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  95، زمستان 9 ، سال پنجم، شمارةپژوهشی گردشگری و توسعه -علمی  فصلنامة

 118-136 صفحة

 

های کارستیک با استفاده از  تلفیق ارزیابی و مدیریت جامع ژئومورفوسایت

 (نخجیر در استان مرکزیمطالعة موردی: غار چال) های ارزیابیمدل

 3، سعید رحیمی هرآبادی2حمید عمونیا، 1سیاوش شایان

 
 25/11/1395تاریخ پذیرش:                 02/09/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

ارزیابی و گرا، محافظتی، علمی در است توسعه رویکردی رویکرد اصلی دانش ژئومورفوتوریسم

های های ژئومورفیک؛ که امروزه، با گسترش مطالعات خود، زیرشاخهمدیریت جامع از میراث

را  )تفسیر(7)محافظت(، ژئواینترپرتیشن6)تنوع(، ژئوکانسرویشن 5متعددی از قبیل ژئودایورسیتی

در این شاخه از دانش ژئومورفولوژی پدیدار ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارتقای علمی، توسعة 

پژوهش شناسی روش های ژئومورفیک در منطقة مورد مطالعه است.ای، محافظت از میراثناحیه

ها )یعنی های ارزیابی ژئومورفوسایتها و روشبررسی جامع سیرمطالعات روی مدلحاضر، شامل 

نی میدا همراه دو مرحله پیمایشها(، بههای مدلو تفاوت هاها و نیز تحلیل تشابهتلفیقی از مدل

( متناسب با 10 -0های تأثیرگذار )با امتیاز معیارها و مؤلفه مبتنی بردر منطقه، با طرح روشی 

افزایی دانش-1  های این سایت در سه موضوع کالن: نخجیر است؛ و قابلیترفتارشناسی غار چال

شناسی؛ مورد ارزیابی دانش مخاطرات و مخاطره -3دشگری؛ های گرزیرساخت -2ژئومورفولوژی؛ 

بیانگر استعداد باالی ابعاد علمی و دانش ژئومورفولوژی با کسب  نتایج مطالعهقرار گرفته است. 

با کسب مجموع  های گردشگری،مقابل، زیرساخت( است. در60)ازحداکثر 5/51متیاز مجموع ا

(، 100)ازحداکثر  34( و موضوع محافظت با کسب مجموع امتیاز 70)از حداکثر 5/25امتیاز 

ویژه حالی است که جامعة بومی به. این درگذراندحاضر مراحل اولیة چرخة مدیریتی خود را میدرحال

کمک رویکردهای یافته، بهانبرداری سازمروستاها و شهرهای مجاور )محالت، نراق و...( قادر است، با بهره

 های توسعة پایدار، روستاها و شهرهای کوچک این منطقه را توسعه بخشد.علمی و آگاهانه و احداث زیرساخت

شناسی، مناطق کارستیک، غار ژئومورفوسایت، پایداری محیط، مخاطره :ی کلیدیهاواژه

 نخجیرچال

                                                           
 مدرس، تهراناستادیار و عضو هیئت علمی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت .1

)ایمیل: مدرس، تهران دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، دانشگاه تربیتنویسندة مسئول: . 2
h.amouniya@modares.ac.ir(  

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، دانشگاه خوارزمی، تهران  3

.5 Geodivercity  

.6 Geoconservation 

.7 Geointerpertion  
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 مقدمه 

گردشگری، اولین شرط توسعة گردشگری در یک های در دانش گردشگری، وجود جاذبه

شود که متناسب با سطح جذابیت خود، از مقیاس محلی تا جهانی، گردشگران منطقه قلمداد می

ویژه در جامعة محلی و روستاهای کند و سبب توسعة اقتصادی، بهرا به سوی خود جلب می

زند ساختار این ها دامن میبرد و توسعة پایدار این پدیدهشود. آنچه بر پیشمجاور، می

تواند انگیزة هاست؛ زیرا، ساختار گردشگریِ یک مکان دربرگیرندة عواملی است که میپدیده

ریزی برای آن مکان فراهم آورد )قربانی و بیشتری برای ارتقای تقاضای گردشگری یا برنامه

مند است که الزم امساختاری نظ های گردشگری اساساً مبتنی برقابلیت(. 2: 1389همکاران، 

، 1ای، از آن اطالع داشته باشد )فنلاست توریست، در زمینة شرایط گردشگری و مفاهیم پایه

 کند.جلب می را گردشگران خود نظر جذابیت مقیاس با متناسب (؛ ساختاری که5: 1999

: 1391همکاران، است )یمانی و  مهم و شرط الزم هاپدیده این انداز و ساختارزمینه، چشمدراین

89.)  
ویژه دانش ژئومورفولوژی( و علوم زمین )به مبتنی برای رشتهژئومورفوتوریسم دانشی میان

ترین اهداف آن ارزیابی جامع پتانسیل و ساختار مدیریتی گردشگری است که از اساسی

ومورفیک( های ژئ)مکان 2(. ژئومورفوسایت164: 1391ها است )مقیمی و همکاران، ژئومورفوسایت

نوعی تناسب مفهومی با شود که بهمی مفهومی نسبتاً جدید در دانش ژئومورفوتوریسم محسوب

دارد. میراث ژئومورفیک در سطح زمین گسترده شده است و ابعاد متنوعی از  3میراث ژئومورفیک

گی، های گردشگری از قبیل فرهنگیرد؛ که سایر جاذبهها و فرایندها را دربرمیمکانیزم فرم

تواند بر توانمندی شناختی و زیستی، میهمراه تنوع زمینتاریخی، مذهبی و...، در نقش مکمل، به

تواند پلی بین تحقیق علمی، ترکیب های آن بیفزاید. دراین چارچوب، ژئومورفوسایت میو ارزش

ی در های هنری باشد. همچنین عناصر طبیعی و فرهنگها و نشانهو یکپارچگی فرهنگی، ویژگی

یابی ترکیب منظور کاربرد مطالعات علمی و ارزشانداز، بهاین رویکرد جدید، برای مطالعة چشم

هایی ها، مورفوسیستم(. به بیان دیگر ژئومورفوسایت222: 2011و همکاران،  4شده است )لوگری

 باشند. ارزش یکهستند که نتیجة عوامل فعال بیرونی و غیرفعال درونی در یک منطقه می

های گردشگری، بسیار دلیل توجه به محافظت از آن برای آینده و تجمع سرمایهژئومورفوسایت، به

شود دو عنصر مهم دارد: ارزش علمی هایی که به یک ژئومورفوسایت داده میزیاد است. ارزش

ازنظر ماهیت، زیبایی و...؛ ارزش مکمل شامل ارزش تاریخی و فرهنگی، محیطی، اقتصادی، زیبایی 

                                                           
.1 Fennel 

2. Geomorphosite 

.3 Geoheritage 

.4 Lugeri Lugeri  & Amadio &  Bagnaia & Cardillo & Lugeri 
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اهمیت  3(. گراندیگارد151: 2011، 2و سورپ ؛ فیلیت1161: 2011و همکاران،  1)کومانسکو

داند و برخی ژئومورفوسایت را در نقشی که در شناسایی تاریخچه و بازسازی تاریخ زمین دارد می

های فرهنگی و تاریخی و اکولوژیکی و اقتصادی نیز تأکید به ارزش 4دیگر مانند پیاسنته و پانیزا

گیرد قرار می موردتوجهطورکلی آنچه در این عرصه، بیشتر (. به32: 1389کنند )مختاری، می

های توسعة اقتصادی، به قوانین محافظتی دیدگاه ترکیبی است که عالوه بر فراهم کردن زمینه

تواند تهدیدی بر پایداری گردشگری باشد؛ زیرا بسیاری نیز توجه دارد. توجه صرفًا اقتصادی می

برخی مانند اشکال اندازها ممکن است، در اثر استفاده، آسیب دیده و از بین بروند. از این چشم

 بینند.  ها، اشکال درون غار و... خیلی زود آسیب میکارستیک درون غارها، فسیل

های گردشگری مدیریت و فعالیتها بیشتر نتیجة ناآگاهی و سوءاساسأ تخریب ژئومورفوسایت

(. این مسائل، ضرورت و جایگاه محافظت میراث 7: 2010و همکاران،  5لیونگنادرست است )سای

تواند به اشکال گوناگونی مانند ایجاد موانع می کند. محافظت میراث زمینزمین را آشکار می

شده مثل ، ایجاد قوانین و تمهیدات محافظتی، تعیین مناطق محافظتفیزیکی در ژئومورفوسایت

ها های علمی ژئومورفوسایت( و نیز تقویت ارزش289: 2011، 6رانها )ژوسلی و همکاژئوپارك

ها محافظت و ارتقاء و ترویج فرایندها ها و سیاستاصلی این روشگیرد که درنهایت هدف صورت 

 (. 49: 2011 ،7های ژئومورفیک است )مارانو نمونه

احی و اجرا شده است های جامعی طربودن این دانش، مدل توجهقابل علتدر دهة اخیر، به

های ارزیابی توانمندی طورکلی، در تدوین مدلها ارائه کند. بهتا ارزیابی جامعی از ژئومورفوسایت

ها در جهان، دیدگاهی سیستمی حاکم است و این رویکرد همچنان در حال ژئومورفوسایت

 رب و پیمایشاساس تجاهای بومی، بربازنگری و اصالحات ساختاری است. عمدتًا طراحی مدل

بر جامعیت ورفوتوریسم فراهم سازد تا، عالوهت ژئومتواند روند جامعی را در مطالعامیدانی، می

ها متناسب با سطح تعادل ژئومورفیک مورد اصول گردشگری پایدار، روند محافظت سایت

 (.20: 1393همکاران،  برداری قرار گیرد )صفاری وبهره

های فرد در دانش ژئومورفولوژی، جاذبهاندازی منحصربهمهای متنوع، با چشیکی از محیط

از  عنوان ژئومورفوسایتهایی بههای کارستیک است که در تشکیل لندفرممربوط به سیستم

های رسوبی ای برخوردار است. فرایندهای کارستی یا انحاللی در برخی از سنگجایگاه برجسته

شود که در برابر انحالل حساس هستند، اعمال می های آهکی )کربناته( و تبخیری،مانند سنگ

حدود  (.80: 1383گردد )محمودی، میهای خاصی موسوم به کارست ایجاد ناهمواری منجربهکه 

دهد و کارستی تشکیل می های کربناته وهای سطحی سنگدرصد از سطح ایران را رخنمون 11

                                                           
.1 Comanescu & Nedelea & Dobre 

.2 Fiulet & Sourp 

.3 Grandigard 

4. Panniza and Piacente 

.5 Sai leung & Jiangfeng &  Shiming & Youngi 

.6 Joseli  &  Eliane &  Denise 

.7 Maran 
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: 1387شود )رضایی و نخعی، محسوب میها از منابع مهم آب های آب موجود در این سنگسفره

اندازها، موجودات، انرژی، کارست، سیستمی دینامیک و ترکیبی از چشم طورکلی سیستم(. به11

آب، گاز، خاك و سنگ بستر است که تغییر هریک از موارد یادشده بر کل سیستم مؤثر خواهد 

صادی، علمی، آموزشی، تفریحی های اقتاندازهای کارستی متشکل از ارزش(. چشم18بود )همان:

ساحلی، حساسیت باالیی اندازهای حال این نواحی، مثل چشم. درعینشناسی هستندو زیبایی

(؛ زیرا در برابر انواع 21: 1389رفتار، ها بسیار ضروری است )خوشدارند و مدیریت محافظتی آن

شناختی، علت جنبة زیباییهاندازها امروزه، بشوند. این چشممخاطرات محیطی سریع تخریب می

منابع طبیعی، محیطی، شود که از جهات گوناگون زیستمجموعة طبیعی با ارزشی قلمداد می

(. بنابراین 87: 1381گیرد )زنگنه اسدی و دیگران، خا  قرار می موردتوجهصنعت گردشگری و... 

توان در سه گروه علمی، انسانی، های متعددی دارند که میویژه غارها، ارزشمناطق کارست، به

های متنوع رغم وجود ژئومورفوسایتدر ایران به (.23: 1389رفتار، اقتصادی خالصه کرد )خوش

های ها و جنبهژئومورفوسایت ق کارستیک، در زمینة ارزیابی قابلیتفرد مناطو جذاب و منحصربه

سازی الگوها مندی وجود ندارد. بنابراین پیادهمحافظت از آن و پایداری آن، روند نظام مدیریتی،

محافظت  مبتنی برفرهنگی، اقتصادی و...،  های علمی،های جامع ارزیابی، در توسعة ارزشروش و

ژئومورفیک و توسعة اقتصادی جامعة بومی، فرایندی ضروری در راستای توسعة میراث و مناطق 

های اقتصادی، محافظت از میراث(؛ زیرا برقراری توازن 286: 2005، 1پایدار است )رینارد و پانیزا

اندازهای ارتقای کیفیت چشمشغلی، هایفرصتطبیعی، جلوگیری از تخریب محیط، ایجاد 

 (79: 1388 دیگران،است )نگارش و  ین نوع مطالعهفرهنگی از نتایج ا

ای را در یک محوطه توریستی این که هر مدل معیارهای ویژه علتدر این نوشتار، به

که، در چارچوب ارزیابی جامع از  شودارائه  تالش شده تلفیقی از معیارهای ارزیابیدربردارد، 

ویژه های ارزیابی، بههای مدلها و تفاوتطریق تحلیل تشابههای کارستیک، و نیز ازمورفوسایتژئو

های مختلف این امکان را دیگر تلفیق مدلعبارتبهمتناسب با شرایط منطقة مورد مطالعه، باشد. 

ترین معیارها انتخاب شود و در فرایند مورد مطالعه، مناسب دهد، تا مطابق با شرایط محدودةمی

رو تالش شده است ارزیابی جامعی مبتنی نایط مطلوبی فراهم شود. ازمدیریتی این مناطق شرای

نیازهای توریستی منطقه با تأکید بر ابعاد علمی، اقتصادی، زیست محیطی، مدیریتی انجام  بر

 شود.
   

 پیشینة مطالعاتی

در یک دهة گذشته رابطة مطالعات ژئومورفوژیک با گردشگری، در قالب بررسی عملکرد 

پژوهشگران و محققین قرار  موردتوجهمورفوژنتیک مرتبط با مسائل ژئوتوریسم،  هایسیستم

ویژه در های بومی متنوعی، بهگرفته است. امروزه این دانش در روند تکاملی قرار دارد و مدل

                                                           
.1 Reynard and Panizza 
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های ژئومورفوسایت (، در ارزیابی2005) 1شود. پرالونگکشورهای اروپایی، طراحی و اجرا می

کوهستانی چامونیکس در سوئیس، معیارهای ارزیابی را به دو بخش تقسیم کرده است. منطقة 

اقتصادی و  ـ فرهنگی، اجتماعی ـ معیارهای ژئومورفولوژی مانند زیبایی ظاهری، علمی، تاریخی

گذاری هر کدام از این معیارها که با ارزش وری؛وری مانند میزان و کیفیت بهرهمعیارهای بهره

( با استفاده از دو عیار 2007و دیگران )2یرادشگری منطقه محاسبه شده است. پریی گرهاقابلیت

اصلی ژئومورفولوژی )شامل معیارهای علمی و مکمل( و مدیریتی )شامل معیارهای استفاده و 

محافظتی(، به ارزیابی ژئومورفوسایتی در پارك ملی مونتشینو در پرتغال پرداختند. رینارد و 

(، در دو بخش اصلی عیار علمی )محافظت، شرایط شاخص بودن، کمیابی، 2007همکاران )

های درة بلنیو جغرافیای دیرینه( و مکمل )اکولوژیکی، زیبایی، فرهنگی، اقتصادی(، ژئومورفوسایت

(، با تعیین یک روش ارزیابی در قالب 201،1در سوئیس را ارزیابی کردند. فیلیت و سورپ )

های پارك ملی های مدیریتی و گردشگری، به ارزیابی ژئومورفوسایتارزش مبتنی برمعیارهای 

اساس ( با طراحی یک مدل ارزیابی بر2011و همکاران ) 3پیرنه در فرانسه پرداختند. فاسیالس

ژئوپارك های ژئومورفوسایتهای علمی، محافظتی، گردشگری، ارزش مبتنی برشش معیار اصلی 

پنج  مبتنی بربا تعیین مدلی ( 2011بی کردند. کومانسکو و همکاران )در یونان را ارزیا 4سیلوریتیس

های درة ویستا در ، به ارزیابی ژئومورفوسایتشناختی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتیارزش علمی، زیبایی

های منطقة شمال اسپانیا را بر پایة ژئومورفوسایت( 2011و همکاران ) 5رومانی پرداختند. بروشی

عنوان یک منبع های علمی، پتانسیل استفاده بهی کیفیت ظاهری و ذاتی و جنبهسه بخش اصل

و  6فرهنگی و گردشگری و آموزشی،  تهدیدات بالقوه و نیازهای محافظت ارزیابی کردند. وارونا

ویستوال در لهستان را با طراحی مدلی خانه های ژئوپارك درة رود( ژئومورفوسایت2014همکاران )

گانه شامل: ارزش علمی، آموزشی، کارکردی، محافظتی، گردشگری، یارهای پنجمع مبتنی بر

 مبتنی بر( با انجام پژوهشی نظری به طراحی مدلی 2015) 7هاارزیابی کردند و درنهایت بریلی

ارزیابی کّمی ارزش علمی، ارزیابی کیفی کاربری آموزشی بالقوه، ارزیابی کّمی کاربری گردشگری 

 کّمی محافظت و خطر تخریب پرداختند.بالقوه، ارزیابی 
 

 معرفی منطقة مورد بررسی

 2درجه و  34دقیقة طول شرقی و  45درجه و  50نخجیر در موقعیت جغرافیاییغار چال

دقیقة شمالی در استان مرکزی و شهرستان دلیجان واقع شده است. این غار در یازده کیلومتری 

گردی ن ایرانو اکنون زیر نظر کارشناسان سازما شمال دلیجان و نزدیکی شهر نراق قرار دارد

                                                           
.1 Pralong 

2. Pereira 

.3 Fassoulas 

.4 Psiloritis 

5. Bruschi 
.6 Warowna 

.7 Brylyha 

mailto:jwarowna@umcs.pl
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آب دلیجان، در اواخر  گیرد. این غار را سازمانبرداری قرار میمورد بهره برای اهداف توریستی

های دهانة آن کشف کرد ، در اثر انفجاری در نزدیکی1367سال 

(deserts.comhttp://www.iran( . 

محلی و غارنوردان مجرب  این غار، یک شاخة اصلی و چند شاخة فرعی دارد که تاکنون افراد

تا ده  شود حدود هشتبینی میکنند و پیش اند حدود ده کیلومتر ازآن را شناساییتوانسته

شناسایی  هزارمتر در محوطة درونی این مجموعهق داشته باشد. تاکنون بالغ بر دوکیلومتر عم

دیوارها و سقف آن از  تزیینات بلوری و اسفنجی کف و است که عموماً کریستالیزه بوده وشده 

های آب، راهروهای طوالنی، های موجود جهان است. تاالرهای متعدد و حوضچهترین نمونهناب

ی در های بلورین و بسیار متنوع و زیبا و حتمسیرهای مشکل در برخی از نقاط چکنده، چکیده

درصد از بدنة غار پوشیده از چکنده و 95فرد از خصوصیات آن است. حدود نقاطی منحصربه

 افزاید. درصد باقیمانده سنگی است که این خود بر زیبایی غار می5چکیده است و فقط 

ستون نام نخجیر از تاالرهای مختلفی تشکیل شده است. زیباترین تاالر آن، چهلغار چال

کننده پوشیده شده است. از دیگر های خیرههای مختلف و رنگاع چکیده و چکندهدارد که با انو

ها اشاره توان به تاالر سفره عروس، دریاچه، برزخ، باغ وحش و تاالر زیباییتاالرهای این غار می

های تزیینی با اشکال متنوع مانند عقاب، کرد. در گنجینة شگفتی این غار اسرارآمیز، سنگ

الجثه بلورین ایجاد شده است که بیشتر از های عظیموزن، انسان، کبوتر و تندیسپشت، گالك

جنس آهک است. وجود یک دریاچه در بخش انتهایی و زیردست غار، که دیواره و سقف و 

های عجیب محاصره کرده، زیبایی زایدالوصفی به این غار داده های اسرارآمیز آن را سنگپیکره

هوای درونی غار در فصول تابستان و زمستان یکی دیگر از عجایب این غار  طبیعیاست. تهویة 

گاه در این مجموعه، انگیز است؛ در تابستان خنک و در زمستان گرم است و هیچشگفت

آمیزی جذاب، در شوند. رسوبات دولومیتی با رنگرو نمیبازدیدکنندگان با کمبود اکسیژن روبه

های های مرجانی و مخروطهای بلورین و کریستاله و باغز اسفنجاتمام غار، پتانسیل عظیمی 

 . )http://www.irandeserts.comشکل و... را خلق کرده است )کلمیگل
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 نخجیرهای دسترسی غار چالموقعیت جغرافیایی و راه: 1شکل 

 
 منبع: نگارندگان       

 

 رشد در سقف غارشکال استالگتیت درحالا :2شکل

 
 

 نخجیرایی دیگر از درون غار چال: نم3شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری                              
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 ها مواد و روش

نظر هدف، ها، میدانی و ازگردآوری دادهاظ لحیم تحقیق، کّمی و بهلحاظ پارادااین پژوهش، از

طورکلی روش گردآوردی تحلیلی استوار است. بهـ  کاربردی است که بر پایة روش توصیفی

شود. در این پژوهش، برای اطالعات در این پژوهش، به دو دستة اسنادی و میدانی تقسیم می

حدودة مورد مطالعه، ابتدا با ای مبه هدف موردنظر، پس از بررسی میدانی و کتابخانه یابیدست

ها از لحاظ های ارزیابی شناسایی شدند که به شناخت آنهای پیشین مدلبررسی پژوهش

 ها، معیار متناسب، با تلفیق مدل(. در مرحلة بعدی4ها منجر شده است )جدولها و تشابهتفاوت

ی در ارزیابی شناسبا منطقة مورد مطالعه شناسایی شده و درنهایت به موضوع مخاطره

اساس نخجیر برها انجامیده است. شایان ذکر است که معیارهای متناسب با غار چالژئومورفوسایت

بازدیدهای میدانی، مصاحبه با بومیان و کارشناسان و راهنمایان غار، مطالعات گردشگری پایدار، 

صورت وهش بههای کارستیک شناسایی شده است. در زیر مراحل انجام پژغارشناسی و سیستم

 ای و با تفصیل بیشتر شرح داده شده است.مرحله

 

 هاهای ارزیابی ژئومورفوسایتمقایسة ساختاری مدل -1

 
 هاهای آنها و تفاوتهای پرکاربرد و تشابه. ساختار اصلی برخی از مدل4جدول 

هاساختار و عناوین اصلی پنج مدل پرکاربرد ارزیابی ژئومورفوسایت  

 پرالونگ

 (2005)سوییس 

 یراپری

 (2007)پرتقال 

 فاسیلوس

 (2011)یونان 

 بروشی

 (2011)فرانسه  

 کومانسکو

 (2011)لهستان  

 اساس دوبخش اصلی:بر

معیارهای ژئومورفولوژی: 

ظاهری، علمی،  بایی  زی

ــــــخــــــی ــــــاری -ت

عی و  تمــا ج گی،ا ن ه فر

 اقتصادی

هره ب عیــارهــای  وری: م

وری و کیفیت میزان بهره

 وریبهره

دو بخش اصــلی: اســاس بر

معیــارهــای ژئومورفولوژی: 

ـــامل معیارهای علمی و  ش

 مکمل

معیارهای مدیریتی: شــامل  

 معیارهای استفاده و حفاظی

ــش معیار بر ــاس ش اس

لی  بر اصـــ نی  ت ب م

ــمــی، ارزش ــل ــای ع ه

 محافظتی ، گردشگری.

سه بخش اصلی: کیفیت  بر پایة

به های ظاهری و ذاتی و  جن

علمی، پتانســـیل اســـتفاده به 

فرهنگی،  بع  ن م نوان یــک  ع

ـــی و  موزش گری،  آ ـــ گردش

های  یاز بالقوه و ن یدات  هد ت

 محافظتی

نج ارزش بر پ ـاس  ــ اس

شــناختی،  علمی، زیبایی

ـادی،  ــ فرهنگی، اقتص

 مدیریتی.

هاهای مدلتشابه  

ختار جامعی های ارائه شده، ساهمة این مدل

برداری )یا ژئومورفولوژی( و بهره ارزیابی علمی مبتنی بر

 یا کاربردی )موضوع محافظت( دارد. 
 

 هاهای مدلتفاوت

های متفاوت با مفاهیم یکسان گذاریتوان دید نامترین تفاوتی که از هر مدل میمهم

ها روایت خاصی از معیارهای ارزیابی خود ارائه داده دیگر همة مدلعبارتاست. به

 اند. 

معیارهای تعریف شده در هر مدل متناسب با منطقة ویژة خود طراحی شده است 

مثال پرالونگ عنواننه همراه با قلعه تاریخی و...(. به)دره یخچالی، پارك ملی، پادگا

ها در مدل خود بحث مذهب  را یکی از معیارهای مکمل درنظر دارد اما در سایر مدل

ها معیارهایی ویژة مناطق خود این موضوع مطرح نشده است. بنابراین بعضی مدل

 اند. طراحی کرده

 منبع: نگارندگان
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 مطالعهن معیارهای متناسب با منطقة موردارزیابی و تعییهای تلفیق مدل -2

 افزایی ژئومورفولوژی دانش 2-1
 

شناختی موضوعی موضوع انحصاری یا کمیابی یک پدیدة زمین کمیابی پدیدة ژئومورفولوژی:

ای دهد. در این معیار، کمیابی پدیده در سطوح منطقهها را افزایش میاست که ارزش و عیار پدیده

عبارت بهتر، هرچه نادر بودن یک پدیده بیشتر باشد شود. به)استانی( و ملی یا جهانی ارزیابی می

 کند.      را از سراسر کشور و یا حتی جهان به سمت خود جذب میتورها و گردشگران بیشتری 

شناختی، از قبیل تنوع فرایندهای این موضوع بیانگر تنوع زمین ژئودایورسیتی:

آمیزی و... است، که عالوه بر پیچیدگی ارزش دهندة دینامیک درونی و بیرونی، رنگتشکیل

 دهد.  افزایی علوم زمین را ارتقا میدانش
 

شناختی هرچه برای یک پدیدة زمین گردشگران:ارزش آموزشی علوم زمین برای

مثال، اگر بتوان به عنوانتر باشد از ارزش آموزشی بیشتری برخوردار است. بهگردشگران قابل فهم

سازی کرد، ارزش آموزشی بیشتر خواهد کمک یک فرم فرایندهای بادی و یخچالی و... را شبیه

 شد.  
 

آمیزی و این معیار سطح زیبایی سایت را از منظر علمی و نیز تنوع رنگ اسی:زیبایی شن

 کند. فرم پدیده ارزیابی می
 

یک پدیدة ژئومورفوسایت، هرچه بهتر بتواند قابلیت رؤیت گردشگران را بدون  قابلیت رؤیت:

 در مسافت بسیار فراهم کند، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.   رویتحمل سختی و پیاده
 

افزایی تواند بر ارزش دانشانتشار تحقیقات علمی یک ژئومورفوسایت می علمی:مطالعات 

ها و شبکة جهانی اینترنت سایتاشد. مثالً، شرح بیشتر از یک پدیده در وبیک پدیده تأثیرگذار ب

 دهد.ها را ارتقا میگرفته از زوایای مختلف ارزش و عیار پدیدهو نیز تحقیقات علمی صورت
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 های دانش ژئومورفولوژیارزش :5جدول 

های دانش ارزش

 ژئومورفولوژی

 میزان ارزیابی:

5/7-10 

 ارزیابی:میزان 

5-5/7 

 میزان ارزیابی:

5/2-5 

 میزان ارزیابی:

0-5/2 

کمیابی پدیدة 

 ژئومورفولوژی

فرد پدیدة منحصربه

 جهانی

فرد پدیدة منحصربه

 ای )خاورمیانه(منطقه

فرد پدیدة منحصربه

 ملی )ایران(

فرد در پدیدة منحصربه

 سطح منطقه

شناختی تنوع زمین

 )ژئودایورسیتی(

فرایندهای تنوع عالی 

 زاشکلدرونی و بیرونی
 فاقد تنوع در سطح متوسط در سطح خوب

ارزش آموزشی دانش 

 زمین برای گردشگران

ای تیپیک برای نمونه

 کارشناس علوم زمینغیر

ای تیپیک  برای نمونه

 کارشناس علوم زمین

ای معمولی برای نمونه

غیرکارشناس علوم 

 زمین

ای معمولی برای نمونه

 علوم زمینکارشناس 

 ضعیف متوسط خوب عالی شناسیزیبایی

 ضعیف متوسط خوب عالی قابلیت رویت

 مطالعات علمی
انتشار تحقیقات در 

 سطح جهانی

انتشار تحقیقات در 

 سطح ملی

انتشار تحقیقات در 

 سطح استانی

انتشار تحقیقات عدم

 علمی

 منبع: نگارندگان

 

 های خدماتی گردشگری زیرساخت 2-2

موضوع خدمات گردشگری از موارد بسیار ضروری و کاربردی  رسانی گردشگری:خدمات

 بهداشتی، مراکز فروش تغذیه،  برای ارتقای توسعة گردشگری است. مواردی نظیر وجود سرویس

 ترین اقدامات تحقق توسعة گردشگری است.از ابتدایی
 

موضوع که آگاهی، گام نخست  به اینباتوجه سطح خدمات شناسایی )بروشور، تابلو، ...(:

 مبتنی بردر موضوع توسعة اقتصادی و محافظت میراث زمین است، ضروری است خدماتی 

شناخت میراث زمین فراهم شود. مواردی از قبیل بروشور، نصب تابلوهای راهنما و نیز استفاده از 

 های نوین ازجملة این موارد است.   فنّاوری
 

یکی از موارد قابل توجه در موضوع توسعة گردشگری،  رینی:تقویت اقتصاد محلی و کارآف

های گردشگری ایجاد پویایی در اقتصاد محلی و بومی برای مراکز سکونتگاهی پیرامون سایت

شود که در بررسی است. این موضوع ازجمله عوامل مؤثر در تثبیت جمعیت روستایی محسوب می

  گیرد.  ژئومورفوسایت مورد ارزیابی قرار می
 

های های هموار )جادة اصلی و فرعی( و یا راهطریق راهموضوع دسترسی، از نحوة دسترسی:

 دهد.تأثیر قرار میهای گردشگری را تحتهای شوسه(، تحقق زیرساختالعبور )جادهصعب
 

این معیار وضعیت بازدیدکنندگان فعلی از پدیده را  میزان تقریبی بازدیدکنندگان در سال:

دو جهت توسعة اقتصادی و محافظت از میراث شمار کّمی بازدیدکنندگان، از هر کند.میارزیابی 

 زمین از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  
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توان این موضوع که در چه زمانی از سال می اقلیمی گردشگری: -های محیطیمحدودیت

ها فقط در برخی سایتاز ژئومورفوسایت دیدن کرد قابل توجه است. بدیهی است بعضی ژئومورفو

ها و مناطق خشک( و برخی در تمام ایام سال قابل استفاده ایام قابل گردشگری است )بیابان

 است. 
 

گردشگری فعلی، از نظر  این موضوع به نحوة برگزاری تورهای برگزاری تورهای گردشگری:

 کمّیت و کیفیت، توجه دارد

 
های خدماتی گردشگریزیرساخت :6جدول  

های خدماتی زیرساخت

 گردشگری

 میزان ارزیابی:

5/7-10 

 میزان ارزیابی:

5-5/7 

 میزان ارزیابی:

5/2-5 

 میزان ارزیابی:

0-5/2 

 رسانی گردشگریخدمات
 دائمی در فاصلة

 کیلومتر 10

 دائمی در فاصلة

 10بیشتر از 

 کیلومتر

در ایام خا  در 

 کیلومتر 10 فاصلة

در ایام خا  در 

 10فاصلة بیشتر از 

 کیلومتر

سطح خدمات شناسایی )بروشور، 

 تابلو....(
 ضعیف متوسط خوب عالی

تقویت  اقتصاد محلی و 

 آفرینیکار
 ضعیف متوسط خوب عالی

 نحوة دسترسی
از طریق جادة 

 اصلی

از طریق جادة 

 فرعی

از طریق جادة 

 شوسه
 دسترسی محلی

میزان تقریبی بازدیدکنندگان در 

 سال

بیش از یک 

 میلیون نفر

هزار تا  100بین 

 میلیون نفریک

 100هزار تا  10بین 

 هزار نفر

هزار  10کمتر از 

 نفر

اقلیمی ـ  های محیطیمحدودیت

 گردشگری

فاقد محدودیت 

 فصلی

دیدار در قابل

 بیشتر فصول سال

محدود به فصول 

 خا 

محدود به روزهای 

 خا 

 برگزاری تورهای گردشگری
های در تمام ماه

 سال

چندباره برگزاری 

 در طول سال

ایام  برگزاری در

 خا  )نوروزی و ...(
 فاقد تور گردشگری

 منبع: نگارندگان

 

 هاشناسی در ارزیابی ژئومورفوسایتمخاطره -3

ویژه گردشگری پایدار، عوامل متعدد و این موضوع، که در ترسیم ساختار گردشگری، به

بینی و ارزیابی واکنش بین، پیشایناست. درای باید ارزیابی شود، موضوعی ضروری جانبههمه

های گردشگری )مانند های ژئومورفیک، در برابر فرایندهای انسانی نظیر احداث زیرساختمحیط

ضروری است؛  برداری آگاهانه گردشگران(، نیزهها و یا نحوة بهردسترسی به ژئومورفوسایت هایراه

ایت، امنیت گردشگری را نیز با مشکل مواجه چراکه ممکن است عالوه بر تخریب تدریجی یک س

طورکلی هنر یک ژئومورفولوژیست آن است که، با اشراف و آگاهی بر عوامل سازد. به

آن  بینی کند و بر پایةمورفودینامیک طبیعی، واکنش محیط در برابر عملکردهای انسانی را پیش

راهبردهای برخورد با محیط، حل مشی و سیاست و تر مسائل را، با تدوین خطو با دیدی جامع
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عات ژئوتوریسم (. این موضوع در زمینة مطال261: 1389آبادی و همکاران، نجفکند )مهدوی

توجه است و موضوعی است که بر محافظت میراث زمین و گردشگری پایدار پایدار بسیار قابل

مورفولوژیک در ارزیابی تأکید دارد. در شکل زیر مدلی مفهومی، از جایگاه و اهمیت مخاطرات ژئو

 ها، طراحی شده است. ژئومورفوسایت
 

 ها مدل مفهومی جایگاه مخاطرات ژئومورفولوژیک در ارزیابی ژئومورفوسایت: 4شکل 

 منبع: نگارندگان

 
های برابر مخاطرات ژئومورفولوژیک )ناسازگاریها درفوق ارزیابی ژئومورفوسایت شکل مطابق

شده و احتمالی( در دو بخش اصلی جلوه خواهد داشت: بالیای محیطی؛ پایداری محیط. بینیپیش

 مبتنی برریزی گردشگری به حاالت بالقوه و بالفعل برنامهتوان گفت باتوجهاساس میبراین

ها یکی از این گران و... در ژئومورفوسایتزمین، درجة آگاهی و تجهیزات گردشمحافظت میراث 

های باید در مدلجمله معیارهای مهمی است که می. این موضوع ازوجود خواهد آمددو وضعیت به

 و ارزیابی قرار گیرد.  موردتوجهها ارزیابی جامع از توانمندی ژئومورفوسایت

لمی و مکمل تشکیل خش اساسی عها از دو بهای ارزیابی ژئومورفوسایتطورکلی، مدلبه

شود، مخاطرات محیطی که ژئومورفوسایت نوعی مجموعه فرم و فرایند تلقی میشود. ازآنجامی

تواند در ساختار مدل که می معیارهای مؤثری است ازجملهویژه مخاطرات ژئومورفولوژیک به

ویژه مخاطرات به ،یعیالشعاع مخاطرات طبمعیارهای مهم تحت ،7جدول توجه قرار گیرد. در مورد

 ها مشخص شده است در یک مدل جامع ارزیابی ژئومورفوسایت ،ژئومورفولوژیک

ها مورفوسایتهای ارزیابی ژئوویژه ژئومورفولوژیک در مدلاگر موضوع مخاطرات طبیعی به

دیدن گردشگران از خطرات ها و نیز آسیبخریب ژئومورفوسایتدیدن و ترا از دو جنبة آسیب
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توان استنباط کرد موارد ها میاز انواع مدلها مدِّنظر قرار دهیم، آنچه تمالی ژئومورفوسایاحت

 مندرج در جدول زیر است:  

 
 هاهای ارزیابی ژئومورفوسایتشناسی در مدلبه مخاطرهط: عیارهای مربو7جدول

های دانش ارزش

 ژئومورفولوژی

 میزان ارزیابی:

5/7-10 

 میزان ارزیابی:

5-5/7 

 میزان ارزیابی:

5/2-5 

 میزان ارزیابی:

0-5/2 

برداری فعلی از شدت بهره

ظرفیت یک 

 ژئومورفوسایت

برداری متناسب با بهره

 ظرفیت سایت
 متوسط

از شدید و بیش

 ظرفیت

خیلی شدید و 

 رویهبی

درجة مقاومت کلی 

 ژئومورفوسایت

مقاومت باال و نامحدود 

 و فاقد شکنندگی
 مقاومت متوسط

کم و تخریب مقاومت 

 در طی چند سال

بسیار شکننده و 

تخریب در مدت 

 کوتاه

تمهیدات محافظتی  

 )پایدارسازی محیط(
 بدون محافظت محدود و ابتدایی نا محدود کامل

تعداد بازدیدکنندگان از 

 یک ژئومورفوسایت

میلیون نفر بیش از یک

 در سال

هزار  500تا  100بین 

 نفر در سال

هزار  100تا  10بین 

 نفر در سال

هزار 10کمتر از 

 نفر در سال

سطح آموزش و آگاهی 

گردشگران از حساسیت 

 ژئومورفوسایت

آموزش کامل از 

حساسیت یک 

 ژئومورفوسایت

طریق آموزش صرفًا از

 راهنما

طریق آموزش صرفًا از

 ابزار فیزیکی
 فاقد آموزش

رسانی از حساسیت  اطالع

 ژئومورفوسایت

های طریق شبکهاز

 جهانیسراسری و 

های طریق شبکهاز

 ملی

های طریق شبکهاز

 ای)استان(منطقه

های طریق شبکهاز

بومی و محلی 

 )شهرستان(

میزان اثرگذاری مخاطرات 

طبیعی و ژئومورفولوژیک 

 بر گردشگران

 غیرقابل کنترل کنترل نشده حدودی کنترل شدهتا فاقد تهدید خطر

قوانین مربوط به اقدامات 

 برداریبهرهمحافظتی و 

قابل استقاده با قوانین 

بینی استفاده پیش

 شده

قوانین منع استفاده  با 

های محدودیت

 محافظتی

 قوانین منع استفاده

های بدون محدودیت

 محافظتی

فاقد قوانین 

 محدودیت استفاده

تدوین قوانین محافظتی و 

 برداریبهره

تدوین قوانین مصوب 

 ملی

تدوین قوانین مصوب 

 استانی

تدوین قوانین مصوب 

 محلی
 فاقد وضع قوانین

پذیری میزان آسیب

ها ژئومورفوسایت

 درصورت استفاده

احتمال عدم

 پذیریآسیب

صدمات جزئی و 

پذیر به اشکال برگشت

 ژئومورفولوژیک

صدمه درصورت 

گسترش شبکة 

 نقلوحمل

 تخریب کلی

 منبع: نگارندگان
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 نتایج

 نخجیر  ارزیابی پایداری و توسعه اقتصادی ژئومورفوسایت کارستیک چال

مع نمرات جگانه ارزیابی و های سهنخجیر براساس عیارسنجیدر جدول زیر، ژئومورفوسایت چال

 ها مشخص شد.آن

 
 نخجیرارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت غار چال :8جدول

 منبع: نگارندگان
 

افزایی یا ارزش علمی، که توان گفت سطح عیار دانشدر یک نگاه کلی به جدول فوق، می

است. اما دو عیار دوم یعنی موضوعی بالقوه و طبیعی است، از ارزش و پتانسیل باالیی برخوردار 

ع انسانی است سهم نسبتًا کمتری دارد؛ بنابراین رسانی و محافظت که دو موضوسطح خدمات

شده از سازد. در ارزیابی معیارهای تنظیمریزی و سطوح اجرایی چندجانبه را ضروری میبرنامه

، معیارهای این عیار از سطح امتیاز( 10توان گفت، از حداکثر نمره )افزایی ژئومورفولوژی میدانش

نخجیر، از نظر کمیابی و توان گفت ژئومورفوسایت چالدیگر، میعبارتباالیی برخوردارند. به

زمین برای دانش آموزشی  ارزش ؛7 ،شناختیتنوع زمین ؛9 ،فرد بودن در سطح جهانمنحصربه

های بسیاری پتانسیل 5/7 ،لمیعمطالعات ؛10، رؤیتقابلیت  ؛10، شناسیزیبایی ؛8، گردشگران

 .(5گذاری و تحقق توسعة گردشگری فراهم خواهد ساخت )شکلرا برای سرمایه
 

 افزایی ژئومورفولوژی )ارزش علمی(نمودار ارزیابی شاخة دانش :5شکل

 
 مأخذ:  نگارندگان                   

 ژئومورفوسایت
افزایی دانش

 60ژئومورفولوژی 

های خدماتی زیرساخت

 70گردشگری 
 100شناسیمخاطره

ارزش نهایی 

200 

 5/104 34 5/25 5/51 نخجیرغار چال
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با امتیاز(، درمقایسه 10) رسانی، از حداکثر نمرة مدِّنظرخدمات شدةمعیارهای تنظیم 

؛ سطح خدمات رسانی گردشگری، نظر خدماتشود: ازنسبتاً ضعیف ارزیابی می های علمی،ارزش

؛ میزان 4 ،؛ نحوة دسترسی2 ،؛ تقویت اقتصاد محلی و کارآفرینی1 ،شناسایی )بروشور، تابلو....(

؛ برگزاری 5/7 ،اقلیمی گردشگری ـ های محیطی؛ محدودیت3 ،سالتقریبی بازدیدکنندگان در

های بدون وریهای موردنیاز و نیز بهرهتوجهی به زیرساختاز بی. که نشان7 ،تورهای گردشگری

 (.  6سازماندهی و مبتدی از این سایت است )شکل
 

 های خدماتینمودار ارزیابی شاخة زیرساخت :6شکل 

 
  مأخذ: نگارندگان                          

 

ن گفت، از میان حداکثر تواشناسی نیز میشده از موضوع مخاطرهدر ارزیابی معیارهای تنظیم

های خدماتی از سطح ضعیفی امتیاز(، معیارهای این عیار همانند زیرساخت 10) نظرنمرة مورد

نخجیر، ازنظر معیارهای موردنظر به این شرح است: چالبرخوردار است. ارزیابی ژئومورفوسایت غار 

درجة مقاومت کلی  ؛2، نخجیربرداری فعلی از ظرفیت ژئومورفوسایت غار چالشدت بهره

تعداد بازدیدکنندگان از یک ؛ 2، تمهیدات محافظتی )پایداری محیط( ؛1، ژئومورفوسایت

رسانی اطالع ؛5، یت ژئومورفوسایتسطح آموزش و آگاهی گردشگران از حساس ؛5، ژئومورفوسایت

میزان اثرگذاری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیک بر  ؛5، از حساسیت  ژئومورفوسایت

تدوین قوانین محافظتی و  ؛2، برداریبه اقدامات محافظتی و بهره؛ قوانین مربوط7، گردشگران

توجه است، . آنچه قابل3، هصورت استفادها درپذیری ژئومورفوسایتن آسیبمیزا ؛2، برداریبهره

نخجیر است که درصورت کردن دانش مخاطرات در ارزیابی ژئومورفوسایت چالاهمیت مطرح

خواهد  روروبههایی اساسی تداومِ روند وضع موجود ساختار مدیریتی این محوطه را با چالش

ت، که درصورت رسد، حساسیت باالی این سایت اسنظر میساخت. در این ارزیابی، آنچه مهم به
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بیش از ظرفیت بودن تعداد بازدیدکنندگان و ناآگاهی آنان و اقدامات اقتصادی مخرب، واکنش 

آمیز خواهد بود و باعث تخریب کوتاه مدت این میراث تجدیدناپذیر زمین ژئومورفیک آن مخاطره

 خواهد شد.

 
 شناسینمودار ارزیابی شاخة مخاطره :7شکل

 
 مأخذ: نگارندگان

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های انسانی، محیطی، در محیطهای زیستبا گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و آلودگی

گردی تبدیل به یکی از پرتقاضاترین انواع گردشگری در سطح جهان شده امروزه موضوع طبیعت

ژئومورفیک،  توسعة گردشگری و محافظت از میراث مبتنی براست. ژئومورفوتوریسم، با رویکردی 

های ارزیابی تلفیق مدل مبتنی برهاست. در این نوشتار، به کمک مطالعات پیشین نیز از جملة آن

ها، و نیز شناسابی معیارهایی متناسب با ساختار و وضعیت فعلی توریستی و جامع ژئومورفوسایت

ناسان و راهنمایان اساس بازدیدهای میدانی، مصاحبه با بومیان، کارشنخجیر برمحافظتی غار چال

های کارستیک و...، مدلی متناسب با شرایط غار، مطالعات گردشگری پایدار، غارشناسی و سیستم

های اولیه را برای ها و نیازهای محوطة ژئوتوریستی غار طراحی شد؛ تا بتوان قدمو قابلیت

شناختی کشور ینبها و کمیاب زمریزی و توسعة گردشگری این میراث گرانسازماندهی و برنامه

نخجیر اگرچه در ارزیابی معیار غار چالها در این مدل تلفیقی، ارزیابی برداشت. مطابق با

شناختی، ارزش آموزشی و زیبایی از افزایی ژئومورفولوژی نظیر کمیابی پدیده، تنوع زمیندانش

گذاری ریزی و سرمایههای الزم برای برنامهنوعی پتانسیلبسیار مطلوبی برخوردار است و به سطح
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های خدماتی را در گسترة گردشگری سیستمی و پایدار دارد، در مقابل در دو موضوع زیرساخت

شناسی های محافظتی و مخاطرهدهی نامناسب و...( و زمینهرسانی، کارآفرینی، سرویس)خدمات

ام اجرای قوانین محافظتی و یا حتی معرفی پدیده، رغم تدوین قوانین محافظتی(، در مق)به

فاقد استانداردهای الزم گردشگری که، طوریشده و مؤثری وجود ندارد. بهدهیاقدامات سازمان

همراه ازدحام گردشگران روی سطح اَشکال و اقدامات نسنجیده سیستمی است؛ و این موضوع، به

عالوه ر را درپی خواهد داشت. بهنخجیمدت غار چالمانند ایجاد رستوران درون غار، تخریب کوتاه

های نامناسب بر سطح اشکال درون غار، مانع فرایند رشد برداریمخاطرات طبیعی مانند بهره

توان گفت است. بنابراین میوجود آورده طور مضاعف، بهتهدیدآمیز را، به اشکال شده و عاملی

مانند موانع فیزیکی، تابلوهای هشدار  قدامات فیزیکی)رویکردی که شامل اموضوع ژئوکانسرویشن 

با این ژئومورفوسایت است، شود(، موضوعی بسیار اساسی درارتباطمی و... برای محافظت از پدیده

توجهی به سازد، تا با این نگرش به این مهم پرداخته شود. زیرا بیکه مطالعات آتی را ضروری می

چندانی را  مة توسعة اقتصادی و گردشگری این منطقه، ثباتموضوع پایداری و محافظت در برنا

ساز توسعة اقتصادی همراه نخواهد داشت. این میراث درصورتی زمینهبرای تحقق این مهم به

، در یک نگاه کلی، به نتایج این پژوهشکه با پایدارسازی همراه باشد. باتوجهشود جامعة محلی می

ریزی و توان گفت برنامهالن گردشگری در سطح کشور میگذاری کشناسی سیاستآسیب دربارة

های توسعة اقتصادی در دانش گردشگری، با محافظت میراث زمین )ادراك پایداری( و زیرساخت

ر آن موردتوجه قرار های جامع دویژه برای جامعة بومی، همگام نیست و فرایند نگرشکارآفرین به

بومی و متناسب  هایتواند طراحی مدلبا این موضوع، میجمله راهبردهای مقابله نگرفته است. از

ست زیها به سمت پایداری و پایدارسازی اقتصاد و محیطبا شرایط هر منطقه باشد که از اولین قدم

گونه الگوهای مدیریتی نیازمند توجه و دیگر اجرای اینصورت توأمان خواهد بود. ازسویبه

دیگر دانش عبارتهای علوم جغرافیایی است. بهویژه در گرایشهای برشتهگیری از دانش میانبهره

نوعی ریزی روستایی و... بهای، برنامهریزی ناحیهشناسی، برنامهاقلیم گردشگری، اکولوژی، زمین

ای در رشتهتوان گفت راهبردهای دانش میانمکمل تحقق این اهداف خواهد بود. بنابراین می

افزاری در این افزاری و نرمسازی اقدامات سختهمراه همگامها، بهیتارزیابی جامع ژئومورفوسا

 مسیر، اقدامی سنجیده و مؤثر خواهدبود.   
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