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Currently, one of the factors for attracting tourism is the natural resources of the country that resulted 
in natural tourism in the region. Natural tourism emphasizes on geomorphosites with geomorphic loca-
tions, and they assay on the historic, ecological and cultural potentials to program Mize stable tourism. 
The Chahardange section is a geographical zone with a high potential for attracting rural tourism. The 
project used geology and topological maps and exact reviews based on the Nicholas and Fasilous meth-
ods. The Fasilous final assessment method was used to identify the proper site that represents the ideal 
conditions in terms of geomorphological processes. The Nicholas method revealed that the sources of 
Surat-Badab achieved the highest score of 33 points. The results also revealed that the top-rated site 
was identified to have physical and unique beauty. Thus, the Chahardange zone needs to identify and 
to property stable tourism development at crucial programs. Moreover, scientific and topological grades 
and conservative and useable potentials must be imported as per geomorphosites.
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Extended Abstract

1. Introduction

cotourism plays a significant role in 
the global economic development and 
provides a bigger opportunity for devel-
opment. Geotourism as a new phenom-
enon is defined as informed and respon-

sible tourism of nature with the purpose of viewing and 
understanding the formation and evolution of phenome-
na and processes and learning their method of formation 
and evolution (Amrikazemi, 2009). Sometimes instead 
of sites- in terms of geomorphology-geomorphological 
value goods, geomorphology and geomorphic to work 

(Kumansju et al., 2009). The purpose of such concepts 
is to help identify the particular importance of under-
standing the structure of the geomorphologic landforms 
that has regional and scientific values and ecological, 
cultural, aesthetic, and economic benefits and in order to 
understand and exploit the tourism exploited by humans 
(Yamani, 2012). This study aimed to assess ecological, 
economic, and social capacity of the studied area and 
finding basic mechanisms to protect geoheritage and de-
veloping sustainable tourism. 

2. Methodology

In this research, the required information and data were 
gathered by reviewing library studies and the relevant 
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literature. The potential and capabilities of Suort-Badab 
sources for ecotourism were examined using two meth-
ods: Fasilous and Nicholas. In the Fasilous method, the 
criteria and definition parameters were composed of six 
main groups such as scientific values, ecological values 
and conservation, cultural, aesthetic and economic val-
ues of tourism's potential. Each of these values consisted 
of several sub-standard and standard scoring system of 1 
to 10 for each specified group. 

In the Nicholas method, the specific criteria for deter-
mining each of the aspects of tourism in geomorphologi-
cal sites had been identified, including scientific, edu-
cational, geological and ecological diversity, aesthetic 
potential threats and potential protection needs. In this 
way, each of the above values was scored by a group of 
experts. Based on the values expressed by certain rating, 
the overall value of the area was determined.

3. Results

The results of the study showed the final assessment by 
applying Fasilous method. According to the tables that 
have been created by applying Fasilous final assessment 
method, the proper site was identified that represented 
the ideal conditions in terms of geomorphological pro-
cesses. The results also indicated the richness of the ge-
ology and history of the region. In terms of tourism, the 
index of protection, which received either the highest 
score or the lowest score, refers to the site's natural and 
human destruction and damages. Furthermore, the re-
sults of the study revealed the lack of official attention to 
the site and indiscriminate harvesting of travertine rocks 
and mining in the region. The natural vision in terms of 
tourism has favorable conditions.

Furthermore, based on the final assessment by Nich-
olas method, the total values were determined as 72 
points in accordance with the table. Based on the final 
assessment of the spring Suort-Badab with applying 
Nicholas method, the sources of Suort-Badab rural area 
of science has achieved the highest score with 33 points. 
The results also revealed that physical beauty and rarity 
of their top rated site was identified perhaps as a national 
and international source. 

4. Discussion

One of the best mechanisms for developing sustainable 
tourism is to consider tourism sites and geosites. In this 
research, Suort-Badab was analyzed as a geosite and the 
assessment showed that this site has scientific as well as 
educational values to attract tourists. In some area, we 
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need to promote some indices to develop tourism. The 
results of this research are consistent with the results of 
some other studies like Charmamine and Fung (2015).

5. Conclusion

One of the most favorite way for achieving sustainable 
tourism development, with focus on geo-tourism is con-
sidering sites that makes interaction between tourism and 
the nature. It results of the previous studies show that the 
number of tourists and incoming currency from tourism 
has boomed in recent decades. It is assumed that natural 
tourism and tourist services, in turn, increase educational 
values, cultural, economic impact, but it may meanwhile 
damage the current properties which leads to threaten 
the available sites. In this study, the current situation 
of geo Suort-Badab sources with an emphasis on exist-
ing values was assessed and evaluated by Fasilous and 
Nicholas. The result of the evaluation showed that Suort-
Badab sources as geo-park and world's second largest 
natural effect, has received high percentage with regard 
to values such as aesthetic and scientific values. Due to 
continuous using travertine stones which increases the 
potential harm, water boiling has damaged the geo-park 
and this type of destruction has damaged its beauty. How 
many correct decisions and taking charge? It is recom-
mend to prepare those programs which protect Sites from 
destruction and prevent the decline of the tourism Sites.
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امروزه یکی از شاخص های جذب گردشگر وجود منابع طبیعی هر کشور است که گردشگری طبیعی را در منطقه به وجود آورده  است. 
گردشگری طبیعی بر ژئومورفوسایت ها یا مکان های ژئومورفیک تأکید دارد که با ترکیب میراث فرهنگی و تاریخی و اکولوژیکی قابلیت هایی 
را درراستای برنامه ریزی گردشگری پایدار عرضه می کند. بخش چهاردانگه توانایی فراوانی در جذب گردشگر روستایی دارد. در این پژوهش 
برای ارزیابی ژئومورفوسایت های منطقه از نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و بازدیدهای میدانی و برای تجزیه وتحلیل میزان قابلیت های 
ژئوتوریستی منطقه از روش های نیکوالس و فاسیلوس استفاده شد. نتایج نشان داد از میان ژئوسایت ها چشمه های باداب سورت بیشترین 
امتیاز را کسب کرده است. بخش چهاردانگه به شناسایی و سرمایه گذاری های عمرانی در توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی جامع برای 
حفظ و نگهداری محوطه ها نیاز دارد و باید عالوه بر ارزش های علمی و زمین شناختی منطقه نیازهای حفاظتی و قابلیت های کاربردی هر 

ژئومورفوسایت مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه ها: 
ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، 

روش نیکوالس، روش 
فاسیلوس، بخش چهاردانگه

تاریخ دریافت: 18 بهمن 1394
تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1395

1. مقدمه

اقتصادی جهان  توسعه  را در  بسیار مهمی  گردشگری نقش 
کنونی ایفا می کند. ژئوتوریسم به سرعت درحال افزایش است و در 
این صنعت فرصت بزرگی برای توسعه بیشتر مشاهده می شود 
با  گردشگری  ارتباط   .)Wójtowicz, Strachowka, & Strzyz, 2010)

مکان های زمین شناسی و ویژگی های آن ها، شامل مناظر و محوطه های 
ژئومورفولوژی، می تواند به عنوان پدیده ای جدید و زیر مجموعه ای از 

.)Joyce, 2010) زمین شناسی و گردشگری مطرح شود

هدف  با  طبیعت  از  مسئوالنه  و  آگاهانه  گردشگری  ژئوتوریسم، 
تماشا و شناخت پدیده ها و فرایندهای زمین شناختی و آموختن روش 
شکل گیری و سیر تکامل آن هاست (Amri Kazemi, 2011(. گاهی به جای 
ژئومورفولوژیکی،  ارزش  مانند  اصطالحاتی  ژئومورفولوژی  مکان های 
کاالهای ژئومورفولوژی، ژئوتوپ های ژئومورفولوژی و محوطه های دلخواه 
ژئومورفولوژی را به کار می برند (Comanescu, & Dobre, 2011). هدف 
از طرح چنین مفاهیمی، شناسایی  زمین چهره هایی است که اهمیت 

ویژه ای در درک ساختار ژئومورفولوژیک یک منطقه دارد و از ارزش های 
علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توأم برخوردار 
است و در نوع برای ادراک، بهره برداری و گردشگری انسان استفاده 

.(Yamani, Negahban, Rahimi Abad, & Alizadeh, 2012) می شود

حفاظت از میراث زمین شناختی برای تفرج، مقاصد آموزشی و علمی 
آیندگان محفوظ ضروری است. جاذبه های ژئومورفولوژیکی، آب و هوایی، 
آب های شفابخش، پوشش گیاهی و گونه های جانوری، به همراه غار ها 
و جریان آب ها در مطالعه ها و سیاست گذاری های اقتصادی گردشگری 
ازجمله مهم ترین عوامل محسوب می شود (Fennel, 1999). پدیده های 
طبیعی )مانند کوه، دریا، دشت، جنگل و...( و چشم اندازهای جالب 
که  است  جذابی  و  بی نظیر  ژئومورفولوژی  واحد های  از  جغرافیایی 
اکوتوریسم  صنعت  توسعه  و  گردشگری  عامل  مهم ترین  به عنوان 

.)(Molaei Hashtjin & Kalavan Rajabi, 2011 محسوب می شود

میراث زمین شناسی به مجموعه ای گفته می شود که برای حفاظت 
اهمیت داشته باشد. اکنون بیشتر کشورها توسعه طرح های شناسایی 

1-دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
2- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب وهواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
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با روش فاسیلوس و نیکوالس )مطالعه موردی: روستاهای  ارزیابی ژئوسایت های گردشگری 
بخش چهاردانگه شهرستان ساری(
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دورنماها و محوطه های ژئولوژیک و ژئومورفولوژیک را درون مرز های 
خود آغاز کرده اند. ژئوپارک ها بازدیدکنندگان را به خود جذب می کند 
و می تواند اقتصاد محلی را توسعه دهند و کارهای نوینی ایجاد کنند 
(Xun & Milly, 2002(. با توجه به تنوع جغرافیایی ایران و چشم اندازهای 

بکر طبیعی، ارزیابی و برآورد گردشگری اهمیت دارد، به طوری که 
در کشورهایی که تنها راه درآمد آنان فروش نفت و صنایع وابسته 
به آن است، گردشگری می تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ایفا کند.

از  حفاظت  دیگر  مهم  مسئله  گردشگری  اهمیت  عالوه بر 
گردشگران  زمانی  که  است  انسانی  و  طبیعی  بکر  چشم اندازهای 
بسیاری را به مناطق مختلف جذب می کرد. در این تحقیق، سعی 
منطقه  در  زمین شناختی بخش چهاردانگه  میراث  که  شده  است 
منابع  حفظ  به  که  است  حالی  در  امر  این  شود.  ارزیابی  کیاسر 
ازسوی دیگر،  و  است  شده  توجه  کمتر  منطقه  در  زیست محیطی 
ضرورت توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری 
و حضور گردشگران در منطقه احساس می شود. با توجه به مطالب 
ذکرشده، پژوهش حاضر ضمن ارزیابی توان های اکولوژیکی، اقتصادی 
زمینه  در  را  اساسی  راهکارهایی  مطالعه شده،  منطقه  اجتماعی  و 
حفاظت از میراث  زمین شناختی بررسی شده و توسعه گردشگری 

پایدار منطقه بیان می کند. 

2. مروری بر ادبیات موضوع

در سال های اخیر با توجه به نقش و اهمیت محوطه ها و میراث 
ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی پژوهش هایی در این زمینه در ایران 
و جهان انجام شده است. درادامه نمونه هایی از این مطالعه ها ذکر 

می شود:

میراث  نوینی  الگوی  با   )1395( همکاران  و  میرکتولی   .1
زمین شناختی در ژئوپارک چشمه باداب سورت در روستای اروست 
شهرستان ساری را با روش های پریرا و رینارد را بررسی کرده اند. 
نتایج مطالعه آنان نشان می دهد این منطقه در ترکیب با مواریث 
زمین شناسی، تاریخی، اکولوژیکی و فرهنگی توانمندی چشمگیری 
در گردشگری پایدار دارد و به رشد اقتصادی و اجتماعی و آموزش 

منجر می شود.

ارزیابی  در  نوینی  روش   )2007( همکاران  و  رینارد   .2
ارزش  تعیین  درباره  روش  این  در  کرده اند.  ارائه  ژئومورفوسایت ها 
علمی و مکمل در ژئومورفوسایت ها بحث می شود، با این تفاوت که 
در این پژوهش ارزش اقتصادی، اکولوژیکی و زیبایی شناختی به عنوان 
معیاری مستقل درنظرگرفته می شود و درپایان، ژئومورفوسایت های 
بالقوه منطقه انتخاب و معرفی می شود. همچنین شیوه ذکرشده به 
این نتیجه می رسد که در گذشته تنها به ارزش های علمی توجه 
ارزش های  باید  حفاظت  بحث  و  ژئوپارک ها  ایجاد  با  ولی  می شد؛ 

مکمل در کنار ارزش های علمی بررسی شود.

3. فاسیلوس و همکاران )2012( برای ارزیابی ژئومورفوسایت های 
ژئوپارک سیلوریتیس یونان، روش جدیدی را برای ارزیابی ژئوسایت 
ذکرشده ارائه کرده اند. این شیوه شش معیار اصلی دارد و درپایان، 
ارزش های علمی، حفاظتی و گردشگری هر ژئومورفوسایت به تفکیک 

مشخص و معین شده است.

ژئومورفوتوریسم شهرستان  4. ویسی و همکاران )2014الف( 
آبادانان را با استفاده از روش های کّمی رینارد و فاسیلوس شناسایی و 
بررسی کردند. آنان نتیجه گرفتند که ژئومورفوسایت های ذکرشده در 
روش رینارد امتیاز علمی 67 درصد و ژئوسایت دریاچه های دوقلوی 
سیاه گاو در روش فاسیلوس بیشترین امتیاز را کسب کرده است. 
با توجه به اینکه این ژئوسایت ها از نظر شاخص حفاظتی وضعیت 

مطلوبی ندارد، به توجه مسئوالن نیاز دارد.

منطقه  ژئومورفوسایت های   )2015( همکاران  و  مقصودی   .5
تخت سلیمان را با استفاده از روش فاسیلوس ارزیابی کردند. آنان 
به این نتیجه رسیدند که ژئومورفوسایت های منطقه از نظر شاخص 
علمی و برخی از شاخص های گردشگری مانند چشم انداز و دسترسی، 
شرایط مطلوبی دارد، ولی از نظر شاخص های حفاظتی، فرهنگی و 

هنری نیازمند تقویت است.

6. حجازی و همکاران )2014ب( جنگل گیان نهاوند را با روش 
نیکوالس تحلیل اکوتوریسمی کردند و به این نتیجه رسیدند که 
تبدیل ارزش های جنگل گیان به ارزش های کّمی و اقتصادی، می تواند 
در تصمیم گیری صحیح کمک کند و به پایداری اکوسیستم های 

جنگلی توجه شود.

منطقه  ژئومورفوسایت های  )2014ب(  چیت ساز  و  ویسی   .7
نتایج  بررسی کردند.  فاسیلوس  از روش  استفاده  با  را  گیالن غرب 
این  برتر  محوطه  به عنوان  را  قالجه  ژئومورفوسایت  آنان  پژوهش 
منطقه نشان داد. عالوه براین ژئومورفوسایت های منطقه از نظر علمی 
و برخی شاخه های گردشگری مانند چشم انداز و دسترسی شرایط 
و فرهنگی هنری  نظر شاخص های حفاظتی  از  دارد؛ ولی  مطلوبی 

نیازمند تقویت است.

منطقه  ژئومورفوسایت های  )2014ج(،  همکاران  و  ویسی   .8
ویژنان را با کمک روش های ارزیابی کّمی رینارد و فاسیلوس ارزیابی 
کردند. آن ها بدین نتیجه رسیدند که منطقه مذکور با روش رینارد 
از نظر علمی بیشترین اهمیت و با روش ترکیبی )روش های رینارد و 
فاسیلوس( کمترین اهمیت را دارد. در روش فاسیلوس، نتایج بیانگر 
آن است که ژئوسایت تنگ نیان بیشترین ارزش را دارد. درمجموع 
ژئوسایت ها از نظر حفاظتی وضعیت مطلوبی ندارد و مسئوالن باید به 

این محوطه ها توجه بیشتری داشته باشند.

9. فرمانی منصور و همکاران )2014( چشمه های کارستی دشت 
نهاوند را برای توسعه پایدار گردشگری با استفاده از روش نیکوالس 
بررسی و وضعیت توانمندی های ژئومورفوتوریستی منطقه را ارزیابی 
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و رتبه بندی کرده اند.

10. دونیز پیز1 و همکاران )2011( ژئومورفوسایت آتشفشانی 
را در جزایر کاناری اسپانیا مطالعه کردند. آنان نشان دادند که این 

1. Doniz-Peaz

مکان برای توسعه گردشگری ارزش های علمی، فرهنگی، افزوده، 
مدیریتی و کاربردی دارد.

در کوه های  را  ژئوتوریسم  و همکاران )2015(  بوجدسو2   .11

2. Bujdos

ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکوالس در روستاهای بخش چهاردانگه )شهرستان ساری(

شکل 1: نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
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پیلیس3 مجارستان ارزیابی و میزان تقاضا و کمبود امکانات ژئوتوریسم 
این محوطه را بیان کردند.

با  را  هنگ کنگ  ژئوپارک   )2015( فونگ4  و  چارماین   .12
استفاده از روش بازدیدکنندگان شاغل عکاسی )VEP(5 بررسی 
در  سیاحت  درحین  تا  خواستند  گردشگران  از  آنان  کردند. 
میراث زمین شناختی و سفرنامه خود، از اشکال ژئومورفولوژی 
باعث  امر  این  کنند.  پیدا  آگاهی  آن ها  درباره  و  بگیرند  عکس 
شد گردشگران بدانند ژئوپارک با وجود عناصر زیبایی شناختی 
و حفاظتی، همیشه با زمین شناسی و ژئومورفولوژی همراه است 
و به منظور گسترش میراث زمین شناختی و حفاظت جغرافیایی، 

باید خدماتی را برای رضایت و جذب گردشگر ارائه داد.

در ایران نیز تحقیقاتی از این دست انجام شده است. برای نمونه، 
حجازی و همکاران )2014الف( چشمه تراوتنی باباگرگر را با هدف 
این نتیجه  آنان به  با روش پری یرا مطالعه کردند.  ایجاد ژئوپارک 
رسیدند که این منطقه با داشتن ارزش ژئومورفوژیکی چشمگیر در 
کنار چشم اندازی تاریخی و فرهنگی برای تبدیل به ژئوپارک در غرب 

کشور به برنامه ریزی جامع نیاز دارد.

چشمه  معروف  ژئومورفوسایت  سه  شامل  چهاردانگه  بخش 
باداب سورت در روستای سورت در دهستان پشت کوه، دریاچه میانشه 
در دهستان گرماب و دریاچه الندان در دهستان چهاردانگه و دیگر 

3. Pilis
4. Charmine and Fung
5. Visitor Empolyed Photograohy

ژئوسایت هاست. با توجه به توانمندی های بالقوه منطقه و قابلیت های 
بسیاری که برای جذب گردشگر دارد، درمجموع می تواند بر اقتصاد 
منطقه تأثیر درخورتوجه ای داشته باشد. در این راستا در پژوهش 
حاضر سعی شده است که با بهره گیری از روش های فاسیلوس و 

نیکوالس، قابلیت گردشگری ژئوسایت منطقه ارزیابی شود.

منطقه بررسی شده

شهرستان  شش گانه  بخش های  از  یکی  چهاردانگه  بخش 
ساری در استان مازندران است. این بخش در طول  جغرافیایی 
"6'16°53 تا "8'56°53 طول شرقی و عرض جغرافیایی 
شده  واقع  شمالی  عرض   36°26'46" تا   35°58'35"
است )تصویر شماره 1(. مرکز این بخش شهر کیاسر است و در 
تقسیمات سیاسی این بخش از سه دهستان چهاردانگه، پشتکوه 
و گرماب تشکیل شده است. در این بخش سه ژئومورفوسایت 
چشمه  و  سورت  روستای  در  باداب سورت  معروف چشمه های 
میانشه در روستای چورت و چشمه الندان در روستای الندان قرار 
دارد )تصویر شماره 2(. افزون بر این سه ژئوسایت، ژئوسایت های 
دیگری مانند یخچال های شاهدژ، آبشار امدوا و... وجود دارد که 

طبیعتی بسیار زیبایی به منطقه بخشیده است.

3. روش شناسی تحقیق

در این پژوهش ابتدا به وسیله مطالعه های کتابخانه ای، با بررسی 
اسناد و مدارک مرتبط به موضوع اطالعات و داده های مدنظر گردآوری 
اکوتوریستی  توانمندی  و  قابلیت  میزان  تعیین  برای  سپس  شد. 

تصویر 2. تصاویری از ژئوسایت های منطقه بررسی شده.

ب( چشمه باداب سورت.الف( پارک ملی کیاسر.   

د( یخچال طبیعی شاهدژ.   ج( دریاچه الندن )پله(.
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بخش چهاردانگه به منظور حفاظت از ارزش های زیست محیطی آن، 
روش های فاسیلوس و نیکوالس به کاررفت.

روش فاسیلوس

اصلی  گروه  شش  در  ارزش ها  و  معیارها  فاسیلوس،  روش  در 

تعریف می شود: ارزش های علمی، اکولوژیکی و حفاظتی، فرهنگی، 
برای  ارزش ها  این  از  هریک  قابلیت.  و  اقتصادی  زیبایی شناختی، 
استفاده در کاربری های مختلف گردشگری چند زیرمعیار دارد و با 
سیستم امتیازدهی استاندارد، از یک تا ده برای هر گروه مشخص 

شده است )جدول شماره 1(. 

جدول 1. معیارها و زیر شاخص های ارزیابی ژئومورفوسایت ها. 

12/557/510تعریف شاخصشاخص

ارزش علمی

تاریخزمینشناسی1/1

گویایتاریخیکرخداد
یافرایند

گویایتاریخبیشاز
دورخدادیافرایند

گویایتاریخرخدادیا
گویایکلاشکوباشکوبمحلیفرایندزیاد

زمینشناسیمنطقه

نمایانگرسهمهرژئوتوپدرتفسیرتاریخکلّیزمینشناسیمنطقهونشاندهندهایناستکهیکسایتتاچهمیزان
میتواندبیانگروتوصیفگرتاریخزمینشناسیوفرایندهایآنباشد.

نمایانگربودن1/2
خیلیباالباالمتوسطکمنیست

وضعیتسایتبهعنوانیکنمونهازتاریخزمینشناسیکلمنطقهاست؛یعنییکژئومورفوسایتتاچهحدمیتواند
نمایانگرویژگیکلیزمینشناسیوژئومورفولوژیمنطقهباشد.

تنوعژئومورفولوژیکی1/3

بیشاز75درصد75درصد50درصد25درصدبیشاز5درصد

توصیفیازتنوعوتعددپدیدههایژئومورفیکوفرایندهایمرتبطباژئوتوپکهبادامنهکلیژئودایورستیمنطقهمقایسه
شدهاست.دراینجاهمهاشکالوفرایندهاییدرنظرگرفتهمیشودکهبهنوعیازنظرزمینشناختیوژئومورفولوژیکیبا
ژئومورفوسایتدرزمینهایجادیاشکلگیریوویژگیهایآندرارتباطاست.اینعوارضمرتبطنسبتبهکلاشکالو

فرایندهایژئومورفولوژیکیمنطقهسنجیدهمیشود.

کمیابی1/4
منحصربهفرد3-1بیشاز3وکمتراز4بیشتراز7وکمتراز5بیشاز7نمونه

بیانگررایجنبودنژئوتوپباتوجهبهژئوتوپهایموجوددرمنطقهاست؛یعنیدرمنطقهبررسیشدهچهمیزانپدیدههای
مشابهآنوجوددارد.طبیعتاًاگرپدیدهایدرمنطقه،مشابهنداشتهباشدارزشبیشتریدارد.

دستنخوردگیویکپارچگی1/5

تخریبکموتخریبمتوسطشدیداًتخریبشدهنزدیکبهتخریبکامل
دستنخوردهوسالمجزئی

ممکناستفعالیتهایانسانوفرایندهایطبیعیموجببههمخوردنودستخوردگیشود.برایاینمنظورازپیشینه
موجود،نقشههایزمینشناسیومطالعههاژئودیوریستیاستفادهشدهاست.یکعارضهممکناستبهطورکاملازبین
رفتهوفقطبخشیازعارضهموجودباشدیااینکهیکعارضهدستنخوردهوبرایگردشگرانآشکارباشد.فرایندهایی
کهموجبتخریبمیشود،هممیتواندفرایندهایطبیعیوهمفعالیتانسانیباشد.البتهمنظورازعارضه،عوارض

ژئومورفولوژیکیوزمینشناسیاستنهعوارضتاریخیو....

ارزش اکولوژیکی

تأثیراکولوژیکی1/2

خیلیباالباالمتوسطکمنیست

نشاندهندهسهمهرژئوتوپرادرتوسعهویژهاکوتوپیاگونههایموجوددرمنطقهآشکارمیشود؛یعنینقشیکه
عوارضزمینشناختیوژئومورفولوژیمنطقهدرمعرفی،توسعه،حفظوتوصیفویژگیهاوگونههایگیاهیوجانوری

ودرمجموعاکوسیستممنطقهدارد.

وضعیتمحافظت2/2

درنقاطخاصیوجودمحدودیتایجادشدهحفاظتیوجودندارد
دارد

دربیشتر
کاماًلبخشها

باشد.هر زمینومحیط دانشمندانعلوم باهمکاری مقرراتی و رویکردچندگانهاصول پایه بر باید واقعی حفاظت
ژئومورفوسایتیممکناستتوسطمسئوالنیامتخصصانرشتهعلومزمینبهصورتهایمختلفمحافظتشود.هدف
ازمحافظت،بیشترتأکیدبرویژگیهایاکولوژیکیمنطقهاست.احتمالداردبخشهاییازیکعارضهجهتبازدیدبا
محدودیتروبهروشودیاحتیعارضهایبهطورکاملازدسترسیمستقیمخارجودرکنارآن،بازدیدازعارضهایکاماًل

آزادباشد.

ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکوالس در روستاهای بخش چهاردانگه )شهرستان ساری(
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12/557/510تعریف شاخصشاخص

ارزش فرهنگی

آدابورسومورفتار3/1

خیلیباالباالمتوسطکمنیست

ارتباطژئوتوپباوضعیتهنریوادبیواخالقیوآدابورسومرانشانمیدهد؛یعنییکعارضهباویژگیهای
روستاییوقومیوهمچنینآدابورسوممنطقهمطالعهشدهچهارتباطیدارد.آیااینعارضهارتباطیبامسائلفرهنگی

وقومیمنطقهدارد؟

تاریخی3/2
خیلیباالباالمتوسطکمنیست

درکبسیاروسیعازتاریخ؛شاملدورههایتاریخباستان،ماقبلتاریخوحالحاضر.وظیفهاینمعیارعالوهبرثبتیک
موضوعدررابطهباتاریخسیاسی،موردتوجهبودندرگردشگریاست.

مذهبی3/3
خیلیباالباالمتوسطکمنیست

بیانگرپیوندهاییاستکهیکعارضهژئومورفوژیکیبامسائلمذهبیدارد.ممکناستیکپدیدهبهخاطروجودمراسم
مذهبیمرتبطباآنپدیدهمعرفیشود.

هنروفرهنگ3/4
خیلیباالباالمتوسطکمنیست

جشنوارههاکهدرکناریکعارضهژئومورفولوژیکیبرگزارمیشودوبهآنمرتبطاستیاپدیدههایفرهنگیوهنری
کهبهنوعیبااینعارضهارتباطداردیافیلمهاومراسمهاییکهبهسبباینعارضهیاژئومورفوسایتبرگزارمیشود.

ارزش زیبایی

تعدادنقاطدیدنی1/4

بیشاز4نقطهدید3نقطهدید2نقطهدید1نقطهدیدنیست

یعنینقاطیکهبرایژئوتوپقابلیتدیددارد.ایننقاطبهواسطهراههاوجادههاوراهآهنهاییتعیینمیشودکهبیش
ازیککیلومترازهمدیگرفاصلهدارد.منظورنقاطیاستکهازآنجامیتوانژئومورفوسایترابهحدکافیومناسب
مشاهدهوآنرادرککرد.ایننقاطبهکمکجادههاومسیرهایارتباطیتعیینمیشودکههرنقطهبایدازنقطهدیگر

حداقلیککیلومترفاصلهداشتهباشد.

اختالفچشمانداز4/2
خیلیباالباالمتوسطکمنیست

نشاندهندهاختالفدرشکلورنگومورفولوژیبینزمینهوژئوسایتاست؛یعنیبینعارضهوعوارضوبستر
زمینهایاطرافآنچقدرتفاوتواختالفرنگوشکلوجوددارد.

ارزش اقتصادی

تعدادتماشاگران5/1
بیشاز50هزاربیشاز20هزارنفربیشاز5هزارنفرکمتراز5هزارنفر

بیشاز75هزارنفرنفر

تعدادگردشگرانکههمیشهبامجموعظرفیتپتانسیلگردشگرانمنطقهیاکشوربایدمرتبطباشد.

سطحجذابیت5/2
بینالمللیناحیهایمنطقهایمحلینیست

بیانگراهمیتیکژئوتوپبهعنوانیکجاذبهدرسطحملّی،منطقهایومحلیاست؛یعنییکعارضهدرسطحمحلی
ویامحلییامنطقهایچقدرارزشدارد.

محافظتاداری5/3

نیستمحلیمنطقهایایالتیبینالمللی

وضعیتحفاظتقانونییکژئوتوپوحفاظترسمی،برمحدودیتفعالیتانسانداللتدارد؛یعنیعارضهچقدر
بهصورتقانونیحفاظترسمیشدهاست.آیامؤسسههاوسازمانهایبینالمللییادرسطوحکوچکتربهصورتمحلی

ازآنحفاظتکردهاند؟

ارزش پتانسیل استفاده

شدتاستفاده6/1
نیستضعیفمتوسطشدیدخیلیشدید

یعنیگردشگراناینعارضهراچقدربیرویهاستفادهکردهاند.

آسیبها6/2

نیستکممتوسطباالخیلیباال

دخالتهاییکهانسان)مسئوالنوگردشگرانوجامعهبومی(درعارضهکردهاندوایندخالتهااثرهایمنفیدرعارضه
داشتهوموجبازبینرفتناصالتوارزشعلمیآنشدهاست؛مانندتغییراتیکهبهسببتوسعهگردشگریرویعوارض

ژئومورفولوژیکصورتمیگیرد؛مثلآلودگیمحیطیاایجادمسیرهایمصنوعیرویعارضههایطبیعی.
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تا  از یک  سیستم نمره دهی این دامنه تغییرات توسعه یافته 
ده است؛ به طوری که نتایج نهایی را می توان در همان مقیاس 
نمایندگی،  )مانند  خاص  معیارهای  رتبه بندی  در  داد.  نشان 
استفاده  اختالف چشم اندازها، شدت  فرهنگی،  زیست محیطی، 
تغییرات پذیرفته( مبنی بر رویکردهای بسیار کیفی است و  یا 
به آزمودن ارزیابی ها بستگی دارد. پس از بررسی و امتیازدهی 
در  ذکرشده  ارزش های  دیدگاه  از  منطقه  ژئومورفوسایت های 
مرحله بعد، باید ارزش نهایی هر ژئومورفوسایت تعیین شود. این 
ارزش ها در سه قسمت علمی، حفاظتی و گردشگری محاسبه 

شود )جدول شماره 2(.

روش نیکوالس

در این روش معیارهای خاصی برای تعیین هریک از جنبه های 
گردشگری در مکان های ژئومورفولوژیکی ازجمله علمی، آموزشی، 
تنوع زمین شناختی، اکولوژیکی، زیباشناختی، تهدیدهای بالقوه 
نیازهای حفاظتی و قابلیت استفاده مشخص شده است. در این 
از نظر  از ارزش های ذکرشده  امتیازدادن به هریک  روش برای 

کارشناسان مرتبط استفاده و با امتیاز خاصی بیان و ارزش کلی 
منطقه مطالعه شده تعیین می شود )جدول شماره 3(.

4. یافته ها

ویژگی های مورفولوژیک محوطه های منطقه چهاردانگه

ژئوتوریسم به عنوان گزینه ای جدید نه تنها بر همه ویژگی های 
انسانی و طبیعی تأکید دارد؛ بلکه به عملکرد هریک از مکان ها 
نیز توجه دارد. این نوع گردشگری می تواند به وسیله برنامه ریزی 
مبتنی بر شناخت فرصت ها و محدودیت های ژئوتوریسم، نقش 
مهمی در توسعه ملی و تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه ایفا کند 
(Beigi, Pakzad, Brebbia, & Pineda, 2010). در ایران شمار زیادی از 

چشمه ها و منابع آبی متنوع وجود دارد که ازجمله آن منابع آبی، 
چشمه های معدنی و آب گرم است که این منابع و چشمه ها بر 

گردشگری تأثیر بسزایی دارد.

در منطقه چهاردانگه چشمه های متعدد و زیبا و دو پارک 
ارزیابی  این محوطه ها  ملی وجود دارد که در پژوهش حاضر 

جدول 2. نحوه محاسبه ارزش  های علمی، حفاظتی و گردشگری در روش فاسیلوس.

ارزشعلمی
Vedu=0.4 Scientific+0.2 Cultural+0.2 Aesthetic+0.2 Ecological

)0/4×ارزشعلمی(+)0/2×ارزشفرهنگی(+)0/2×ارزشزیباییشناختی(+)0/2×ارزشاکولوژیکی(

ارزشگردشگری
Vtour=0.4 Aesthetic+0.2 cultural+0.2 Potential of Use+0.2 Economic

)0/4×ارزشزیباییشناختی(+)0/2×ارزشفرهنگی(+)0/2×ارزشقابلیتافزوده(+)0/2×ارزشاقتصادی(

ارزشحفاظتی
Vprot={Scientific+Fecol+)11–Integrity)}/3

}ارزشعلمی+ضریبخطراکولوژیکی+)11–ضریبیکپارچگیودستنخوردگی({/3
ضریبخطراکولوژیکی=)ضریبتأثیراکولوژیکی/ضریبوضعیتحفاظت(

)Fassoulas, Mouriki, Dimitriou-Nikolakis, & Iliopoulos, 2012) 

ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکوالس در روستاهای بخش چهاردانگه )شهرستان ساری(

12/557/510تعریف شاخصشاخص

درجهمقاومت6/3

خیلیباالباالمتوسطکمنیست

درجهمقاومتعوارضفیزیکیهرژئوتوپدرزمینهپتانسیلتخریبشدگیاستواینکهیکعارضهچقدردرمقابل
فرایندهایطبیعیوانسانیمقاومتنشانمیدهد؛مانندپدیدهآتشفشانیکهمقاومتشاندربرابرخاکهایلسیبیشترو

درمقابلهجومگردشگرانمقاومتراست.

دسترسی6/4
نزدیکبهراهآسفالتنزدیکبهجادهنزدیکبهمسیرپیادهرو

محلی
نزدیکبهجاده

منطقهای
نزدیکبهبزرگراه

وشهر

نزدیکیبهجادهوراهآهن

تغییراتپذیرفتنی6/5
خیلیباالباالمتوسطکمنیست

درجهمقاومتهرژئوتوپدربرابرتغییراتبدونخطرفرسایشیاتخریبعوارضفیزیکیاست؛یعنیاگربناباشدتغییراتی
دراطرافعارضهصورتگیرد،بدوناینکهتخریبیاآسیبیبهماهیتاصلیوعلمیآنواردآید،اینتغییرهارابپذیرد،.

)Fassoulas, Mouriki, Dimitriou-Nikolakis, & Iliopoulos, 2012)
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و  اکولوژیکی  توانمندی های  به دلیل  منطقه  این  می شود. 
توان های زیست محیطی ازیک سو و میراث تاریخی ازسوی دیگر، 
گردشگری  برای  چشمگیری  بسیار  امکانات  و  فرصت ها  از 
برخوردار است. در این منطقه بی توجهی و نبودمدیریت  صحیح 
موجب می شود که برخی محوطه  ها تخریب و گردشگر کمتری 
جذب و به دنبال آن، این صنعت با رکود اقتصادی روبه رو شود. 

قابلیت سنجی  در  ژئومورفوتوریستی  الگو های  از  استفاده 
ژئوسایت های بخش چهاردانگه

ارزیابی قابلیت ژئوسایت های منطقه براساس روش فاسیلوس

در اینجا محوطه  های نام برده شده منطقه با روش فاسیلوس بررسی 
ذکر  ژئوسایت  ها  نهایی  ارزیابی   ،5 شماره  جدول  در  و  درادامه  و 

جدول 3. معیارها و زیر شاخص های ارزیابی  ژئومورفوسایت  ها.

امتیازاتارزیابی معیارها

40-0ارزش علمی و آموزشی1

حفاظتیوضعیتمکان1-1 سطح از درجهای و ژئومورفولوژیکی مکان فرایند یا ساختار به شاخص این
10-0اعمالشدهبستگیدارد.

اینشاخصبهصورتتعدادمکانهایمشابهموجوددرسطوحمختلفاست)بینالمللی،کمیابی1-2
10-0منطقهای،ملیومحلی(.

10-0درجهایکهیکمکان،نمونهبارزفرایندژئومورفولوژیکیخاصباشد.نمایندگی1-3

فرایندنمونه1-4 و ساختار آنان که دارد بستگی مردم عموم به کمک برای مکان مفیدبودن به
10-0ژئومورفولوژیکیرادرککنند.

10-0بهتعداداشکالژئومورفولوژیوزمینشناختیجذابومتنوعدرهرمکانبستگیدارد.تنوعزمینشناختی2

ارزشاکولوژیکیو3
زیباییشناختی

تعیینویژگیهابااستفادهازتوصیفبینالمللییاباقوانینملییامنطقهای)محوطهمیراث
طبیعیجهانیاذخیرهگاهزیستکره،پارکملییابناهایتاریخیطبیعی،پارکطبیعی

منطقهایومکانحفاظتشدهمحلی(.
0-10

ارزشفرهنگی4
تعیینخصوصیاتبااستفادهازتوصیفبینالمللییاباقوانینملییامنطقهای)محوطه
میراثطبیعیجهان،بناهایتاریخی-فرهنگیجهان،چشماندازهایفرهنگیباچشمانداز

چشمگیربسیارزیبا،بنایتاریخیمنطقهایوبنایتاریخیمحلی(.
0-10

10-0تهدیدهای بالقوه و نیازهای حفاظتی5

ملی،حفاظتقانونی1-5 تاریخی بنای یا پارک بینالمللی، )انتخاب ژئومورفولوژیکی مکان حفاظت سطح
5–0حفاظتبهوسیلهقوانینملی،حفاظتمنطقهای،حفاظتضعیفیابدونحفاظت(.

میزانتهدیدهایبالقوه)تهدیدکنترلنشدنی،فشارقوی،تهدیدمتوسط،تهدیدکنترلشده،آسیبپذیری2-5
5–0تهدیدضعیفیابدونتهدید(.

20–0قابلیت استفاده6

سطحتشخیص)بینالمللی،ملی،منطقهای،محلی،شناختهشدهفقطبهوسیلهجامعهمحلیقابلیتتشخیص1-6
5–0یاناشناخته(.

5–0درصدفضایاشغالشدهتوسطمکانژئومورفولوژیکدرارتباطباسطحکلیمنطقه.توزیعجغرافیایی2-6

سطحقابلیتدسترسیبهوسیلهجادهمهممنطقهاییاملی،محلیوخاکییاباپایپیادهقابلیتدسترسی3-6
5–0وتنهابااجازهیادورازدسترس.

تعدادبازدیدکنندگانهرسال)بیشتراز75000،بیشتراز50000نفر،بیشتراز20000،قابلیتاستفاده4-6
5–0بیشتراز5000نفر،کمتراز5000نفریابدونبازدیدکننده.

 )Nickolas, & Zouros, 2007)
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می شود. همان طورکه از نتایج برمی آید، تقریباً ژئوسایت  های منطقه از 
نظر ارزش علمی شرایط نسبتاً مطلوبی دارد و به عنوان ژئوسایت های 
مستعد برای گردشگری محسوب می  شود. در بخش ارزش های علمی 

این محوطه ها از شرایط مطلوبی برخوردار است. ویژگی عمده این 
ژئوسایت ها، داشتن شرایط مطلوب »نمایانگربودن« و ویژگی های 
خاص »زمین  شناختی« و »ژئومورفولوژیکی« و همچنین »کمیابی« 

جدول 4. ویژگی  های چشم انداز های خاص چهاردانگه.

ویژگی  هاعارضه طبیعی

دریاچهالندان

اینچشمهدرکنارروستایالندانقراردارد.نامدیگراینچشمه،آببندانپلهازنیووسعتآن17هکتاراست.در
کناراینچشمه،روستایالندان،ازنیواماکنتاریخیمانندراهروهایزیرزمینیواقعشدهاست.باتوجهبهموقعیت
روستايالندانکهدرپايکوهقرارگرفتهوشیبتمامکوههاياطرافبهسمتمحلاست،درفصلزمستانوبهار
آبزیاديدرایندریاچهجمعميشود)درزبانمازندرانيزمینهایيکهدرآنآبجمعميشود،اندونمينامند(.
عالوهبراین،»ال«نامیکيازدرختانجنگليمازندراناستوالندانیعنیروستایيکهآبگیرداردواطرافآن

درختالميروید.

دریاچهمیانشه

ایندریاچهدرفاصلهدهکیلومتریروستایچورتدربخشچهاردانگهقرارداردوآنرادریاچهچورتنیزمینامند.
وسعتایندریاچهحدود2/5هکتاراستکهبههمیندلیلآنراخواهرخواندهدریایخزرمیدانند.ایندریاچهدر
سال1318شمسیبراثرزمینلرزهورانشزمینوپسازبستهشدنآبچشمهایبهوجودآمدهاستکهدرکنار
آنقراردارد.ایندریاچهدرشکافدرهایباشیبُتندقرارگرفتهودورتادورآنراپوششهایجنگلیبکرودرختان
قدیمیدربرگرفتهاست.دریاچهبهشکلبیضیکشیدهشدهاستوژرفایآنباتوجهبهمیزانبارشهایفصلی
متغیراست.هنگامکاهشآب،پدیدارشدنباقیماندهدرختانیکهدرمحلپیدایشدریاچهقرارداشتهاند،منظره

ویژهایراایجادمیکند.

چشمهسورت

مجموعهایازچشمههایتراورتنیدیدهمیشودکهدریکامتدادقرارگرفتهاستوطعمورنگهایمتفاوتی
دارد.چشمههایاسرارآمیزبادابسورتشامل12چشمهباآبهایکاماًلمتفاوتازنظررنگومزهاست.یکیاز
اینچشمههاکهچشمهاصلیاست،آببسیارشوروحوضچههایکوچکیداردکهعمدتاًدرتابستانبرایشناو
آبدرمانیاستفادهمیشود.عمقاکثرقسمتهایایندریاچهبین1تا1/5متراست،امادرقسمتیازایندریاچه،
حفرهایبهقطریکمتروجودداردکهعمقآنبیشازچندصدمتراستوازعمیقترینحفرههایآبیجهان
بهشمارمیآید.اهالیروستایاروستبهآنلقبحفرهبرمودااروستدادهاندودرکنارههایاینحوضچهنیزرسوبات
سیاهرنگیوجودداردکهبههمراهآبحوضچهبرایدرماندردهایکمریاامراضپوستی،روماتیسمومیگرن
سودمنداست)الیقی،1393(.باتوجهبهاینکهمنطقهازسال1386بهعنوانیکیازمیراثملیمعرفیشده،اما
ازسال1384مجوزاکتشافمعدنسنگتراورتندرکنارچشمهبادابسورتصادرشدهاستوبااینکهموفقبه
تمدیدمجوزیااخذمجوزبهرهبردارینشدهاند،هنوزهمحفاریادامهدارد.بدیهیاستکهبعدازثبتایناثربرای
توقفمعدنکاویوبازسازیصدماتواردشدهمانندبستنجادهمعدنکهموجبترددماشینهاتاکنارچشمهها
میشود،بایداقدامیقطعیانجاممیشد)الیقی،1393(.اینمعدنسنگعالوهبرازبینبردنزیباییچشمهها،آب

پاییندستچشمهراکاهشدادهوتاحدودیمیراثزمینشناختیراازبینبردهاست.

پارکملیکیاسر

درسال1383،اینپارکبامساحت7312هکتاربهعنوانپارکملّیثبتشدهاست.اینپارک،منطقهکوهستانی
ودهاستوشاملدوبخشمیشود:1.جنگلهایبکرطبیعیواراضیمرتفعدرقسمتهایغربوشمال
منطقهواقعاست)بهعنوانذخیرهگاهبیوسفر(؛2.پارکملّیکهدراراضیپستوقسمتهایشرقوجنوبقرار
دارد.مهمترینویژگیهایاینمنطقهعبارتاستاز:وضعیتتوپوگرافی)کوههاومناطقمرتفعوپست(،پوشش
گیاهی،گونههایجانوریوحیاتوحش.اینمنطقهامکاناتوتجهیزاتحفاظتیمستقلینداردومحیطباناناز

آنحفاظتمیکنند.

اینآبشاردرشرقروستایتیلکقراردارد.نامدیگراینآبشار،جیلینگجیلینگاستودرحدود14مترارتفاعدارد.آبشارامدوا

پناهگاهحیاتوحشدودانگه
منطقهکوهستانیبکربهوسعت16904هکتاراستودر65کیلومتریجنوبشرقیشهرستانساریقراردارد.
اینمنطقهازنظرویژگیهایبومشناختیمانندآبوهوا،توپوگرافی،خاکوزمینشناسیوپوششگیاهیوجانوری

متنوعاستومحیطبانانآنراادارهمیکنند.

اینیخچالهایطبیعیدائمیدرارتفاعاتسههزارمتریقلهشاهدژقراردارد.اینقلهبهعنوانبامشهرستانیخچالهایطبیعی
معرفیشدهاست.

ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکوالس در روستاهای بخش چهاردانگه )شهرستان ساری(
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این آثار زمین شناختی در ایران است. این موضوع نشان می  دهد که 
این محوطه ها از نظر تاریخ زمین شناختی غنی و نشانگر چند دوره 

زمین  شناختی در منطقه است.

عالوه  بر  چورت  و  الندان  باداب سورت،  چشمه های  ارزیابی  در 
اینکه از پدید های زمین  شناختی کمیاب در منطقه و در کشور و 
حتی در جهان محسوب می  شود )جدول شماره 4(، ازجمله اشکال 

ژئومورفولوژی است که در سطح محلی گردشگر جذب می کند.

علمی  ارزش  دهی  در  مثالً  که  داشت  توجه  باید  البته 
درست، تنها معیار علمی ذکرشده در الگو مطرح نیست، بلکه 
معیارهای  کنار  در  علمی  شاخص  نهایی  ارزش  محاسبه  در 
علمی که بیشترین ارزش را به دست می آورد، ارزش  های دیگر 
اولویت  بندی  در  کمتر،  درجه  با  نیز  گردشگری  و  حفاظتی 
 Maqsoudi, Alizadeh, Sharifi, &) است  اثرگذار  ژئوسایت ها 
Hosseinipur, 2015). درمجموع پارک ملی کیاسر و چشمه های 

است.  کرده  کسب  را  امتیاز  باالترین  به ترتیب  باداب سورت 
ازسوی دیگر یخچال های طبیعی کمترین امتیاز را دارد و این 
ژئومورفولوژیکی  تنوع  و  نمایانگربودن  و  کمیابی  به دلیل  امر 
فراوان آن محوطه هاست. این در حالی است که همه محوطه ها 

ارزش علمی چشمگیر و ارزش گردشگری کمی دارد. 

پناهگاه  و  کیاسر  ملی  پارک  حفاظتی  ارزش های  بخش  در 
حیات وحش دودانگه به عنوان محوطه  های مستعد شناخته شده است. 
)جدول شماره 4( دلیل این مسئله را می  توان مقاومت بسیار و هم-

چنین محافظت اداری محوطه ها دانست. 

چشمه های  و  الندان  دریاچه  گردشگری  ارزش های  بخش  در 
امتیاز را کسب کرده است و از محوطه های  باداب سورت باالترین 
مستعد گردشگری به حساب می آید. ویژگی اصلی گردشگری این 
نقاط، فراوانی ارزش فرهنگی این محوطه  ها و سطح جذابیت این 
مناطق است. این محوطه ها از نظر کمیابی و شاخص بودن در سطح 

ملی و منطقه ای شناخته شده است.

در بررسی کلی محوطه های یادشده به عنوان برترین ژئوسایت های 
از:  است  عبارت  آن ها  انتخاب  اصلی  دالیل  شد.  گزیده  منطقه 
برخورداری از طبیعتی بکر و خاص، نمایانگربودن بعضی پدیده ها، 
تاریخ زمین شناسی چشمگیر، ارتباط آن ها با فرهنگ و داشتن سطح 
طبیعی  یخچال های  و  امدوا  آبشار  محوطه های  مطلوب.  جذابیت 
شاهدژ از دیدگاه تاریخ زمین شناسی و تنوع ژئومورفولوژیکی، وضعیت 

جدول 5. ارزیابی نهایی ژئومورفوسایت های بخش چهاردانگه با روش فاسیلوس.

دریاچه دریاچه الندان
میانشه

چشمه 
پناهگاه حیات وحش آبشار امدواپارک ملی کیاسرباداب سورت

یخچال طبیعیدودانگه

5/3764/9266/5245/53/635/753/16ارزشعلمی

4/7964/2864/5744/343/5463/9662/58ارزشگردشگری

6/336/1666/6684/0667/52/8ارزشحفاظتی

16/50215/37817/75817/8411/24217/2168/54مجموع

جدول 6. ارزیابی نهایی ژئومورفوسایت های بخش چهاردانگه با روش نیکوالس.

دریاچهمعیار
الندان

دریاچه
میانشه

چشمهباداب
سورت

پارکملّی
پناهگاهحیاتآبشارامدواکیاسر

وحشدودانگه
یخچال
طبیعی

37/537/537/540304032/5ارزشعلمیوآموزشی

57/510557/52تنوعزمینشناختی

101010105105ارزشاکولوژیکیوزیباییشناختی

7/57/5102/52/52/51ارزشفرهنگی

2256121تهدیدهایبالقوهونیازهایحفاظتی

141213145135قابلیتاستفاده

756986/567/538/557/536/5مجموع
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و  تعداد گردشگران  فرهنگی،  ارزش  اکولوژیکی،  تأثیر  و  محافظت 
دسترسی ضعیف و... شرایط مطلوبی نداشت؛ ولی از نظر کمیابی، 

شاخص بودن و... شرایط ایده آلی داشت.

درواقع ژئوسایت ها همان مکان های ژئومورفیک است که میراث 
از  هریک  بنابراین  می آید.  به شمار  منطقه  یک  ژئومورفولوژیکی 
و  زمین شناسی  فرایندهای  به وسیله  نام برده شده  محوطه های 
ژئومورفولوژیکی تعریف می شود که ارزش های زیبایی شناختی، علمی، 
اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی را در خود جای داده است. ازاین رو 
به تنهایی یا در ترکیب با میراث فرهنگی و ارزش های اکولوژیکی و 

زیبایی شناختی در توسعه پایدار گردشگری منطقه مؤثر است.

برای تعیین میزان اهمیت و ارزش کلی هریک از ژئوسایت ها، 
تجزیه  وتحلیل  و  نیکوالس مشخص  معیارهای شش گانه روش 
اشاره شده  ژئوسایت های  از  هرکدام   .)6 شماره  )جدول  شد 
می آید؛  به حساب  منطقه  گردشگری  و  طبیعی  منابع  به عنوان 
زیرا بهره برداری از هریک از آن ها به علت زیبایی، علمی، فرهنگی 
و  گردشگری  فعالیت های  زمینه گسترش  در  است  ممکن  و... 

شاخص های اقتصادی مؤثر باشد.

براساس جدول شماره 6 بیشترین ارزش متعلق به چشمه های 
باداب سورت با امتیاز 86/5 است. زیبایی ظاهری، کمیابی، ارزش 
اکولوژیکی فراوان و شناخته شدن آن به عنوان اثر ملی ارزش این 
از زمین چهره های منطقه  برتر  را  افزایش داده و آن  را  چشمه 
کرده است. چشمه الندان با امتیاز 75 در رتبه بعدی قرار دارد. 
جذابیت زیاد این مکان به سبب کمیابی و نمونه بودن، زیبایی و 

ارزش اکولوژیکی چشمگیر، علمی و آموزشی آن است.

و  امدوا  آبشار  ذکرشده،  محوطه  ژئوسایت های  میان  از 
امر  این  دالیل  دارد.  را  ارزش  کمترین  طبیعی  یخچال های 
عبارت است از: پایین بودن امتیازها، تنوع زمین شناختی و ارزش 
زیبایی شناختی و اکولوژیکی کم، ارزش فرهنگی اندک و نیازهای 
حفاظتی و تأسیسات ضعیف. بااین حال ضعف مدیریتی در اکثر 
محوطه ها وجود دارد، به ویژه چشمه های باداب سورت که شامل 
همه  در  کم  امتیاز  دیگر  دالیل  از  یکی  است.  ارزش  باالترین 
محوطه ها، ضعف مدیریتی مسئوالن استانی و محلی و هم چنین 
حفاظت ضعیف از محوطه ها و ناشناخته ماندن آن ها و بی بهرگی از 

حمایت های قانونی است.

با توجه به شناسایی دقیق مکان های ژئومورفولوژیکی، ارائه اطالعات 
به مسئوالن و گردشگران برای برنامه ریزی ازیک سو و حفاظت از این 
زمین چهره ها از سوی دیگر امر مهمی تلقی می شود. در یک ارزیابی 
از  برخورداری  عالوه بر  چهاردانگه  منطقه  که  گفت  می توان  کلی 
منابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی برای جذب گردشگر، نیازمند 
آن است که در زمینه حفاظت از این میراث زمین شناختی سعی و 

برنامه یزی های جامعی طراحی شود.

5. بحث و نتیجه  گیری

به محوطه های  پایدار گردشگری، توجه  راه های توسعه  از  یکی 
گردشگری و ژئوتوریسم است که در ارتباط متقابل بین شاخص های 
گردشگری ارزیابی شده قرار می گیرد. چه بسا تعداد گردشگران و در-

آمد ارزی حاصل از گردشگری، در دهه های اخیر صنعت گردشگری 
را رونق داده است. توجه مسئوالن به محوطه های طبیعی گردشگری 
و خدمات ویژه گردشگری، به نوبه خود در افزایش ارزش های آموزشی، 
فرهنگی و اقتصادی تأثیر دارد و حتی ممکن است زیان های بالقوه ای 

را ارزیابی کند که مکان ها را تهدید می کند.

با  در این تحقیق، تحلیل ژئوتوریستی چشمه های باداب سورت 
تأکید بر ارزش های موجود با روش فاسیلوس و نیکوالس ارزیابی 
و بررسی شد. ارزیابی ها نشان داد که ارزش علمی و آموزشی این 
محوطه ها توجه مسئوالن را به آن مکان ها جلب و سیاست هایی را 
برای حفاظت از آن ها ایجاد کرده است که بر رونق گردشگری پایدار 
تأثیر دارد. با وجود اینکه بعضی محوطه ها از نظر حفاظتی ضعیف 
ارزش  مکان ها شاخص  از  بعضی  در  درنهایت،  است  رو به نابودی  و 
حفاظت و در برخی دیگر شاخص ارزش گردشگری به تقویت نیاز 
دارد که هرکدام به نحوی در پیشرفت ارزش های آموزشی، حفاظتی و 

حتی گردشگری مؤثر است.

مسئوالن با پرداختن به هرکدام از ارزش ها و ترکیب آن ها، الزم 
است برای هریک از محوطه ها به طور دقیق و کامل برنامه ریزی 
کنند. این منطقه از توانمندی های چشمگیری در حوزه ژئوتوریسم 
برخوردار است و در این زمینه مسئوالن نهادهای اجرایی باید با 
توجه به برنامه ریزی ها، با هم هماهنگ باشند و همکاری کنند تا 
عالوه بر حفاظت از محوطه ها، صنعت گردشگری نیز در این بخش 

با موفقیت روزافزونی همراه شود.

ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکوالس در روستاهای بخش چهاردانگه )شهرستان ساری(
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