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چکیده	
ــا  ــگری ب ــت گردش ــد صنع ــاخه های جدی ــگری از ش ــا زمین گردش ــم ی ژئوتوریس
درآمدزایــی و ســود اقتصــادی بســیار مناســب اســت. برقــراری تــوازن اقتصــادی 
میــان مناطــق مختلــف، حفاظــت از میراث هــای طبیعــی، جلوگیــری از تخریب 
محیــط، ایجــاد فرصت هــای شــغلی و ارتقــای کیفیــت چشــم اندازهای فرهنگی، 
از جملــه ره آوردهــای مثبــت برنامه ریــزی ایــن نــوع گردشــگری اســت. هــدف از 
این تحقیق، بررســی پتانســیل ژئوتوریســم شهرســتان رفســنجان با اســتفاده از 
ســنجش از دور و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن 
هــدف، از پــردازش تصاویــر ماهــواره ای در کنار مشــاهدات و بررســی های میدانی 
و منابــع اطالعاتــی دیگــری ماننــد نقشــه های زمین شناســی، توپوگرافــی، 
راه هــا، خــاک و گزارش هــای مختلــف اســتفاده شــده اســت. ابتــدا عوامــل 
مؤثــر در ژئوتوریســم از طریــق مطالعــه منابــع متعــدد و مصاحبــه بــا کارشناســان 
ــواره ای،  ــر ماه ــتفاده از تصاوی ــا اس ــه ب ــای اولی ــپس داده ه ــد، س ــخص ش مش
نقشــه های توپوگرافــی، زمین شناســی و بررســی های زمینــی تهیــه و بانــک 
اطالعاتــی آن در سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ایجــاد شــد. در مرحلــه بعــد، 
ــم  ــیل ژئوتوریس ــذاری و پتانس ــش نامه ارزش گ ــه پرس ــا تهی ــل ب ــدام از عوام هرک
بــا روش هم پوشــانی وزنی و فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی مشــخص شــد. 
نتایــج نشــان می دهــد کــه ســنجش از دور و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی در 
بررســی پتانســیل ژئوتوریســم و انتخــاب منطقه هــای مســتعد، کارایــی بســیاری 
دارنــد. همچنیــن شهرســتان رفســنجان پتانســیل نســبتًا خوبــی بــرای انجــام 

ــم دارد. ــای ژئوتوریس فعالیت ه
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واژه های کلیدی:
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ژئو پارک، ژئوسـایت، فرایند تحلیل 

سلسـله  مراتبـی

مقدمه
ــر  ــل مؤث ــگری از عوام ــا گردش ــم ی ــت توریس ــروزه صنع ام
مــی رود.  به شــمار  میــان ملت هــا  روابــط  در گســترش 
ایــن صنعــت بــا 1/7بیلیــون گردشــگر بین المللــی )در 
ــا ســال 2030،  ــا پیش بینــی 1/8بیلیــون ت ســال 2017( و ب
 Dowling( بزرگ تریــن صنعــت جهــان شــناخته شــده اســت
بــه  گردشــگری  صنعــت  توســعه   .)& Newsome, 2018

اطالعــات ویــژه ای مانند آب وهــوا، آثار تاریخــی و فرهنگی، 

جاذبه هــای طبیعــی، آداب و ســنت ها، زیرســاخت ها، 
1389؛  )ســبحانی،  دارد  نیــاز  تجهیــزات  و  امکانــات 
اصغــری سراســکانرود و همــکاران، 1394(. انــواع گوناگــون 
گردشــگری مانند گردشــگری تاریخی، تفریحــی، مذهبی، 
اکوتوریســم یــا بوم گردشــگری و ژئوتوریســم از عوامــل 
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــدار اقتص ــعه پای ــی توس اصل
زیســت محیطی اند. دراین بیــن، اکوتوریســم و ژئوتوریســم 
از شــاخه های جدیــد صنعــت گردشــگری اند که گردشــگری 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

13
99

ن 
ستا

 زم
م،

هار
  چ

اره
شم

م، 
 نه

ال
س

بررسی پتانسیل ژئوتوریسم با استفاده از سنجش   از  دور و سیستم
 اطالعات جغرافیایی، شهرستان رفسنجان، استان کرمان

حسینجانی زاده و  همکاران 216

طبیعــت جانــدار و بی جــان را دربــر  می گیرنــد. ژئوتوریســم 
ــی  ــه معن ــو« ب ــت و از دو واژۀ »ژئ ــته ای اس ــی میان رش علم
زمیــن و »توریســم« یــا گردشــگری تشــکیل شــده اســت. 
ــوع گردشــگری ســیماهای زمین شــناختی  اســاس ایــن ن
اســت کــه طــی ســال های مختلــف به طــور گســترده ای بــا 
جهت گیری هــای زمین شناســی و جغرافیایــی تعریــف 
شــده اســت. ژئوتوریســم نــوع ویــژه ای از گردشــگری 
چشم اندازهاســت  و  زمین شناســی  براســاس  طبیعــی 
ــوارض  ــا از ع ــای راهنم ــا توره ــتقل ی ــد مس ــا بازدی ــه ب ک
 Newsome & Dowling,( زمین شــناختی انجــام می شــود
2010(. در ایــن علــم، گردشــگری زمین شناســی و طبیعــت 

بی جــان مرکــز توجــه قــرار می گیــرد و هــدف از مســافرت، 
از  لذت بــردن  و  حفاظــت  یادگیــری،  تجربــه،  کســب 
عالوه بــر  ژئوتوریســم  اســت.  اطــراف  زمین شناســی 
کارشناســان  و  متخصصــان  کاری  حیطــه  در  این کــه 
زمین شناســی اســت، مــورد توجــه گردشــگران عــادی 
ــم  ــت. در ژئوتوریس ــز هس ــت نی ــه طبیع ــدان ب و عالقه من
شــخص بازدیدکننــده بــه دنبــال مشــاهدۀ جاذبه هــای 
زمین شناســی، ژئومورفولوژیکــی، یافته هــای دیریــنۀ 
انسان شناســی، غارهــا، جذابیت هــای معدنــی و... اســت 
ــدری،  ــی ص ــدری، 1390؛ نکوئ ــی ص ــو و نکوئ ــاج علیل )ح
 Dowling & Newsome, 2006, 2018; Nekouie 1398؛  
Sadry, 2020(. در تعریفــی گســترده، ژئوتوریســم شــامل 

ــت  ــی اس ــاخت ها و خدمات ــا، زیرس ــردآوردن فعالیت ه گ
ــا هــدف کســب علــوم زمیــن از طریــق گردشــگری  کــه ب
 Reynard & Panizza, 2005; Gavrila( به دســت می آیــد
 Hose( تعریــف دقیق تــر را هــوز ارائــه کــرد .)et al., 2011

2000 ;1996(. در ایــن تعریــف ســایت های زمین شناســی، 

ژئومورفولــوژی و اهمیــت حفــظ آن هــا بــرای اســتفاده 
در اهــداف علمــی و گردشــگری در ژئوتوریســم معرفــی 
شــده اســت. هــوز )2000( ژئوتوریســم را »فراهم کــردن 
دانش آمــوزان،  بــرای  تفســیر  تســهیالت  و  خدمــات 
گردشــگران و ســایر تفریح کننــدگان موقتــی بــرای افزایش 
ارزش و مزایــای اجتماعــی ســایت های زمین شناســی 
و ژئومورفولــوژی و تامیــن حفاظــت آن هــا« تعریــف کــرد. 
ــی  ــای زمین شناس ــق میراث ه ــر رون ــم ب ــز ژئوتوریس تمرک
 Gavrila et al.,( اســت  ناحیــه  یــک  ژئومورفولــوژی  و 
ــگری  ــادن، گردش ــگری مع ــه گردش ــم ب 2011(. ژئوتوریس

زمین پیکرشناســی  گردشــگری  زمین شناســی، 
ــار(  ــگری غ ــر، گردش ــگری کوی ــگری بیابان،گردش )گردش
و گردشــگری عکاســی )از طبیعــت بی جــان( تقســیم 
ــی  ــدری، 1390؛ نکوئ ــی ص ــو و نکوئ ــاج علیل ــود )ح مي ش
 Dowling & Nekouie Sadry, 2020؛  1398؛  صــدری، 

شــکل ها   دارای  مکان هــای   .)Newsome, 2006, 2018

و فرایندهــای جالــب زمین شناســی و ژئومورفولوژیکــی 
ــل  ــایت تبدی ــه ژئوس ــگری ب ــاخت گردش ــاد زیرس ــا ایج ب
ــی صــدری، 1390(. تنــوع  ــو و نکوئ می شــوند )حــاج علیل
جهانــی چشــم اندازها و مــواد زمین شــناختی، همــراه 
بــا دانــش مربــوط بــه تاریــخ کــرۀ زمیــن و فرایندهــای 
زمین شناســی، قلمــرو وســیعی بــرای مفهــوم ژئوتوریســم 
ــد.  ــورد توجه ان ــایت ها م ــه در آن ژئوس ــد ک ــم می کن فراه
عالوه بــر ژئوســایت ها، در ژئوتوریســم مفهــوم دیگــری 
بــه نــام زمین گردشــگاه یــا ژئوپــارک مطــرح اســت. در 
ــا و  ــی بی همت ــای زمین شناس ــد پدیده ه ــوم بای ــن مفه ای
تاریخچــه تکامل زمین شناســي مشــخصی داشــته باشــد. 
همچنیــن از نظــر علمــی و زیبایی شــناختی و وجــود ســایر 
آثــار طبیعــی، باستان شناســي، تاریخــی و فرهنگــی، 
ــا  ــد. ب ــته باش ــی داش ــژه و فراوان ــم، وی ــگاه مه ــد جای بای
میــراث  حفــظ  بــه  می تــوان  ژئوســایت ها  راه انــدازی 
زمین شناســی، انتقــال همگانــی مفهــوم ارزش منطقــه از 
راه گردشــگری، برقــراري آینــدۀ پایــدار اقتصــادی، ایجــاد 
هویــت زمین شناســی ناحیــه ای، افزایــش درک ارزش 
ــکاری  ــز هم ــناختي و نی ــات زمین ش ــا و موضوع فراینده
فعــال بــا دانشــگاه ها و مؤسســات بین المللــی دســت یافــت 
ــدری،  ــی ص ــدری، 1390؛ نکوئ ــی ص ــو و نکوئ ــاج علیل )ح
 Nekouie Sadry, ؛Dowling & Newsome, 2006, 2018 1398؛

2020(. اســتان کرمــان دارای گســترۀ وســیعی از پدیده های 

زمین شناســی، مورفولــوژی و چشــم اندازهای طبیعــی 
اســت. این اســتان به بهشــت زمین شناســی، معــدن کاری 
و کوه نــوردی شــناخته می شــود. بــا وجــود پتانســیل 
بســیار زیــاد ژئوتوریســم در این اســتان، متأســفانه تاکنون 
ــت و  ــده اس ــام نش ــوص انج ــی دراین خص ــش چندان پژوه
ایــن پتانســیل بــراي گردشــگران ناآشناســت و به خوبــی از 
آن بهره بــرداری نشــده اســت. اســتان کرمــان مشــکالت و 
ــرای جبــران  ــع متعــددی در جــذب گردشــگر دارد. ب موان
کمبودهــا و کمــک بــه برنامه ریــزی و مدیریــت گردشــگری 
ــم  ــیل ژئوتوریس ــر پتانس ــق حاض ــتان، در تحقی ــن اس ای
بــا  رفســنجان(،  )شهرســتان   آن  شــمال غرب  بخــش 
اســتفاده از ســنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

ــت.   ــده اس ــی ش ــی و ارزیاب )GIS(،1 بررس

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی
ــد  ــد مانن ــای جدی ــعه فّناوری ه ــرفت و توس ــروزه پیش ام
ســنجش از دور و سیســتم اطالعات جغرافیایی به استفاده 
از اطالعــات مکانــی در بســیاری از حوزه هــای علمی منجر 

1 .Geographic Information Sys tem 
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ــه  ــت ک ــم نیس ــاخه ای از عل ــچ ش ــًا هی ــت. تقریب ــده اس ش
بی نیــاز از داده هــای مکانــی باشــد و ســنجش از دور نتواند به 
آن کمــک کنــد )Gupta, 2017; Vincent, 1997(. ســنجش از 
دور ماهــواره ای، بــا توجــه بــه ویژگی هــای منحصر به فــردی 
ماننــد قابلیــت دیــد وســیع و یک پارچــه، هزینــه و نیــروی 
ــل،  ــی در مح ــور فیزیک ــه حض ــازی ب ــر، بی نی ــانی کمت انس
امــکان ارتبــاط بــا سیســتم های اطالعــات جغرافیایــی، 
تنــوع طیفــی و مکانــی تصاویــر ماهــواره ای، اســتفاده از 
قســمت های مختلــف طیــف الکترومغناطیســی بــرای ثبت 
ــای  ــراری، داده ه ــش های تک ــا، پوش ــات پدیده ه خصوصی
رقومــی و امــکان به کارگیــری ســخت افزارها و نرم افزارهــای 
ویــژه،  در مقایســه بــا ســایر روش هــای گــرد آوری اطالعــات 
از  ســنجش  اســت.  برخــوردار  ویــژه ای  قابلیت هــای  از 
ــترده ای  ــور گس ــی به ط ــات جغرافیای ــتم اطالع دور و سیس
در شــکل های مختلــف برنامه ریــزی مدیریتــی توســعه 
شــهری، ارزیابــی مناطــق مســکونی و اســتخراج منابــع 
بــر دامــنۀ  زمین شناســی اســتفاده شــده اند و به مــرور 
 Bols tad, 2005;( اســت  شــده  افــزوده  آن هــا  کاربــری 
 Radiarta et al., 2008; Hosseinjanizadeh & Honarmand,

2017(. اســتفاده از ایــن علــوم در مقاصــد گردشــگری و 

بوم گردشــگری در دهــه اخیــر، گســترش زیادی یافته اســت 
ــتقیم  ــور مس ــب، به ط ــت مناس ــرای مدیری ــای آن ب و مزای
و غیرمســتقیم در بســیاری از مطالعــات مشــخص شــده 
 Avdimiotis et al., 2006; Boers & Cottrell, 2007;( اســت
 Minh, 2007; Eslami & Roshani, 2009; Hall & Page,

 2009; Kumari et al., 2010; Bunruamkaew & Murayam,

 2011; Zhang et al. , 2012; Pareta, 2013; Rutherford et

ــنجش از دور و  al., 2015; Kobryn & Newsome, 2018(. س

سیســتم اطالعــات جغرافیایــی مجموعــه داده و ابــزار کّمــی 
قدرتمنــدی بــرای شناســایی پتانســیل ژئوســایت های 
ــه  ــگری در زمین ــیل گردش ــل پتانس ــد و تجزیه وتحلی جدی
مدیریتــی  دادۀ  مجموعــه  و  دسترســی  محیط زیســت، 
فراهــم می کننــد )Rutherford et al.; 2015(. در مناطقــی 
ــده اند،  ــناخته ش ــل ش ــی از قب ــایت های زمین شناس ــه س ک
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی بــا تجزیه  و تحلیــل مناســب 
ــیل  ــه از پتانس ــزان فاصل ــد می ــون مانن ــی فن ــق برخ از طری
ــرای  ــا تعییــن مســیر مناســب ب خطــر )مناطــق ممنــوع( ی
بازدیدکنندگان )نوع ســطح و شــیب مســیرهای پیــاده روی، 
 Boers( ــود ــد ب ــد خواه ــی( مفی ــا رانندگ ــواری ی دوچرخه س
 & Cottrell, 2007; Tomczyk, 2011; Rutherford et al.,

2015(. بــا  وجــود کاربرد گســتردۀ ســنجش از دور و سیســتم 

اطالعــات جغرافیایــی در برنامه ریــزی ژئوتوریســم  و توســعه 
محصــوالت ژئو ســایت ها، تاکنــون اســتفاده چندانــی از 
آن هــا نشــده اســت )Rutherford et al., 2015(. بررســی 

نشــان  ژئوتوریســم  دربــارۀ  انجام شــده  پژوهش هــای 
می دهــد کــه مطالعــات اندکــی در ســطح ملــی و بین ا  لمللــی 
بــا اســتفاده از علــوم نویــن ســنجش از دور و سیســتم 
اطالعــات جغرافیایــی انجــام شــده اســت. ازایــن رو در ایــن 
تحقیق، پتانســیل ژئوتوریســم با استفاده از ســنجش از دور 
ــده  ــی ش ــی و ارزیاب ــی بررس ــات جغرافیای ــتم اطالع و سیس

ــت. اس

پيشينۀ پژوهش
ــده ای در  ــور فزاین ــه 1990 به ط ــط ده ــم در اواس ژئوتوریس
ــرف داران  ــت مداران، ط ــگری، سیاس ــت گردش ــان صنع می
ــع   ــان و مجام ــان، زمین شناس ــت، جغرافی دان محیط زیس
آکادمیــک و ماننــد آن، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 
ــوی  ــت و به س ــده اس ــر ش ــث روز  بــه روز عمیق ت ــن مبح ای
مطالعــات میان رشــته ای و چند رشــته ای گروهــی پیــش 
ــدویک،1  ــت. س ــم اس ــد ژئوتوریس ــتان مه ــی رود. انگلس  م
از زمین شناســان مشــهور انگلســتان، حــدود 200 ســال 
پیــش، بازدیــد از جاذبه هــاي زمین شناســی را بــراي مــردم 
آن  زمــان ترتیــب داد )حــاج علیلــو و صــدری، 1390(. 
تــا اوایــل دهۀ 1990، بــا وجــود چندیــن تألیــف دربــارۀ 
اصطالحــی  ژئوتوریســم  زمین شناســی،  و  گردشــگری 
تعریف شــده و رایــج نبــود. از آن پــس مطالعــات و بررســی ها 
ــات، در  ــن مطالع ــال ای ــه  دنب ــد. ب ــاز ش ــه آغ ــن   زمین در  ای
مقــاالت متعــددی ارزش هــای علمــی و زیبایــی و ســایر 
 Pralong, 2005;( ارزیابــی شــد  ژئوســایت ها  ارزش هــای 
 Reynard & Panizza, 2005; Minh, 2007; Reynard et

 al., 2007; Kumari et al., 2010; Pereira & Pereira,

 2010; Bunruamkaew & Murayam, 2011;Gavrila et

 al., 2011; Vujičić et al., Pareta, 2013; Petrović et al.,

 .)2013; Tomić & Božić, 2014; Boškov et al., 2015

ســپس ســه حــوزۀ فیزیکــی اصلــی شــامل فراینــد ارزیابــی 
تأثیــرات زیســت محیطی،2 بســط دانــش جغرافیایــی و 
و  زمین شناســی در حفــظ میراث هــای زمین شــناختی 
ژئومورفولــوژی و توســعه میراث هــای زمین شــناختی و 
 Rivas et al., 1997;( ــدند ــخیص داده ش ــوژی تش ژئومورفول

.)Panizza & Piacente, 2003; Rutherford et al., 2015

ــده  ــروع ش ــراً ش ــران اخی ــات آن در ای ــم و مطالع ژئوتوریس
اســت. نبــوی در هجدهمیــن گردهمایــی علــوم زمیــن 
)1378( بــرای اولین بــار ژئوتوریســم را معرفــی کــرد. ســپس 
مطالعــات و تحقیقــات بســیار و کتاب هــا و مقاله هــای 
متعــددی دربــارۀ ژئوتوریســم نگاشــته شــد. در ســال 2006 
امــری کاظمــی و مهرپویــا فهرســتی از تنــوع زمین شناســی 

1 . Adam Sedgwick  
2 .Environmental Impact Assessment )EIA( procedures
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ایــران را بــه فصــل پنجــم کتــاب ژئوتوریســم نوشــته راس 
 Mehrpooya,( داولینــگ و دیویــد نیوســام اضافــه کردنــد
Amrikazemi  2006 &(. نخســتین کتــاب فارســی بــا 
ــر ایــران را نکوئــی  ــا تأکیــد ب  عنــوان مبانــی ژئوتوریســم ب
صــدری در ســال 1388 نوشــت. در ســال های 1383 و 
1388 امــری کاظمــی تنــوع زمین شناســی جزیــرۀ قشــم 
و تنــوع زمین شناســی نقــاط مهمــی از ایــران را بــا دو 
اطلــس معرفــی کــرد. حــاج علیلــو و نکوئــی صــدری 
ــور را تألیــف  )1390( کتــاب ژئوتوریســم دانشــگاه پیــام ن
ــران  ــم در ای ــخ ژئوتوریس ــع تاری ــد. در واق ــر کردن و منتش
از زمــان ثبــت زمین پــارک قشــم در ســال 1385 آغــاز 
ژئو پــارک  نخســتین  قشــم  زمین پــارک  اســت.  شــده 
ــو  ــت )حاج علیل ــارک اس ــی ژئو پ ــبکۀ جهان ــور در ش کش
ــی صــدری، 1390(. در ســال هاي اخیــر بســیاری  و نکوئ
از دانشــجویان و پژوهشــگران دربــارۀ ژئوتوریســم فعالیت 
ــم  ــارۀ ژئوتوریس ــمگیری درب ــای چش ــد و تالش ه کرده ان
ــام  ــم انج ــی ژئوتوریس ــی توانای ــارک و بررس ــت ژئو پ و ثب
شــده اســت )صــدر ناصــری و کامیابــی، 1391؛ ممیــز 
و همــکاران، 1391؛ امیراحمــدی و همــکاران، 1392؛ 
ــکاران،  ــن و هم ــی مبی ــکاران، 1392؛ ثنای ــی و هم یمان
و  مهدی پــور  1393؛  ســبزواری،  اربابــی  1392؛ 
همــکاران، 1393؛ جعفــری و همــکاران، 1394؛ شــایان 
و همــکاران، 1394؛ جاللــی و خادم الحســینی، 1394؛ 
حســینجانی زاده و همــکاران، 1397؛ زمانــی، 1397(.

موقعيــت جغرافيايــي و ويژگی هــای طبيعــی 
ــه ــۀ موردمطالع منطق

181737کیلومترمربــع  مســاحت  بــا  کرمــان  اســتان 
از  یکــی  کشــور(،  کل  مســاحت  از  )حــدود 11درصــد 
بــه  بــا توجــه  ایــران اســت.  بزرگ تریــن اســتان های 
وســعت اســتان کرمــان، در ایــن تحقیــق، شهرســتان 
ــد  ــم مانن ــون ژئوتوریس ــای گوناگ ــا جاذبه ه ــنجان ب رفس
ــر  ــه، درۀ ظهی ــران، درۀ راگ ــاز ای ــدن روب ــن مع بزرگ تری
ــده  ــی ش ــر بررس ــگری دیگ ــای گردش ــیاری جاذبه ه و بس
اســت. شهرســتان رفســنجان در شــمال غرب اســتان 
ــا 5456 شــرقی  کرمــان در طول هــای جغرافیایــی4356 ت
ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  شــمالی  تــا 5529   3117 و
بــا حــدود 8273 کیلومترمربــع وســعت،  شهرســتان، 
ــد و از  ــکیل می ده ــتان را تش ــاحت اس ــد مس 4/55درص
ــه بردســیر  ــزد، از جنــوب ب ــه بافــق در اســتان ی شــمال ب
ــه  ــرق ب ــهربابک و از ش ــار و ش ــه ان ــرب ب ــیرجان، از غ و س
ــد محــدود می شــود )شــکل 1(. شهرســتان  کرمــان و زرن

رفســنجان دارای 5 مرکز شــهری، 4 بخش، 14 دهســتان 
و 355 آبــادی دارای ســکنه اســت. نــام رفســنجان در اصل 
ــا  ــه ب ــت ک ــس اس ــای م ــه معن ــنگ ب ــا رفس ــنگان ی رفس
توجــه بــه ذخایــر زیرزمینــی آن نامگــذاری شــده اســت. 
باغ هــای پســته و معــادن مــس ایــن شهرســتان شــهرت 
جهانــی دارنــد. رفســنجان را ســرزمین طــالی ســبز لقــب 
داده انــد. بااین کــه خشکســالی های اخیــر لطمــه زیــادی 
بــه آن وارد کــرده اســت، شهرســتان های انار و رفســنجان 
بــا 90هــزار هکتــار باغ هــای پســته و برداشــت 38هزار ُتــن 
محصــول، هنــوز جایــگاه ویــژه ای دارنــد. همچنیــن آثــار 
تاریخــی متعــددی ماننــد خانــه حاج آقــا علــی، آب انبــار 
)مــوزۀ  قریشــی  آقا ســید مهدی  حمــام  عباس آبــاد، 
کبوترخــان، مســجد جامــع  یخــدان  مردم شناســی(، 
بیــاض، مــوزۀ ریاســت جمهوری، قلعــه دختــر و... در 
ــرای آن  ــتثنایی ب ــی اس ــنجان، موقعیت ــتان رفس شهرس
ایجــاد کــرده اســت. رفســنجان 42748 هکتــار پهــنۀ 
ــراب و  ــبز دارد )بوت ــای س ــار فض ــی و 15655 هکت جنگل
فتــوت رودســری، 1385 ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی 

ــان، 1390(. ــتان کرم اس
ــرم و  ــوای گ ــه آب و ه ــنجان دارای دو گون ــتان رفس شهرس
ــدل  ــوای معت ــرد و آب و ه ــتی و س ــی دش ــک در نواح خش
در نواحــی کوهســتانی اســت. رفســنجان جــزو شــهرهای 
نیمه خشــک و کم بــاران اســت. میــزان بارندگی رفســنجان 
ــم در  ــن رق ــد ای ــت، هرچن ــر اس ــه 100میلی یت ــک ب نزدی
ــد.  ــز می رس ــر نی ــه 250میلی لیت ــمه ب ــات سرچش ارتفاع
بیشــترین دمــای آن در تابســتان 44 درجــه و در زمســتان 

ــری، 1385(. ــوت رودس ــراب و فت ــت )بوت ــه اس 8- درج
رودهــای رفســنجان از نــوع رود هــای اتفاقــی هســتند 
و مهم تریــن آن هــا رود شــور اســت. منشــأ ایــن رود از 
ــزد.  ــق می ری ــه باف ــه چال ــت و ب ــمه اس ــات سرچش ارتفاع
بــه  ایــن شهرســتان می تــوان  از دیگــر رودخانه هــای 
و  فصلی انــار  شــاهزاده عباس،  کبوترخــان،  رودهــای 
راویــز اشــاره کــرد )ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی اســتان 

.)1390 کرمــان، 
ــن  ــت. ای ــر اس ــا 1469مت ــطح دری ــنجان از س ــاع رفس ارتف
شهرســتان فاقــد ارتفاعــات بــاالی 3500متــر اســت و 
داوران، بدبخت کــوه و کوه گبــری از مهم تریــن کوه هــای 
آن هســتند. وجــود دانشــگاه های ولی عصــر، آزاد اســالمی 
و علــوم پزشــکی، چهــره ای دانشــگاهی بــه ایــن شــهر داده 

اســت. 
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شکل 1: الف- موقعيت استان کرمان در ايران، ب- استان کرمان و موقعيت شهرستان رفسنجان، ج- شهرستان رفسنجان، بخش و دهستان های آن

مواد و روش 
با توجه به هدف اصلی تحقیق که بررسی پتانسیل ژئوتوریسم 
با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
تشویق  و  تأکید  توصیفی،  جنبه  مطالعه،  این  در  است، 
متخصصان برای استفاده از زوایای این دو علم و مطالعه 
برای مکان یابی و معرفی مناطق مستعد ژئوتوریسم به منظور 

استفاده در برنامه ریزی توسعه پایدار، بررسی می شود. 
برای انجام تحقیق، ابتدا عوامل مؤثر در ژئوتوریسم از طریق 
مطالعه منابع مختلف و مصاحبه با کارشناسان مشخص و 
سپس معیارها و زیرمعیارها تعیین شدند. آن گاه داده های 
این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، 
توپوگرافی،  نقشه های  ماهواره ای،  تصاویر  پردازش 
زمین شناسی و بررسی های زمینی تهیه و جمع آوری شدند. 
پس از تفسیر عکس های ماهواره ای و جمع آوری داده های 
محیط  به  استخراج شده  داده های  و  اطالعات  موردنظر، 
انتقال داده شد. در مرحله  سیستم اطالعات جغرافیایی 
خطی،  نقطه ای،  فایل های  شامل  مختلف  الیه های  بعد، 
پلیگونی و جدول اطالعاتی هر عارضه ایجاد، ارزش گذاری و 
تحلیل شدند. سپس استانداردسازی داده ها انجام شد و به 
هرکدام از آن ها ارزشی بین 1 )بیشترین ارزش( تا 5 )کمترین 
ارزش( اختصاص داده شد. به منظور ارزش گذاری معیارهای 
تأثیر گذار، پرسش نامه ای تهیه و وزن هرکدام از این معیارها و 
 )AHP( زیرمعیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

در محیط اکسپرت  چویس1 تعیین شدند. در مرحله آخر 
با روش هم پوشانی وزنی در سیستم اطالعات جغرافیایی، 
پتانسیل ژئوتوریسم مشخص شد و ژئوسایت ها شناسایی و 
مکان یابی شدند. در شکل 2 دیاگرام شماتیک روش کار در 

تعیین پتانسیل ژئوتوریسم نشان داده شده است.

1 . Expert Choice

شکل 2: دياگرام شماتيک روش کار در تعيين پتانسيل ژئوتوريسم
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بحث و نتايج
ژئوتوریســم  کــه  می دهــد  نشــان  منابــع  بررســی 
علمــی،  تحقیقــات  ماننــد  گوناگــون  جنبه هــای  از 
دارد.  اهمیــت  حفاظــت  و  گردشــگری  آموزشــی، 
مختلفــی  زیرمعیارهــای  و  معیارهــا  همچنیــن 
منطقــه  یــک  گردشــگری  پتانســیل  ارزیابــی  در 
انجــام  دراین بیــن  بــود.  خواهنــد  تأثیر گــذار 
ــت از  ــایی و حفاظ ــور شناس ــی به    منظ ــات علم تحقیق
ایــن میراث هــای زمین شــناختی بســیار ارزشــمند 
بــا  بعــدی  مراحــل  در  ایــن  اســاس،  بــر  اســت. 
الزم،  زیرســاخت های  و  امکانــات  فراهم ســازی 
گردشــگری  و  آموزشــی  فعالیت هــای  می تــوان 
انجــام  در  غفلــت  صــورت  در  کــرد.  اجــرا  را 
درک  بــدون  گردشــگری  و  آموزشــی  فعالیت هــای 
احتمــال  ارزشــمند،  میراث هــای  ایــن  اهمیــت 
تخریــب  و  جبران ناپذیــر  خســارت های  بــروز 

و  مکان یابــی  در  یافــت.  خواهــد  افزایــش  آن هــا 
ــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات  ــی پتانســیل ب ارزیاب
میــزان  و  انتخاب شــده  معیارهــای  جغرافیایــی، 
ــه  ــت. هرچ ــم اس ــیار مه ــا بس ــه آن ه ــذاری ب ارزش گ
زمینــي  واقعیت هــاي  بــا  شناسایي شــده  عوامــل 
تطابــق بیشــتري داشــته باشــد، نتایــج دقیق تــری 
ایــن تحقیــق، چهــار معیــار  به دســت می آیــد. در 
ــر  ــم درنظ ــیل ژئوتوریس ــی پتانس ــرای بررس ــی ب اصل
آن هــا  از  هرکــدام  همچنیــن  اســت.  شــده  گرفتــه 

دارنــد. زیرمعیارهایــی 

 انتخــاب معيارها و زيرمعيارها
اصلـی  معیـار  چهـار  پژوهـش  ایـن  در 
انسـانی،  زمین شـناختی ـ  علمی،زیرسـاخت ـ محیط 
بررسـی  بـرای  توپوگرافـی  و  اراضـی  زیبایی ـ کاربـری 
پتانسـیل ژئوتوریسـم درنظر گرفته شـده  اسـت )شکل 3(. 

شکل 3: فلوچارت تعيين پتاسيل ژئوتوريسم با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبی، معيارها و زيرمعيارها
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ــم  ــیل ژئوتوریس ــی پتانس ــای بررس ــا و زیرمعیاره معیاره
از: عبارت انــد 

ــوع  ــای تن ــا زیرمعیاره ـ علمی ب ــی  ــار زمین شناس 1. معی
ســن، تنــوع جنــس، معــدن و عــوارض زمین شناســی؛ 
منظــور از عــوارض زمین شناســی، عوارضــی اســت کــه 
بــا فعالیت هــای زمین شناســی ایجــاد شــده اند، ماننــد 
ــی  ــی، ستون فرسایش ــار، گنبد نمک ــره، غ ــوه، دره، صخ ک
ماننــد دودکــش جــن، عــوارض آتشفشــانی ماننــد جریــان 
و  بازالتــی  ســتون های  آتشفشــانی،  دهانــه  گــدازه، 
ــن  ــمه. در ای ــار و چش ــه، آبش ــد دریاچ ــی مانن ــوارض آب ع
زیرمعیارهــا، منحصر به  فــرد بــودن، جایــگاه آموزشــی، 
ــوع  ــین، تن ــب و تحس ــاد تعج ــذاری در ایج ــدار تأثیرگ مق
از  برخــورداری  زمین شــناختی،  جالــب  پدیده هــای 
ارزش هــای زمین شــناختی و اکولوژیکــی درنظــر گرفتــه 
می شــود. فهرســت عــوارض زمین شــناختی ایــن تحقیــق، 
بــر اســاس عــوارض زمین شــناختی موجــود در منطقــه و بــا 
اســتفاده از نقشــه های زمین شناســی و توپوگرافــی، بازدید 
میدانــی، مطالعــه منابــع اینترنتــی، کتاب هــای موجــود و 

ــد. ــه ش ... تهی
ــای  ــا زیرمعیاره ــانی ب ــط انس ــاخت/ محی ــار زیرس 2. معی
ــه  ــت و فاصل ــق پرجمعی ــه از مناط ــاده، فاصل ــه از ج فاصل
گردشــگری،  زیرســاخت های  بحــث  در  ســکونتگاه؛  از 
ســرویس  رســتوران،  هتــل،  ماننــد  زیرســاخت هایی 
گرفتــه  درنظــر  راه  دسترســی  یــا  جــاده  و  بهداشــتی 
می  شــود. بــا توجــه بــه وســعت زیــاد منطقــه مطالعاتــی کــه 
دربرگیرنــدۀ چندیــن بخش و منطقه مســکونی بــا امکاناتی 
ــاخت،  ــث زیرس ــت، در بح ــتی اس ــرویس بهداش ــد س مانن
ســکونتگاه ها و جــاده زیرمعیــار درنظــر گرفته شــده  و مقدار 
ــت. در  ــده اس ــذاری ش ــن و ارزش گ ــا تعیی ــه از آن ه فاصل
بحــث محیط انســانی نیــز بکربــودن، کم تراکمــی جمعیت، 
ــرح  ــاس و ... مط ــاص، لب ــوم خ ــود آداب و رس ــت، وج امنی
اســت. از طــرف دیگــر، در بحــث ژئوتوریســم، بــا توجــه بــه 
این کــه ســفر بــه قصــد بازدیــد از پدیده هــای بکــر طبیعــی 
اســت، در بســیاری اوقــات از کمــپ اســتفاده می شــود. 
پرجمعیــت  مناطــق  از  تاحّدامــکان  ســفرها  این گونــه 
شــهری فاصله دارنــد. بنابرایــن، فاصلــه از مرکز پرجمعیت 
نیــز معیــار تأثیرگــذار در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنین 
منطقــه بــرای بازدیــد، امن تشــخیص داده  شــده اســت. در 
ایــن تحقیــق لبــاس و آداب و رســوم خــاص منطقه، بررســی 

نشــده اســت. 
3. معیــار زیبایــی/ کاربــری اراضــی با زیرمعیارهــای کاربری 
)تراکــم پوشــش گیاهــی، خــاک، آب(، چشــمه و رودخانــه؛ 

در بررســی زیبایــی معمــواًل آب  و هــوا، تنوع پوشــش گیاهی 
و جانــوری تأثیر گذارنــد. بــا توجــه بــه هــدف ایــن تحقیــق 
کــه بررســی پتانســیل ژئوتوریســم اســت از تنــوع جانــوری 
صرف نظــر شــده اســت. همچنیــن، بــا توجــه بــه اقلیــم گرم 
و خشــک منطقــه، آب و هــوا یکســان در نظــر گرفتــه شــده 
و از تغییــرات جزئــی در مناطــق کوهســتانی صرف نظــر 
گیاهــی  پوشــش  دارای  مناطــق  بــرای  اســت.  شــده 
متراکــم و زیــاد، بــا توجــه بــه این کــه امــکان رویــت برخــی 
عــوارض ماننــد الیه بنــدی رســوبات، چین خوردگی  هــا، 
جذابیــت  از  و  می کنــد  کمتــر  را  و...  رنگــی  تپه     هــای 
بــا  به نســبت مناطــِق  عــارضۀ ژئوتوریســم می کاهــد، 
پوشــش گیاهــی ارزش کمتــری در نظــر گرفته  شــده اســت. 
ــق  ــیاری از مناط ــی در بس ــش گیاه ــود پوش ــی، وج از طرف
به ویــژه مناطــق خشــک، عامــل مهمــی در انتخــاب محــل 
ــژه طبیعت گــردی درنظــر  ــرای گردشــگری به وی مناســب ب
ــراد در طبیعت گــردی  گرفتــه می شــود. ترجیــح بیشــتر اف
لذت بــردن از پوشــش گیاهــی منطقــه و عــوارض آبــی 
ــگری  ــوارض گردش ــار ع ــه، در کن ــمه و رودخان ــد چش مانن
اســت. بنابرایــن، فاصلــه از رودخانــه و چشــمه نیــز معیاری 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــذار درنظ تأثیر گ
4. معیــار توپوگرافــی بــا زیرمعیــار شــیب و ارتفــاع؛ معمــواًل 
بســیاری از گردشــگران در بازدیــد، تا حّدامــکان، از مناطــق 
مناطــق  و  می کننــد  اجتنــاب  پرشــیب  و  صعب العبــور 
کم شــیب را ترجیــح می دهنــد. ازایــن رو شــیب و ارتفــاع دو 
عامــل تأثیرگــذار درنظــر گرفته شــده اســت. در این تحقیق 
شــیب بــه پنــج ردۀ 5-0، 5-15 15-30، 30-60 و باالتــر از60 
ــر  ــیب کمت ــه ش ــه هرچ ــه طوری ک ــد، ب ــیم ش ــه تقس درج
ــود  ــتر می ش ــر و ارزش آن بیش ــی راحت ت ــد، دسترس باش
 Khwanruthai & Yuji, 2011; Oladi & Taheri Otghsara,(

 .)2012; Wanyonyi et al., 2016

ایــن معیارهــا بــه کمــک داده هــای مختلــف مثــل بررســی 
منابــع کتابخانــه ای و اینترنتــی، مشــاهدات میدانــی، 
زمین شناســی،  توپوگرافــی،  نقشــه های  مصاحبــه، 
 ،OLI ــنجندۀ ــت 8 س ــواره ای لندس ــر ماه ــردازش تصاوی پ
و   SRTM ارتفاع ســنجنده های   رقومــی  مــدل  تصاویــر 
AS tER تهیــه و وارد محیــط سیســتم اطالعــات جعرافیایی 

شــدند. ســپس ایــن داده هــا استانداردســازی و بــا فراینــد 
ــا  ــت، ب ــدند. در نهای ــی ش ــله مراتبی وزن ده ــل سلس تحلی
روش هم پوشــانی  وزنی تلفیــق و اعمــال وزن روی آن هــا 
انجــام شــد. در جــدول 1 داده هــای مورداســتفاده و منابــع 

ــت. ــده اس ــان ش ــا بی آن ه



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

13
99

ن 
ستا

 زم
م،

هار
  چ

اره
شم

م، 
 نه

ال
س

بررسی پتانسیل ژئوتوریسم با استفاده از سنجش   از  دور و سیستم
 اطالعات جغرافیایی، شهرستان رفسنجان، استان کرمان

حسینجانی زاده و  همکاران 222

جدول 1: داده های مورد استفاده و منابع آن ها

منبعدادۀ ورودیشماره

پوشش گیاهی-كاربری ارضی1
استخراج پوشش گیاهی، خاک، پهنۀ آبی و مناطق مرطوب از روی تصاوير 

سنجندۀ لندست 8 با توان تفکیک مکانی30متركه با باند پان كروماتیک
 با توان 15متر فیوز شده اند.

تصاوير مدل رقومی ارتفاع )DEM(1 شیب و ارتفاع2

نقشۀ توپوگرافی 1:25000، تصوير ماهواره ایجاده 3

نقشۀ توپوگرافی 1:25000، اطالعات جامعۀ آماری استانروستا، مناطق جمعیتی4

نقشه های زمین شناسی و نقشه های توپوگرافی تنوع سن، تنوع جنس، معدن5

مطالعات میدانی، بررسی منابع و مصاحبه عوارض زمین شناختی شناخته شده6

تصاوير مدل رقومی ارتفاع )DEM( و استخراج آبراهه هارودخانه 7

نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000چشمه8

استاندارسازی و تلفيق معيارها و زيرمعيارها
طبقه بنــدی  بایــد  مؤثــر  معیارهــای  مرحلــه  ایــن  در 
مقیــاس  و  شــوند  یکسان ســازی  مقیــاس  ازنظــر  و 
ــای  ــود. داده ه ــه ش ــر  گرفت ــا درنظ ــرای آن ه ــخصی ب مش
ــی و  ــورت کّم ــه ص ــواًل ب ــیب معم ــد ش ــده مانن استفاده ش
نقشــه زمین شناســی به صــورت کیفــی هســتند و بایــد 
در مقیاســی مشــخص قــرار گیرنــد. عملیــات طبقه بنــدی 
ــت.  ــروری اس ــا ض ــه الیه ه ــب مجموع ــرای ترکی ــدد ب مج
ــا مقیــاس مشــترکی  در ایــن عملیــات، مجمــوع الیه هــا ب
از الیه هــا،  بــه هرکــدام  ســنجیده می شــوند. ســپس 
براســاس فاصلــه از کاربــری، امتیــاز داده می شــود. در ایــن 
تحقیــق بــرای هریــک از زیرمعیارهــا نقشــه فاصلــه تهیــه 
ــج  ــه پن ــاره ب ــه ها دوب ــک از نقش ــپس هری ــت. س ــده اس ش
ــه اهمیــت هریــک از  ــا توجــه ب رده طبقه بنــدی شــدند و ب
رده هــا، ارزشــی بیــن 1 )بیشــترین ارزش( تــا 5 )کمتریــن 
ــانی  ــط انس ــاخت/ محی ــار زیرس ــد. در معی ارزش( داده ش
بــرای الیه هــای فاصلــه از روســتا و جــاده، بــا افزایــش 
فاصلــه، امتیازکمتــر و بــا کاهــش فاصلــه امتیــاز بیشــتری 
ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــق جمعیت ــرای الیۀ مناط ــد. ب داده ش
این کــه در ژئوتوریســم ســفر بــه قصــد بازدیــد از پدیده هــای 
بکــر طبیعــی اســت و این گونــه ســفرها تاحّدامــکان از 
مناطــق پرجمعیــت شــهری فاصلــه دارنــد، حالــت عکــس 
درنظــر گرفتــه شــد. به طوری کــه بــا افزایــش فاصلــه 
ــری  ــی/ کارب ــار زیبای ــد. در معی ــتری داده ش ــاز بیش امتی
اراضــی، بــه زیرمعیارکاربــری پوشــش گیاهــی، بــر اســاس 
مقــدار تأثیــر آن در پتانســیل ژئوتوریســم ارزش داده شــد. 

ــذاری  ــای ارزش گ ــی از مالک ه ــتن یک ــاًل رخنمون  داش مث
ــا  ــی ب ــرای پهنه های ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ژئو سایت هاس
ــدن  ــث پوشیده ش ــه باع ــم و آب ک ــی متراک ــش گیاه پوش
ــر  ــری درنظ ــوند ارزش کمت ــی می ش ــارضۀ زمین شناس ع
گرفتــه شــد. همچنیــن بــرای چشــمه و رودخانــه، بــا توجه 
بــه تأثیــر مثبــت افزایــش فاصلــه از آن هــا، ارزش کمتــری 
درنظــر  گرفتــه شــد. در معیــار زمین شــناختی، بــا توجــه به 
ــده،  ــی شناخته ش ــوارض زمین شناس ــدن و ع ــه مع این ک
ــه از  ــا کاهــش فاصل ــد ب ــری در ژئوتوریســم دارن نقــش مؤث
آن هــا، امتیــاز بیشــتری درنظر گرفته شــد. از طرفــی، تنوع 
ــت  ــه، به عل ــک منطق ــا در ی ــس الیه ه ــن و جن ــتر س بیش
تفــاوت در جنــس و ســن ایــن الیه  هــا، باعــث ارزش بیشــتر 
آن منطقــه خواهــد شــد. بنابرایــن بــرای تشــخیص تنــوع 
در منطقــه، شــبکه بندی منظمــی بــا انــدازۀ پیکســل های 
5 در 5 کیلومتــر تهیــه و روی نقشــه زمین شناســی منطقــه 
ــوع  ــا تن ــل هایی ب ــرای پیکس ــپس ب ــد. س ــان ش هم پوش
بیشــتر ســن و جنس، ارزش باالتــری داده شــد. همچنین 
بــرای الیه فســیلی مناطِق دارای فســیل، بیشــترین ارزش 
و بــرای مناطــِق فاقد فســیل، کمتریــن ارزش درنظر گرفته 
شــد. در معیــار توپوگرافــی، بــا توجــه بــه این کــه مناطــق بــا 
شــیب و ارتفــاع کمتــر بــرای بازدیــد عمــوم مناســب ترند، 
ــی  ــن مناطق ــرای چنی ــد و ب ــذاری ش ــیب ارزش  گ ــه ش الی

امتیــاز بیشــتری درنظــر گرفتــه شــد.
ــار و  ــر معی ــدا ارزش ه ــا، ابت ــبه وزن معیاره ــرای محاس ب
ــا تهیــه پرســش نامه و نظرکارشناســی تعییــن  زیرمعیــار ب
شــد. ســپس هر یــک از معیارهــا، براســاس اهمیتــی کــه 
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نســبت بــه هــم دارنــد، بــا مقایســه های دوتایــی ســنجیده و 
وزن آن هــا بــا اســتفاده از افزونه اکســپرت  چویس مشــخص 
شــد )جــدول  2(. پــس از محاســبۀ وزن هر کــدام از معیارها 
بــا مدل فراینــد تحلیل سلســله مراتبی، بــا اســتفاده از مدل 
هم پوشــانی، شــاخص تلفیــق و اعمــال وزن روی معیارهــا 
و زیرمعیارهــا اجــرا و محــدودۀ موردنظــر از لحــاظ پتانســیل 

ژئوتوریســم اولویت بنــدی شــد )شــکل 4(.

  جدول 2: وزن معيارهای اصلی و زيرمعيارها

معیار اصلی با ضريب 
امتیاززيرمعیارامتیازناسازگاری 0/08

زمین شناسی/ علمی 
با ضريب ناسازگاری 

0/090/570

عوارض زمین شناختِی 
0/387شناخته شده

0/300فسیل

0/158معدن

0/091تنوع جنس

0/064تنوع سن

زيبايی/ كاربری اراضی
ضريب ناسازگاری 

0/050/249

0/528رودخانه

0/333چشمه

پوشش گیاهی/ كاربری 
0/140اراضی

0/528رودخانه

زيرساخت/ محیط 
انسانی با ضريب 
0/124ناسازگاری 0/07

0/614فاصله از جاده

0/268فاصله از سکونتگاه

فاصله از مناطق 
0/117پرجمعیت

توپوگرافی با ضريب 
0/058ناسازگاری 1

0/750ارتفاع

0/250شیب

ــتان  ــای شهرس ــیاری از بخش ه ــه بس ــان داد ک ــج نش نتای
فعالیت هــای  ایجــاد  در  باالیــی  پتانســیل  رفســنجان 
ژئوتوریســم دارنــد. بخش هــای شــرقی، شما ل شــرق، 
ــگ  ــا رن ــه ب ــنجان ک ــتان رفس ــرب شهرس ــرب و جنوب غ غ
قرمــز و آبــی در شــکل 4 مشــخص شــده اند، بیــش از 
15  درصــد مســاحت نســبی منطقــه را تشــکیل می دهنــد. 
ــرای بررســی ژئوتوریســم  ایــن مناطــق پتانســیل باالیــی ب
دریــن،  راویــز،  دره دران،  اودرج،  ازجملــه  دارنــد، 
تپه هــای  و  بدبخت کــوه  آب تــرش،  معــادن  کوه گبــری، 
شــنی. همچنیــن درۀ راگــه، ظهیــر، ماســه های بادی، ســد 
رســوبگیر سرچشــمه و دریاچه آرتمیــا در ردۀ پتانســیل باال 
قــرار دارنــد. بازدیــد از برخی مناطق نشــان داد که بســیاری 
از ایــن عــوارض ارزش زمین شــناختی منحصربه فــردی 
دارنــد، امــا زیرســاخت های الزم را ندارنــد و حفــظ و توســعه 
ــه توجــه بیشــتری نیــاز دارد. در  ایــن عــوارض ارزشــمند ب
شناخته  شــده  ســایت های  از  تعــدادی  مطلــب،  ادامــه 

معرفــی می شــوند.
دهســتان دره ُدران بــا وجــود روســتاهای خوش آب و هــوای 
ــذب  ــی در ج ــیار باالی ــیل بس داوران، دره  ُدر و اودرج پتانس
غارهــای  ماننــد  عوارضــی  دراین بیــن،  دارد.  گردشــگر 
دره ُُدر،  آبشــار  و  تنــگل  چاه دریــا،  کســیدون،  آدوری، 
ــی،  ــرج قدیم ــتکند، ب ــای دس ــه بادی، خانه ه ــع ماس تجم
ــی و  ــال و قدیم ــان کهن س ــاله، درخت ــجد چندهزارس مس
پســتۀ 1500ســاله )جهانشــاهی، 1389( اهمیــت زیــادی 
ــری از  ــود اث ــه وج ــری ب ــی خب ــکل 5(. در گزارش ــد )ش دارن
ــده  ــاره ش ــار آدوری اش ــور در غ ــدۀ دایناس ــیل خوابی فس
اســت )رضایــی، 1393(. با این کــه ایــن خبــر بــه تحقیــق 
بیشــتری نیــاز دارد، در صــورت اثبــات، اهمیــت زیــادی 
ــاالی  ــیل ب ــود پتانس ــا وج ــفانه ب ــت. متأس ــد داش خواه
ایــن مناطــق، زیرســاخت های الزم بــرای گردشــگری 
وجــود نــدارد و حتــی تعــدادی از آن هــا ماننــد خانه هــای 
برخــی  دارنــد.  قــرار  تخریــب  معــرض  در  دســتکند 
ــاال در  ــیل ب ــود پتانس ــا وج ــا، ب ــد چاه دری ــا مانن مکان ه
ژئوتوریســم و جــذب گردشــگر، همچنــان ناشــناخته 
ــکان  ــن م ــارۀ ای ــد درب ــکل 5 ج(. هرچن ــت )ش ــده اس مان
ــورد  افســانه هایی وجــود دارد و عــده ای ازگروه هــای غارن
درکاوش ایــن حفــرۀ عظیــم و دریاچــه پایینــی آن تــالش 
کردنــد، امــا کار قابل توجهــی در ایــن زمینــه صــورت 
نگرفتــه اســت تــا بــه صــورت مســتند ارائــه شــود )پایــگاه 

ــر، 1394(.  ــازش خب ــری س خب

شکل 4: نقشۀ مناطق بهينه برای بررسی های ژئوتوريسم
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ــتان های  ــر دهس ــی، از دیگ ــش غرب ــز در بخ ــه راوی منطق
زیبــای شهرســتان رفســنجان اســت و پتانســیل باالیــی در 
ژئوتوریســم دارد. ایــن ناحیــه بــا داشــتن چشــم اندازهای 
طبیعــی، اشــکال جادویــی و عــوارض فرسایشــی اطــراف 
ــا،  ــارهای زیب ــن، چشمه س ــار علی محمد حس ــن و غ دری
و  دریــن  ســد  قدیمــی،  حمــام  کهن ســال،  درختــان 
چشــم انداز اطــراف آن، قرارگرفتــن در مســیر روســتای 
ــه  ــه توج ــی و... ب ــپۀ تاریخ ــود ت ــد، وج ــی میمن تاریخ

ــکل 6(. ــاز دارد )ش ــتری نی بیش

کــوه گبــری در فاصلــه 40کیلومتــری شــرق رفســنجان 
پتانســیل  ـ رفســنجان(،   کرمان  جــاده  )70کیلومتــری 
باالیی در ژئوتوریســم دارد. به نظر بســیاری از پژوهشگران 
علــوم زمیــن، ایــن ناحیــه قابلیــت دارد که به آزمایشــگاهی 
ــرای  ــی ب ــای زمین شناس ــح پدیده ه ــرای توضی ــی ب طبیع
دانشــجویان و عالقه منــدان ایــن رشــته از علــوم طبیعــی 
تبدیــل شــود. متأســفانه بســیاری از نمونه هــای شــاخصی 
کــه در ایــن کــوه به علــت نفــوذ تــودۀ گرانیتــی گرانیتوئیــدی 
ــد از  ــده بودن ــکیل ش ــه تش ــای کرتاس ــل آهک ه ــه داخ ب

شکل 5: الف و ب( خانه های دستکند اودرج، ج( نمايی از دهانۀ قيفی مانند چاه دريا، د( درخت پستۀ کهن  سال اودرج

شکل 6: الف، ب و ج( اشکال فرسايشی در نزديک بندرگهر اطراف غار علی محمد حسن، د( تکه ای از سفال های قديمی شکسته شده در تپۀ تاريخی

ــت  ــاکان جذابی ــوه، کم ــن ک ــال ای ــد. بااین  ح ــن رفته ان بی
ــوه  ــن بدبخت ک ــدان دارد. همچنی ــرای عالقه من ــادی ب زی
و تپه هــای شــنی و ماســه  بادی در ردۀ پتانســیل بــاال قــرار 
ــی و  ــایت آموزش ــوان س ــا به عن ــوان از آن ه ــد و می ت گرفتن

تفریحــی اســتفاده کــرد. 

ــاز ایــران و ســد  معــدن سرچشــمه بزرگ تریــن معــدن روب
ــرار  ــط ق ــا متوس ــاال ت ــیل ب ــه در ردۀ پتانس ــوبگیر آن ک رس
دارنــد، از مناطــق مســتعد ایــن منطقه انــد. البتــه بــا توجه 
بــه تقســیمات کشــوری )1394( پیت معدن سرچشــمه در 
ــتان  ــوبگیر آن در شهرس ــد رس ــیرجان و س ــتان س شهرس
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ــای  ــد از فعالیت ه ــوب گیر بع ــد رس ــت. س ــنجان اس رفس
معدنــی و به منظــور تأمیــن فضــای الزم بــرای انباشــت 
رســوبات کارخانــه و نیز تأمیــن بخش بزرگــی از آب مصرفی 
ســاخته شــده اســت. ایــن ســد بــرای انجــام فعالیت هــای 

ژئوتوریســمی و آموزشــی قابــل توجــه اســت. 
دره هــای راگــه و ظهیــر، بــا ســاختار خــاص و تقابــل دشــت 
ــتند  ــتعدی هس ــایت های مس ــق، از س ــا درۀ عمی ــاف ب ص
کــه حفــظ و توســعه آن هــا بــه توجــه بیشــتری نیــاز 
دارد )شــکل 7(. بااین کــه ایــن دره هــا ارزش بســیاری 

کم بــودن  به  علــت  دارنــد،  ژئوتوریســم  مطالعــات  در 
زیرســاخت ها در ردۀ پتانســیل متوســط قــرار گرفتنــد. 
و  ســتون ها  کله قنــدی،  و  نوک تیــز  مخروط هــای 
ــای  ــا و دیواره ه ــا، تیغه ه ــی، آرک ه ــتونک های فرسایش س
نــواری کــه ارتفــاع آن هــا در برخــی نقــاط بــه 100متــر 
منطقه انــد.  ایــن  خــاص  بخش هــای  از  می رســد، 
همچنیــن بخش هــای شــمال رفســنجان و دریاچــه آرتمیا 
و غــار جوادیــه  فــالح از مناطــق مســتعد ایــن منطقه انــد کــه 

ــد.  ــطی دارن ــاال و متوس ــیل ب پتانس

شکل 7: الف، ب( تصاويری از درۀ زيبای راگه، ج( سد مخزنی سرچشمه، د( درياچۀ آرتميا

بحث و نتيجه گيری
بررســی منابع نشــان می دهــد کــه ژئوتوریســم از جنبه های 
گوناگــون ماننــد تحقیقــات علمــی، آموزشــی، گردشــگری و 
حفاظــت اهمیــت دارد و معیارهــا و زیرمعیارهــای متعددی 
در ارزیابــی پتانســیل گردشــگری یک منطقــه تأثیر  گذارند. 
ــایی  ــی شناس ــات علم ــدف تحقیق ــن ه ــن رو، مهم تری از ای
ــمند  ــناختی ارزش ــای زمین ش ــن میراث ه ــت از ای و حفاظ
اســت تــا در مراحــل بعــدی بــا آماده ســازی امکانــات و 
و  آموزشــی  فعالیت هــای  بتــوان  الزم  زیرســاخت های 
ــام  ــت در انج ــرد. غفل ــرا ک ــزی و اج ــگری را برنامه ری گردش
فعالیت هــای آموزشــی و گردشــگری، بــدون درک اهمیــت 
ــروز خســارت های  ایــن میراث هــای ارزشــمند، احتمــال ب
جبران ناپذیــر و تخریــب ایــن میراث هــا را افزایــش خواهــد 
داد. در مکان یابــی و ارزیابــی پتانســیل بــا اســتفاده از 
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی، معیارهــای انتخابــی و 
ــم  ــیار مه ــود بس ــا داده می ش ــه آن ه ــه ب ــی ک ــزان ارزش می
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــج ای ــت. نتای اس
از فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی و ســامانۀ اطالعــات 
ــاب  ــم و انتخ ــیل ژئوتوریس ــی پتانس ــی در بررس جغرافیای

مناطــق مســتعد کارایــی بســیاری دارد. نقشــه ایجاد شــده 
نشــان می دهــد کــه شهرســتان رفســنجان از پتانســیل 
نســبتًا خوبــی در ژئوتوریســم برخــوردار اســت، به طوری کــه 
حــدود 32درصــد مســاحت نســبی آن در ردۀ پتانســیل 
ــا تغییــر مدل ســازی،  ــا متوســط قــرار دارد. ب ــاال ت بســیار ب
و  تســهیالت  زیرســاخت،  افزایــش  ارزش گــذاری، 
مناطــق  ژئوتوریســم  فعالیت هــای  بــرای  بسترســازی 
مســتعد افزایــش خواهــد یافــت. وزن دهــی در ایــن تحقیق 
بــر اســاس پاســخ کارشناســان و محققــان زمین شناســی به 
ــت  ــن اس ــت. ممک ــده اس ــام ش ــش انج ــش نامه پژوه پرس
نظــر گردشــگران عــادی بــا نظــر کارشناســان متفاوت باشــد 

ــی تغییراتــی ایجــاد شــود.  و در وســعت مناطــق انتخاب

پيشنهاد 
شهرســتان  ژئوتوریســم  بــاالی  پتانســیل  وجــود  بــا 
ــی  ــرای معرف ــی ب ــات اساس ــفانه اقدام ــنجان، متأس رفس
ژئوســایت ها و حفــظ ایــن میراث هــای زمین شــناختی 
انجــام نشــده اســت. بــرای حفــظ ایــن موهبت هــای الهــی، 
توجــه بیشــتر مســئوالن و جامعــه محلــی و بازدیدکنندگان 
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ــم و  ــد ژئوتوریس ــی مقاص ــش از طراح ــت. پی ــروری اس ض
ــرایط و  ــا ش ــرد ت ــزی ک ــاًل برنامه ری ــد کام ــور، بای ــرای ت اج
ــرای  ــود. ب ــخص ش ــم مش ــد ژئوتوریس ــام مقاص ارزش تم
ایــن منظــور، ابتــدا بایــد پتانســیل ها شناســایی و ســپس 
ــس از آن  ــود. پ ــن ش ــد تعیی ــام مقاص ــرایط و ارزش تم ش
ــای  ــرای فعالیت ه ــتعد و اج ــای مس ــی مکان ه ــه معرف ب
ــط  ــه محی ــب ب ــن تخری ــا کمتری ــت ت ــگری پرداخ گردش
وارد شــود. در ادامــه، بــرای حفــظ میراث هــای طبیعــی و 

ــت:  ــده اس ــنهادهایی داده ش ــم پیش ــعه ژئوتوریس توس
- مطالعــه کامــل و دقیــق هریــک از ژئوســایت های موجــود 

ــتان رفسنجان.  در شهرس
� برگـزاری جشـنواره و سـمینارهای گوناگون بـرای معرفی 
ژئوسـایت ها و حفاظـت از این میراث های زمین شـناختی 

منحصر به فـرد.
ژئوتوریســم  زیرســاخت های  توســعه  و  آماده ســازی   �
اساســی ماننــد پنــل تفســیر، مســتند تصویــری، دفترچــه 
راهنمــا، مســیرهای مشخص شــده، عالئــم راهنمایــی در 
بســیاری از مناطــق ماننــد درۀ راگــه، درۀ ظهیر، کــوه  گبری.
� آمــوزش و انتقــال نیازهــای دانــش زمین شناســی و 
ــرای درک  ــه جامعــه محلــی ب حفاظــت از محیط زیســت ب

اهمیــت ســایت ها و افزایــش آگاهــی عمومــی. 
� تکمیــل پرســش نامه پژوهــش از ســوی گردشــگران 
ــر در  ــل مؤث ــایر عوام ــایی س ــرای شناس ــادی ب ــردم ع و م

ژئوتوریســم.
تخریــب  از  جلوگیــری  بــرای  جامــع  برنامه ریــزی   �
بــا کمــک ســاکنان محلــی و  ســایت های ژئوتوریســم 

دولــت. حمایــت 
مجتمــع  ســاخت  و  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد   �
نزدیــک  در  ژئوکمــپ  ایجــاد  خصوصــًا  توریســتی، 
ســایت های ژئوتوریســم و بسترســازی بــرای مشــارکت 

خصوصــی. بخــش  بیشــتر 
� بسترسازی برای ایجاد ژئو پارک در شهرستان.

ــای  ــت از میراث ه ــارت و حفاظ ــرای نظ ــادی ب ــاد نه � ایج
زمین شــناختی.

سپاسگزاری 
این پژوهش حاصـل انجـام یـک طـرح پژوهشـی در پژوهشــگاه 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم محیطــی، دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا 
 1395/12/24 مــورخ  95/3485/ص/7  شــمارۀ  قــرارداد 
ــــه از همکـــــاری پژوهشـــگاه  اســت. نویســـــندگان ایـــن مقاـل
پژوهــش  انجام  طی  در  آن  مالی  مساعدتهای  و  یادشـــــده 

ــد. ــی کنن ــکر و قدردان ــه تش صمیمان

 منابع
ــا  ــی توانمندی ه ــبزواری، آزاده )1393(. »ارزیاب ــی س ارباب
و قابلیت هــای ژئوتوریســم در توســعه پایــدار )مطالعــه 
مــوردی ســراب در بنــد در شهرســتان صحنــه(«. فصل نامۀ 
جغرافیــای طبیعی، ســال هفتــم، شــمارۀ 26، ص 86-65.
علی اکبــر  تقی لــو،  صیــاد،  سراســکانرود،  اصغــری 
تــوان  تطبیقــی  »ارزیابــی   .)1394( بتــول  زینالــی،  و 
گردشــگری منطقــه ای بــا تأکیــد بــر ژئوتوریســم )مطالعــه 
بنــد  و  قاســملو  دره  نقــده،  چشــمه  هفــت   مــوردی: 
ســال  منطقــه ای،  برنامه ریــزی  فصل نــامۀ  ارومیــه(«. 

.178-163 ص   ،17 شــمارۀ  پنجــم، 
امــری کاظمــی، علیرضــا و مهرپویــا، عبــاس )1383(. 
پدیده هــای  بــه  )نگاهــی  قشــم  ژئوتوریســم  اطلــس 
ســازمان  تهــران:  قشــم(.  جزیــره  زمین شناســی 

کشــور. معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی 
امــری کاظمــی، علیرضــا و مهرپویــا، عبــاس )1388(. 
اطلــس توانمندی هــای ژئوپــارک و ژئوتوریســم ایــران: 
ســازمان  تهــران:  ایــران.  زمین شــناختی  میــراث 

کشــور. معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی 
ــی،  ــدی، محمدعل ــه اس ــم، زنگن ــدی، ابوالقاس امیراحم
بلوچــی، نیــاز، کوهســتانیان، محبوبــه و الهــی، ســارا 
)1392(. »ارزیابــی پتانســیل های  ژئوتوریســم دامنه هــای 
جنوبــی مکــران )جنــوب بلوچســتان(«. دوفصل نامــه 
اندیشــه جغرافیا، ســال هفتم، شــمارۀ 14، ص 136-120. 
ــان )1390(.  ــتان کرم ــزی اس ــت برنامه ری ــازمان مدیری س
ویژگی هــای اســتان کرمــان از دیــدگاه تقســیمات کشــوری 
و جمعیتــی 1390. وزارت کشــور، اســتانداری کرمــان، 

ــزی. ــت برنامه ری معاون
بوتراب، ســارا پانتــه آ و فتوت رودســری، حســین )1385(. 
اطلــس ژئوتوریســم اســتان کرمــان. تهــران: ســازمان 

ــور. ــی کش ــافات معدن ــی و اکتش زمین شناس
http://sazeshkhabar.com .)1394( پایگاه خبری سازش خبر
ثنایــی مبیــن، نرگــس، زنگنــه اســدی، محمدعلــی و 
ــای  ــی قابلیت ه ــم )1392(. »بررس ــدی، ابوالقاس امیراحم
ــال  ــی توچ ــای جنوب ــی دامنه ه ــای آب ــی حوضه ه محیط
بــرای تبدیــل بــه ژئوپــارک«. فصل نامــه جغرافیــا و آمایــش 
شــهری - منطقه ای، ســال ســوم، شــمارۀ 9، ص 110-97.
پتانســیل هاي  »شــناخت   .)1389( بهــروز  ســبحانی، 
گردشــگری منطقــه آبگــرم ســردابه در اســتان اردبیــل 
بــا روش SWOT«. فصل نــامۀ مطالعــات و پژوهش هــاي 
شــهري و منطقه ای، ســال اول، شــماره 4، ص 128-113.
جعفــری، غالمحســن، جعفــری، محمد، عباســی، مهدی 
پتانســیل های  »بررســی   .)1394( ابراهیــم  آرامــی،  و 
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اکوتوریســم و ژئوتوریســم شهرســتان ماهنشــان با استفاده 
فصل نامــه   .»GIS تکنیــک  و   SWOT تحلیــل  الگــوی  از 
جغرافیایــی فضــای گردشــگری، دورۀ 4، شــمارۀ 16، 

.22-1 ص 
 .)1394( احمــد  خادم الحســینی،  و  محبوبــه  جاللــی، 
اســتان  در  گردشــگری  نمونــه  مناطــق  »ســطح بندی 
کرمــان«. فصل نامــه برنامه ریــزی منطقــه ای، ســال پنجــم، 

.162-151 ص   ،17 شــمارۀ 
جهانشــاهی، محمــد )1389(. جاذبه هــای طبیعت گــردی 
فرهنگــی،  میــراث  کل  ادارۀ  کرمــان:  کرمــان.  اســتان 

ــان. ــتان کرم ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
حــاج علیلــو، بهــزاد و نکوئــی صــدری، بهــرام )1390(. 

ژئوتوریســم. تهــران: انتشــارات دانشــگاه پیام نــور.
حسینجانی زاده، مهدیه، حسن زاده، رضا، هنرمند، مهدی 
و ناصری، فرزین )1397(. »بررسی پتانسیل ژئوتوریسم با 
استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی«. 
اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران. 

/https://civilica.com/doc/867400

ــتانی،  ــرا و دهس ــه زه ــمی، فاطم ــیاوش، هاش ــایان، س ش
هدیــه )1394(. »ارزیابــی ژئومورفوســایت های شهرســتان 
نیشــابور بــا اســتفاده از مــدل پرییــرا«. فصل نامــه مطالعــات 
جغرافیایی مناطق خشــک، دورۀ 5، شــمارۀ 20، ص 33-18.
تاریخـی  روسـتای   .)15 مهـر   ،1393( مریـم  رضایـی، 
اودرج رفسـنجان را بیشـتر بشناسـید. بازیابـی شـده از  

 https://www.khanehkheshti.com/47671

زمیــن  پتانســیل  بررســی   .)1397( زینــب  زمانــی، 
از دور و سیســتم  از ســنجش  بــا اســتفاده  گردشــگری 
شهرســتان  مــوردی  مطالعــه  جغرافیایــی،  اطالعــات 
کرمــان. پایان نامــه کارشناســی ارشــد، ســنجش از دور 
زمین شــناختی. دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 

پیشــرفته. فنــاوری 
صـدر ناصری، حسـین و کامیابـی، سـعید )1391(. »کاربرد  
RSو GIS در شناسـایی پتانسـیل های ژئوتوریسـم و ارزیابی 

آن هـا بـا روش پرالونـگ و نقش آن در گسـترش گردشـگری 
بـه منظـور توسـعه پایـدار جنوب  شـرق )مطالعـه مـوردی: 
و  دور  از  سـنجش  کاربـرد  مجـلۀ  چابهـار(«.  شهرسـتان 
دورۀ 3،  برنامه ریـزی،  در  جغرافیایـی  اطالعـات  سیسـتم 

شـمارۀ 2، ص 94-85.
مهدی پــور قاضــی، جــواد، گنجعلــی، ســعید، مــؤذن، 
»بررســی   .)1393( فــرزاد  ســتوهیان،  و  محســن 
ــوان  ــه عن ــهر ب ــی شهرســتان آذرش توانمندی هــای محیط
دومیــن ژئوپــارک ایــران«. فصل نامــه انســان و محیــط 

.11-1 ص   ،4 شــمارۀ   ،12 دورۀ  زیســت، 

ممیــز، آیت الــه، عباســی، مهــدی و قاســمی، ســیده 
عاطفــه )1391(. »آینــده فرصت هــای کارآفرینــی در حــوزه 
جلفــا«.  منطقــه  مــوردی؛  مطالعــه  زمین گردشــگری، 
ــمارۀ  ــی، دورۀ 12، ش ــوم جغرافیای ــردی عل ــات کارب تحقیق

.27-22 ص   ،26
نکوئــی صــدری، بهــرام )1398(. مبانــی زمین گردشــگری: 
ــازمان  ــران: س ــارم(. ته ــاپ چه ــران. )چ ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
مطالعــه و تدویــن کتــب علوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(.
ــه  ــری، فاطم ــه و جعف ــی، مرضی ــی، موغل ــی، مجتب یمان
)1392(. »بررســی تأثیــر ژئوتوریســم بــر بهبــود گردشــگری 
بــا اســتفاده از مــدل SWOT )مطالعــه مــوردی، تخــت 
ســلیمان(«. فصل نــامۀ جغرافیــای طبیعــی، ســال ششــم، 

شــمارۀ 19، ص 32-17.
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