خانه يداشتند. ا ياهتمام و توجه کاف

ز در همان يخ بود که پس از وفاتش، جسد او را نيش يمسکون

از (. 1930؛ ورجاوند، 633: 1901، ي)خلخالجا دفن کردند 

 يس ميبا و نفيز يبه هاين مجموعه، کتيا ييموارد استثنا

ر يرعماد، مي)م يباشد که به خط خطاطان بزرگ دوره صفو

( نوشته شده يرضا عباسين، محمد اسماعيل و عليقوام الد

ن مختلف يع در مضاميده ها اثر بد ياست. بقعه مذکور، حاو

معرق و مقرنس،  يکار ين نوع کاشيتر يله عال، از جميهنر

س به خط خطاطان بزرگ دوره يبا و نفيز يبه هاي، کتيگچ بر

 يب و طالکاري، تذهيکار -ارزنده، نقره  ي، منبت هايصفو

نات از ييو تز يکار يبقعه از نظر کاش است. يو نقاش

، يشود )مجرب يمحسوب م يدوره صفو يبايز يخيتار يبناها

، در زمان يساخت مجموعه فوق، به صورت کنون(. 169، 1936

ق( آغاز و سپس در دوره  390 - 332)  يشاه طهماسب صفو

د. در دوره شاه عباس يل گردين دوره تکميا يشاهان بعد

، ينياز ظروف چ يسيار نفيق( مجموعه بس 1093 - 331اول )

اضافه شد  خانه به آن ينيچ يگرانبها و بنا يکتابخانه ا

 ياياز جمله اش(. 901: 1923؛ مشکور، 92: 1922باج، ي)د

ل است که در حال حاضر يس بقعه، فرش مشهور اردبيار نفيبس

. شود يم يا و آلبرت، در لندن، نگهداريکتوريدر موزه و

يکي از آثار ارزشمند بقعه شيخ صفي الدين قالي هايي بود 

 که اکنون در موزه هاي اروپايي است و به سبب اهميت خاص
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آن مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است)جوادي 

1933:12.) 

 

 

 جهاني شيخ صفي الدين اردبيلي مجموعه: 26-3شکل 

 شيخ جبرائيل کلخوران مجموعه 3-9-1-1-2

ل واقع شده که يشهر اردب يلومتريک 9خ کلخوران در يش   

 از محله يکيل به يشهر اردب يدر حال حاضر به علت گستردگ

رباز به عّلت ياز د ين آباديل شده است. ايآن تبد يها

در آن، مورد توجه بوده  ين صفويوجود آرامگاه جد سالط

ل رقابت داشته و يبا شهر اردب ياست که از نظر آبادان

طالقان و جبل عامل  ياز علما يا ر بوده و عدهيمهاجرپذ

کن يدند، لياو مهاجرت و در آن سکونت گزيخ يلبنان و اهال

ل و همانند يمه اردبيل متصرفات آن ضمياردب بر اثر توسعه

ل ياردب يت قسمت شمالالدر تهران جزم مح يادغام شهر ر

 .باشديت دهستان کلخوران را دارا ميشود و مرکزيمحسوب م

در  ين صفويو جد سالط يخ صفيل، پدر شيخ جبرائيمقبره ش

 يلومترين روستا در سه کيکلخوران قرار دارد. ا يروستا

ر بر اثر رشد و ياخ يواقع شده و در سالهاشمال شهر 

 1090ن بنا يخ ساخت ايوسته است. تاريتوسعه شهر بدان پ

ه به برج يشب ين مجموعه برجيذکرشده است. در ا يقمر يهجر

قرن هشتم بوط به مر الشود که احتمايده ميد يخ صفيمقبره ش

 يخ صفي؛ پسر دوم شين موسيخ صدرالدياست که ش يقمر يهجر

 يعنيبعد  يآن را ساخته است اما اصل عمارت در زمانها
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ده يل قرن دهم بنا گرديدر اوا يخ صفيهمزمان با بقعه ش

ن يل از جمله بهترين جبرائين الديخ اميمقبره ش .است

 يشود که سادگ يران محسوب ميا يمالاس ينمونه مقابر معمار

عاده در سطوح ال ن فوقيآن و تزئ يو موزون بودن اجزا

دوره  يمعمار ين بنا، آن را در زمره شاهکارهايا يداخل

 .( 1935،يريام- 1936ن، يبه آذ)ه قرار داده است يصفو

 

 شيخ جبرائيل کلخوران مجموعه: 27-3شکل 

 مسجد جمعه 3-9-1-1-3

-يل به آن جمعه مسجد ميمسجد جمعه که مردم اردب     

ا مسجد ينه و يند در کتابها از آن به نام مسجد آديگو

تپه  يشهر، رو ينامبرده شده است، در شمال شرقجامع 

 يماليل دوره اسن مسجد در اوايقرار دارد. ا ينسبتا بلند

مختلف  يها شده در دوره ساخته يآتشکده دوره ساسان يرو

در  يرات اساسييان، تغيخصوص در دوره سلجوق ، بهيمالاس

ل يشهر اردب يه شاخص اصليآن صورت گرفته و تا دوره صفو

مساجد  يبنا (.102، 1936ن، يبه آذ)رفته است يبه شمار م

 -يدو کارکرد اجتماع يبرا يه توأم با هدف پرستگاهياول

 يبرا يگر مساجد محليگرفت؛ به عبارت ديصورت م ينظام

 ين مکانيشان همچنيت االمشکتجمع مسلمانان و طرح مسائل و 
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-يم محسوب مالصدر اس يروهاين ياقامت و سازمانده يبرا

موسوم به  ياتپه يبر رو يشدند. مسجد جمعه در عصر سلجوق

رفت که تا يتوان پذينم يشده است، ول تپه آتشکده برقرار

که  يخ شهر فاقد مسجد بوده باشد. خاصه شهرين تاريا

اال احتمبوده است.  يمالاسگاه اهل عطا و مروجان احکام يجا

بنا  يخاص ياست که با معمار يمقصود از مسجد جمعه، مسجد

گر، همانطور که از اسم مسجد جمعه يد يشده باشد. از سو

 آتشکده، هآن در تپ يت بنايز با توجه به موقعيداست و نيپ

نماز جمعه و نماز  يمکان ادا نجايا که رسديم نظر به

شهر بوده و بر  يالمص يد قربان و فطر و به عبارتيام عيا

، يريام)ن مسجد بنا شده استيبعدها ا، ييالت مصيه موقعيپا

1935.) 

 

 جمعه مسجد اردبيل: 29-3 شکل

 بازار جامع شهر اردبيل 3-9-1-1-4

ش از آن يو پ ياز دوره صفو يادگاريل يبازار اردب    

تهماسب اول  در زمان حکومت شاه ياست. در قرن دهم هجر

 برخوردار بوده ياديار زيل از رونق بسياردب يبازارها

ل رونق فراوان يدر قرن هفتم و هشتم بازار اردب اند.

از بازار بزرگ و  يبعد، قسمت يها داشته است. در دوره
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ن يالد يخ صفيها و سراها از موقوفات بقعه ش مچهيت

د حاصله به مصرف يرفت و درآمد و عوايبه شمار م يلياردب

ل معروف به ياردب يخيبازار تار د.يرسين بقعه ميمخارج ا

مچه، ياست مرکب از ت يا مجموعه هيصريا قير و بازا راسته

جمله آثار دوره  آن از يفعل يسرا، حمام و مسجد که بنا

 ه بازار ساختهيان اوليه و بر بنيه و صفوي، زنديسلجوق

 (.1933)صبوري گرده و الله، شده است

 

 بازار جامع شهر اردبيل: 38-3شکل 

 پل تاريخي هفت چشمه اردبيل 3-9-1-1-5

متعدد و  يل باتوجه به وجود رودخانههاياردبدر     

 يخيتار يشم، پلهايبودن بر سر راه جاده ابر يگذرگاه

رودخانه  يه رويپل هفت چشمه در دوران صفو .دارد يمتعدد

ران به يا ياحداث شده و در فهرست آثار مل يقلو چايبال

ه در يز در دوران صفويمآباد نيده است. پل ابراهيثبت رس

 يمآباد احداث شده و به ثبت ملياوچدکان و ابراه يمحلهها

ه با پنج دهنه يز در دوران صفويه نيعقوبيده است. پل يرس

 يطاقها يبنا شده است. معمار يق ليرود بال يبر دو سو

ن پل از آجر همراه مالت گچ و آهک است که بهصورت طاق يا

، پل يساخته شدهاند پل نادر يو به فرم جناغ يضرب

پل ) يکورپ يان و قرمزيپل قره سو، پل سامدآباد، يس

-ين شهر به شمار ميا يخيتار يگر پلهاياز د (قرمز

 .(1933)صبوري گرده و الله، روند
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 تاريخي هفت چشمه اردبيل پل: 31-3شکل 

 شناسي اردبيلموزه مردم 3-9-1-1-6

اردبيل با توجه به تاريخ کهن خود آثار و ديدنيهاي      

هاي  بسياري دارد و به همين دليل موزه باستاني و تاريخي

متعددي در اين شهر بنا شده است. موزه تاريخ طبيعي، 

شناسي، موزه صنايع دستي، موزه مفاخر ديني و موزه  مردم

نظير اين منطقه به شمار هاي بي مفاخر اردبيل از موزه

هاي تاريخي شهرستان اردبيل به  روند. در يکي از حماممي

شناسي اردبيل واقع شده است ي، موزه مردمنام حمام آقانق

توان انواعي از مجسمه با پوشش محلي مردم اردبيل، که مي

هايي از تاريخ، فرهنگ و هويت اين  نوشته آثار و دست

 .(1933)صبوري گرده و الله، ناحيه از کشور را مشاهده کرد
 

 
 شناسي اردبيلمردم موزه: 32-3شکل 
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 اردبيلمسجد جامع  3-9-1-1-6

مسجد جامع اردبيل يا جمعه مسجد مربوط به دوران       

سلجوقيان است که کنار آتشکدهاي احداث شده است. اين 

مسجد تا اوايل دوره صفوي کاربري داشت. در دوران 

ايلخاني جمعه مسجد براي آخرين بار مورد مرمت و بازسازي 

 قرار گرفت. نقشه اين مسجد بر خالف مساجد دوره سلجوقي

که اغلب بهصورت چهار ايواني بنا ميشدهاند، ساخته شده 

است. زير تاالر اصلي مسجد، به منظور تسهيل عبور و مرور 

مردم و دستهها و اجتماعات، دهليزها و راهروهايي بهصورت 

شبکهاي منظم، طراحي شده است. مسجد جامع اردبيل از 

مهمترين و قديميترين مساجد اسالمي ايران است که 

)صبوري گرده و الله، نون محوطه مکعبي آن سرپا استهماک

1933). 
 

 
 اردبيل جامع مسجد: 33-3شکل 

 يعيطب يجاذبه ها -3-9-1-2

 يمل يعياثر طبتوان  يشهرستان م يعياز آثار طب      

اچه نئور، منطقه نمونه يدر يسبالن، منطقه نمونه گردشگر

دربند  يل، منطقه نمونه گردشگرياچه شورابيدر يگردشگر

آبگرم سردابه، مجتمع آب  ير، منطقه نمونه گردشگريه

 ي، قوريقلو چايبال ي، رودهاييه سويسردابه و ق يدرمان

 يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانرا نام برد و قره سو يچا

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب

 درياچه شورابيل -3-9-1-2-1

هکتار در جنوب شهر  160ل با مساحت ياچه شورابيدر    

 يو فرهنگ ي، ورزشيحيل واقع شده و امکانات تفرياردب

، جاده آسفالته دور يق رانيدارد؛ از جمله قا ياريبس

 يريگي، ماهيست دوچرخه سواري، پيدانيست دوومياچه، پيدر
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م شوراسنتر قرار دارد ين مجموعه، پروژه عظيو در کنار ا

بال کرده اند از گردشگران از آن استق يريکه جمع کث

 يدرباره علت نامگذار(. 6: 1932گران، يو د ي)يغفور

اد آب آن باعث يار زيبس يشود که شور يل گفته ميشوراب

اچه ين به دريريبوده اما امروز که آب ش ين نام گذاريا

ادگار مانده يک نام به يل تنها يگر شورابياضافه شده، د

ل که يشوراباچه يا دريد. تاالب يآ ياز گذشته به حساب م

داد،  يماران را شفا ميم بيقد يآن در زمان ها يگل ها

مهم پرندگان مهاجر در  يستگاه هاياز ز يکياکنون به 

ل در اواخر دوران يل شده است. تاالب شورابيل تبدياردب

 يافته و طيشکل  ين شناسيل دوران چهارم زميسوم و اوا

ا کسب منحصر به فرد خود ر يطيست محيز ين مدت طوالنيا

 يعيطب يها اچهياز در يکيل ياچه شورابيدر کرده است. 

اچه در گذشته ين دريباشد. ا يران ميدر ا يداخل شهر

ن يريامروزه با افزودن آب ش ياست، ولار شور بوده يبس

که امکان پرورش  يافته است، به نحويش کاهش يبه آن شور

 .قزل آال در آن وجود دارد يماه ينوع

 

 شورابيل درياچه: 34-3شکل 

 درياچه نئور -3-9-1-2-2

خلخال و حدود  -در شرق جاده اردبيل نئور درياچه      

کيلومتري اين جاده، در دل ارتفاعات باغروداغ جاي  13
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متر  6530ارتفاع آن از سطح درياهاي آزاد . گرفته است 

 220متر طول و  1300اين درياچه به طور متوسط حدود   .است

متر عرض دارد. مساحت آن در فصول مختلف سال تغيير ميکند. 

هکتار  610در فصل گرم که دوره کم آبي را تجربه ميکند 

عمق درياچه . هکتار وسعت دارد 650و در فصول سرد و پر آب 

 9 نيز در جاهاي مختلف متفاوت ميباشد ولي به طور متوسط

متر عمق دارد. آب درياچه شيرين است و از ذوب برفهاي 

هايي که در زير و اطراف  اطراف درياچه در بهار و چشمه

شود. اين درياچه زهکشي  درياچه قرار دارند، تأمين مي

کيلومتر مربع  25بخشي از غرب کوههاي باغرو را به مساحت 

ي بر عهده دارد. در فصل سرما و بارندگي به علت فراوان

نزوالت جوي درياچه يکپارچه است، ولي در فصل گرم به علت 

کم آبي و عدم وجود نزوالت جوي و نيز کاهش آب جريانهاي 

 زيرزميني و اطراف، به دو درياچه کوچک و بزرگ تقسيم مي

شود، که درياچه کوچک در بخش شمالي و محل خروجي درياچه 

 و ي)مددو درياچه بزرگ در قسمت جنوب قرار ميگيرد

 (.1939همکاران ،

 
 نئور درياچه: 36-3شکل 

 چشمه آبگرم سردابه -3-9-1-2-3

اي گرم، سردابه در روستاي سردابه و درهآب چشمه      

وسيع قرار دارد. آب اين چشمه که با گاز سولفيد هيدروژن 

آيد، همراه است از چندين شکاف طبيعي از زمين بيرون مي

به پايين دره جريان  شود و از آنجاوارد استخري مي



 

113 

 

هاي مسير آب، اندکي هاي کنار استخر و سنگروي سنگ .يابدمي

شود که از امالح قليايي و مختصري رنگ ديده ميرسوب نخودي

 .گوگرد تشکيل شده است

در فصل  شتر اوقاتيبگردشگران ن منطقه يدر ا     

تابستان از منطقه ديدن مي .نند و به علت نبود فضاي 

اقامتي مناسب، بيشنتر گردشنگران فقط يك روز در منطقه 

سا.ن مي شنوند. منطقنه سنردابه بيشتر در فصل تابستان 

به علت داشتن آب و هواي خنك در دل .وه سبالن، چشمه هاي 

ري از راه آبگرم، مسير صعود به .وه سنبالن و بهنره بنردا

جديند توريسنتي داخنل .وهستاني آبگرم سردابه به قطور 

سويي و شابيل، نسنبت به ساير مناطق گردشگري استان 

اردبيل .ه در اينن موقنع از سال داراي هنواي گنرم 

،  ي)سبحاناسنت، پنذيراي خينل عظنيم گردشگران است

1933.) 

 
 : آبگرم سردابه35-3شکل 

 

 سوار لهيب -3-9-2

 133ن شهرستان در شمال استان و در فاصله يا       

از جلگه  يعيمت وسل در قسيشمال شرق اردب يترلوميک

ا حدود يز مغان قرار گرفته، ارتفاع آن از سطح دريحاصلخ

ر فصول يآن در تابستان گرم و در سا يمتر و آب و هوا 30

ا و مقدار يسال معتدل است. به سبب ارتفاع کم از سطح در

ن مناطق يز از عمده ترينسبتا خوب و خاک حاصلخ يبارندگ

ل يله سوار به دليشود. شهرستان ب يکشور محسوب م يکشاورز
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انه يجان و گمرک و پايآذربا يبا جمهور ينيمرز مشترک زم

جان به يآذربا يورود اتباع جمهور يدور اصليکر يمرز

استان  يخارج يدر توسعه گردشگر يران بوده و نقش مهميا

از  يمتاتراق قس ين نوع مرتع برايرغوبترم يارد و داراد

و  يراث فرهنگيم )سازمانباشديل شاهسون ميفه ايطا 96

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يگردشگر

  يخيتار يجاذبه ها -3-9-2-1

 م بهيتوان يشهرستان م يخيتار ياز جاذبه ها     

در منطقه شور گل خروسلو، مزار  يشاه عباس يکاروانسرا

غ در يالنجيدر داخل شهر، تپه ا 1960ور يگمنام شهر يشهدا

) قلعه دختر( مربوط به دوره يز قلعه سي، قيرچيدم يروستا

امام  يخيو مدرسه تار يدر بخش مرکز يو ساسان ياشکان

راث يم )سازمانمياشاره کن)ره( در داخل شهر  ينيخم

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يو گردشگر يفرهنگ

 شورگل يعباس يکاروانسرا -3-9-2-1-1

به ارتفاع سه متر قرار  يتپها يشورگل رو يکاروانسرا    

خاص بنا استفاده از الشه سنگ در کل  يهايژگيدارد. از و

 يدر زدن طاقها، قوسها و سر درها و کوهستان يبنا حت

از  يين محوطه سفالهايدر ا .بودن پالن کاروانسرا است

کشف شده است که براساس  يو دوران اشکان يدوران اسالم

ا اواخر ن کاروانسرا احتماال به قرن پنجم تيآنها قدمت ا

 .(1933)صبوري گرده و الله، درسيم يقمر يشتم هجرقرن ه
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 شورگل يعباس يکاروانسرا: 36-3شکل 

 قيز قلعه سي -3-9-2-1-2

ن يله سوار از مهمتري)قلعه دختر( ب يز قلعه سيق     

باشد که ثبت  ين شهرستان ميا يو گردشگر يخيآثار تار

ن قلعه در يا .است يالديم 263ن اثر در سال يا يخيتار

سوار واقع شده لهيب يکنار رودخانه برزند در شهرستان مرز

ن قلعه يگر از نکات جالب توجه در خصوص ايد يکياست و 

 يخين اثر تارين بوده که ايشهرستان ا يخيو تار يگردشگر

ده يبه ثبت رس ياز آثار مل يکيبه عنوان  1921در سال 

له سوار يب – يدر سمت چپ جاده گرم يز قلعه سيق .است

ارتفاعات منطقه  ين نام بر رويبه هم ييمغان در روستا

انجام شده و سفال  يها يبر اساس بررس .ساخته شده است

ن قلعه، قدمت آنرا به دوران يبدست آمده ساخت ا يها

 يپنجم هجر يل اسالم تا سده هايو اوا يو ساسان ياشکان

شکل بوده و در  يلين قلعه مستطينقشه ا .دانند يمنسوب م

 يبا استفاده از مالت ها ينسبتا بزرگ يآن برج و بارو

 يعيو ساروج ساخته شده است که گذر زمان و عوامل طب يآهک

 .ن قلعه شده استياز آثار ا يب بخشيموجب تخر يو انسان
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 يز قلعه سيق: 37-3شکل 

 

 :يو اقتصاد يعيطب يجاذبه ها -3-9-2-2

شکارگاه کوه توان  يشهرستان م يعيطب ياز جاذبه ها     

و غالت،  يروغن يدانه ها يبايز يخروسلو، کشتزارها يها

اچه شور گل، ي)تپه نرگس( در داخل شهر، در يپارک جنگل

عت يله سوار، طبيب يلومتريک 60شرکت پارس در  يهاجنگل

 يبالغ، سواحل رود ارس و بالهارود و بازارچه مرز يگول

 يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانرا نام برد له سواريب

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب

 تاالب شورگل -3-9-2-2-1

جنوب  يلومتري. 9ا شورگل مغان در يتاالب شور گول       

قرار دارد و در بهار،  له سوار مغانيشهرستان ب يغرب

 يکيموغان  يتاالب شور گولو ستگاه پرندگان مهاجر است.يز

ن منطقه است که به ينا شناخته ا يعيطب ياز جاذبه ها

ح يرا جهت تفر ياديخصوص در فصل بهار و تابستان افراد ز

فراهم ل ين در فصل بهار به دليهمچن کشد. يبه سمت خود م

ن مهمانان يا يرايستگاه پرندگان مهاجر، پذيط زيبودن شرا

توان به غاز  ين پرندگان مياست. از ا يدوست داشتن

تاالب شورگل  اشاره کرد. ي، چنگر و اردک مرمريخاکستر

دارد و طول آن حدود  يبه جنوب شرق يشمال غرب يا گستره

سطح  متر است. ارتفاع تاالب از 100لومتر و عرض آن يک کي
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ل به منطقه ياردب يق جاده ارتباطيمتر و از طر 1920ا يدر

 است. يمغان قابل دسترس

 

 

 شورگل اچهيدر: 39-3شکل 

 پارس آباد -3-9-3

 يلومتريک 699ل و با فاصله يدر شمال استان اردب      

متر از سطح  60-20مرکز استان در دشت مغان و در ارتفاع 

پارس آباد که قطب ا قرار گرفته است. شهرستان يدر

 يلومتر مرز آبيک 20شود حدود  ياستان محسوب م يکشاورز

 يبا جمهور ينيلومتر مرز زميک 61و   به واسطه رود ارس

ن شهرستان در تابستان گرم يا يجان دارد. آب و هوايآذربا

دو رود  باشد. ير فصول معتدل و خنک ميو در زمستان و سا

ود( در اقتصاد و مهم و پرآب آن ارس و قره سو)دره ر

 ياتيح يهاانيطقه اعتبار خاص داشته و از شرمن يکشاورز

 يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانروند ياستان به شمار م

 .(/http://ardabilchto.ir لياستان اردب

 

 يخيتار يها جاذبه -3-9-3-1

 ) اصالندوز(  يتپه نادر -6قلعه اولتان  -ا 

 قلعه اولتان -3-9-3-1
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ل و يکهن در شمال استان اردب يقلعه ا نام     

 يباشد که در کنار شمال يم پارس آباد مغان شهرستان

کهن اولتان و جنوب رود ارس )آراز( واقع شده است  يروستا

 يبيهزار متر مربع بنا شده است. با ترک 960و در مساحت 

کند.  يم يرا تداع ينظام يگذاشته دژ يکه از خود به جا

ان ساخته شد و تا سده يباز به دست اشکانن ين قلعه اوليا

ات کامالا يمورد استفاده قرار گرفت. براساس فرض يهجر 16

 ر خاک مدفون گشته است.ياز قلعه ز ياديبخش ز يعلم

پارس آباد و در  ي.يلومتر 16در  ياولتان قاالس      

 يحاشيه رود مرزي ارس )آراز( واقع شده است. اولتان قاالس

رود ارس .ه در  يدر ساحل جنوب ياستاناست ب يمحوطه ا

به نام اولتان واقع  ي.متر از پانصد متري غرب روستاي

شهر پارس  يجنوب غرب ي.يلومتر 16است. اين روستا در 

اصالندوز مغان، در استان  آباد، سر راه پارس آباد به

به  ياولتان قاالس يمحوطه باستان اردبيل قرار دارد.

به ثبت رسيده است. اهالي  يدر فهرست آثار مل 6212شماره 

اين محوطه را )بخش ارگ يا بارودار( با نام )اولتان  يبوم

قلعه اولتان مي شناسند. با توجه به آثار  ي( يعنيقاالس

و بررسي ع س هاي هوايي و ماهواره اي به نطر مي  يسطح

 يبوده .ه همچون بسيار ي، شهريرسد اين محوطه باستان

هن ايران از بخش هاي مختلفي تش يل مي شده است؛ شهرهاي .

از جمله بخش محصور )شارستان يا ارگ( و بخش غير محصور 

پيرامون شارستان .ه احتماالً بتوان از آن  ي)بخش استقرار

در مجموع و با  يبعنوان ربض ياد .رد(. اولتان قاالس

 30ه تار( و ربض احتماالً بيش از  99احتساب ارگ )حدود 

 وسعت دارد. ه تار
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 قلعه اولتان: 48-3شکل 

 تپه نادري مغان -3-9-3-1

در  اصالندوز مغان نادر شاه تپه سي در جنوب غربي شهر    

تالقي رودخانه آراز )ارس( و قره سو )دره رود( قرار 

 دارد. اين تپه در استان اردبيل )ساواالن( قرار دارد.

نادرشاه افشار در تپه نادري يا همان نادر شاه تپه سي، 

سران کشور و بزرگان را به منطقه مغان فرا خواند و 

انجمن بزرگي تشکيل داد که منجر به خلع شاه طهماسب دوم 

تپه نادري اصالندوز  صفوي و رسيدن وي به تخت سلطنت شد.

عنوان يکي از آثار  به 1923مغان در تاريخ يکم فروردين 

 رسيده است. به ثبت ملي 332 ثبتملي ايران با شماره 
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 قلعه اولتان: 41-3شکل 

 

 يعيطب يجاذبه ها -3-9-3-2

 يد غفارياچه شهياطراف در يمنطقه نمونه گردشگر       

ل مغان، منطقه نمونه يمجتمع کشت و صنعت مغان، سد م

، رود ارس، دره رود، باغات يتاالب توبراق کند يگردشگر

 يهدف گردشگر يوه مجتمع کشت و صنعت مغان، روستايم

وانلو ير ايپ ي، روستاياولتان، چهل پله، تاالب دوست کند

راث يم )سازمانيعيبکر و طب يدر کنار رود ارس با جنگل ها

 .(/http://ardabilchto.ir لياستان اردب يو گردشگر يفرهنگ

  

 آبادشهرستان پارس ياز مناطق گردشگر يا نمونه: 42-3شکل 
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 نينم -3-9-4

 63ل با فاصله ين در شمال استان اردبيشهرستان نم      

 يجمهور يل به تهران و در منطقه مرزيجاده اردب يلومتريک

معتدل با رطوبت و  يجان واقع شده است، آب و هوايآذربا

سرسبز و با صفا  يطيخزر مح ياينم نسبتا خوب متاثر از در

ن شهر هم ين شهرستان فراهم آورده است. اسم ايا يرا برا

م دار( ذکر نن )ين خاطر نمياز منابع به هم يخبنا به بر

با فرهنگ و مهمان  يمردمان ين دارايشده است. شهرستان نم

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانباشد ينواز م

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 يخيتار يجاذبه ها - 3-9-4-1

 يخيتار خانهتوان به  يشهرستان م يخياز آثار تار     

ن(، مسجد جامع ي)موزه نمر کاظم خان صارم السلطنه يم

، حمام يابان طالقانيجد سرهنگ واقع در خن، مسينم

ن ير بدر الدي، مقبره پ يابان بهشتيان واقع در خيمحمد

حور،  يروستا يخينگ ننه کران، حمام تاررلي، بقعه پينينم

پل نوجه ده،  يخي، پل تاريسوال، ننه کران و خانقاه سفل

 1ه انسان ها به نام دلمن دريسوال، مساکن اول يخيتار

 ي، آتشگاه ساسانيندان قلعه سين، دژ شينم يلومتريک

انسان نما به نام بابا  يعيکر طبيکله سر، پ يروستا

د بابا خرم در عنبران، يداوود در عنبران، بقاع متبرکه س

ا، بقعه بابا روشن در يهفت گنبد متبرکه در عنبران عل

 يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازماناشاره کرد رانيحخشه 

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب

 رلنگ ننه کرانيبقعه پ -1 – 3-9-4-1

ران يثبت شده ا ياز آثار مل يکيرلنگ )تربه( يتپه پ     

باشد  يم من است که قدمت آن مربوط به هزاره دو قيدر نم

در مجموعه  3553به شماره ثبت  1936/01/12خ يو در تار

ثبت  ين اثر مليا يران ثبت شده است. نشانيا يخيآثار تار

 .باشد يننه کران م ي، روستاين بخش مرکزيشده نم

 يعيطب يجاذبه ها -3-9-4-2

ن يشهرستان نم يگردشگر يو جاذبه ها يعياز آثار طب     

، ييچمن فندقلو، آب گرم چشمه سو يرو يست اسکيپتوان يم

ت يکوه سنگر، سا يجنگل يعيگرمه چشمه، چشم انداز طب

و  ير مارال در جنگل فندقلو، جاده کوهستانيپرورش و تکث

 يلومتر، منطقه سرسبز و جنگليک 91ران به طول يح يجنگل
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ندان يشغال دره )شغاال دره( با آثار به جا مانده از ش

نا آباد، منطقه يتونل تا منطقه م ياز خروج يقلعه س

فندقلو  يزگه، منطقه نمونه گردشگريآالد يگردشگرنمونه 

ن، سد سوها ينم يلومتريک 10ل و ياردب يلومتريک 90در 

 يسوها، سد سربند واقع در روستا يان جنگل روستايدر م

و  يحي، مجتمع تفريسقزچ يدر روستا يسربند، سد سقزچ

کره يران و فندقلو و پين حيتله کاب يو اقامت يستيتور

 يين چايانسان نما در عنبران، رودخانه نم يعيو طب يسنگ

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم را نام برد)سازمان

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 جنگل فندقلو -3-9-4-2

ل، ياز شهرستان اردب يلومتريک 90 ي در فاصله      

رفت  يگردشگر يگر از جاذبههايد يکي يتوان به تماشايم

در  يدنيد ين مکان هايرترينظين و بيباتريکه به حق از ز

درختان  يجنگل فندقلو دارا .شوديل محسوب مياستان اردب

ل ، ي، گوجه سبز، ازگيب وحشيوه مانند فندق، سيمختلف م

ل ياردب يعيطب يها است و از جاذبه يبه، تمشک و توت فرنگ

ن جنگل از يان ايران در مين حيرود. تله .ابيبه شمار م

ن از ين تله کابين منطقه است. ايا يهايدنيگر ديد

کشور  ينهايموجود در تله کاب يستگاههاين اياستانداردتر

 .(1933)صبوري گرده و الله، است

 

 نيشهرستان نم ياز مناطق گردشگر ي: نمونه ا38-3شکل 

 رين - 3-9-6

ر يمرکز استان در مس يلومتريک 93ر در يشهرستان ن     

ن شهر بر يقرار دارد. ا زيبه تبر لياردب يتيجاده ترانز

ک به سراب و سبالن يو نزد ياورارتوئ يهااساس سنگ نبشته

استان  يميقد ياز استقرار گاه ها يخاص صخره ا يو معمار

 يخيجاده تار يشود. ضمنا قرار گرفتن خطوط فرع يمحسوب م
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گذشته است،  يهاشم در آن نشانگر رونق آن در دورهيابر

ز ذکر يريز ، نيه صورت نرهر بن شياسم ا يخيدر منابع تار

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانشده است

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

  يخيتار يهاجاذبه -3-9-6-1

 يخيپل تارتوان به  ين شهرستان ميا يخياز آثار تار     

، قلعه يشاه عباس يارکاروانس، )پل قرمز( يکورپ يزيرميق

کور  يهدف گردشگر يدر روستاوغون ي ينيبو يباستان

م، دژ و يم واقع در شهر کورائيعباسلو، امامزاده کورائ

شمال  يلومتريک 16گلستان در فاصله  ينيرزميپناهگاه ز

و تپه  ريموزه ن و اباذر يباستان يغارها ر ،يشرق ن

راث يم )سازماناشاره کرد ميقاال در شهر کورائ يباستان

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يو گردشگر يفرهنگ

  وغوني ينيبو يقلعه باستان -3-9-6-1

ن قلعه در کنار دهکده کور يا وغوني ينيقلعه بو     

 91و  ريشهرستان ن يلومتريک 11عباسلو در 

سال  9000ن قلعه به يقرار دارد. قدمت ا لياردب يلومتريک

تعلق  يهخامنش ل دورهيو اوا ييماننا اواخر دوره يعنيش يپ

 ييشناسا يو آهن تا دوره اسالم عصر مفرغ از يدارد. آثار

ن نام يبه هم يکوه يهاصخره ين قلعه بر روياست. اشده

 ينيبو ين فصل کاوش در محوطه باستانياول .استساخته شده

و  يراث فرهنگيت سازمان ميشنهاد و حماير، به پيوغون ني

باستان ل و کسب مجوز از پژوهشکده ياستان اردب يگردشگر

روز انجام گرفت.  21به مدت   91/2/31خ ي، از تاريشناس

ن محوطه ي، در اياز عصر مفرغ تا دوره اسالم يآثار مختلف

 (.1931)پورفرج، يي شدشناسا
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 بويني يوغون قلعه: 43-3شکل 

 

  مييبقعه کورا -3-9-6-1

 90در فاصله بخشي به اين نام م مرکز ييکورا شهر    

 يميل قرار دارد. در وسط قبرستان قديشهر اردب يلومتريک

موجود است که اندازه هر ضلع  يچهار گوش يم بناييکورا

 يرو يکوچک يشده است و گنبد آجر يريآن پنج متر اندازه گ

پوشاند. به علت دوپوش نبودن گنبد، بنا در حال  يآن را م

با  يآن سردر کوچک ياست و در قسمت شمال يانهدام و خراب

و به  30ن بقعه به عرض يا ياست. در ورود ختهيتاق فرو ر

در  يالظاهر نشان قبر يمتر است و عل يسانت 110ارتفاع 

و مصالح به کار گرفته  يداخل بقعه مشهود است. سبک معمار

د که بقعه احتماال متعلق به قرن ينما ين ميشده در آن چن

است. مقبره مذکور از نظر اعتقادات مردم  يقمر يهفتم هجر

ن نظر مورد توجه مردم منطقه يت مقدس و بر هماس يمحل

ط الزم يم به علت احراز شراييقرار گرفته است. بقعه کورا

قرار گرفته و  يمورد مطالعه باستان شناس 1923در سال 

کشور  يخيبه ثبت آثار تار 363در همان سال تحت شماره 

 ده است.يرس
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 بقعه کوراييم: 44-3شکل 

  ينيرزميز يدهکده ها -3-9-6-1 

از دوران  ير آثار متعددين يدر منطقف باستان       

وجود دارد  ينيرزميز ياز جمله دهکدهها و شهرها يخيتار

است که هنوز  ينيرزميز يفضاها يز دارايو خود شهر ن

 ينيرزميرامون شهر زيو کاوش نشده است. در مناطق پ يبررس

شده  ييشناسا ينيرزميز يا گلستان حداقل سه دهکدة صخره

 ،ند َکلخورانيَاباذر، وِ  يا اند از: دهکدة صخره که عبارت

 يت تدافعيو هر کدام از موقع َکنَزق  يا و دهکدة صخره

ت الخن سرپناه امن تحت فشار و مدايبرخوردارند. تأم يخاص

جاد يحظه در االن ميترياصل يانسانو  يعياعم از طب يرونيب

 يف شهرهاالبرخه است. ين ناحيدر ا يا صخره يها سرپناه

در کنار  يا صخره يها در دهکده يمسکون ي، فضاهاينيرزميز

دارند و  يت مستقليشتر موارد ماهيهم قرار دارند و در ب

آنها مشاهده  ين فضاهايب يمشترک يچگونه راه ارتباطيه

 ييروها با راه ينيرزميز يهاشهر يشود. اما فضاهاينم

 .اند به هم مرتبطال کام

 اباذر  يا صخره دهکده

جنوب  يلومتريک  2/3ن دهکده در فاصلف حدود يا        

دن به يرس ي.( برا 1: 1939، يانيک(ر قرار دارديشهر ن
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رودخانف بالخلو عبور کرد و به طرف  ازد ين منطقه، بايا

که از آن آب  ير را ادامه داد؛ درهايمس يدهکدة سقزچ

ا ر ياز ساکنان دهکدة صخرهايشود و آب مورد نيم يجار

گرچه دهکده در دل صخره و در پشت . کرده است  ين ميتأم

تا  يقرار دارد، حت يچندان مرتفع ر تپف نهيقبرستان و ز

 الک مکان کامين، يست. بنابرايت نيز قابل رؤين يچند قدم

 يت تدافعيموقع يدهد که دارايل ميرا تشک يو مطمئن يمخف

ن يبه ا يابيدست يبرا يگر راهيچ مکان دياست و از ه يخاص

 يمعمار يفضا 19 ين دهکده دارايمحل وجود ندارد. ا

طور مستقل در  شده در دل صخره است. هر واحد به شناخته

ب صخره و رو به جنوب کنده شده است يا شيسطح دامنه 

 (.20: 1932، يرين يرفتاح و شکاريم)

 نديو يباستان يا صخرهدهكدە 

ن، يسرع يجنوب و جنوب غرب يلومتريک 2در حدود       

 که خانه ير قرار گرفته است. مناطقيل نيک جادة اردبينزد

 ه، تپه چلهيق ياند قورد در آن قرار گرفته يسنگ يها

ن روستا يشوند. ا يده مينام يريه، و مسجديخانه، قره ق

منفرد  يا صخره يها از خانه يا با مجموعه يسنگ يا دهکده

، يانيک)است  يياستثنا يباستان يدة معماريک پديصورت  به

 ب کوه کنده شدهيهمانند اباذر، فضاها در ش (. 223: 1939

آن  يآب به داخل فضاها ين، هنگام بارندگياند. بنابرا

 .شود يوارد نم

 کنزق  يباستان يروستا

ن ياز توابع بخش شهرستان سرع يخيتار ين روستايا      

قف يدق 3درجه و  53 ييايل، با مختصات جغرافياستان اردب

، در سه يقف عرض شماليدق 3درجه و  93و  يطول شرق

ن روستا از شمال ين واقع شده است. ايشهر سرع يلومتريک

کلخوران،  يخيتار ي، از جنوب به روستايموسيارد يبه اراض

 يستيقلعه، و از غرب به شهر تور آق ياز شرق به روستا

ا ين روستا از سطح درين محدود شده است. ارتفاع ايسرع

همانند دهکدة اباذر و  يا صخره يها متر است. خانه 1220

و  ينيرزميز يها صورت خانه به يا تپه يبيشند در سرايو

ها از  ن خانهياند. جنس ا شده يبا اشکال مختلف حفار

ل يرغم داشتن پتانس فشرده است. به هماسو  يرسوب يسنگها

 يد از منظر گردشگريجد ي، براساس پژوهشهايگردشگر يالبا
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و  يحصار ياري)قرار دارد  يفيضع يداريح پادر سط

 (. 603: 1935همکاران، 

  

 هاي زيرزمين شهرستان نير دهکده: 46-3شکل 

 

 يعيطب يهاجاذبه - 3-9-6-2

منطقه نمونه توان به يشهرستان م يعياز آثار طب    

 يهاآبگرم بالنس يبوالغالر، منطقه نمونه گردشگر يگردشگر

)آبگرم  يسقزچ يمنطقه نمونه گردشگرنرجه(، يبرجلو و ق

 يز گول(، منطقه نمونه گردشگريب سيد و سو يستيا يها

( منطقه يسو و حمام دره س يستيا يق )آبگرم هايالنجيا

ران، يقره ش يگلستان، منطقه نمونه گردشگر ينمونه گردشگر

 يتفرجگاه آشاغ، يامچيه سد يحاش يمنطقه نمونه گردشگر

راث يم )سازمانکرداشاره الر کورائيم و منطقه چايليخ شام

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يو گردشگر يفرهنگ

 

 ريشهرستان ن ياز مناطق گردشگر ي: نمونه ا45-3شکل 
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 خلخال - 3-9-5

ل و در فاصله ين شهرستان در جنوب استان اردبيا      

سال  مرکز استان قرار گرفته است. خلخال تا يلومتريک 112

ن شهرستان يبه هرو آباد معروف بوده است. ارتفاع ا 1913

آن در  يمتر و آب و هوا 1332آزاد حدود  ياهاياز سطح در

ارتفاعات تالش سرد و در قسمت شمال، جنوب و  يقسمت شرق

باستان  يافته هايغرب معتدل و مطبوع است. با استناد به 

الد يهزاره اول قبل از م مه دوميقدمت خلخال به ن يشناس

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانرسد يم

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 يخيتار يجاذبه ها - 3-9-5-1

موزه توان به يشهرستان م يخيتار ياز جاذبه ها     

ه (، مسجد حاج يخلخال ) حمام نصر مربوط به دوره قاجار

 يخي، خانه تارخمس، حمام کلور يروستا يرزاق يعبدالغن

ال، يد داني، امامزاده سيصالح يخي، خانه تاريرينص

ن، يخوج يروستا يخونخانقاه سادات، کمره  يروستا

خلخال، امامزاده  يلومتريک 11کاالر در  يتاامامزاده روس

خلخال بخش شاهرود، امامزاده  يلومتريک 3ن در يآل هاشم

ن يخ کشف الديبقعه ش لوان،يگ يقلعه خشت عبد هللا .لور

 يد احمد معراجي، امامزاده سيو کنديدا يروستا يانصار

ز ين، قيدر هشتج يشيخ محمد قريد آب، بقعه شيسف يروستا

ل ياندب يل، قلعه کافايانمه يدر روستا يو اوغالن قلعه س

ترازوج،  يروستا يديواقع در تفرجگاه، سالنامه خورش

راث يم )سازماناشاره کرد قيچنارل يشاه عباس يوانسراکار

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يو گردشگر يفرهنگ

 پل معلق پيرتقي -1 – 3-9-5-1

پل معلق پيرتقي در دره هاي عميق و زيباي شهر      

هشتجين از توابع خلخال شايد يکي از بلند ترين پل هاي 

عبور از اين پل که از روي دره هاي  .معلق ايران باشد

عميق مي گذرد با تکان هايش قطعا يکي از هيجان انگيز 

ترين لحظات را براي بازديد کننده ها به ارمغان خواهد 

نه عده زيادي براي بازديد از اين پل راهي الآورد. سا

 (.1933اين شهرستان مي شوند )صبوري گرده و الله، 
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 يرتقيپل معلق م: 46-3شکل 

 قلعه اندبيل -2 – 3-9-5-1

و  يک بلندي يالدر بال يقلعه اندب يباستان يبنا       

ف ارتفاع الاخت متر 30 حدود دّره کف از که ،يعيطب  تّپە

آن با توّجه به  يباستان يه هايالدارد، واقع شده و عمق 

 .باشد ير ممت 3کمتر از  هيرمجاز انجام گرفتغ يها يحّفار

 طيشرا از تيتبع به که است ييبنا لياندبقلعە 

 آمده وجود به مسّطح يالي يرو ،يتوپوگراف و يوگرافيزيف

 يو صخره ها يانسان ياز ساخته ها يبياست. حصار قلعه ترک

 يمعمار يو صعب العبور است. در داخل قلعه ساخته ها يعيطب

 زمان مرور به يمعدود ياستثنا به ها آنە يکه کلّ  يميعظ

شکوه، يانگر ل شده است، نمايتبد خاک از يلّ ت به و رانيو

در آن  يباشد که زندگ يم ييل و عظمت بنا در سال هاالج

کوه نهربند  ياليز که از بان يريان داشته است. در تصاويجر

در  ييها و پشته ها ين قلعه گرفته شده، برجستگياز ا

ل يشود که به دل يده ميو حصار بنا د يرونيوار بياطراف د

محّوطه با رمجاز در سطح يغ يها يحّفار يکثرت و پراکندگ

به گنج و انباشت قلوه سنگ ها و خاک  يابيدست يميتصّور قد

منسجم  يز نبود برنامه هايات؛ نين نوع حفريحاصل از ا

معلوم  يهدفمند، به درست يباستان شناس يکاوش ها يبرا

ا بعدها يبوده  ياصل يست که عوارض مزبور مربوط به بناين

 يو ارتباطدو راه مالر يجاد شده اند. محّوطه دارايا
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ن يو از ب يبنا از سمت شمال شرق يارتباط يبوده؛ راه اصل

 يمتعّدد يچ هايم و پياليب مجاد شده و با شيدرختان جنگل ا

 يم يتالش منته -خلخال يميقد ير ارتباطيبه دّره و مس

دارد،  ينسبتاً تند يياليگر، که سرباد يگردد و راه ارتباط

 يغبوال ريد لهيبو از کنار چشمە  ياز سمت غرب و جنوب غرب

ن قلعه چنان ياست. محّل استقرار ا يقابل دسترس محّوطه به

 يضلع هااد در يب زيل شياستادانه انتخاب شده که به دل

ا يرممکن و يراه نفوذ به آن غ يو جنوب غرب ي، غربيشمال

 ضلع خصوص به و يجنوب  ار دشوار شده و تنها در جبهەيبس

 قلعه گردد، يم يمنته باز دره که به ، آن يشرق جنوب

 را آن داخل به يدسترس راه که است يممالي بيش يدارا

مشخّص، سهولت  ييايد، وضع جغرافيترد يب. سازد يم آشکار

ار مناسب سوق يت بسين و موقعيبه منابع آب زم يدسترس

مؤّثر در شکل  ين مؤّلفه هاياز مهم تر ين اراضيا يشيالج

و تداوم آن ها در طول  يانسان ياستقرار گروه ها يريگ

 (.1935شهبازي شيران ، )ن قلعه بوده استيخ در ايتار

 يعيطب يجاذبه ها -3-9-5-2

 يشهرستان خلخال م يعيطب ياز مراکز گردشگر       

خلخال به اسالم، منطقه  يجنگل يبايگردنه زم به يتوان

از  يگردنه الماس، منطقه نمونه گردشگر ينمونه گردشگر

امام زاده عبدهللا کلور، جاده  يناو منطقه نمونه گردشگر

 يعيجالل آباد)اثر طب يخيشاهرود به خلخال، غار  يبايز

ل، ياندب يهدف گردشگر يل، روستاير عدي(، چشمه ميمل

لرد،  يد آب روستاياسبو، آبشار سف يآبشار نره گر روستا

 يشاهرود، آبگرم ها يبايلور، باغات زآبشار سجن شهر ک

هدف  يل، روستاينمه يشاهرود خلخال، باغات روستا -ل يت

هدف  يکزج، روستا يهدف گردشگر يبرندق، روستا يگردشگر

 يروستا -ل ياندب يهدف گردشگر ين، روستايخوج يگردشگر

ماجوالن و منطقه حفاظت شده کوه آق داغ و  يهدف گردشگر

قزل اوزن، شاهرود، سنگ  يساحل رود قزل اوزن و رودها

ل ين رود حوزه اردبي، هروآباد و پر آب تريياچايرود، آر

و  يراث فرهنگيم )سازماناشاره کرد قزل اوزن يعني

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يگردشگر

  اوزنرودخانه قزل  -3-9-5-2-1

معروفترين و پر آب ترين رودخانه شهرستان خلخال است     

که در قسمت غربي شهرستان خلخال و در بخش خورش رستم از 
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شمال به جنوب در جريان بوده و بعلت ارتفاع نسبتا زياد 

روستاهاي اطراف آن، استفاده از آب آن براي اغلب 

اين رودخانه از ارتفاعات کردستان  .روستاها ميسر نيست 

سرچشمه مي گيرد که پس از گذر از مسير هاي پر پيچ و خم 

کردستان و آذربايجان شرقي به حوزه خلخال وارد شده و 

پس از گذر از آن به سد منجيل ميريزد که در ادامه با 

نام سفيد رود به درياي خزر مي ريزد .اخيرا مسأله حقابه 

اوزن در استان اردبيل مطرح شده  استان اردبيل از قزل

که اميدواريم مردم منطقه خلخال به حق واقعي خودشان 

 (.1933برسند)صبوري گرده و الله، 

 

  

 شهرستان خلخال ياز مناطق گردشگر ي: نمونه ا47-3شکل 

 نيسرع - 3-9-6

ل و در دامنه يغرب اردب يلومتريک 63ن در يسرع      

 يهاي، وجود آثار و معمارگرفتهالن قرار شمال شرق کوه سب

ت ياز اهم يدر شهر و حومه حاک يو آثار باستان يصخره ا

 يکنون جاذبه. اما ن منطقه در طول ادوار گذشته استيا

آبگرم و  3، يمجتمع مدرن آبدرمان 3شهر به سبب وجود 

اعم از هتل، هتل  يواحد اقامت 113و  يچشمه آب معدن

 )سازمانباشدينگ ميکمپک يو  ريپذهمانيآپارتمان و م
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استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 يخيتار يجاذبه ها -3-9-6-1

 يتپه باستانتوان به  يمنطقه م يخيتار ياز جاذبه ها    

 يخيتار يکنزق، غارها يروستا يخيتار يتا، غارهايآناه

 يا.بر روستاند کلخوران ، امامزاده عبدهللا ابن يو يروستا

اشاره  ابوالقاسمديآتشگاه )آق امام( امامزاده س

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم کرد)سازمان

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 تپه باستاني آناهيتا -3-9-6-1-1

 يفراوان يخيو تار يگردشگر ين از جاذبه هايسرع       

از معابد  .برخوردار است که آتشکده ها نمونه بارز آن است

« تايآناه»توان از ياند ممانده يکه برجا ييهاو آتشکده

 يآتشکده و تپه باستان .نام برد« قيآذرفر يآتشکده»و 

ن قرار گرفته يشهر سرع يتا ) کول تپه ( در ضلع غربيآناه

در ابتدا ارتفاع  .دارد يو سنگ ين تپه قلعه خشتيا .است

اطراف بود که با  ين هايمتر از سطح زم 13ن تپه يا

 ين بنايا .افته استيصورت گرفته کاهش  يها يخاکبردار

ح، يالد مسيسال قبل از م 6000در حدود  يبا قدمت يخيتار

ن تپه بعدها يا .رفت يان آن روزگار به شمار ميمعبد زرتشت

الهه  يعنيتا ين به آناهيآبگرم سرع يل چشمه هايبه دل

ان يسال ين تپه در طيا .افتيشد و شهرت  يآب ها نامگذار

اد شده و از ين و زرتشت يتا، سارقيآناه ياز آن به اسام

ن يقدمت ا .ن منطقه استين زرتشت در ايپرستش د ينشانه ها

گردد يالد بر ميتپه به اواخر هزاره اول و دوم قبل از م

و ساکنان  يو سالها به عنوان آتشکده مورد استفاده اهال

 .ن بوده استين سرعيشيپ
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 تپه باستاني آناهيتا: 49-3شکل 

 

 يعيطب يهاجاذبه -3-9-6-2

-ين ميشهرستان سرع يگردش يهادهياز آثار و پد        

ن، منطقه يسرع يستيشهر تور يمنطقه نمونه گردشگر توان به

عت سبز يطب يآلوارس، منطقه نمونه گردشگر ينمونه گردشگر

نمونه له دره، منطقه يب يپارس، منطقه نمونه گردشگر

کنزق،  يهدف گردشگر يند کلخوران، روستايو يگردشگر

گور، دربند س، آبشار چشمه گورآلوار يهدف گردشگر يروستا

 يرهدر دامنه کوه سبالن، د يريالقات عشاييکه سران، رو

آب  يتمع هامج، يموس يارد يبايز ياب، درهيورن يبايز

 يانمجتمع آبدرمهمچون  نيسرع يو آبگرم ها يدرمان

 يبدرمانبالن ، مجتمع آس يان، مجتمع آب درمانيرانيا

 يهر آفتاب، مجتمع آبدرمانش يژنرال، مجتمع آبدرمان

، مجتمع ييقهوه سو يپهنلو )ارشاد(، مجتمع آبدرمان

الر، آبگرم يبش باج ي، مجتمع آبدرمانييدره لرسو يآبدرمان

، چشمه  ييوول سيسو، آبگرم  ي، آبگرم ساريولش گيگاوم

 يارجستان، چشمه گازدار روستا يو گاز دار روستا يمعدن

گرم و آب گازدار و چشمه آب  يآتشگاه )اق امام(، آبدرمان

و  يراث فرهنگيم اشاره کرد)سازمان درهلهيب يروستا

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب يگردشگر
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 نيشهرستان سرع ياز مناطق گردشگر يانمونه: 68-3شکل 

 

 کوثر -3-9-7

خلخال،  -ل ياردب ين شهرستان در حد فاصل شهرهايا      

است،  يويانه و تالش واقع شده و مرکز آن باغ شهر گيم

 يل از دو بخش مجزاياردب يلومتريک 31در فاصله  يويشهر گ

آب و  يل شده است و دارايا تشکيعل يويو گ يسفل يويگ

ر يسرد در زمستان، خنک و مطبوع در سا يکوهستان يهوا

ن شهرستان را يا لداغيباغرو و گ يفصول سال است. کوه ها

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازماناحاطه کرده است

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 يخيتار يجاذبه ها - 3-9-7-1

توان به  ين شهرستان ميا يخيتار ياز جاذبه ها      

مشکول،  يدر روستا يمنبر مشکول مربوط به دوران سلجوق

روز آباد مربوط به دوران صدر اسالم، پل يف يقلعه خشت

 يشاه عباس روستا يروز آباد، کاروانسرايف يخيتار

داش  يکليا، دليعل يويدر گ ي، کول تپه و قاال دوزيآرپاچا

 يويدر شمال شرق گ ي، رستم داشيسفل يويگ يدر شمال شرق

، يفلس يويجان أغادر گ يواقع در کوه ازناو، مسجد قاجار

اشاره  يز کور پوسي، قيسفل يوير در گينج روپيامامزاده ز

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم کرد)سازمان

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 يعيطب يهاجاذبه -3-9-7-2

داش  ي، منطقه نمونه گردشگريويگ يبايباغ شهر ز       

نه ، منطقه نمويسفل يوي( در جنوب شرق گي)حمام سنگ يحمام

ا يمتر از سطح در 1100در ارتفاع  يويآبگرم گ يگردشگر

روزآباد، غار ي، ژئو پارک فيفلس يويشرق گ يلومتريک 3در 
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داش در شمال  يکليهواشانق، دل يروستا يخکان در اراضي

واقع در  يويدر شمال شرق گ ي، رستم داشيسفل يويگ يشرق

 يويکوه ازناو، ارتفاعات سرمستان )سلمستان در شمال گ

گنجگاه واقع در  يتاالب فصل ال،ي يک کوه گوينزد يسفل

ا ، دربند يعل يويگ يلومتريک 19گنجگاه در  يروستا

 يويو گ ي، آرپاچايقزل اوزن، سنگوار چا يمشکول، رودها

اشاره  ز آنيز سحر انگيوه و پائيو باغات م يچا

 لياستان اردب يو گردشگر يراث فرهنگيم کرد)سازمان

http://ardabilchto.ir/). 

 غار يخگان  -3-9-7-2-1

کيلومتري شهر خلخال در ضلع غربي  33غار يخگان در      

 6200و در ارتفاع حدود  (تالش)رشته کوه ماسوله داغ 

متري از سطح دريا در دامنه غربي .وهي به نام يخگان 

 1100واقع شده است. مساحت اين غار  (بوزخانه داغي)داغي 

ف ارتفاع الباشد و داراي دو دهانه است که با اخت ميهکتار 

.يلومتر از يکديگر قرار دارند. قطر دهانه  61حدود 

ورودي اصلي اين غار در حدود نيم متر است که به وسيله 

ر وسيعي المتر، به تا 10راهرويي تنگ و باريک به طول 

سانتيمتر و در  60شود. حوضچه آبي به عمق  منتهي مي

متري در .ف غار تش يل شده است)صبوري گرده  2/1ارتفاع 

  .(1933و الله، 
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 يويشهرستان گ ياز مناطق گردشگر يا: نمونه61-3شکل 

 يگرم -3-9-9

ل و در ارتفاع ياردب يدر شمال شرق يشهرستان گرم      

ا قرار گرفته است. فاصله آن با ياز سطح در يمتر 1100

لومتر و با يک 11له سوار يلومتر، با بيک 162ل ياردب

آن در تابستان گرم  يوالومتر است. آب و هيک 33آباد پارس

از  يباشد. منطقه گرم يول معتدل و مطبوع مه فصيو بق

ه آن توسط ياول يجان و بنايآذربا ين مناطق مسکونيترکهن

( گذاشته شده است و در ياز قوم پارت )اشکان ييره هايت

خود را  يشيسوق الج تيلت اهمن عيز به همين يادوار بعد

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانحفظ کرده است

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

  يخيتار يهاجاذبه -3-9-9-1

 يمغان در شاه راه ارتباط يواقع شدن شهرستان گرم      

انواع  يريل به قفقاز باعث شکل گياردب -انه يم يميقد

ن خطه شده و ياستقرارگاه ها، قلعه ها و شهرها در ا

را  ي، گرميخيتار يهامورد از قلعه 90ش از يب ييشناسا

 يدنيقالع مهم و د. از ها معروف ساخته استار قلعهيبه د

ا يز قاي، قينيا يدر روستا يقاالس ينيتوان به ايم يگرم

، يدر گرم يو قاالباش يو قاالسيقوزلو، د يدر روستا يقاالس

ز يقاال برزند، اوغالن و ق يبرزند در روستا يخيشهر تار

داش  ي در روستاوک قااليو بو يدمول يدر روستا يقاالس

امامزاده ها و مقابر  ،اوجاق ها ، وه اشاره کرديزئ

 يجاذبه ها گريمغان از د يخير و قهرمانان تاريمشاه

منطقه هستند از جمله بارگاه امامزاده محمد بن  يگردشگر

ز در شهر ير عزيه در قاالبرزند، مقبره آقاميمحمد حنف

م خان در ير سادات خان در قوزلو و رحي، مزار ميگرم

 توان نام برد. يبرزند را م
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 يارباب يهاو مجموعه خانه يشهر گرم يخيتار يخانه ها   

وان در بخش  ياروخياشاغا و  يدر روستا يليخاندان وک

، سنگ قبرها، استل ها يعيطب يخيتار يز غارهايموران و ن

، يليله، أباز آلياال يروستاها يآب ياب هايآس يايو بقا

 يگر جاذبه هايامان و رمضانلو از ديقوزلو، اوماستان، در

 يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانهستند منطقه يگردشگر

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب

  برزند يخيشهر تار -3-9-9-1-1

ست. نام يدر دست ن يعالم اطّ الش از اسينف برزند پيشياز پ     

ن در .تاب ها يام بابك خرم ديآن از قرن دّوم و سّوم در ق

که  يهمه شواهد پراکنده ا ن حال وجوديبا ا .آمده است

ن دارند که چنانچه کار دراز يمانده اند، داللت بر ا يباق

از  يدر قسمت يکاوش باستان شناس يژرف برنامه هامدت و 

"قلعه برزند".  يو تپه ماهورها يکم بازده کوهستان ياراض

هزان در بخش انگوت  ي" و دره رود روستايي"قلعه بل سو

( در نظر يگرم يمغرب شهر امروز يلومتري)حدود دوازده ک

برزند  يخيت شهر تارياز هو يگرفته شود، بخش عمده ا

 ياز کج فهم يارين موضوع، محتمال بسياهد شد. همخو يابيرد

د نظر قرار داده و يرا مورد تجد ين واديموجود در ا يها

ران، يش ي)شهبازکند يم يديتتبعات را وارد آستانه جد

1935). 
ن يقيبه تذکر است که گرچه هنوز به طور قطع و  الزمالبته 

در  ينيمشخص نشده که دوره اولته سکونت و تداوم شهرنش

که از  يشواهد يده، وليآغاز گرد ين پهنه از چه زمانيا

ف گسترده ين سطور به دست آمده و طيمؤلف ا يپژوهش ها

ن مدعا گواهند که برزند نه تنها يآثار، به صراحت بر ا

، بلکه يچند صد قرن به طور مستمر محل استقرار و زندگ يط

ار يروان و کشت و زرع بس يخرم و آباد و با آب ها يشهر

کند،  يوجود دارد که ثابت م يل قابل قبوليبوده و دال

ش از حمله مغول، اعتبار خود را از دست داده و يبرزند پ

ن يش نبوده است، همچنيب يرانه ايو يقمر يدر قرن هشتم هجر

 30با در يدهد که برزند تقر يپژوهش نشان م يافته هاي

قرار ل به ورثان يل و بر سر راه اردبياردب يلومتريک

 .(1935ران، يش ي)شهبازداشته است
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 برزند يخيقلعه تار: 62-3شکل 

  يقاالس ينيا -3-9-9-1-2    

( از توابع دهستان يکند يني)ا ينام محل ينيا يروستا   

ت شهرستان يپرجمع ياز روستاها يکيو  ي؛ بخش مرکزينيا

برادر کوچک و  يبه معنا يدر ترک ينيا .باشد يم يگرم

محصور شده  ييوارهايله دين قلعه به وسيا .برادرزاده است

ن يزم. کند يم ييخودنما يآب ياست و در داخل آن حوضها

ن يگر است ايد يبيمصالح ترک ين محل پر از آهک و برخيا

شناسند  يمحل را مردم منطقه سالهاست با نام قلعه م

 يه شده ولساخت يست که قلعه در چه زمانيهرچند مشخص ن

 يآباد ينيا يروستاها ين قلعه و محل فعليدر دامنه ا

 گه بر بودهين آنها دياز مهمتر يکيوجود داشته که  ييها

 ين شهر و آباديشود که قلعه متعلق به ا يپس مشخص ماست. 

 يدر اطراف قلعه به مقدار قابل توجه .اطراف بوده است يها

شکسته، تکه آجر،  يده، مالت ساروج، سفالهايتراش يسنگها

قلعه قبور  يپراکنده اند. در سمت جنوب غرب….و آجر صاف و

ر اغلب مور ياخ يوجود دارد که در سالها ياديز يخيتار

خود قلعه و  .ر مجاز قرار گرفته انديتجاوز حفاران غ

به قلعه بابک  يارتفاعات اطراف آن از نظر شکل ظاهر

مربوط به دوره  يقاالس ينيا .دارد ياديبر شباهت زيکل

ه دوران پس از ياول يهاسده –ان يدوره ساسان -انياشکان
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با شماره ثبت  1932بهمن  90خ ين اثر در تاريا .اسالم است

ن يا .ده استيبه ثبت رس ياز آثارمل يکيعنوان به 61023

و در مجاورت راه  يشهرستان گرم يلومتريقلعه در هفت ک

 يروستا يکيآباد و نزدله سوار و پارس يبه ب يگرم يارتباط

 .)هاچاکند( واقع شده است

 
 ينيتاريخي ا قلعه: 63-3شکل 

 

 يعيطب يجاذبه ها -3-9-9-2

 يآب و هواتوان به  يشهرستان م يعياز آثار طب     

، سواحل صلوات و خوروزلو )خروسلو( يمساعد، رشته کوه ها

قاراسو، بولغار  يو فصل يدائم يسرسبز و بکر رودخانه ها

، يي، سامبور، برزند چاييچا يجارلش، اويقم ي، سارييچا

الله دره ش ي، منطقه گردشگرييچا يبيداش د ،ييچا يگرم

)دره يو نار دره س يرمان دره سيي)دره آبشارها(، ديس

افجه، ساالال،  يروستا ي، آبشارها يانار( ، ژئوپارک دومول

ره، رمضانلو، يير و اسوران ، قوزلو، بييه دره، پر منيپ

و  يشالقيق يو اوجاق االزار چاالچوخور قار ينياألبله، ا

و منطقه  يگول و آواس گول يقالغانل ياچه هايدومولو، در

سرجه کاالن  يجنگل ياچه سد، پارک هايدر ينمونه گردشگر

 يو بافت سنت يرئاواش و کوتول، پوشش جنگلياونگوت و ا

 يعيطب يخچال هايبخش موران،  ينوار مرز يروستاها
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اشاره  ) بوزخانا ( يدر بخش مرکز ينيا و ايقاقارا

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم کرد)سازمان

 .(/http://ardabilchto.ir/لياردب

 

 

 

 

  

 

 يشهرستان گرم ياز مناطق گردشگر يا: نمونه64-3شکل 

 ن شهريمشک - 3-9-18

ل و در قسمت يشهر اردب يلومتريک 33 در شهر نيمشک   

لومتر يک 9213ن شهر يگرفته است ، مساحت ا قرارشمال سبالن 

، از غرب يمربع بوده از جنوب به سراب ، از شمال به گرم

کشور  با يل و از طرف شمال شرقيبه اهر و از شرق به اردب

ل ير موئيجان هم مرز است. کوه سبالن از مسيآذربا يجمهور

ب جنو يلومتريک 60ر الهرود در يو از مس يلومتريک 12در 

 9سبالن  يسلسله کوه ها. ن شهر واقع شده است يمشک يشرق

قله معروف دارد: قله بزرگتر به سلطان ساواالن مشهور و 

گر يباشد و دو قله د يا ميمتر از سطح در 2311ارتفاع آن 

با ياچه زيآن در ينام دارد. در قله اصل يآن هرم و کسر
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ر کند و د يم يز با آب زالل خود چشم نوازيو شگفت انگ

و در ارتفاع باالتر  يدائم يخچال هاين قله ها يدامنه ا

 يو گردشگر يراث فرهنگيم )سازمانمتر وجود دارند 2100از 

 .(/http://ardabilchto.ir/لياستان اردب

  يخيتار يها جاذبه -3-9-18-1

 623ش از ين شهر با داشتن بيمشک يخياز نظر تار      

 يکيو اماکن متبرکه ثبت شده  يو باستان يخيمحوطه تار

از باشد و  يل مياستان اردب يخيتار ياز شهرستان ها

 يريخ شهريش از تاريو پ يمانند محوطه باستان ييجاذبه ها

دست کند بنه لر، قلعه  يخيتار ي)سنگ افراشته ها(، غارها

زاره اول و ) هيالد(، قلعه ديمزاره اول قبل از آنار)ه

ه(، يش از اسالم و دوره صفويقهقهه ) پالد(، قلعه يقبل از م

)دوره  ي( عصر ساسانياو چايبه )سنگ نوشته در خيکت

( بقعه يکهنه قلعه )دوره ساسان يخي( و قلعه تاريساسان

 ي(، کاروانسرايل اول صفويدر )پدر شاه اسماعيخ حيش

ه يمان )دوره صفويد سليه( مقبره سيبوالغ )دوره صفو يقانل

(، يلخانيا يق )دوره سلجوقه(، قلعه ارشيو قاجار

خ يش يهالعه بربر، سنگ نگارهم، قيد ابراهيامامزاده س

استان  يو گردشگر يراث فرهنگيم برخوردار است)سازمان يمد

 .(/http://ardabilchto.ir لياردب

  شهر يري -3-9-18-1-1

 يها به واسطه وجود عمده شاخصه يريمحوطه شهر     

که  يو گاه منحصربه فرد مانند قلعه استحکامات يفرهنگ

افته ي يت مناسب دفاعيموقع يعياز موانع طب يريگ با بهره

روباز  ياست، گورستان پراکنده در اطراف محوطه و معبد

 ينييآ يقابل توجه و متشکل از راهرو و فضاها يبا معمار

ن يخت از جمله مهمتريانسانر يافراشتها به همراه سنگ

استان  يمه شماليعصر آهن منطقه است که در ن يها محوطه

 ت سوقين استان به واسطه موقعيل قرار دارد. اياردب

 يدر روابط دو سو يمهم يدور ارتباطيخود کور يشيالج

ن ارتباط در عصر يتوان عنوان کرد ايرودخانه ارس است. م

ن منطقه يت صورت گرفته در االي تحواز عوامل اصل يکيآهن 

توانسته به يت مالين تحواز ا يهرچند که برخ .بوده است

رسد  يرخ داده باشد، اما به نظر م يواسطه عوامل بوم

ر يخت در عصر آهن تحت تأثيانسان ر يافراشتها فرهنگ سنگ

ران و قفقاز در منطقه ين شمالغرب ايب يروابط فرهنگ
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 يان برايرزميپ يروستا يريمحوطه شهر . افته استيگسترش 

 يئت چارلز برنيه يها يبررس يط 1333ال ن بار در سياول

و با عنوان قلعه ارجق  ييران، شناسايدر منطقه شمالغرب ا

اما تا  (.Ingraham-Summers,1979،68-70, Burney,1979)ديگرد يمعرف

ن محوطه انجام يدر مورد ا يتيگونه فعالچيه 1931سال 

فهرست  در 2126افت، فقط در همان سال محوطه با شماره ين

سه فصل  يط 1935تا  1936ده و از سال يثبت گرد يآثار مل

مورد  ينوبر يرضا هژبريعل يبه سرپرست يشناس کاوش باستان

 يو هژبر 1936ابتهاج: )قرار گرفت  يمطالعه و بررس

 (.1935و1939:ينوبر

  
 مشکين شهر يريشهر : 66-3شکل 

  قلعه قهقه -3-9-18-1-2

 يران، دارايقالع اهمچون ساير  قلعه قهقهه       

جنبه ها چون  يارياست که از بس ييهايژگيات و ويخصوص

بلند، مصالح به کار برده  يقرار گرفتن بر ارتفاع کوه

با قلعه  ياديشده در ساخت قلعه و مانند آن، مشابهت ز

ن قلعه که آن را يگانه تفاوت عمده ايگر دارد. يد يها

 يرير ناپذيو تسخ يکند. استوار يز مير قالع متماياز سا

دور  ين موضوع از چشم پادشاهان صفويآن بوده است، که ا

ت فوق العاده ين مزياز ا ينمانده و همواره با بهره بردار
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دن به ير در جهت رسير ناپذيتسخ يقلعه، از آن همچون دژ

خ يآمال و اهداف خود سود جسته اند، چنانکه مؤلف تار

چ پادشاه يه»سد: ينو ين باره ميدر ا يعباس يعالم آرا

ر آن حصن بلند ارکان يشوکت، کمند همت بر کنگره تسخ يذ

چ يله هيان در مخيبن يگرفتن آن عال ينداخته و آرزوين

 (.8731، يرجعفريم)ر صورت نبستهين کشورگيک از سالطي

قهقهه از سه حصار متداخل تشکيل شده است. حصارها      

ديواره هاي سنگي عالوه بر تعيين حدود قلعه، جهت تکميل 

کوه تعبيه شده است و نشان مي دهد، کوهي که قلعه بر آن 

قرار دارد خود يک قله صعب الوصول مي باشد و حصارهاي 

هر حصار يک  .سه گانه، وصول بدان را دشوارتر مي سازد

دروازه دارد، ولي حصار اصلي داراي چهار برج، و دروازه 

طاق هاللي است و  آن داراي دو برج پنج ضلعي غير منتظم و

متر و ارتفاع  1/6بعد از دروازه، يک راهرو طويل به عرض 

سه متر با طاق هاللي دارد. مصالح ساختماني آن عبارت اند 

از: سنگهاي رسوبي به رنگهاي کرم و آجري با مالط گچ و 

آهک، قلعه پنج استخر سنگي دارد که در بدنه کوه کنده 

دام به طول پنج متر و شده اند و همه در يک رديف و هر ک

متر و عمقهاي مختلف به حداکثر سه متر  مي  1/9 عرض 

باشند، که گويا آب مصرفي قلعه را تأمين مي کرده 

 (.8731، يرجعفريم)اند
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 قلعه قهقه: 65-3 شکل

  دريخ حيبقعه ش -3-9-18-1-2

در، پدر شاه يخ حيخ حيدر منسوب به شيبقعه ش     

ن مقبره يل واقع است. ايشهر اردبن يل اول، در مشکياسماع

ن شهر يمشک يميکه قبرستان قد ييدر باغ سبز و با صفا

خ يبوده و در مرکز شهر قرار دارد، واقع شده است. تار

ن بنا يباشد. ا يم يلخانيدوره ا يقمر يهجر 391ساخت بتا 

در  132به شماره  يشمس يهجر 1911ر ماه سال يت 13در 

 يخارج يده است. نمايثبت رسران به يا يحافظه آثار مل

 1/10متر و قطر  1/13 شکل به ارتفا ين بنا استوانه ايا

  .(1932، يو زمان ي)لطفباشد يمتر م

قبر وجود دارد  3در يخ حيدر داخل سردابه آرامگاه ش     

از قبرها به صورت جدا از  يکيقبر در وسط گنبد و  2که 

سردابه قرار گرفته است. ناگفته نماند که  يهم در انتها

ن بنا اظهارات يخ احداث اين در مورد قدمت و تاريمنتقد

ن باورند که قدمتِ آرامگاه يبر ا ياند. برخکرده يگوناگون

رسد که در دوره يم يقمر يدر به قرن هفت و هشت هجريخ حيش

ل شده است. جالب است که يآن تکم يهايکار يه کاشيصفو

ن يا يايافت شده در بقايبه ير کتياخ يهادر سال ديبدان

کشور،  يراث فرهنگيکارشناس م يقوچان يآرامگاه توسط آقا

 يقمر يهجر 391شده است و قدمت آن را به سال  يبازخوان

 . نسبت داده است
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 بقعه شيخ حيدر: 66-3شکل 

 يعيطب يها جاذبه -3-9-18-1

ن شهر يمشک يعيطب يو جاذبه ها ياز مناطق گردشگر    

، منطقه يروان دره سيش يمنطقه نمونه گردشگرتوان به يم

نرجه، يق يل، منطقه نمونه گردشگريشاب ينمونه گردشگر

 ي، منطقه نمونه گردشگريقوتورسوئ يمنطقه نمونه گردشگر

)پل  ياو تا گردوليخ يالندو، منطقه نمونه گردشگريا

و  يحيرو مجموعه تف يملک سوئ يمعلق(، اقامتگاه بوم گرد

در در منطقه يپاراگال يپرواز يت هايپل معلق، سا يستيتور

ن شهر، يمشک ي، پارک جنگلياو تا گردوليخ ينمونه گردشگر

اچه يو قره کول، دامنه سبالن و در يدانيستگاه هوشنگ ميز

ر يالق عشايي، آبشار گور گور، يقله سبالن، عقاب سنگ يبايز

قلعه بربر،  ،يت گولآ، يدر دامنه سبالن، طاووس گول

اونارو  يهدف گردشگر يبالغ، روستاها يقانل يکاروانسرا

انگور  يب و تاکستان هايژه سيوه به ويل، باغات ميموئ

باشد. در  ين شهر ميمشک يگر گردشگريد ياز جاذبه ها

ن دهنه چشمه آبگرم وجود دارد يشهر چند نيمشکشهرستان 

ن ير، نگينرجه و وله زيل، قيشاب يآبدرمان يکه مجتمع ها

ل، آبگرم يو آبگرم موئ يل، مجتمع آبدرمانيموئ يدودو شفا
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 )سازمان، از آن جمله هستندييبگرم ملک سو، آيقوتور سوئ

 .(/http://ardabilchto.ir لياستان اردب يو گردشگر يراث فرهنگيم

 

  

 گردشگري شهرستان مشکين شهر مناطقاي از : نمونه67-3شکل 

 

  مشکين شهرپل معلق  -3-9-18-2-1

 يرو يردولياو تا گيدر منطقه خ شهر نيمشگ معلق پل    

متر،  921ن پل يطول ا ساخته شده است. ياوچايخ رودخانه

عرض آن سه متر و ارتفاع از کف دره هشتاد متر است. 

به مساحت  ينيشامل زم يردولياو تا گيخ يگردشگر منطقه

استان  يگردشگرن پروژه يترهکتار است که بزرگ 1900حدودا 

 ين مجموعه شامل تاالرهايا .ديآيل به حساب مياردب

 يهاو ورزش يسوارت بالني، ساياقامت يهاتي، سوئييرايپذ

گر امکانات مختلف يو د يگردان، شهرباز رستوران ،ييهوا

شهر مخصوص نياست. پل مرتفع و معلق مشگ يو خدمات يحيتفر

ن پل معلق يعبور از ان يکه ح ينياده است. عابرين پيعابر

ق و سرسبز يعم ياعت بکر و درهيدر هوا از فراز طب

 گذرند. يم
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 ن شهريپل معلق مشک: 69-3شکل 
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 فصل چهارم

ل يه و تحليتجز

 پژوهش يهاافتهي
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  مقدمه -4-1

سم يتور يهارشاخهياز ز يکيسم به عنوان يژئوتور       

ک ي يتواند در توسعه و آبادانيرا م يبوده و نقش مهم

سم و يمناطق مستعد ژئوتور ييشناسامنطقه داشته باشد. 

ه جهت ياول يک منطقه از کارهاياز  يسميژئوتور يپهنه بند

ن ين هدف است. با توجه به عنوان پژوهش در ايدن به ايرس

 يسع يو منطق فاز AHP يبيفصل با استفاده از روش ترک

 يبندک پهنهي يعيمختلف طب يارهايم با استفاده از معيدار

ن نوع يه کرده و مناطق مستعد اياز استان ته يسميژئوتور

ک ين در ادامه يم. همچنيکن ييرا شناسا ياز گردشگر

م داد يسم انجام خواهياز مناطق مستعد ژئوتور يابيارز

برخوردار هستند  ين ارزش گردشگريشتريکه از ب يتا مناطق

 . شوند يشده و معرف ييشناسا

 سم استانيژئوتور يپهنه بند -4-2

 يعيطب يهااز داده ين کار از مجموعه ايانجام ا يبرا

ن داده ها از يه ايته ياستفاده شده است. برا يو انسان

با  يو توپوگراف 1:100000 يشناسنيزم يهااطالعات نقشه

ه ياستفاده شده است. مراحل مربوط به ته 1:62000اس يمق

افزار ط نرميآنها تماما در مح يآماده سازها و ن دادهيا

Arcmap مورد استفاده  يارهايها و معانجام شده است. داده

ن، ، فاصله يب زميهمچون ارتفاع، ش يدر پژوهش شامل موارد

ها و گردنهها، فاصله از غارها از رودخانه، فاصله از قله

فاصله از ، ياراض ين، واحدهايزم ي، کاربرياهيپوشش گ

 يعيطب يهااچهيو آبگرم، فاصله از در يآب معدن يها چشمه

 شود. يها مو فاصله از تاالب

 پارامترها -4-3

سم يژئوتور يمورد استفاده در پهنه بند يپارامترها

)به صورت نقطه، خط و  يمختلف بردار يهااستان از فرمت

ن مرحله از پژوهش يشده اند. در ا يتشک ي( و رستريسطح

ق يآنها از طر ييس فضايماتر يپارامترهان يا يضمن معرف

 يبندانجام پهنه يه شده و برايته Euclidean Distanceدستور 

 اند. شده يسازآماده

 ارتفاع يمدل رقوم -4-3-1

رات ارتفاع ييتغ DEMا ي 1نيزم يارتفاع يمدل رقوم    

ه يته يدهد. برا ينشان م ين را بصورت رقوميدر سطح زم

                                                 
2-Digital Elevation Model 
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اس يبا مق يتوپوگراف يهان از نقشهيزم يارتفاع يمدل رقوم

 يهاتيه در فعالين الياستفاده شده است. عملکرد ا 1:20000

ه به صورت ين اليستس متفاوت است. ايو ژئوتور يستيتور

و به صورت  يو اسک يهمچون کوهنورد ييتهايم در فعاليمستق

 يهانهيجاد زميتها و اير فعاليسا يم بر روير مستقيغ

م بسته به نوع يمستق ريتأثاثر گذار است.   سميژئوتور

عت متفاوت خواهد يه در طبين اليها عملکرد استيت توريفعال

منطقه نشان  يارتفاع يمدل رقومه يال 1-5شکل در بود. 

ن ارتفاع منطقه مربوط يشتريشه بن نقي. طبق ااستداده شده

گر مناطق ياز د .آن است يهاو قلهسبالن  يتوده آتشفشان به

استان)ارتفاعات تالش( و  يشرق  استان مناطق يکوهستان

 ياستان دشت ها يو شمال يمرکز يدر نواحاست. جنوب استان 

-نيداشته و زم يل و مغان قرار دارند که ارتفاع کمياردب

ن بخش استان در يتردهند. پستيل ميپست استان را تشک يها

ن يترا و مرتفعيمتر ارتفاع از سطح در 60منطقه مغان با 

 متر مربوط به قله سبالن است. 5331نقطه 

 
 نيزم ي: نقشه طبقات ارتفاع2-4شکل 

 نيب زميش 4-3-2
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است که در  يعيطب يهاگر دادهين از ديب زميه شيال       

 يستيژئوتور يهانهيجاد زمير پارامترها در ايکنار سا

و  يه از دوجنبه منفين اليتواند تاثر گذار باشد. ايم

 يهابيتواند در شيرگذار باشد هم ميتواند تاثيمثبت م

ت يباعث محدود يامکان دسترس يبر رو ياد با اثر گذاريز

ط يمناسب باعث فراهم شدن شرا يهابينکه در شيشود و هم ا

نقشه  6-2شود. در شکل شماره  يگردشگر ينه هايزم يبرا

 ل اورده شده است. ين در استان اردبيب زميش

 

 
 نيب زمينقشه ش 2-4شکل 

 فاصله از رودخانه -4-3-3

 يبايز يجاد چشم اندازهايل ايبه دل يمنابع آب      

 يباشند.)صفاريدر جذب گردشگران م يمهم يليعامل خ يعيطب

 يبايجاد اشکال زيده با اين پدي(. ا1931و همکاران، 

ک سو و ياز  يگر اشکال آبيهمچون مئاندرها و د يساحل

اهان و يرشد گ يفراهم سازبا با يز يهاجاد منظرهيا

جذب  يرا برا يط مناسبيگر شرايد يدرختان و باغات از سو

ن منابع يها با توجه به تامرودخانه کنند.يا ميگردشگر مه

همچون شنا،  يحاتيتفر يمناسب برا يهاجاد محليآب و ا
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 يهاتيجاد و گسترش فعاليدر ا يريگيو ماه يقرانيقا

 دارند. يينقش بسزا يستيو ژئوتور يستيتور

م نسبتا مرطوب و يل با توجه به اقلياستان اردب       

و  يفصل يهارودخانه يبودن دارا يز کوهستانيخنک و ن

توان به ين آنها مياست که از جمله مهمتر ياريبس يدائم

، يچاي، گوريهمچون رودخانه قره سو، بالخلوچا يموارد

، ارس، يس چايگلستان، هر، يچانيمشک، ياو چاي، خيآرپاچا

 يش، آلتان، حاجيم ي، ساريرچاي، بالهارود، نيالزرچا

-2ره اشاره کرد. در شکل شماره يدره رود و غ يمحمود چا

استان و فاصله از آنها نشان داده  يهانقشه رودخانه 9

 شده است. 

 
 استان و فاصله از آنها يها:  نقشه رودخانه3-4شکل 

 فاصله از قله ها -4-3-4

با  يشه به عنوان مناطقيهم ينقاط مرتفع و کوهستان   

را  ياديو گردشگران ز مطرح بوده يگردشگر يت بااليجذاب

 ين مناطق عمدا به خاطر آب و هوايکنند.  ايبه خود جذب م

خوب، تسلط به  ياهيو پوشش گ يمناسب، امکان کوهنورد

گسترده و باز به د يجاد دين دست و امکان اييمناطق پا

 يهانهيهمواره مورد توجه و از گز يرامونيمناطق پ
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 يل با توجه به کوهستانيهستند. در استان اردب يگردشگر

ها وجود دارد. تين نوع فعاليا يبرا ياديز يهابودن قله

ها قله و آغ داغ و ده، هرم يمانند سبالن، کسر ييهاقله

ن راستا يدر هم دارند. يگر که در سطح استان پراکندگيد

متر انتخاب  1300 يباال ين مناطق مرتفع استان قله هاياز ب

 ه شده است. ين مناطق تهيشده و نقشه فاصله از ا

شاه معلم، والن، ماجوالن  ياستان کوه ها يدر قسمت جنوب

ن استان يا يستان واقع شده اند که مرز جنوبيبندو توو

، يسرخاب يدهند. کوه ها يل ميرا با استان زنجان تشک

– يپلنگان، ماالمان به موازات هم و در جهت شمال غرب

 ي، اليداغ ينقره چ يافته اند. کوههايامتداد  يجنوب شرق

ن يا يو آق داغ که در امتداد هم واقع شده و دره ها يچال

 يل مياز شعبات قزل اوزن را تشک يکوهها سرچشمه برخ

 يکوه ها نيگلر مهمتريب يداغ و عل يخروسل يدهند. کوهها

نقشه فاصله  5-5در شکل دهند.  يل ميرا تشک يبخش شمال

 نشان داده شده است.  يمتر 1300 يباال ياز قله ها

 
 يمتر 1788 يباال ي: نقشه فاصله از قله ها4-4شکل 

  يليفسفاصله از مناطق  -4-3-6

در  ين شناسيالت زميران بعلت گسترش و تنوع تش يا 

باشند  يلها منياز فس يعيتنوع وس يمختلف دارا يپهنه ها
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مهره دار ،  يلهايتوان به فس ينن شاخه ها مي.نه از ا

ن ه يباتوجه به ا .اشاره .رد غيرهو  ياهيمهره ، گ يب

ل يل به فسيده تا موجودات زنده تبديونها سال طول .شيليم

ل شدن مانند يط مناسب فسنين وجود شرايشوند و عالوه بر ا

و  يو قرار نگرفتن در معرض هوازدگدفن شدن در رسوبات 

ل يك موجود به فسنيا باشد تا يد مهيز بايگر عوامل نيد

 يهاهيلها سرمايتوان گفت فس يل شود. پس در واقع ميتبد

فه ماست .ه عالوه بر مطالعه و يوظ رند،يدناپذيتجد

حساس و در  ياز گونه ها يعيطب ينه هاينن گنجيا ييشناسا

 .مينمائز محافظت يمعرض خطر ن

 يکه دارا يبا توجه به مطالب گفته شده در باال مناطق

-گروه يبخصوص برا يل هستند به عنوان مراکز مهم گردشيفس

توانند مورد ينه مين زميو افراد عالقمند در ا يعلم يها

خچه يز با توجه به تاريل نيتوجه باشند. در استان اردب

 يليمناطق فسن نقطه از استان يکه دارد در چند يشناسنيزم

-نيزم يت هستند و در نقشه هايشود که حائز اهميده ميد

 ين مناطق عمدتا در مناطق شرقياند ااستان ثبت شده يشناس

 2-5استان تمرکز دارند. در شکل شماره  يمه جنوبيو ن

ن مناطق نشان ياستان و فاصله از ا يلينقشه مناطق فس

 داده شده است. 
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 ن مراکزياستان و فاصله از ا يلي: نقشه مناطق فس6-4شکل 

  ميه اقليال -4-3-5

ک عامل يتواند به عنوان يمنطقه م يميات اقليخصوص

حضور گردشگران فراهم سازد.  يرا برا يت مناسبيفيمهم، ک

از جمله  يميوجود درجه حرارت مطلوب همراه با اعتدال اقل

و همکاران  يدر جذب گردشگران است)صفار يديکل يفاکتورها

ت مناسب يل با توجه به موقعي(. استان اردب1931

سرد  ييهوا يهاو ارتفاع باال و ورود توده  ييايجغراف

 يهاداشته و تابستان ينسبتا مناسب يهابارش يو غرب يشمال

نه جذب گردشگر ين امر در زميباشد که ايرا دارا م يخنک

-5نقشه ار موثر است. ير کشور بسيژه از مناطق گرمسيبو

استان را با استفاده از روش طبقه  يمياقل يبندپهنه 2

 دهد.يدومارتن نشان م يبند

ز ياستان و ن يشرق ياطالعات نقشه نواح بر اساس 

ن يباشند. همچن يم مرطوب مياقل يارتفاعات سبالن دارا

 يسبالن و ارتفاعات جنوب شرق يم در دامنه هاينوع اقل

باشد. و  يم يترانه ايدر شهرستان خلخال از نوع مد

مه خشک يم نياقل ياستان دارا يو شمال يمرکز ينواح

 باشند. يانه ميمه خشک ميف و نيخف
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 استان يمياقل يبندپهنه :5-4نقشه 

 ه فاصله از غارها و آبشارهايال -4-3-6

مناطق  يبايغارها و آبشارها از جمله مناظر ز   

ن آبشار و يز چنديل نيهستند. در استان اردب يکوهستان

دارند.   يفراوان يدنيد يغار مهم وجود دارد. که جاذبه ها

ر يتوان به موارد ز يده ها مين پدين اياز جمله مهمتر

 اشاره کرد:

 ن آبشار در خلخال و در .وه آقداغيا آبشارآقبالغ:

 يرشته .وه چشمه سارها يهادر دامنه. قراردارد( د.وهيسف)

 ييهانده آب رودخانهن .نيوجود دارد .ه تأم يفراوان

. ره استيو غرودخانه زال گلبندرود، انرودان،يهمچون م

دارد  يقابل توجه يه .ه آبدهين ناحين چشمه ايمهمتر

 يقله مر.ز ين چشمه در دامنه شرقيا  .،چشمه آقبالغ است

ن چشمه بالفاصله پس از خروج،آبشار يا. آقداغ قرار دارد

د رنگ يو سف يدنيجالب و د يبا و با دورنمايار زيبس

 يو علف يدرخت ،ياهيمتنوع گ يهاوجودگونه. دهد يل ميتش 

. دينمايآنرا دو چندان م يبائين آبشار  زيرامون ايدر پ

اده يك راه پيق يطر به آقبالغ از ين راه ارتباطيتركينزد

 . سر استيلردبخش شاهرود خلخال  م يرو از روستا
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 سردابه يآبگرم معدن ي ين آبشار در نزدياآبشارسردابه: 

.وه سبالن واقع  يدامنه شرق در( ليغرب اردب يلومتري. 65)

ان آن نسبتا ً يمتر و حجم جر 12 -60 ارتفاع آن حدود. است 

ان يشا. باشد يچند چشمه باال دست م يمحدود به خروج ًً.م و

وستن ين آبشار در مواقع بارش و پيان ايذ.ر است حجم جر

ن آبشار يا. ابدييش ميز افزايحوزه آبخ يسطح يانهايجر

 است.مجتمع آبگرم سردابه  يدنيد مناطق از

ر رودخانه ين آبشار در مسيا: ياوچايخ گورگور آبشار

 متر 16-10 حدود آبشار يبوده و  بلند( ياوچايخ)  اويخ

 يحوضچه ا و بودهان قابل توجه يحجم جر نظر باشد ازيم

آبشار . جاد شده است يزش آب ايش ل در محل ر يره ايدا

 يقزل آال يو وجود ماه يعيعلت منظره جالب طب گورگور به

از موهبت آبگرم  يحوضچه و برخوردار رودخانه و قرمز در

 از .وهستان سبالن يچشم انداز و يسوئ ملك يمعدن

 .است يدنيد جذاب و( يتار،هرم و.سري،آيآليارتفاعات دل)

بلند و  ياز آبشارها يکي يآبشار کرکر: يآبشار کرکر

از  يکيتوان آن را  يباشد که م يشهر م نيمشکپرآب 

منطقه  ين آبشارهايرترينظ ين حال بين و در عيباتريز

 يکيو در نزد ير رودخانه کرکرين آبشار در مسيد. اينام

شهر واقع شده  نيمشکرخ بوالغ در جنوب يق يالقيي يروستا

 .رسد ير ممت 61ش از ين آبشار به بياست. ارتفاع ا

بکر  ياز آبشارها يکيآبشار چاالچوخور : آبشار چاالچوخور

 يمرز جمهور يکياست که در نزد يشهرستان گرم يبايو ز

ق يعم يهاها و درهان پرتگاهيجان در ميران و آذربايا

استان  يهااز شهرستان يکي يواقع شده است. شهرستان گرم

کشور و شمال  يران است که در شمال غربيل در اياردب

 .ل واقع شده استياستان اردب

ل قرار دارد. يدراستان اردب نيآبشار هشتج: نيآبشار هشتج

رستم شهرستان خلخال واقع در ن مرکز بخش خورشيشهر هشج

ران است. بخش خورش رستم يل در شمال غرب اياستان اردب

از شمال با خلخال و کوثر از جنوب با استان زنجان از 

انه يشاهرود و از غرب با شهرستان مشرق با بخش 

 .استهيهمسا

 يهاچشمه گورگور از جمله چشمهآلوارس:  گورگور آبشار

 قزل اين چشمه در  دره آلوارس يا. استمشهور منطقه سبالن 

سبالن  يهان درهيبا صفاتر ن ويضترياز عر ي ي.ه  گوللر
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 .ا واقع شده  استياز سطح در يمتر 6560 ارتفاع در است،

واره يآب از خلل و فرج د ار باالبوده وين چشمه بسيا يآبده

ب ينظر به ش. د يآ يرون ميمشرف به دره بافشار ب يصخرها

را  يدن به رودخانه بستر آبشار مانندير تا رسيتند مس

 يو ورزش يو تفرج يحيت تفري.ند و با توجه به موقع يم يط

چشمه ، آلوارس در آن  يست اس يپگوللر و احداث  دره قزل

 بايزانداز ز با دارا بودن آب و چشميو آبشار گورگور ن

 . را دارد ياديت زياهم ياز نظر گردشگر

شهرستان  يشرقه جنوبيال ين غار در منتهياخگان: يغار

و در ارتفاع ( تالش)  رشته فاسوله داغ يخلخال در ضلع غرب

. آزاد واقع شده است  ياياز سطح در يمتر 6200 حدود

 33 خگان از مرکز شهرستان خلخال حدوديفاصله غار 

 ق جاده شوسه به طوليطر به غار از يدسترس. است لومتريک

 .است رياده رو امکانپذيپ راه لومتريک 9 و لومتريک 32

شهر خلخال و  يجنوب غرب غارهفتخانه درخانه:  هفت غار

سطح  از متر 1200 ارتفاع حدود گرمخانه و در يشمال روستا

 شهر يلومتريک 60 فاصلف ن غار دريا. واقع است ايدر

 لومتريآسفالته که ازک جادة لفيبوس و دارد خلخال قرار

( گرمخانه يروستا) ن بطرف غربيهشتج -جاده خلخال 12

 .شوديشود به شهر خلخال مربوط ميمنشعب م

 نيمشک  يلومتريک 13ن غار در يا: (لر بنه) لر نهيب غار

 نه لر واقع شده است.يغار ب يشهر در روستا

ن غار در منطقه ازناو  واقع شده است. يا ازناو: غار

فاصله پنج  و در لازناو درجنوب شهرخلخا يمنطقه گردشگر

چشمه  شامل کوه ازناو، آن قرار دارد و از يلومتريک

مفرح است  با ويز يباغها ار گوارا ويبس يازناو با آب

 .ستهمانان و گردشگران ايم يرايکه همواره پذ

 يهادوران آخر يهان غار مربوط به سدهي: اداشکسن غار

بخش  ن شهر ،يشهرستان مشک در پس از اسالم است و يخيتار

 داشکسن واقع شده، يروستا دهستان الهرود، ،ين شرقيمشک

 60932 ثبتبه شماره  1932 يد 16 خيتار در ن اثريا

 در .ده استيران به ثبت رسيا يمل آثار از يکيعنوان به

ه به صورت فاصله  از ين الينقشه مربوط به ا 3-5شکل 

 غارها و آبشارها ارائه شده است.
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 استان ي: نقشه فاصله  از غارها و آبشارها 6-4شکل 

 نيزم يه کاربريال  -4-3-7

-مورد استفاده در پهنه يهاهيگر الين از ديزم يکاربر   

محل از ک ي ينکه کاربرياستان  است. ا  يسميژئوتور يبند

مثال  يار موثر است. برايسم بسيباشد در جذب تور يچه نوع

 يشتريت بيجنگل جذاب يا کاربريباغ و  يبا کاربر يامنطقه

ا يو  يک منطقه کشاورزيسه با يگردشگران در مقا يبرا

 يه رقوميالن از يزم يه کاربريه اليته يدارد. برا يشهر

ماهواره  يرنگر ين از تصاويکشور و همچن يسراسر يکاربر

ت يوضع 3-5لندست جهت اصالح آن استفاده شده است. شکل 

بر اساس دهد.  يل نشان مين را در استان اردبيزم يکاربر

ب يدر استان به ترت ين کاربريشتريمنطقه ب ينقشه کاربر

ر يم و مراتع فقيد يت متوسط، کشاورزيفياز نوع مرتع با ک

 است.
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 استان ن در يزم يت کاربري: وضع7-4شکل 

 آبگرم يفاصله از چشمه ها   -4-3-9

 يه آتشفشانيثانو يهاتيآبگرم از جمله فعال يهاچشمه    

 يل با توجه به وجود توده آتشفشانيهستند. در استان اردب

ن ين چشمه آبگرم در ايچند يمناطق آتشفشان رگيسبالن و د

ژه مرکز آن يرابطه وجود دارد که در سطح استان و بو

ن يتراز مهم يکيتوان گفت يدارند. به جرات متمرکز 

ن يآبگرم ا يهال، چشمهياستان اردب يگردشگر يهاجاذبه

ل مرکز يشهر اردب يلومتريک 90 ن درياستان است  و شهرسرع

وجود  يچشمه آبگرم معدن 3 ن شهر،يدر ا. ن جاذبه استيا

ل و يشاب يآب معدن ين ، چشمه هايعالوه برا. دارد

ن دو ير از ايدرالهرود قرار دارد، به غ زين ييقوتورسو

گر استان از يد يگر در شهرهايد يچشمه آب معدن 16 شهر،

نقشه  3-5شکل  .شهر وجود دارد نيمشکر و ي، نيويجمله .

-يل نشان ميآبگرم را در استان اردب يهافاصله از چشمه

 دهد. 
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 آبگرم در استان يها: نقشه فاصله از چشمه 9-4شکل 

 ها و سدهااچهيره فاصله از ديال -4-3-18

استان  يعيطب يهاگر جاذبهياز د سدهااچه ها و يدر      

اند. ل هستند که در مناطق مختلف استان پراکنده شدهياردب

ن يو سبالن مهمتر يل، آت گلينئور، شوراب يهااچهيدر

 ياچه نئور برايدهند. از دريل مياستان را تشک يهااچهيدر

خ در زمستان ي يرو يآب در تابستان و اسک يرو ياسک

ن يرياچه آب شين درياچه سبالن بلندتريشود. درياستفاده م

ل ياچه شورابيجهان است که در قله سبالن واقع شده است.  در

ست يجذب تور يبرا ييل از جاذبه بااليز در داخل شهر اردبين

 . برخوردار است

ساز هستند و انسان يمصنوع يهاهرچند سدها سازه      

که به لحاظ منظره و  يت مناسبيبا توجه به موقع يول

 يکه در برخ يراتيين تغيکنند و همچنيجاد ميانداز اچشم

ن دست و ييدر پا يکيو ژئومورفولوژ يشناسنيزم يندهايفرا

 يستيژئوتور يهاتيفعال يبراکنند يجاد ميباالدست خود ا

 نينقشه مربوط به ا 10-5 شکلشوند. يمحسوب م يمکان مناسب

 ياچه ها نشان ميو دره را به صورت فاصله از سدها يال

 دهد.
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 ها و سدهااچهي: نقشه فاصله از در18-4شکل 

 هافاصله از تاالب  -4-3-11

هستند که تحت  يعيطب يهادهيگر پدياز د يهاتاالب      

، يکيط ژئومورفولوژيمانند شرا يعيبط طيشرا ريتأث

شوند. يل ميمنطقه تشکک يدر  يشناسنيو زم يکيدرولوژيه

مختلف وجود  يهاخشين تاالب در يز چنديل نياردب در استان

بوده و عالوه  ياديز يگردشگر يت هايجذاب يدارد که دارا

ن ي. اکثر اهستندز ين يطيست محيز يارزش ها ين دارايبر ا

 يراياستان تمرکز دارند و ساالنه پذ يها در بخش مرکزتاالب

ن يباشند. از جمله اياز پرندگان مهاجر م يانواع مختلف

تاالب ، يران گليهمچون تاالب ج يتوان به موارديها متاالب

تاالب گنجگاه، تاالب نوشار، تاالب  (،)مغان يتپراق کند

اشاره  ، پته خور و تاالب قره گلشورگل و تاالب مالاحمد

به صورت فاصله ه ين الينقشه مربوط به ا 11-5کرد. در شکل 

 از تاالب ارائه شده است.
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  استان يها : نقشه فاصله از تاالب11-4شکل 

 

 ياراض يواحدها  -4-3-12

مختلف  يروهاين ريتأثن و پوسته آن تحت يسطح زم  

( به صورت اشکال و يمي)اقليرونين ساخت( و بي)زميدرون

که  يشود به صورتين ظاهر ميدر سطح زم يمختلف يهالندفرم

مختلف  يم آنها را در واحدهايتوانيک حالت کالن ميدر 

ن واحدها از نظر يم. هر کدام از ايکن يبندطبقه ينيزم

ل دهنده، منشام و ارتفاع با يتشک يسازندها يدرجه سخت

جاد ين ايرا در زم يژه ايگر تفاوت داشته و چهره ويکدي

ود متفاوت خ يهايژگين واحدها با توجه به ويکنند. ايم

نقش  يدنيد يهاجاد منظرهيتوانند در جذب گردشگر و ايم

ه ين الين امر در ايداشته باشند. با توجه به ا ييبسزا

 يطبقه واحد اراض 3ل در ياستان اردب ياراض يواحدها

ورده شده است. بر آ 16-5شده و به صورت نقشه  يبندطبقه

 يواحد اراض 3ل يه شده، در استان اردبياساس نقشه ته

، ييباال ي، تپه ها، فالتها و تراسهايشامل مناطق کوهستان

، دشت يدامنه ا يها، دشتيبادبزن يزه ها و آبرفتهايوار

ل مناطق يشود. در استان اردبيم يالبيس يمسطح و دشتها يها
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ن مساحت را نسبت يشتريب يتپه ماهور يو اراض يکوهستان

 دارا هستند.   ياراض ير واحدهايبه سا

 

 
 استان  ياراض ي: نقشه واحدها12-4شکل 

 بارش  -4-3-13

ر ياست که در سا يمياقل ياز عوامل مهم يکي يبارندگ

ها، شکل ، رودخانهياهيهمچون، پوشش گ يطيمح يپارامترها

 يميط اقليت در شرايجاد مطلوبيش، ايلندفرمها، فرسا يزائ

ن امر يگذار است. با توجه به ا ريتأث ينين چنيو موارد ا

 يبرا يعيطب ير پارامترهايز در کنار سايه نين الياز ا

بدست  ياستان استفاده شده است. برا يتيژئوتورس يبندپهنه

و در هم باران استفاده شده  يهايه از منحنين اليآوردن ا

 topo to rasterو با استفاده از دستور  Arcmapافزار ط نرميمح

بارش استان بدست  يبنده پهنهيهم باران ال يها يو منحن

 يکيو نوار بار يه مناطق جنوب شرقين اليآمد. بر اساس ا

 يدر شرق استان به همراه مناطق مربوط به توده کوهستان

کنند. در يافت مين مقدرا بارش استان را دريشتريسبالن ب

ن يکمتر يو شمال يو کم ارتفاع مرکز يمقابل مناطق دشت

 19-2در شکل شماره . کننديافت ميبارشها را در استان در

 استان نشان داده شده است. يبارش يهاپهنه
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 استان  يبارش ي: نقشه پهنه ها13-4شکل 

 

 يها و استاندارسازس دادهيل ماتريتشک  -4 -4

 آنها

ت داده ها که يس با  توجه به ماهيل ماتريجهت تشک    

هستند  آن را با   9يا  خطي  6ينقطه ا  1ياز نوع چند ضلع

ل يس را تشکيتابع مربوطه به رستر تبدل نموده و ماتر

  5س اندازه سلوليل ماتريق  جهت تشکين تحقيدهند در ايم
ن پژوهش از دو يمتر  در نظر گرفته شده است.  در ا 90

افزار ط نرميدر مح Polygon to rasterو   Euclidean distanceعملگر 

Arcmap استفاده شده  يها به سطوح رسترهيل اليتبد يبرا

 يريپذبيآس يابيو ارز يبندگر در پهنهيمساله داست. 

 ها است. رساختيها فاصله از زرساختيز

 يد مد نظر داشت استانداردسازيکه با يگريمسئله د    

باشد. هر کدام از يم يريگاس اندازهيها از نظر مقهيال

 ياند داراکه در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ييهاهيال

                                                 
1- polygon 
2- point 
3 -line 
4 -Cell size 
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لومتر يلومتر، درجه، کيهمچون متر، ک يمختلف يواحدها

نجا يکه در ا يق روشير هستند که الزم است از طريمربع و غ

 ين روش فازيشوند. همچن ياست استانداردساز يسازيروش فاز

 ها را بااز داده يت را دارد که دامنه متفاوتين قابليا

کند. در  ياستانداردساز 1تا  0مختلف در بازه  يهااسيمق

ها در هدف هيال يت و اثرگذارين روش با توجه به وضعيا

را  ياز توابع فاز يمختلف يهاتوان مجموعهيمورد نظر م

 يبندآن را درجه يه اعمال کرد و نحوه اثرگذاريال يبر رو

-زنگوله، تابع يو کاهش يشيافزا يو مشخص نمود. توابع خط

-ياز توابع پر کاربرد فاز ييهاشکل نمونه Uو توابع  يا

 هستند.  يساز

در نظر گرفته  يتوابع فاز 1-2بر اساس جدول شماره    

 ين براينشان داده شده است. همچن يرستر يهاهيال يشده برا

به  يدهاز روش ورن ياز نوع سطح يبردار يهاهيال يسازيفار

 ل به رستر استفاده شده است. يه و تبديال يهاکالس
 هاهيال ياستاندارساز يمورد استفاده برا ي: توابع فاز1-4جدول 

نوع  يعيپارامتر طب فيرد

 هيال

 يتابع فاز

 يشيافزا يخط  يرستر ارتفاع 1

 يکاهش يخط يرستر نيب زميش 2

 يکاهش يخط يرستر هافاصله از قله 3

 يکاهش يخط يرستر فاصله از رودخانه ها 4

 يکاهش يخط يرستر يليفاصله از مناطق فس 6

فاصله از غارها و  5

 آبشارها

 يکاهش يخط يرستر

 يفاصله از چشمه ها 6

 آبگرم

 يکاهش يخط يرستر

 يکاهش يخط يرستر اچه و سديفاصله از در 7

 يکاهش يخط يرستر فاصله از تاالب ها 9

 يشيافزا يخط يرستر بارش 18

 به طبقات يوزن ده يبردار يمياقل يپهنه ها 11

 به طبقات يوزن ده يبردار نيزم يکاربر 12

 به طبقات يوزن ده يبردار ياراض يواحدها 13

 

مورد  يپارامترها 1-2با توجه به اطالعات جدول شماره  

ط يل در محيسم استان اردبيژئوتور يبنداستفاده در پهنه

 يساز يفاز Fuzzy Membershipاز طريق عملگر  Arcmapافزار نرم

ه يال 11 -2 و 12-2شده و استاندار شدند. اشکال شماره 

 دهد. يمورد نظر را نشان م يشده پارامترها يفاز يها
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، يمياقل ي، پهنه هايطبقات ارتفاع ي: اليه فاز14-4شکل 

آبگرم و فاصله از  يبارش، فاصله از تاالب ها، فاصله از چشمه ها

 سدهااچه ها و يدر
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فاصله از شيب زمين، فاصله از رودخانه،  ي: اليه فاز16-4شکل 

قله ها، فاصله از  ،يمناطق فسيلها، فاصله از غارها و آبشار

 ياراض يزمين و واحدها يکاربر

 

 يل سلسله مراتبيند تحليفرآ -4-6

 يده ايمختلف در پد يپارامترها ريتأثنجا که آاز 

ک از يک ندازه نبوده و هر يه يست يمانند ژئوتور

ک منطقه يت يدر جذاب يمتفاوت يهاپارامترها با نسبت

ن مرحله از پژوهش با يرگذار هستند، لذا در ايتاث

مورد  يارهاين معيب يسات زوجيمقا AHPاستفاده از روش 

 يارها و اثرگذارين معيک از اينظر انجا شده و وزن هر 

بدست آمد. مراحل سم منطقه يژئوتور يبندآنها در پهنه

انجام شد. در  Expert choiceافزار ط نرميانجام کار در مح

ن يب يسات زوجيج بدست آمده از مقاينتا 12-2شکل شماره 

سات يجه مقايبر اساس نتپارامترها نشان داده شده است. 

مورد استفاده، عامل فاصله از  يارهاين معياز ب يزوج

عامل رودخانه ها به  ها وسد ها واچهيآبگرم، در يهاچشمه

ب ين عوامل شين ارزش را به دست آودند. همچنيشتريب بيترت

از ين امتير عوامل از کمترين و بارش نسبت به ساميز

 برخوردار هستند. 
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سات يک از پارامترها بر اساس مقاي: وزن هر 15-4شکل 

 (AHP)يوجز

 

ک از پارامترها يدر ادامه با به دست آمدن وزن هر 

 Raster Calculatorو دستور  Arcmapافزار  استفاده از نرمبا 

آنها  يگذارهم يها اجرا شد و با روآن يها بر روهيوزن ال

ل بدست آمد. يسم استان اردبيژئوتور يبندپهنه يينقشه نها

سم يل ژئوتوريپتانس يبندپهنه يينقشه نها 13-2شکل شماره 

 دهد. يل را نشان ميدر استان اردب

 
سم در استان يل ژئوتوريپتانس يبندنقشه پهنه :16-4 شکل

 لياردب

ها به صورت هيال يهم گذار ينقشه به دست آمده از رو

 يعيطب يهايبا استفاده از روش شکستگ 2-2شکل شماره 

ل ياز نظر پتانس يفيطبقه ک 1شد و در  يبندطبقه

اد قرار گرفت. يز يليکم تا خ يلياز کالس خ يسميژئوتور

ل ياستان به دل يمه جنوبياساس نقشه بدست آمده نبر 

آبگرم،  يمثل چشمه ها ييهادهيو تمرکز پد يط کوهستانيشرا

 يمناسب و موارد ياهيمرتفع، پوشش گ يها، قله هارودخانه

 يسميل ژئوتوريبا پتانس يل به عنوان مناطقين قبياز ا

-شده است. بر اساس روش پهنه يبنداد پهنهيز يلياد و خيز

درصد از مساحت  62 ،6-2انجام شده و اطالعات جدول  يبند
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 ياد برايز يليل خياستان به عنوان مناطق با پتانس

 شده است. يبندپهنه يستيژئوتور يهاتيفعال

 سميژئوتور ي: مساحت طبقات مناسب برا2-4جدول 

مساحت به  طبقه فيرد

 درصد

 9/5 کم يليخ 1

 5/3 کم 6

 99 متوسط 9

 3/62 اديز 5

 62 اديز يليخ 2

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم:

و  يريگجهينت

 بحث
 

 

 

 



 

162 

 

 مقدمه  -6-1

 يش رو سعين پژوهش با توجه به عنوان و اهداف پيدر ا

مختلف  يهانهيکه در استان در زم يگردشگر يهانهيشد زم

ن آنها صورت يب يشده و دسته بند ييوجود دارد شناسا

 يهاچشمه يعيطبپارامتر  19ن با استفاده از يرد. همچنيگ

ها، ، رودخانهيلي، مناطق فسيها، طبقات ارتفاعآبگرم، قله

اچه ها و سدها، تاالبها، ين، دريب زميآبشارها و غارها، ش

م و بارش و  با ي، اقلياراض ين، واحدهايزم يکاربر

-يل سلسله مراتبيند تحليفرا يبيترک استفاده از روش

ل ياستان اردب يبرا سميژئوتورل يپتانس يپهنه بند  يفاز

 انجام شد.

 يريجه گينت -6-2

 19مورد استفاده در پژوهش شامل  يپارامترها      

بدست آوردن اطالعات مربوط به  يبرااست.  يعيپارامتر طب

همچون  يهر کدام از پارامترها از مراکز و منابع مختلف

ر ي، تصاوي، سازمان نقشه برداريعيسازمان منابع طب

مختلف  يها تي، ساGoogle earthماهواره  لندست،  يماهواره ا

استان  يراث فرهنگيل، سازمان مياردب يت استانداريمثل سا

ها هيک از الياستفاده شد. هر  يدانيم يهاشيمايز پيو ن

سم يکه در ژئوتور يريه با توجه به هدف و تاثيپس از ته

 يساز يدارند با استفاده از توابع در نظر گرفته شده فاز

ب يو ترک AHPق روش ياز طر يت با وزن دهيشدند و در نها

ل در پنج يسم استان اردبيژئوتور ينقشه پهنه بنده ها يال

کم(  يلياد، متوسط، کم، و خياد، زيز يليکالس تناسب)خ

 بدست آمد. يستيژئوتور يت هايفعال يبرا

 يهاتيفعال ياد برايز يليل خيمناطق با پتانس      

استان تمرکز  يو جنوب يعمدتا در مناطق مرکز يستيژئوتور

سبالن  يل وجود توده آتشفشانين مناطق به دليدارند. در ا

آبگرم، آبشارها  يهامثل چشمه يکيژئومورفولوژ يده هايپد

اد است. وجود يها تمرکزشان زاچهيها و درها تاالبو غاره

ست يآبگرم آن، آبشار سردابه، پ ين و چشمه هايشهر سرع

 يآبگرم شهرها يآلوارس، آبشار آلوارس، چشمه ها ياسک

اچه قله سبالن باغات و مراتع و ير، درين شهر و نيمشگ

 ياز موارد يسبالن همگ يپر آب دامنه ها يرودخانه ها

 ييت باالين بخش از استان قابليهستند که باعث شده است ا

 يهادر دامنهداشته باشد.  يعيرا از نظر جذب گردشگران طب
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ط يشرا يجنوب يهاز همچون دامنهيسبالن ن يشمال

ار مناسب است. مناظر يبس يستيو ژئوتور يکيژئومورفولوژ

روان دره يسرسبز سبالن، ژئوپارک ش يمربوط به دامنه ها

پرآب  يآبگرم و رودها ين آبشار ، چشمه هاي، وجود چنديس

ت يز به عنوان مناطق با قابلين منطقه نيباعث شده ا

 شود.  يبنداد پهنهيز يليخ يستيژئوتور

ط ين شرايز همياستان ن يمه جنوبين يانيم يها بخش      

ز وجود ارتفاعات ين مناطق نيباشند. در ا يرا دارا م

را  يمناسب  يطير ارتفاعات پراکنده شرايباغروداغ و سا

ن ي. اافت بارش فراهم آورده استيو در ييآب و هوااز نظر 

 يايکه به در ييبخشهاارتفاعات شرق استان و  ژهيمناطق بو

پر آب  و دامنه  يرودخانه ها يک تر هستند دارايخزر نزد

ن ي. وجود همهستندبا يز يبا مراتع و جنگل ها ييها

جاد ين نقطه از آن شاهد ايارتفاعات باعث شده تا در چند

م. در کنار يبکر باش يز مناطق صخره ايآبشار و غار و ن

ز يآبگرم ن يچشمه ها يبخش از استان دارا نين موارد ايا

تمرکز دارند. وجود گردنه  يويگشتر در شهر يباشد که ب يم

ز ين منطقه نيخلخال و گردنه ناو در ا –مهم اسالم  يها

ل ين مناطق با پتانسياست که باعث شده ا ياز جمله موارد

 مشخص شود. يستيژئوتور يباال

با  ينوان مناطقاستان که به ع يهاگر بخشياز د     

مه ين يمشخص شده اند بخش شرق يسميژئوتور يل بااليپتانس

ن ين بخش از استان شهرستان نمياستان است. در ا يانيم

آبگرم،  ين منطقه از استان هرچند چشمه هايقرار دارد. ا

ن يبا ا يوجود ندارد ول ياچه ايغار ، چشمه ،تاالب و در

ن بخش از يشمال کشور به ا يل نفوذ بارش هايوجود به دل

ن منطقه باعث شده يدر ا يرکانيه ياستان و وجود جنگل ها

از مناطق پرجاذبه استان از لحظ  يکياست که به عنوان 

 يجنگل ها يعيطب يستيمطرح شود. منطقه تور يستيژئوتور

ست ين مراکز جذب توريترران از شاخصيفندقلو و گردنه ح

 د.باش ين منطقه از استان ميدر ا

نکه توسط ياستان با وجود ا يجنوب غرب يبخش ها       

 ياد برايز يليخ اد ويبا تناسب ز يمدل به عنوان مناطق

شده اند اما کمتر توسط گردشگران  يجذب گردشگر معرف



 

164 

 

چه از لحاظ وجود چشمه  ن مناطق اگريشناخته شده هستند. ا

ست اما ين يغن يکيژئومورفولژ يده هاير پديآبگرم و سا

معتدل  يميکه دارد از لحاظ اقل ييل ارتفاع بااليبه دل

همچون  ين تر از نواحييمنطقه بسار پا يبوده و متوسط دما

ن ارتفاعات باعث شده تا بارش يل است. وجود هميدشت اردب

منطقه باال  ياهيشتر شده و تراکم پوشش گيمنطقه ب يها

منطقه  ين امر در  دشت ها و دره هايباشد. با وجود ا

نان ينشکوچ يرايجاد شده که همه ساله پذيا يراتع سرسبزم

 يچايپر آب مثل گور ير استان است. وجود رودخانه هايعشا

جاد يا يبرا يط مناسبيز شراينقزل اوزن  يهارشاخهيز و 

ل يکرده و پتانس فراهمن منطقه يباغات و درختان  در ا

 منطقه را از نظر جذب گردشگر باال برده است.

ت يبا قابل يدرصد استان به عنوان مناطق 99حدود       

ن طبق نقشه و اطالعات يشده است. همچن يمتوسط گردشگر معرف

با  يدرصد از استان به عنوان مناطق 15حدود  6-5جدول 

. شده است ييسم شناسايجذب تور يکم برا يليت کم و خيقابل

 يهادر شهرستاناستان و  يمه شماليشتر در نين مناطق بيا

ن امر را يآباد واقع شده اند. علت اله سوار و پارسيب

 يکشاورز ياربرکبودن منطقه و غالب بودن  يتوان در دشتيم

 يکيط ژئومورفولوژيل شراين منطقه به دليدانست. در ا

ن يشود و هميده ميد يمرتفع کمتر يارتفاعات و دامنه ها

گر يمثل آبشار و غارها و د ييهادهيجاد پديامر مانع از ا

ن يدر ا يشناسنيط زميل شرايشده است. به دل يعياشکال طب

 ز وجود ندارد.   يآبگرم ن يهامنطقه چشمه

 ن بهيشهرستان سرعاستان،  ين شهرستان هايدر ب      

 يهان شهرستان از نظر داشتن جاذبهيترقابلعنوان 

وزن و ل يبه دلن شهرستان ياشود. يشناخته م يستيژئوتور

گر يسه با ديدر مقا يمعدن يهاها و آبگرمچشمهت شاخص يثقل

ک منطقه مهم از نظر يبه عنوان  مدنظر يهاشاخص

ها به ين توسعف دسترسيهمچن شود.يشناخته م يستيژئوتور

شدن جاذبف آب گرم و  يات به منطقهين شهرستان، با عنايا

 ريتأث يژة گردشگران بين در نگاه ويسرع يدرمان ياستخرها

 يتيل و مرکز ثقل جمعيبه شهر اردب يکينبوده است. نزد

ن يش توجه گردشگران به ايدر افزا يگريز عامل دياستان ن

 .شوديم يشهرستان تلق
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، که يعيطب يهال جاذبهيدل ل نه بهيشهرستان اردب     

 يخيتار يادمانهايو  يانسان يرساختهايواسطف ز به

که در شهر و اطراف آن وجود دارد، نظر گردشگران  يفراوان

گر، تعدد و تنوع يد يرا به خود جلب کرده است. از سو

ل در يدر شهرستان اردب يگردشگر يهارساختيت و زاليتسه

از ين استان، امتيدر ا يياير نقاط جغرافيسه با سايمقا

نه از آن، موجبات رشد ياست که استفادة به يبزرگ

 . کندين شهرستان را فراهم ميدر ا يرروزافزون گردشگ

ه شده و يبا توجه به نقشه تهسوار،  لهيشهرستان ب   

 يستياز نظر ژئوتور يعيو طب يکيژئومورفولوژ يهادهيپد

برخوردار  ينيير مناطق استان از توان پاينسبت به سا

ن نظر و ياز ان شهرستان يد توجه داشت ايالبته بااست. 

در صورت ر نبوده و يچندان هم فق يعيطب يهايژگيوداشتن 

، يسات گردشگريرساختها و تأسيش زيق، افزايدق يزيربرنامه

ت يشهرستان، قابل يهاييکردن توانا لبورديغات و بيتبل

ر کردن يند گردشگرپذيمثبت را در فرا يانيل به جريتبد

 . منطقه دارد

 يشهايمايبا توجه به آمار و اطالعات موجود و پ    

، کوثر و ير، گرمين يشهرستانهاتوان گفت  يم يدانيم

استان  ين شهرستانهاي، جزم محرومترييخلخال از نظر فضا

داشتن رغم  ين شهرستانها علياند. يآيشمار م ل بهياردب

 يقالييو  مناسب يوهواو آب يار غنيبس يعيطب يلهايپتانس

 يش گردشگريم آسايدر فصول بهار و تابستان، که از نظر اقل

ت هستند. ين وضعيقرار دارد، در بدتر يط عاليشرا ز درين

 ياشتن جنگلهان ديمناسب، در ع يهايت و نبود دسترسيمحروم

که  ين آب گرم گرميبا در خلخال، همچنيقات زالييانبوه و 

ن است، موجب يبا سرع يمناسب قابل برابر يگذارهيبا سرما

 .بکر آنها شده است ين شهرستانها و فضاهايا گمنام ماندن

 يز شهرستانهايو توسعف ناچ ياست عدم برخوردار يگفتن

از  يعيوس يژه شهرستان خلخال موجب مهاجرتهايمذکور، بهو

بلکه به  لياردب يعنين شهرستان نه به مرکز استان يا

شهر ها در دو ين و سکونت خلخالاليگ يعنياستان همجوار، 

گر يشده است؛ به عبارت د يرشت و انزل يعنين، اليبزرگ گ

نکردن  ت و استفادهي، محرومينبود اشتغال مناسب و کاف
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ن يه اب يط برتر شهرستان در حوزة گردشگرياز شرا

 است.مهاجرتها منجر شده 

ن ين و مشکياستان دو شهرستان نم ين شهرستانهايدر ب    

 يط بهترياز شرا يجنوب يشهر به نسبت شهرستان ها

به  يکينزد توان درين امر را ميبرخوردار هستند. علت ا

مهم همچون  يرساختهاياز ز يمرکز استان و وجود برخ

ژه جاده و راه يو بو ياستراحتگاه و امکانات رفاه

 دانست.  يارتباط

 

 پاسخ به سواالت پژوهش -6-3

کدام يک از مناطق استان از بيشترين  سوال اول پژوهش:

 هستند؟ رتوان و قابليت ژئوتوريسمي برخوردا

ل ياستان و تحل يستيژئوتور يبندپهنهبر اساس نقشه     

ها در هر کدام از ن پهنهيا تيموقعاز  ييفضا يآمار

ن و يشهرستان سرعتوان گفت  ي( م1-2ها )جدول شهرستان

 ن مساحت آنها در پهنهيشتريب يريب با قرارگيکوثر به ترت

را  يستيت ژئوتورين قابليشترياد بيز يليبا توان خ يها

 در استان برخوردار هستند. 

 ک از شهرستان هايدر هر  يستيژئوتور يها: مساحت پهنه1-6جدول 

ياردب 

 ل

يمشک

ن 

 شهر

ين

 ر

يسرع

 ن

کوث

 ر

خلخا

 ل

ينم

 ن

گرم

 ي

ليب

ه 

سوا

 ر

پار

-س

آبا

 د

 يليخ

 کم

- - - - - - - - 3 93 

 93 23 16 - - - - - - - کم

متوس

 ط

51 55 12 - 2 11 21 32 99 65 

 - - 9 92 62 69 61 23 92 93 اديز

 يليخ

 اديز

61 60 13 33 31 25 5 - - - 

 مساحت به درصد*     

 

 يچه عامل يعيطب يده هاين پديب سوال دوم پژوهش:

 ؟استان دارند يستيت ژئوتوريرا در قابل ريتأثن يشتريب

 يبندپهنه يبرا يعيپارامتر طب 19ن پژوهش از يدر ا      

ت ياولو ياستان استفاده شده است. برا يستيت ژئوتوريقابل

 يسات زوجين پارامترها از روش مقاين ايسه بيو مقا يبند
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ج يمورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتا AHPدر 

اچه ها به يآبگرم و در ي( چشمه ها13-2بدست آمده)شکل 

ن ين وزن را در بيشترياز بيامت 126/0و  602/0ب با يترت

 د.دارن يعيعوامل طب

گردشگري آيا ژئوتوريسم و رونق زمين سوال سوم پژوهش:

 در توسعه پايدار استان نقشي دارد؟

سم در رونق يژه ژئوتوريو انواع مختلف آن بو يگردشگر

دارد.  يينقش بسزا يشت ساکنان محليو بهبود مع ياقتصاد

 يياستان توان باال يجنوب يهال شهرستانيدر استان اردب

 يل عوامل مختلفيبه  دل يدارا هستند ولسم ياز نظر ژئوتور

به  يمناسب و معرف ييهمچون ناشناخته ماندن، عدم شناسا

به صورت محروم و به دور از چشم گردشگران  يجامعه گردشگر

سه يمانده است. مقا ير بوميو غ يبه خصوص گردشگران خارج

استان  يجنوب ين با شهرستانهايسرع يستين شهرستان توريب

کسان هستند، نشانگر ي يستياز نظر توان ژئوتوربا يکه تقر

در  يست و گردشگرين موضوع است که توسعه صنعت توريا

ن شهرستان و توسعه ين باعث رونق ايشهرستان سرع

شتر يشت ساکنان و جذب بيبهبود مع يرساختها در راستايز

استان  يجنوب ياست که نواح ين در حاليگردشگر شده است. ا

ن نظر محروم ياز ا يگردشگر يهاه توانل توجه کم بيبه دل

توان گفت  يمانده است. لذا با توجه به مطالب گفته شده م

توجه شود و  ين گردشگريست و زميکه  به ژئوتور يدر صورت

تواند منجبر يتوسعه آن فراهم شود م يمناسب برا يهانهيزم

 دار در مناطق محروم شود. يو توسعه پا يبه رشد اقتصاد

 

 شنهادات پژوهشيپ -6-4

از استان مثل سبالن و  يشود تا مناطق خاص يشنهاد ميپ -1

استان به عنوان ژئوپارک ها  يآغ داغ در مناطق جنوب

 ا شود.يژه در آنها مهيو يشده و امکانات رفاه يمعرف

  يحيتفر ينگ ها و دهکده هاياحداث کمپ يمطالعه برا -6

 آنها يناشناخته و معرف يژه در نواحيبو

 يدر سطح استان و کشور برا يغيتبل يهاجاد برنامهيا -9

 استان . يمناطق گردشگر يمعرف
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 و امکانات گردشگري هاي ازجاذبه يگاه اطالعاتيپا کي هيته -5

 . ييايجغراف اطالعات ستميازس با استفاده يرس و دست يرفاه

پهنه  يدتر برايو جد يسه ايمقا يهااستفاده از مدل -2

 استانسم يژئوتور يبند

و بهبود  يجاد امکانات مناسب حمل و نقل جاده ايا-2

 ت جاده ها يوضع

 يهاهمچون چشمه يمناطق يرساخت ها و مدرن سازيتوسعه ز -3

 جذب گردشگر. يآبگرم برا

با در جذب يبکر و ز يهر چند وجود چشم انداز ها -3

 يزم است در کنار پارامترهاگردشگران موثر است اما ال

و امکانات  يمثل جاده ارتباط يياز پارامترها يعيطب

 سم استفاده شود.يژئوتور يز جهت پهنه بندين يرفاه

 ياچه و رودخانه ها از ساخت و سازهايم دريت حريرعا -3

 طيب محير مجاز و تخريغ

ع آنها در يمناسب  و توز يها و نقشه هاه کتابچهيته -10

د يانتخاب مقاصد جد يبه استان برا ين گردشگران وروديب

  يگردشگر

ق احداث هتل ها و يمنطقه از طر يريش مهمان پذيافزا -11

 يق بخش خصوصيو تشو  يستيتور يهامهمانسرا ها و اردوگاه

جاد امکانات و يق ايل اماکن از طرين قبيبه احداث ا

و  ياتيمال يها يدگيص وام و بخشير تخصينظ يالت بانکيتسه

 ن.يزم يواگذار
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 منابع و مآخذ: فهرست

و  سميژئوتور (،1933)،سي.، غزله، ف.، خضر،مياذان -1

 رانيدر ا يگردشگر داريارتباط آن با توسعه پا

 نيب شيهما نيگلفشان ها( ،اول ي)مطالعه مورد

، دانشگاه  داريو توسعه پا يگردشگر تيريمد يالملل

 واحد مرودشت. يآزاد اسالم

 يهاياطلس توانمند، (1933.)رضاي،عليکاظمي امر -6

 نيسازمان زم ران،انتشاراتيا سميژئوپارک و ژئوتور

 گاهيطرح،پا يکشور،مجر يو اکتشافات معدن يشناس

 کشور. نيعلوم زم يداده ها

خطر  يابيارز(  1930ل،)ي، عقيفراهان ياشقل -9

در منطقنه رودبنار بنا  يعيطب يدامنهها يداريناپا

 يان نامه .ارشناسي، پايفاز ياسنتفاده از تئور

 .ت معلم تهرانيد: دانشنگاه تربارش

قبور  يساختار معمار ي(بررس1939)دايابتهاج، و -5

محوطه  يران، مطالعه مورديک عصر آهن ايتيمگال

 ارشد باستان ياننامه کارشناسيل، پاياردب يريشهر

 .ت مدرسي، تهران: دانشگاه تربيشناس

 يها ليپتانس  يو پهنه بند يبررس (،1933)ف اسه،يا -2

و نقش آن در  يشرق جانياستان آذربا يستيژئوتور

 ينامه کارشناس اني، پا يا هيناح داريتوسعه پا

 ،دانشگاهيو اجتماع يارشد، دانشکده علوم انسان

 . زيتبر

س ژئوپارك در يتاس يام انسنج(، 1933)فر، ك.ايآر -2

اننامه ي،پا AHP استان لرستان با استفاده از روش

ن، ياحد قزوو يارشد، دانشگاه آزاد اسالميکارشناس

 .يو عمران گروه شهرساز يدانش ده معمار

 ليتحل( 1933)نيرامشت محمدحس ، وسفي ،پور ييآقا -3

 يمحتوا لي)براساس تحل رانيدر ا سميژئوتور اتيادب

 (1933-1932 يسال ها يط سميمقاالت ژئوتور يکم

, دوره   1933تابستان  پژوهش هاي ژئومورفولوژي .مي

 . 21تا صفحه  56; از صفحه  1, شماره   3

ران چه ياز ا)ل ي.اردب 1936وش. ين، داريآذ هب -3

 .يفرهنگ يتهران : دفتر پژوهشها؟( دانميم
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نيما صفار پور و داريوش افيوني ، تشنه لب ، محمد  -3

سيستمهاي فازي و کنترل فازي، ترجمه   ،(1933)

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران ، 

1933 

عصر آهن شمال غرب  يباز نگر(. 1932پورفرج، ا. ) -10

، يل و قالع اقمارياردب يشهر پر يران مطالعه مورديا

 .ت مدرسي، دانشگاه تربيرساله دکتر

 رضا،محمد ،يثروت  -11

برنامه  يو فرصت ها سمي(.ژئوتور1932.)،الهاميکزاز

آن در استان همدان،دانشگاه آزاد  يزير

 .1-93.ييايجغراف ي)واحداهر(،مجله فضاياسالم

 ،محمدرضا،يثروت -16

در  سميژئوتور ي(.راهبردها1933.)،افشانيقاسم

واحد )اهر(،مجله  ياستان فارس، دانشگاه آزاد اسالم

-20.65هشتم ،  ،سالييايجغراف يفضا يو پژوهش يعلم

69. 

( 1932)جان پرور محسن, قرباني سپهر آرش  -19

 ،ژئوتوريسم و گردشگري پايدار استان هرمزگان 

,  1932اسفند . مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس

 196تا صفحه  111; از صفحه  10, شماره   9دوره  

 . 

ه يبه آثار و ابن ي( نگاه1935وک)ي، ب يجامع  -15

 .يو فرهنگ يل، انتشارات علمياردب يخيتار

، يلياردب محقق ( زادگاه1932)يمهد ديس ،يجواد -12

 3) 23 شماره - 1932 شهريور و مرداد  شهياند هانيک

 .( 163 تا 161 از - صفحه

 (1932)جميني داوود, ساالري ممند, هيمن شهابي  -12

:   تبيين اثرات ژئوتوريسم بر توسعه کارآفريني 

در روستا شهِر قوري قلعه با رويکرد معادالت 

جغرافيا و پايداري محيط )پژوهشنامه  ،ساختاري

;  66ره  , شما 3, دوره   1932بهار  ،جغرافيايي(

 . 110تا صفحه  33از صفحه 

 جهيخد ييمحمد, رضا يغالمحسن, طاهرخان يجعفر  -13

قزل اوزن  زيحوضه آبر سميژئوتور يابيارز( 1933)

تحقيقات .اربردي علوم ،  السيبر اساس روش فاس
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, دوره   1933زمستان  جغرافيايي )علوم جغرافيايي(

 .  33تا صفحه  23; از صفحه  23, شماره   60

.)آش ارسننازي  1936خسننروي، شنناهرخ،)  -13

تغييننرات ژئومورفولوژي ي محيطهاي ساحلي شمال 

غنرب خليج فارس)هنديجان( با اسنتفاده از روش 

،پايننان  GIS و RS منطنق فننازي و ت نينن هنناي

نامننه .ارشناسي ارشد: دانشگاه تربيت معلم 

 .تهران

، يصفخ ي( بقعه ش1902م)يد عبدالرحي، سيخلخال  -13

 932. ص 3و  2ور ف يمجله ارمغان . دوره هفتم، شهر

 .506تا 

مقايسنه  (،1933دادرسي سبزواري، ابوالقاسم،) -60

مندل منطق فازي با ساير مدلهاي مفهنومي سنازگار 

در م ان يابي مناطق مستعد سيالب با .اربرد  GISبنا 

همنايش "، ETM+ اطالعات مناهوارهاي سننجنده

 .ژئوماتيك تهران

ه يو ابن يآثار باستان(. 1922ل )يباج، اسماعيد -61

جشن  يمرکز يجان. تهران: شورايآذربا يخيتار

 ران.يا يشاهنشاه

بررسي نقش ژئوتوريسم ( 1936ديوساالر اسداله)  -66

در توسعه پايدار فرهنگي شهرهاي ساحلي مورد 

مجله آمايش ، مطالعه: شهرستانهاي نوشهر و چالوس

پژوهشي دانشگاه  -جغرافيايي فضا فصلنامه علمي

گلستان سال سوم/ شماره مسلسل چهارم/ تابستان 

1936. 

 يياي(.جغراف1923، محمدرضا . ) ييراهنما  -69

 ييايجغراف ،گروهيکپ يپل ياوقات فراغت و جهانگرد

 دانشگاه تهران.

رجبي معصومه, رهنمون حبيب, اباذري   -65

تعيين راهبردها و سياست هاي توسعه ( 1932).لثوم

جغرافيايي  ،شهرستان مشکين شهر ژئوتوريسم در 

, شماره   2, دوره   1932تابستان  ،فضاي گردشگري

 .  12تا صفحه  1; از صفحه  69

(.جغرافياوصنعت 1936رضواني ،علي اصغر. )  -62

 توريسم.انتشارات پيام نورتهران
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خ يمقبره ش . 1935. ي، مجتبيليرضازاده اردب  -62

کنگره ن يت دومال. مجموعه مقايلين اردبيالد يصف

راث يران. سازمان ميا يو شهرساز يخ معماريتار

 .کشور يفرهنگ

 يستيژئوتور يها تي. قابل(1933)رنجبر، م.  -63

 ييايصالح آباد، مجله چشم انداز جغراف نگانيتنگ ز

 .100-31، ص 3،ش

،  (1933)محمد، ،يبهرام، زاهد ان،يرنجبر  -63

چاپ سوم، تهران، انتشارات  ،يشناخت گردشگر

 چهارباغ.

، مباني اکو (1932)السادات، زاهدي، شمس  -63

(، چاپ اول، تهران: ستيزطي)با تأکيد بر مح سميتور

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي.

.مباني توريسم و اکوتوريسم (1932)زاهدي، ش.   -90

پايدار، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه 

 .طباطبايي

.بسط  (1932)زاهدي، ش.، و نجفي، غ.ع.   -91

سعه پايدار، فصلنامه مدرس علوم انساني، مفهومي تو

 .5، شماره 61دوره 

 م،يمر ،يبيخط ياتيو  ب ديمج ،يزاهد   -96

 انتشارات سمت، چاپ اول. ،يدرولوژي(، ه1933)

تحليل پنارامتر هناي  ،(1933) ثم،سالمي، مي -99

.يفني آب تاالر انزلي با استفاده از روش رياضي 

دانشگاه تربيت فازي، پايان نامه .ارشناسي ارشد: 

 .معلم

 هاي پتانسيل ( شناخت1933بهروز) سبحاني  -95

 با اردبيل استان در سردابه آبگرم منطقه گردشگري

 بهار اي، منطقه شهري هاي پژوهش و مطالعات روش

 تا 119 صفحه از;  5  شماره,  1  دوره,  1933

  . 163 صفحه

( 1933ن )يحس زاده جواد، سلطان ،يرين يشکار  -92

 رانيا ينيرزميز يها سکونتگاه يدفاع کارکرد نييتب

ر ، ين گلستان ينيرزميز شهر: يمورد مطالعه)

جغرافيايي،  هاي پژوهش) انساني جغرافياي پژوهشهاي
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 صفحه از;  6  شماره,  26  دوره,  1933 تابستان

  223 صفحه تا 221

 شهر ييفضا ( سازمان1935حبيب) شيران شهبازي  -92

 و باجروان يشهرها يابي مکان و يقاالس اولتان

 اساس بر( ياسالم نينخست يها سده يشهرها) برزند

 معماري ملي ، همايشيخيتار و يشناخت باستان شواهد

 .1، دوره 1935ايران  بومي شهرسازي و

 قاال لي( اندب1935ب )يران، حبيش يشهباز  -93

 گمنام ييها جلوه( لياردب) يقاال نينار و( خلخال)

 کنفرانس ،ياسالم يرانيا يمعمار شکوه از شده محو و

 طيمح و هنر, عمران, يشهرساز, يمعمار يالملل نيب

 گذشته. به نگاه, ندهيآ يها افق ست؛يز

 يفضاها ي(   معرف1933د الله )ي، فاطمه، سع يصبور -93

 يل، فصلنامه پژوهش هاياستان اردب يگردشگر

، سال سوم شماره دوم، يزيبرنامه ر-ييايجغراف

 .33تابستان 

جواد،  ييو دخيلي کهنمو رستاريصدر موسوي، م  -93

، ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري استان 1932

 يهاآذربايجان شرقي از ديد گردشگران، پژوهش

 .21 يجغرافيايي، شماره

صفاري، امير، قنواتي، عزت اله، صميمي پور،   -50

( و شناسايي پهنه هاي مستعد توسعه 1931خديجه)

اکوتوريسم در شهرستان کازرون، نشريه تحقيقات 

، 62کاربردي علوم جغرافيايي سال دوازدهم، شماره 

 .153-120، 31پاييز 

خ، يل در گذرگاه تارياردب(  1920)، بابايصفر  -51

 .ت بهمن،تهران : انتشارا 1ج 

.. رانيا ي(، آب وهوا1932بهلول. ) ،يجانيعل   -56

 .139. ص 1932نور. چاپ هفتم مهر  اميپ

 يدرولوژي(، اصول ه1932) ن،يام زاده،يعل  -59

 201ص  ،يانتشارات آستان قدس رضو ،يکاربرد

ژئوپوليتيك در قرن بيست  . (1930)عزتي، ع.   -55

 .و ي م، تهران، انتشارات سمت

 ي، راهبردها(1932همکاران )ن و ي، حسيغفور  -52

 SWOTبا استفاده از مدل  ينه توسعه گردشگريبه
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 يش مليهما نيل(، اوليل اردبياچه شورابي)مورد: در

، سالمت و يورزش يکرد گردشگريدار با رويپا يگردشگر

ط يش محيست انديان زيست، مؤسسه حاميط زيمح

 .ينآرما

 . مباحثي در تصميم1931قدسي پور، سيدحسن.   -52

 گيري چندمعياره: فرآيند تحليل سلسله مراتبي

(AHP)  اتتشارات دانشگاه صنعتي امير.بير.تهران

 .16-60.صص 

,چاپ يگردشگر تيري(. مد1932.)ي,مهديکاظم  -53

 دوم.انتشارات سمت،تهران.

، اکولوژي محيطي و رشد 1932کارگر، بهمن،   -53

 يو ژئوتوريسم(، مجله سميصنعت گردشگري )اکو تور

 .29 يشانزدهم، شماره يسپهر، دوره

(،)ارزيابي 1933کرم ، امير، اعظم محمدي،)  -53

تناسب زمين براي توسعه فيزيکي شهر کرج و اراضي 

هاي طبيعي و روش فرآيند فاکتور  پيراموني بر پايه

((، فصل نامه جغرافياي AHPتحليل سلسله مراتبي)

    1933.، تابستان 5طبيعي، سال اول، شماره 

 ليپتانس ي. بررس1930آبش احمدلو،چ. يميرک  -20

و نقش آن در توسعه  بريشهرستان کل يستيژئوتور يها

 اتيارشد،دانشکده ادب ينامه کارشناس انيمنطقه ،پا

 . يليمحقق اردب ،دانشگاهيو علوم انسان

استان  يياي،فرهنگ جغراف 1939، داود، يانيک  -21

 .يليل: انتشارات محقق اردبيل، اردبياردب

بررسي (، 1932)لش ري حسن, رياضي محمدحسين    -26

ظرفيت هاي توسعه ژئوتوريسم در استان سمنان با 

:   پاييز ،جغرافياي طبيعي،  SWOTاستفاده از مدل 

( ; از صفحه 99)پياپي  9, شماره   3, دوره   1932

 .  20تا صفحه  93

( 1932غالمرضا) اهري زماني,مهدي افشار لطفي  -29

 نيمشک دريح خيش يخيتار يبنا يا لرزه يابيارز

 فردوسي عمران، دانشگاه مهندسي ملي شهر، کنگره

 .3 دوره, 1932  مشهد
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بر  ي، درآمد1930 ن،يالدصالح ،يمحالت  -25

 ديچاپ پنجم، انتشارات دانشگاه شه ،يجهانگرد

 .يبهشت

خ يبه تار ينظر(. 1923مشکور، محمدجواد )  -22

تهران: . يت شناسيو جمع يآثار باستان جان ويآذربا

 .يانجمن آثار مل

ل يتصوف و تشيع در اردب(. 1936، حسن )يمجرب -22

ل: يه. اردبيدگاه خاورشناسان در دوره صفويد از

 مکارم. نشر

 اصل رجايي, محمدحسين مقدم رضايي, عقيل مددي -23

 ژئومورفولوژي ت امل در ( پژوهشي1939عبدالحميد )

اردبيل،  منطقه - ايران غرب شمال نئور، درياچه

,  13  دوره,  1939 زييپا جغرافيايي، تحقيقات

 .(35 ياپيپ) 9  شماره

ارزيابي  (1932)احمدي مهدي ،مختاري داوود -23

توان محيطي براي توسعه ژئوتوريسم در يک منطقه 

حفاظت شده مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده مانشت، 

 ،جغرافيا و توسعه ،بانکول و قالرنگ در استان ايالم

; از صفحه  53, شماره   12دوره  ,  1932پاييز 

 . 196تا صفحه  119

 يها يتوانمند يابي(.ارز1933،داوود.) يمختار  -23

 زيحوضه آبر يکيژئومورفولوز يمکان ها يسمياکوتور

به روش  رانيخرابه در شمال غرب ا ابيآس

 .63-26: 13و توسعه ،شماره  ايپرالونگ.جغراف

.توانمنديهاي طبيعي ايران 1936مخدوم ،مجيد.  -20

براي جذب اکوتوريسم.سمينار ايران گردي ،جهانگردي 

 توسعه.

 ييل تحوالت فضاي(. تحل1932وب. )ي، ايمعروف  -21

رعامل کشور: ي. سازمان پدافند غيجان غربيآذربا

 تهران.

.  1932ب . ،يصدر يم.،  نکوئ ،يمقصود -26

توسعه صنعت  ينو به سو يا چهيدر سم،يژئوتور

 .21-25، ص 25مجله سپهر، ش  ران،يا يگردشگر

ارزيابي »(؛ 1932موسوي صدر ، مير ستار )   -29

وضعيت تسهيالت گردشگري استان آذربايجانشرقي از 
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، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، «ديد گردشگران

 .21شماره 

ن يمباحنث ننو(  1933، منصنور، )يمنومن  -25

دوم، تهنران: دانشن ده ات، چناپ ينق در عمليتحق

 .ت دانشگاه تهرانيريمند

، گردشگري پايدار، چاپ 1932موحد، علي،    -22

 دوم، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

، جواد، يرين ياصغر و شکار يرفتاح، عليم  -22

، ي، فنياباذر، فصلنامف علم يا دهکدة صخره ، 1932

 60-85.،صص  63و  62ش  ، 13اثر ، دورة  يهنر

 تياهم و قهقهه ( قلعه1933) ني، حس يرجعفريم -23

 يانسان علوم و باتياد ه، دانشکدهيصفو عصر در آن

 .13 و 13 شماره 1933 اصفهان دانشگاه

.توسعه و توسعه پايدار  6995نصيري، ح.    -23

چشمانداز جهان سوم، انتشارات دايره سبز ،چاپ 

 .اول

 ين گردشگريزم ي.مبان 1933، ب. يصدر ين وئ  -23

 .ران، تهران، انتشارات سمتيد بر ايبا تاک

 ي، بررس1932 ،يو منوچهر شجاع نينورالد ينور  -30

 يو ارائه الگو يدولت در صنعت گردشگر يهااستيس

دانش  هيکشور، نشر يصنعت گردشگر داريتوسعه پا

 .33شماره  ت،يريمد

ن يالد يخ صفي( بقعه ش1930ز)يورجاوند، پرو  -31

 . 923، ص 9ع، جلد يره المعارف تشي، دايلياردب

ش چرخف يگران، پاي، ارسطو و ديحصار ياري  -36

هدف  ي: روستاهايدار مطالعف مورديپا يات گردشگريح

ش يو آما يزير برنامه ه، مجللياستان اردب يگردشگر

 .612-132،صص  5،ش  13فضا، دورة 

گزارش کاوش فصل )  1939(رضا ي، علينوبر يهژبر  -39

سازمان  يباستانشناس، پژوهشکده يريدوم محوطه شهر

، چاپ نشده، يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيم

 .تهران

( 1932) رضا و اکبر پورفرجي، علينوبر يهژبر  -35

ل يک منطقه اردبيو کالکولت يوسنگنن دوران ييتب

، يريقوشاتپه شهر يباستانشناس يها براساس داده
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، دانشگاه يات و علوم انسانيمجله دانشکده ادب

 .63-1صص -32، سال 130شماره  تهران،
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Abstract: 

 

Geotourism is a type of tourism that seeks to use geological and 

geomorphological attractions and landforms in the economic and social 

development of indigenous society and sustainable development . To achieve 

this, geotourism evaluates a set of scientific, conservation and tourism 

indicators and criteria. In this research, the fields of tourism in the province 

and its geotourism have been evaluated . According to the objectives of the 

research, in the first stage, using library-documentary methods and field 

surveys, the tourism capabilities of Ardabil province in different fields were 

identified and classified. Also, using a set of natural criteria, the capability 

and potential of geotourism and tourism in Ardabil province was evaluated 

and identified. To do this, a combined method of hierarchical analysis 

process and fuzzy logic has been used. Parameters used in the study are 

altitude, distance from caves and waterfalls, land use, distance from hot 

springs, distance from rivers, distance from fossil areas, distance from 

natural and artificial lakes, distance from mountain peaks, climate, 

precipitation, land units, slope and distance from wetlands. The fuzzy logic 

method is used to standardize the data and the AHP method is used to weight 

the criteria. The above steps are performed in the Arcmap software 

environment. The results of this stage were obtained as a classified map of 

the province's geotourism potential. 

 According to the research results, about 26% of the province is 

classified as geotourist areas with very high potential. These areas are mainly 

located in the central and southern parts of the province. In these areas, due 

to the presence of Sabalan volcanic mass, geomorphological phenomena 

such as hot springs, waterfalls and caves, ponds and lakes are concentrated 

in the region. Existence of Sarein city and its hot springs, Sardabeh waterfall, 

Alvarez ski slope, Alvarez waterfall, hot springs of Meshginshahr and Nir 

cities, Sabalan peak lake, gardens and pastures and rivers full of water of 

Sabalan slopes are all that have caused This part of the province has a high 

potential in terms of attracting natural tourists. Another area with high 

geotourism potential is the southern parts of the province. In these areas, 

geological conditions and geotouristic capabilities are similar to the central 

areas, but they are less developed and prosperous than these areas. The 

northern regions of the province, especially the cities of Bilesvar and 
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Parsabad, due to topographic and geological conditions, have less 

geotourism potential than the southern half and are mainly developed in the 

field of agriculture. 

 

Keywords: Geotourism, Ardebil, AHP, Recognition, Sustainable 

Development 
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