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  يگردشگرنیا زمیسم یژئوتور

  
  

 يگردشگرنیزم

سم ارائه امکانات یژئوتور  « :ل ارائه نمودیذ صورتبه 1995سم در سال یژئوتور را ازخود  یف علمین تعرینخست تام هوز

ت (با مشارک  يژئومورفولوژ و  یشناسنیزم قادر ساختن گردشگران به کسب دانش و درك منظوربه يریو تفس یخدمات

 ».ک مکان استیمحض  يهاییبایزن)، فراتر از درك صرفاً یعلوم زم توسعهدر  هاآن

را  يمعدنکارراث یو م يژئومورفولوژ ،یشناسنیزم  يهابخش ژئو جاذبه )Geotourism( سمیژئوتور  ای يگردشگرنیزمدر 

ر، یستفاز جمله  يصنعت گردشگر يهارساختیز ی، تمامياچند رشته یموضوع عنوانبهسم آن یشود و بخش توریشامل م

عت جاندار را در مرکز توجه قرار یطب يهاجاذبهکه  سمیاکوتور  شود و برخالفیشامل م ره رایت، اقامت، تورها و غیریمد

  سروکار دارد. جانیبعت یطب يهاجاذبهبا  یطورکلبهن صنعت یداده است، ا

به شمار  از توریسم وابسته به طبیعت يارمجموعهی) زحقیقت این است که هر دو رشته گردشگرى (ژئوتوریسم و اکوتوریسم

رفته و زیرشاخه یکدیگر نیستند. تفاوت بزرگ این دو این است که اکوتوریسم بیشترین توجه را به موجودات زنده و 

 یشناسختیرنیزمو  یشناختنیزم يهادهیپدژئوتوریسم به  اما، داردیم ) معطوفيو جانورزندگى (گیاهى  يهاطیمح

ا مورد ر هالیفسدر مواردى که ژئوتوریسم موضوع  حتى پرداخته و در واقع با طبیعت بیجان و سیر تحولى آن سروکار دارد.

که این سنگ خاستگاه زنده داشته  هرچند ،توجه کرده است یا سنگواره رزندهیک موجود اکنون غبه ی دهدنظر قرار مى

  .شناسى دیرین است وهواآبو  یشناسستیز، یشناسنیزمپل ارتباطى بین دانش  هاسنگوارهموضوع  البته است.

 :از اندعبارت که شودیم تقسیم اصلی زیرشاخه هفت به ژئوتوریسم

 ؛بیابان و کویر ،هااچهیدر ،هارودخانه غارها، ،هاکوه ورزشی: رویکردهاي با ماجراجویانه 

 ؛ياجاده يهارخنمون 

 ؛رودخانه يهاچیپ مثل زمین يهاشکل ،هافشانآتش مثل زمین فرآیند شناسی: شکل و یشناسنیزم 

 ؛سنگی سازندهاي نوع یا رفته بکار مصالح :سنگی ،ياصخره بناهاي 

 :؛کهن فلزکاري و معدنکاري میراث معاصر، متروکه معادن امروزي، استخراج حال در معادن معدنکاري 

 ؛شاخص يهالیفس 

 ؛قیمتی فلزات و اتجواهر اکتشاف ،یشناسباستاننیزم اکتشافی: ئوتوریسمژ 

مندان و عالقه ي، بلکه گردشگران عاديژئومورفولوژ و یشناسنیزممتخصصان و کارشناسان  تنهانهسم یمخاطبان ژئوتور

 یناسشنیزمژه یبا و ویز يهادهیدد از پیدکنندگان ضمن بازدی، بازدیسمیژئوتور يهاتیان فعالیعت هستند. در جریطب

 ابند.ییرا درم هاآن يت وجودیاهم و آشنا شده هاآنش یدایپ ی، با مبانيژئومورفولوژ و



جذب گردشگر دارد، در ایجاد اشتغال  واسطهبهعالوه بر مزایایى که از نظر درآمدزایى مستقیم و غیرمستقیم سم یژئوتور

است. ایجاد مشاغل  مؤثربسیار  یشناسنیزمهاى علوم زمین و همچنین ساکنان مناطق داراى سایت آموختگاندانشبین 

 .انداز این جمله )Geoguards( یشناسنیزمو نگهبانان  Geoguides)( یشناسنیزمجدید تحت عنوان راهنمایان 

  یشناسنیزمراهنمایان 

هاى هاى آموزش اصول راهنمایان جهانگردى و همچنین آشنا بودن با پدیدهاست که با گذراندن دوره یشناسنیزم 

گیرد. وظیفه این راهنما ارائه توضیحات علمى و توصیف هاى گردشگرى قرار مىایران در خدمت گروه یشناسنیزم

ائم در د صورتبهتواند تعریف شده است. این راهنما مىبراى گردشگران و پیشبرد اهداف آموزشى  یشناسنیزمهاى پدیده

د. در این صورت باید در ژئوپارك مورد نظر دفترى براى خدمات بده کنندهمراجعههاى منطقه حضور داشته باشد و به گروه

  .استقرار وى در نظر گرفته شود

  یشناسنیزمنگهبانان 

هاى پدیده مورد نظر، وظیفه حراست است که در محل ژئوپارك مستقر بوده و ضمن آگاهى کافى از ویژگى یشناسنیزم

گذارد و در جهت جلوگیرى عواملى بر پدیده مذکور آثار منفى مىداند که چه مى . اودهدیمز محدوده ژئوپارك را انجام ا

در تمامى  ژئوگارد. نمایدها تالش کرده و این آثار منفى را در ابتداى بازدید براى بازدیدکنندگان نیز تشریح مىاز این آسیب

 .کندزدیدکنندگان جلوگیرى مىها توسط باهاى احتمالى وارده به پدیدهمراحل بازدید گروه را همراهى نموده و از آسیب

 تیژئوسا

 يهاارزش باید نقاط این .نامندیم ژئوسایت را است یشناختنیزم ارزشمندمکانى که داراى یک پدیده کمیاب و 

 داراى که هستند ییهامکان ها ژئوسایت .باشد فراهم همگان براى آن از بازدید امکان و داشته علمى و یشناسییبایز

 اشکال ،دانبوده مؤثر زمین اشکال توسعه در که یشناختنیزم برجسته فرآیندهاى ،یشناختنیزم تاریخ از شاخص يهانمونه

 يهادهیپد روباز بزرگ معدن یک یا دایناسور پاي جاي مثال براي هستند. شاخص و برجسته یشناختنیزم يهافرم و

 يهابهجاذ یطورکلبه هستند. گردشگري براي مقصدي به تبدیل قابل و سرچشمه) مس معدن (مانند ژئوتوریسمی جالب

 سیلف از پر يهاهیال( کوچک و بزرگ) (آبشاري متوسط ایران)، بزرگ (کویر بزرگ گروه سه به مقیاس ازنظر ژئوتوریسمی

 .در گستره یک ژئوپارك یافت توانیمها را همچنین گروهى از ژئوسایت .شوندیم تقسیم دایناسور) پاي جاي یا

 :شوندیم تقسیم کلی گروه ود به ها ژئوسایت   

 هم و طبیعی صورتبه (هم هستند ژئومورفولوژي و یشناختنیزم ویژه يهاصورت داراي اولیه: هايژئوسایت 

 به محلی طوربه و دارند رخنمون روباز نواحی در شده مرزبندي يهامحدوده داخل در که مصنوعی) صورتبه

 .دارند اهمیت علمی یا آموزشی تفسیري، ارزش لیدل

 مراکز ،ياکتابخانه يهامجموعه و زمین علوم يهاموزه مثل ژئوتوریسمی يهامکان سایر ثانویه: هايژئوسایت 

 يهاثالتم و تابلوها نمایشگاه معروف، شناسان زمین سکونت محل يهاموزه بسته، فضاهاي در ژئوتوریسمی بازدید

 .نامندیم ثانویه ژئوسایت را یشناسنیزم گذشته تاریخ وقایع یادمان اماکن و وقایع اعالم مخصوص

  

  



  ژئوپارك

 شامل ها،ژئوسایت غناي بر عالوه که است ظتحفا تحت يامحدوده گردشگاه) زمین یا یشناسنیزم (پارك ژئوپارك   

 فرادا مناسب آموزش و کارآمد مدیریت با و باشد ها) (اکوسایت زنده طبیعت تنوع و فرهنگی تاریخی، آثار داراي يهامکان

 گردد ارائه مردم عموم به ستیزطیمح و یشناسنیزم مفاهیم تفریحی آموزش محوریت و گردشگر جذب با محلی

 .ودش منجر ملی نهایت در و یمحل ساکنان اجتماعی -اقتصادي وضعیت پایدار بهبود به بتواند اقدامات این کهيطورهب

 یانم پیوند ایجاد با و است شده بنانهاده زمین علوم و توریسم آموزش، اطالعات عرضه هیپا بر ژئوپارك مفهوم یطورکلبه

  .شودیم عملی جامعه و سیاست اقتصاد، توریسم زمین، علوم

 :است استوار زیر میمفاه بر ژئوپارك مفهوم

 ؛یشناسنیزم میراث حفظ 

 ؛گردشگري راه از مردم عموم به يامنطقه ارزش مفاهیم انتقال 

 ؛اقتصادي پایدار آینده برقراري 

 ؛ياهیناح یشناسنیزم هویت ایجاد 

 ؛یشناسنیزم موضوعات و فرآیندها ارزش مورد در درك افزایش 

 یالمللنیب مؤسسات سایر و هادانشگاه با فعال همکاري. 

 رانیسم در ایژئوتور 

 يهادهیتواند از پدیر، مینظیب عتیو طبگوناگون  یشناسنیزم يهایژگیمتنوع و و میاقل ،یشناختنیزم با تنوعران یا

بزرگ  يها، شکافینشست يهادره  ،یلیمناطق فس،هادره ،هاتنگه ،غارها  در سراسر کشور مانند یشناختنیزم

 يا، سواحل صخرهياماسه يها، هرمهایکان  ، انواعیکارست يهانیزم  ،هافشانگل ،ین شناختیزم يسازندها  ،یشناسنیزم

د پس بالقوه متعد يهاتیژئوسا در قالب  يژئومورفولوژ و یشناختنیزم يهاراثیم عنوانبهره یو غ ی، معادن باستانیسنگو 

تفاده ها مورد اسوپاركژئ سیتأسسم و یتوسعه ژئوتور يدر راستا کارساز يابزار عنوانبه يگردشگر يهارساختیاز تدارك ز

 قرار دهد.

 ممکن ایتژئوس .دینمایم ترنیسنگ صنعت این يهاجاذبه شناساندن و معرفی در را زمین علوم متخصصان وظیفه نکته این

 بخصوصی فسیل ای دارفسیل يهاهیال همچنین سنگی، رخنمون ،هايناهموار متنوع اشکال از يادسته ،اندازچشم است

 یزیکیف جغرافیاي واقع در .ابدییم معنا فیزیکی جغرافیاي قالب در ژئومورفولوژي یا زمین شناسیشکل طرفی از باشد.

 ههمرا طبیعی مختلف يهادهیپد مکانی ویژگی شرح آن اصلی هدف که است زمین علوم و جغرافیا حوزه دو از يارشاخهیز

 معرفی در ،زمین سطحی اشکال و فرآیندها مطالعه لیدل به علم این است. زمین لیتوسفر و اتمسفر بیوسفر، هیدروسفر، با

 عادنم فرهنگی و تاریخی يهاجاذبه دیگر، طرف از دارد. کلیدي نقش ژئوتوریسم صنعت به کمک در زمین سطح يهادهیپد

  .رندیگیم جاي بین این در نیز طبیعت در شده حفر يهاسکونتگاه و

   



  يریگجهینت

 ابراینبن ،است متفاوت کشور آن بر حاکم فرهنگی و اقتصادي سیاسی، شرایط به توجه با کشوري هر در ژئوپارك ایجاد 

 شوند آشنا شناختیزمین میراث ارزش با محلی جوامع باید .برد کار به مناطق سایر براي را منطقه یک هايتجربه تواننمی

 .شودمی محقق آموزش، با امر این که دهند خرج به حساسیت و توجه آن جهانی و یمل ثبت به نسبت و

لی داشته الملهایی که ارزش ملی و بینمنطقه و پیدا کردن سایت شناختی درهاي میراث زمینشناسایی پتانسیل شکیب

 تمام بلکه نیست شناسیزمین اهداف براي فقط ژئوپارك ایجاد .است هاباشند یکی دیگر از مراحل تشکیل ژئوپارك

 .است ارتباط در یکدیگر با زنجیره یک صورتبه عوامل این و کندمی درگیر نیز را منطقه فرهنگی و طبیعی هايویژگی

 :است حیاتی موضوع چند به توجه امکانات موضوع بر عالوه ژئوتوریسم مبحث در شودیم متذکر انیپا در

 ؛کند ایجاد ستیتور ای گردشگر براي آموزنده و پربار غنی، مهیج، تجربه یک باید ژئوتوریسم 

 ؛باشد بازدید مورد منطقه رامونیپ جذاب و کیفی العاتاط کنندهارائه باید ژئوتوریسم 

 محلی فرهنگی و سنتی محصوالت ارائه يهارساختیز باید منطقه یک در ژئوتوریسمی پروژه یک اجراي براي 

 ؛گردد فراهم

 ود؛ش داده الزم يهاآموزش بومی افراد به باید منطقه یک در ژئوتوریسمی پروژه یک موفق اجراي براي 

 ؛است محلی مردم فرهنگ با دیکنز ارتباط نیازمند ژئوتوریسم 

 ؛است توریسم هاياولویت از نیز گردشگران از زبانیمی يسازفرهنگ 

  

  

  دیموفق باش

 ين صمدیدکتر رام


