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رود به دنبـال تـرویج    میگردشگري به شمار  محور، آموزشی و مسئوالنۀ هاي حفاظت ژئوتوریسم، یکی از گونه
یکـی از مقصـدهاي مهـم    جوامـع محلـی اسـت و منـاطق روسـتایی       به توسـعۀ  هاي میراث زمین و کمک ارزش

گیـري   تواند موجـب شـکل   میگیري ژئوتوریسم در مجاورت مناطق روستایی،  شود. شکل میژئوتوریسم محسوب 
گردد و این امر در ایحـاد تعـامالت بـین      هاهاي ژئوتوریستی با روستا ارتباط بین ژئوتوریسم، گردشگران و فعالیت

لذا ضرورت بررسـی ارتباطـات و    م بر این روستا بسیار مؤثر است،ژئوتوریس و ژئوتوریسم و اثرات مختلف  هاروستا
کال  طق مهم ژئوتوریسم کشور بوده و درةناپذیر است. طبس یکی از منا تعامالت بین روستا با ژئوتوریسم اجتناب

. این دره در مجـاورت  داردهاي متعددي  ژئوسایت هاي ژئوتوریستی است که  سردر در شرق طبس، یکی از مکان
کاربردي، از طریق داده هاي علیا و سفلی، نیاز و مهربانی قرار گرفته است. در این پژوهش  ستاهایی مانند خرورو

 384هاي مردم پرداخته شـده اسـت. نمونـه آمـاري شـامل      ها و نگرشاي و میدانی، به ارزیابی ژئوسایتکتابخانه
از کارشناسان حوزه ژئوتوریسم اسـت. تجزیـه و   نفر  10نفر از جامعه روستایی و  66گردشگر ورودي به منطقه و 

هـاي مـردم و    فاسـیالس و ارزیـابی ارتباطـات و نگـرش     ارزیـابی  از طریق روش تحلیل بخش ارزیابی ژئوتوریسم 
دهد کـه   می. نتایج نشان انجام شده استهاي آماري،  و تحلیل  ها گردشگران نسبت به ژئوتوریسم از طریق آزمون

هـاي   گاهی مـردم و گردشـگران نسـبت بـه تـوان     ئوتوریستی باالیی است اما میزان آاي ژه کال سردر داراي توان
هاي گرم معدنی کـال   مسافرت بیشتر گردشگران نیز تفرج و تفریح در آب پایین است و انگیزة ژئوتوریستی نسبتاً

مراجعـه  مین خـدمات و نیازهـاي خـود کمتـر بـه روسـتاهاي پیرامـون        سردر است، همچنین گردشگران براي تأ
زان یـ صـادي ژئوتوریسـم و م  تدر ژئوتوریسم ضعیف است. بر همـین منـوال اثـرات اق     میکنند و مشارکت مرد می
در مجموع ایـن پـژوهش، از نظـر حـوزه ژئوتوریسـم و       رپذیري روستا از ژئوتوریسم نیز اندك و محدود است.یثتأ

  برداشته است. روابط اجزاي ژئوتوریسم، گام مهمی در پیوندهاي ژئوتوریسم روستاي
  

  کال سردردره روستایی، شهرستان طبس،  ژئوتوریسم، توسعۀ :ي کلیديها واژه
  

  12لهطرح مسئمقدمه و 
  ژئوتوریسم یا ژئومورفوتوریسم به عنوان رویکردي   
  هاي   اشکال و توانمندي شود که بر استفاده از میتلقی 

                                                             
با عنوان سنجش و ارزیابی اثـرات و ارتباطـات    برگرفته از طرح پژوهشی است که. 1

ژئوتوریسم و توسعه روستایی با رویکـرد حفاظـت و پایـداري (مطالعـه مـوردي:       بین
ــه شــماره قــرارداد  روســتاهاي پیرامــون کــال ســردر، در شــهرس تــان طــبس) ب

   /د) در دانشگاه پیام نور استان اردبیل انجام شده است. 5971/0102(
   m.alizadeh11@yahoo.com نویسنده مسئول :*

شناختی و ژئومورفولوژیکی با محوریت حفاظت از  زمین
(رینـارد،   ها شکال و عوارض و استفاده پایدار از آناین ا

و همچنین حفظ هویت جغرافیایی مکان  )226: 2008
ــین کیــد کــرده تأ) 88 :1383، (رنجبــر ــه روابــط ب و ب

هـاي تـاریخی و    هـا، نشـانه   ژئوتوریسم و عناصر، یادمان
ــی ــیس  (دي فرهنگ ــی و مل ــانیزا و 578: 2009، 3ول ؛ پ

                                                             
3. De waele & Melis 
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یرات متقابــل بــین  ثو بــه تــأ  )5: 2008، 1پاســینته
هـاي و    (مـی  کند میژئومورفولوژي و گردشگري اشاره 

و   هـا  که در نهایت بـا فعالیـت   )134: 2009، 2همکاران
هاي انسان و تاریخ زنـدگی انسـان مـرتبط     برداري بهره

). 296: 2011، 3تروبـــا -(ســـرانو گـــوانز گـــردد مـــی
به خـودي خـود و یـا در ترکیـب بـا        ها ژئومورفوسایت

هـاي   رهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توانمنديمواریث ف
گیـري گردشـگري پایـدار در     اي در شکل قابل مالحظه

، 4یک منطقه عرضه خواهـد نمـود (کـورتزا و گیوسـتی    
2005 :107(.   ،ــوژیکی ــراث ژئومورفول ــه می مجموع

هـایی   فرهنگی و گردشگري ژئوتوریسم در قالب مکـان 
یـاد   نمایان شده کـه بـه عنـوان ژئومورفوسـایت از آن    

هایی هستند کـه در   ها، لندفرم شود. ژئومورفوسایت می
ــاهی   ــاطر آگ ــه خ ــان، ب ــی زم ــانی، داراي  ط ــاي انس ه

و بنـابراین زمینـه الزم بـراي    هاي خـاص شـدند    ارزش
هاي ویژه در  هاي گردشگري و زیرساخت فعالیت توسعۀ

ــاریخ      ــناخت ت ــرده و در ش ــاد ک ــه را ایج ــک منطق ی
یـک منطقـه حـائز     شناسی شناسی و تکامل زمین زمین

؛ لـوگري و  1116: 2011، 5(کامنسکوباشند  میاهمیت 
توسـعه پایــدار بــه عنــوان    . )222: 2011، 6همکاران

ـــداوم د ـــانی متــ ـــادي، جریــ ـــرات اقتصــ ر تغییــ
فرهنگی و محیطی براي افـزایش و رفـاه و -یاجتمــاع

ـــف     ــاع تعری ــل اجتم ــدت ک ــوالنی م ـــبختی ط خوش
ــد  ــیدي و   مـیشـــود و پویشـــی چن ــدي اســت (س بع

هـاي   ژئوتوریسم روسـتایی از شـاخه   ).1397همکاران؛ 
و  هـا   شود. برخی از پدیده مهم ژئوتوریسم محسوب می

هاي ي ژئوتوریســتی در مجــاورت ســکونتگاههــا مکــان
هـاي   روستایی قرار دارند و در واقـع بخشـی از سـرمایه   

شـوند و همـین مسـئله     گردشگري روستا محسوب می
عه و مطرح شـدن روسـتا در بـین    ب توستواند موج می

هاي مختلف مردم و گردشگران و مسـئوالن قـرار   گروه
دهد که امروزه برخی از  تجارب جهانی نشان می بگیرد.

ــی بــه مــارك  هــاي  محصــوالت و صــنایع دســتی محل

                                                             
1. Panizza & Piacente 
2. Mihai et al 
3. Serrano & gonzalez trueba 
4. Coratza & Giusti 
5. Comanescu 
6. Lugeri et al 

بر اساس محیط ژئوپارك  اند و آنها  معتبري تبدیل شده
اقتصـاد   تواند در تحریک اند. این موارد می طراحی شده

تــرین  یکــی از مهــم د.نــایفــا کن محلــی نقــش مهمــی 
گردشـگري در ایـن کشـورها، روي     راهکارهاي توسـعۀ 

. با توجه بـه مطالـب   آوردن به خالقیت و نوآوري است
ذکر شده، کشورهاي مختلف در زمینه استفاده از تنوع 

شناسـی از دو راهکـار مهـم تولیـد محصـوالت و       زمین
هـاي   موجـود در سـایت  بـر اسـاس میـراث      هـا  سوغات

هاي مربوط به فراغت و تفریح مـرتبط   میراثی و فعالیت
گیرنـد (ترابـی    شناسـی بهـره مـی    هاي زمـین  با لندفرم

ــاران،    ــانی و همکـ ــاران2011فارسـ ، 7؛ دوراج و همکـ
ــر توانــد تــأ ژئوتوریســم مــی ).2015 ثیرات متعــددي ب

هـاي   ریـزي  مناطق روستایی داشـته باشـد و در برنامـه   
منطقه باید به موضوع ژئوتوریسم روسـتایی   روستایی و

. مناطق روستایی به صورت دائم در حـال  پرداخته شود
تغییــر و تکامــل هســتند و ســبک زنــدگی انهــا دچــار 

 ).1397تغییراتی شده اسـت (عنابسـتانی و همکـاران؛    
مهم و مورد اشاره در ژئوتوریسم روستایی، میـزان   نکتۀ

گردشـگران و   همکاري و تعامل بـین مـردم روسـتا بـا    
که وجود  هاي گردشگري اطراف خود است چرا یهسرما

هــاي ژئوتوریسـتی، موجــب جـذب گردشــگران    جاذبـه 
و  و متعاقب آن زمینه را بـراي ایجـاد واحـدها    شود  می

کـه   کنـد  هـاي مختلـف ایجـاد مـی     خدمات و فعالیـت 
فراهم آورد. این   روستاها اي براي توسعۀ تواند زمینه می

شـود کـه روسـتاییان در     محقق مـی رتی مسئله در صو
هاي خدماتی گردشـگران و همچنـین    خصوص فعالیت

مشـارکت و سـهیم باشـند و      هاي جـانبی آنهـا   فعالیت
بتوانند فرایندهاي گردشگري منطقه را به کنترل خـود  

یکی از نکات مهـم در ژئوتوریسـم، موضـوع    در بیاروند. 
یـک   تبـدیل  کردن علـوم زمـین اسـت. الزمـۀ     مردمی 

عمــومی، تــرویج  ه ژئوتوریســتی بــه یــک جاذبــۀپدیـد 
براي گردشگران مختلـف اسـت. ایـن     هاي علمی  ارزش

افزایش آگاهی، موجب افـزایش گردشـگران و افـزایش    
 هاي اقتصادي و فرهنگی براي روستاییان اسـت.  فرصت

ــتاها    ــردم روس ــاهی م ــزان آگ ــزایش می ــه  اف نســبت ب
ا، رویج روسـت هاي ژئوتوریستی، ضمن افـزایش تـ   جاذبه

                                                             
7. Duraj et al  
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ریـزي   مناسـب بـراي برنامـه    موجب فراهم شدن زمینۀ
  شود. مناسب گردشگري براي روستا می

شهرسـتان   تـرین بزرگبه عنوان  هرستان طبسش      
کشور، در استان خراسان جنوبی قـرار دارد. طـبس بـا    

شناســی و  هــاي مختلــف و متنــوع زمــین داشــتن دوره
اشــکال مختلــف ژئومورفولــوژیکی، بــه عنــوان بهشــت 

شود. ویژگی بیابانی این  شناسی ایران شناخته می مینز
اندازهاي فرهنگـی  ها و چشم شهرستان، به همراه جاذبه

ــار پتانســیل ــوژیکی،  و تــاریخی، در کن هــاي ژئومورفول
ـ    ه عنـوان یکـی از   موجب شده است که ایـن منطقـه، ب

ــعۀ  ــاطق مســتعد توس ــود   من ــناخته ش ژئوتوریســم ش
ــه 52 :3881 ،(جــوهري ــی ب ــل پیشــینۀ). از طرف  دلی

تاریخی ایـن شهرسـتان، روسـتاهاي متعـددي نیـز بـا       
هاي طبیعی و انسانی جذاب در ایـن شهرسـتان    ویژگی

هـاي   نها در مجاورت مکـان آوجود دارند که بسیاري از 
 :1391 ،ارند (اروجـی ژئوتوریستی این شهرستان قرار د

تـوان بـه روسـتاي خـرو      این روستاها می ). از نمونۀ42
و همچنین نیاز و مهربانی اشاره کـرد کـه   علیا و سفلی 

در کنار دره ژئوتوریستی کال سردر قرار دارد. ایـن دره  
شناسی مانند ناودیس  هاي متعدد زمین با داشتن جاذبه

هاي جنـی،   گرم مرتضی علی، دودکش مرتضی علی، آب
رگ فرسایشـی و غیـره و همچنـین    تنوره جن، غار بـز 

م ژئوتوریسـتی  شاه عباسـی از منـاطق مهـ    جاذبۀ طاق
مهم و مورد اشـاره در   رود. نکتۀ شهرستان به شمار می

ژئوتوریسم روسـتایی، میـزان همکـاري و تعامـل بـین      
هـاي گردشـگري    مردم روستا با گردشـگران و سـرمایه  

ــه  ند چــرااطــراف خــود هســت  ــود جاذب ــه وج ــاي  ک ه
اقـب آن  ژئوتوریستی، موجب جـذب گردشـگران و متع  

هـاي مختلـف    و فعالیـت  ایجاد واحدها و خدمات زمینۀ
روسـتاها   اي بـراي توسـعۀ   تواند زمینـه  که می شودمی

شـود کـه    ورد. این مسئله در صورتی محقق میآفراهم 
ــت   ــتاییان در خصــوص فعالی ــرتبط بــا    روس هــاي م

هـاي جـانبی مشـارکت     گردشگري و همچنین فعالیـت 
افـزایش میـزان آگـاهی مـردم      ز طرفی،داشته باشند. ا

هـاي ژئوتوریسـتی، ضـمن     ذبـه روستاها نسـبت بـه جا  
 وستا و دره، موجب فراهم شدن زمینـۀ افزایش ترویج ر

یـزي مناسـب گردشـگري بـراي     ر مناسب بـراي برنامـه  

بنابراین ضرورت دارد تا ضـمن ارزیـابی    شودمیروستا 
ــاهی    ــزان آگ ــردر، می ــال س ــی ژئوتوریســم دره ک علم

هـر دو  ها و نقـش   گردشگران و روستاییان از این جاذبه
گردشگري ارزیابی شده  در فراهم کردن و توسعۀگروه 

ي مطلوبی ریز و مورد سنجش قرار بگیرد تا بتوان برنامه
مهـم   در این زمینه انجام داد؛ همچنین باید به مسـئلۀ 

افزایش مهاجرت روستایی نیز اشـاره کـرد. روسـتاهاي    
مورد مطالعه خـرو علیـا و سـفلی، نیـاز و مهربـانی در      

ده و از جمعیت رو بوبهت باال روهاي اخیر با مهاجر سال
کــه بخـش مهمـی از آن بـه دلیــل     آنهـا کاسـته شـده   

بنابراین گردشـگري   هاي اقتصادي روستاها است؛ ضعف
به عنـوان یـک بازسـاخت اقتصـادي در ایـن روسـتاها       

دهـد   تواند مطرح شود. این بازساخت زمانی رخ مـی  می
ه کـال  هاي ژئوتوریسـتی در  که آگاهی مردم از سرمایه

هـا در   رفته و از این سرمایهسردر و مناطق پیرامون باال 
جهت بهبود اقتصاد روستاها استفاده نماینـد. بـا توجـه    
به موارد مذکور، اهداف اصلی ایـن پـژوهش شناسـایی    

هاي ژئوتوریستی دره کال سردر و تـأثیرات آن بـر    توان
مردمی شدن علـوم   توسعۀ روستاهاي پیرامون و زمینۀ

رتباطـات بـین ژئوتوریسـم و توسـعۀ     ل ازمین و تحلیـ 
بنـابراین در ایـن پـژوهش بـه بررسـی       روستایی است؛

ثیرات روسـتا بـر   ت ژئوتوریسم بر اقتصاد روستا و تأاثرا
  .ژئوتوریسم پرداخته شده است

  
   :ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

هـاي جدیـد گردشـگري     هژئوتوریسم یکی از حـوز 
فــاهیم مهــم ژئومورفوســایت، از م .شــود محســوب مــی

هاي  ها مکان ژئومورفوسایترود.  ژئوتوریسم به شمار می
هـاي خاصـی بـر     ي ژئومورفولوژیکی، کـه از ارزش  ویژه

برداري انسان برخوردارنـد، هسـتند    اساس درك و بهره
چنـین پریـرا و    هـم ). 86: 2009، 1(کامنسکو و دوبـري 

هـــا را  همکـــاران در تعریـــف خـــود، ژئومورفوســـایت
اي چـون،   هاي ویـژه  داراي ارزش ند کهدا می یهای مکان

علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادي هستند 
ــاران ــرا و همکـ ــم در  ).159: 2007، 2(پریـ ژئوتوریسـ
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 توانـد پیونـد محکمـی بـا توسـعۀ      مناطق روستایی، می
مبنــاي  روســتایی بــر توســعۀروســتاها داشــته باشــد. 

بـه   8019 و دهۀ 1970مشارکت مردمی از اواخر دهۀ 
ان مشارکت روستائی صورت گسترده مطرح شد. مسئلۀ

ــدا در دهــه در توســعۀ ــاي  روســتایی در ابت و  1970ه
روستایی بر  مطرح گردید. این راهبرد در توسعۀ 1980

عد اجتماعی، مشـارکت مـردم، تمرکززدایـی    تمرکز بر ب
گیــري از خــرد جمعــی شــکل گرفــت   قــدرت و بهــره

راهبـرد جدیـد از   این ). 29 :1388 ،(رضوانی و احمدي
با عنوان توسعه مشـارکتی وارد ادبیـات توسـعه    توسعه 

گردشگري روستایی به عنـوان  ). 41، همانشده است (
 خت اقتصاد روستایی و کمک بـه توسـعۀ  سیاست بازسا

هـاي اقتصـادي روسـتا     روستایی و مکمل سایر فعالیـت 
ــاران ــایی و همک ــوافی،  9613 ،(فت ) در 27: 1394و ط

توانـد نقـش    طرح شده اسـت و مـی  گذشته م چند دهۀ
 مهمی در اشتغال، به ویژه اشـتغال زنـان داشـته باشـد    

هــاي  طــرحدر ژئوتوریســم روســتایی،  ).1999 ،1(لــرد
هـاي روسـتایی کـه توسـط زوجـی       ابتکاري چون هتل

در کشـور پرتغـال    تـاچو  شناس در ژئوپارك نیـدر  زمین
توانـد در کنـار    هایی است که مـی  شود از طرح اداره می

روسـتایی   دزایی براي صاحبان آن، موجب توسـعۀ آمدر
ــا  ایــن منطقــه گــردد . مالکــان ایــن هتــل روســتایی ب

مسئولین ژئوپارك همکاري نزدیکی دارند و محصوالت 
مختلفی با نـام تجـاري ایـن ژئوپـارك در آنجـا تولیـد       

دوراج و  و 2011فارسـانی و همکـاران،    شود (ترابی  می
 تـرین بـزرگ یکـی از  ). ناآگاهی مردم 2015، 2همکاران

و  2004، 3شناسـی اسـت (گـري    تهدیدات تنوع زمـین 
اي ایجـاد  هـ ه ). یکی از بهتـرین را  0052، ٤؛ هوز2008

 شناسی براي عموم مردم، آگاهی نسبت به میراث زمین
). امـروزه  2008، ٦؛ لون2007، ٥باشد (دانبار آموزش می

ن ها با آموزش علـوم زمـی   ارتباط ژئوتوریسم و ژئوپارك
خوبی تبیین شده است. توسعۀ نـوآوري و خالقیـت   به 

ــوآوري آفقــط بــه فــن وري جدیــد منحصــر نبــوده و ن
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تواند به عنوان اساس سازمان، بازاریابی و توزیـع در   می
). ژئوپروداکـت  27: 1390نظر گرفتـه شـود (هاسـپرز،    

محصــوالت  هــاي مهــم در توســعۀیکــی از اســتراتژي
ــا ژئوتوریســـم اســـت کـــه دروســـتایی مـــرتب ر ط بـ

هاي ژئوتوریسم روستایی مورد توجـه قـرار    ریزي برنامه
  ).2015، ٧گرفته است (دوراج و همکاران

هاي گذشته مطالعات متعددي در ارتبـاط   در سال      
با ژئوتوریسم در سطح داخلی و خارجی صورت گرفتـه  

توان بـه   مطالعات ارزیابی ژئوتوریسم می در حوزة است.
. در این پـژوهش،  ه کرداشار )2005( 8پرالونگ پژوهش

ــم  ــا بررســی ژئوتوریس ــق ب ــۀ محق ــامونیکس  منطق چ
بالنس کشور سوئیس، اقـدام بـه تـدوین مـدل و      مونت

ها نموده است کـه  ژئومورفوسایبت روشی جهت ارزیابی
ــر ارزش ــن روش مبتنــی ب هــاي علمــی، حفاظــت و  ای

 9پریــرا. شناســی و امکانــات گردشــگري اســت یزیبــای
هـاي جدیـد    ی و ارائـه ارزش حفاظت د) با رویکر2007(

ال ایـن  حفاظتی در ژئوپـارك مونتشـینو پرتغـ    و علمی 
 154تعـداد   در ایـن پـژوهش   غنـا بخشـیدند.    ها روش

ژئومورفوسایت جهـت بررسـی، انتخـاب شـدند کـه در      
ژئومورفوسـایت، انتخـاب شـده و     26پایان از بین آنهـا  

گذاري در بخش گردشـگري قـرار    داراي قابلیت سرمایه
روشی نـو در ارزیـابی    به ارائۀ) 2008رینارد ( اند. گرفته

 در ایـن روش کـه تقریبـاً    انـد.  پرداختـه  ژئومورفوسایت
، بـه بحـث در   هاي دیگر در این حـوزه اسـت   مشابه کار

هـا   مورد تعیین ارزش علمی و مکمل در ژئومورفوسایت
پرداخته شده است، با این تفاوت کـه ارزش اقتصـادي،   

ختی به عنوان یک معیار مستقل شنا اکولوژیکی، زیبایی
ــده   ــه ش ــر گرفت ــاران  اســت.در نظ ــیچیچ و همک ووس

بــراي   هــا یــک مــدل ارزیــابی ژئومورفوســایت) 2011(
 14در کشــور صربســتان بــراي گورا هــاي فروســکاکوه

  27در ایـن کـار آنهـا     ژئومورفوسایت طراحـی کردنـد.  
در این کار به   میعار را براي ارزیابی انتخاب کردند. آنها

ــه   ــن نتیجــه رســیدند ک ــن  ژئومورفوســایتای ــاي ای ه
ــی   ــر ارزش علم ــتان از نظ ــاه    کوهس ــل، از نگ و در ک

هــاي اصــلی بســیار ارزشــمند بــوده و بــه لحــاظ  ارزش
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هاي کارکردي در وضعیت خـوبی قـرار ندارنـد و     ارزش
پایـدار فعالیـت    و توسـعۀ   ها د بیشتر روي این ارزشبای

ـ یـک مـ  ) 2011کرد. فاسیالس و همکـاران (  ی دل کم
 1هاي ژئوپارك سیلوریتیس براي ارزیابی ژئومورفوسایت 

 میعار اصلی اسـت  6که بر اساس  اند یونان تدوین کرده
هاي علمی، حفاظتی و گردشگري هـر   و در پایان ارزش

 ژئومورفوسایت بـه تفکیـک مشـخص و معـین شـدند.     
) در پـژوهش جدیـد نقـش    2014بوالتی و همکـاران ( 

یابی ژئوتوریسم به ویژه مناطق ارزش اکولوژیکی در ارز
کلـی  یخچالی را بررسی کرده و نقـش آن را در حالـت   

 2 هـا  همچنـین بریـل   بسیار مثبت ارزیابی کـرده اسـت،  
ــراي   2015( ــدي را ب ــود، روش جدی ــات خ ) در مطالع

هاي تنوع زمینی ارائه کـرده   ارزیابی ژئوتوریسم محوطه
در این روش ایشان بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه       است.

رزابی ژئوتوریسم باید به صورت مجزا در چهـار بخـش   ا
رد علمی، آموزشی، گردشـگري و خظـر اضـمحالل مـو    

کیـد زیـادي بـر    هـا تأ  بررسی قرار گیرد. در مدل بریـل 
هاي آموزشی و گردشـگري   حفاظت و پیوند بین ارزش

ی، چنـد پـزوهش   در سطح داخل ژئوتوریسم شده است.
ــتان  در حــوزة ــتایی و شهرس ــ ژئوتوریســم روس بس ط

شـود.   مهم اشـاره مـی   پرداختند که تنها به چند نمونۀ
ریســـم وهاي ژئوت) توانمنـــد1396همتـــی و شـــائی (

ــا اســتفاده از روش رینــارد تحلیــل   روســتاي کلــم را ب
اهمیت روستاي کلم عمـدتاً بـه   کردند. نتایج نشان داد 

دلیـل بــاال بـودن ارزش مضــاعف آن نسـبت بــه ســایر    
ضـاعف گردشـگري در   معیارهاست. بـاال بـودن ارزش م  

هـاي اکولـوژیکی،    این منطقه به دلیل باال بودن ویژگی
شـفیعی و همکـاران   زیبایی، فرهنگی و اقتصادي است. 

پارامترهــاي کلیــدي در  ) در پــژوهش خــود  1396(
ســاخت و مــدیریت برنــد در روســتاهاي ژئوتوریســمی 
گرمه و مصر استان اصفهان را مورد بررسی قرار دارنـد.  

عـدم مـدیریت   بازاریابی نامناسب، دهد  نتایج نشان می
محلـی و بخـش دولتـی،     ۀصحیح، عدم حمایـت جامعـ  

عدم آمـوزش درسـت مـردم محلـی، عـدم اسـتفاده از       
ــل    ــه عوام ــدم توجــه ب ــه، ع ــژه آن منطق ــاي وی نماده

                                                             
1. Psiloritis 
2. Brilha 

فرهنگی، متناسـب نبـودن برنـد بـا گونـه گردشـگري       
هـاي آن بـه صـورت     منطقه، عدم اجراي برند و برنامـه 

جود خالقیت در ساخت برند، عدم توجه صحیح، عدم و
به جامعه میزبان، عدم شناسایی درست منابع موجـود،  

گـذاري، پیچیـدگی    هاي سـرمایه  عدم شناسایی فرصت
ــادي و  ــاه اقتص ــود نگ ــازي، نب ــره، برندس ــه  غی از جمل

کلی طـور . در واقع، بـه استهاي پیش روي برند  چالش
ــزاري بــراي تــوان گفــت ژئوتوریســم مــی مــی  توانــد اب

حجـازي و  . برندسازي روستاهاي مصـر و گرمـه باشـد   
ارزیابی توانمندي ژئوتوریسـمی  ) 1396منصور (فرمانی

را  یـرا  هاي روستاي ورکانه به روش پري ژئومورفوسایت
ا توجـه بـه نتـایج بـه     بـ در دستور کار خود قرار دادند. 

هاي ژئومورفیک قابلیـت   که مکاندست آمده، براي این
بازدیدکنندگان را داشـته باشـد،    عرضه به گردشگران و

ها تبدیل بـه محصـول گردشـگري     الزم است این مکان
) توانمنــدي هــاي 1398. صــفاري و همکــاران (شــوند

ژئوتوریســمی دیــوادره و ســقز در اســتان کردســتان را 
 منطقـه  بررسی کرده است. نتـایج نشـان مـی دهـد در    

ــورد ــه م ــو، غــار مطالع ــد دریاچــه کرفت  شــهید س
 و زــــــسق رودخانـــه ســـارال، دشـــت ی،ـــــاظمــک

 اهـداف  جهت مناطق ترین مناسب خان کوه هاي دامنه
) در 1391اروجی ( در سطح منطقه، .هستند نظر مورد
نامه خود به بررسی ژئوتوریسم شهرستان طبس با  پایان

، 3هاي ارزیـابی فاسـیالس، جـی اي ام    استفاده از روش
هـاي ملـی پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه        بروشی و پارك

هـاي شهرسـتان در    رسیده است کـه بیشـتر ژئوسـایت   
ــا     ــدانی ب ــاط چن ــا ارتب ــته و ام ــتا داش ــاورت روس مج
ژئوتوریسم نداشـته و میـزان و سـطح آگـاهی از علـوم      

ــاظمی    ــت. ن ــم اس ــین ک ــف زم ــادي ( و نج ) 1388آب
شناختی و ژئومورفولوژیکی شهرستان  هاي زمین ویژگی

هـاي   طبس به صـورت مختصـر اشـاره شـده و جاذبـه     
ایـان  ئوتوریستی شهرستان بررسی کرده اسـت و در پ ژ

گردشگري منطقه مسـتعد   را براي توسعۀ ها  این جاذبه
اي را  ) مطالعـه 1388کـاران ( دانسته است. تقوایی و هم

هـاي   اکوتوریسم روستاي خـرو طـبس و جاذبـه    دربارة
رت داده اسـت و معتقـد   گردشگري و فرهنگی آن صـو 

                                                             
3. GAM 
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عنوان منطقـه نمونـه    تواند به خرو، می است که منطقۀ
مقــدم و همکــاران  گردشــگري تعریــف گــردد. اصــغري

ــی 1389( ــه بررســی ویژگ ــین ) ب ــاي زم ــناختی و  ه ش
ژئومورفولوژیکی رشته کوه شتري در شهرستان طـبس  

هاي جذاب آن نیـز بـه    پرداختند و به عوارض و لندفرم
صورت مختصر اشاره کردند و شهرستان طبس به ویژه 

مسـتعد معرفـی    عنوان یک منطقۀره کال سردر را به د
  . کردند

  
  روش تحقیق

بـه    هـا  نـوع داده  از نـوع کـاربردي و   این پـژوهش   
ــصــورت ک ــردآوري   هــا . روشاســت  یم و ابزارهــاي گ

 –اي  هــاي پـــژوهش شــامل دو روش کتابخانـــه   داده
هاي میدانی است. روش میـدانی در دو   و روش اسنادي

طــات بــین ی ارتبابخــش ارزیــاب ژئوتوریســم و ارزیــاب
باشد. براي ارزیابی هر  میروستایی  ژئوتوریسم و توسعۀ

ه اسـتفاده خواهـد   نامسه بخش، از ابزار میدانی پرسش
و متغیرهـاي الزم در هـر بخـش از     هاشد. ابتدا پرسش

طریق روش پژوهشی و کنترل کارشناسان تعیین شده 
واقع خواهد شد. در  هاي مربوط مورد پرسشو از گروه

گردشـگران   نامـۀ نامـه شـامل پرسـش   شواقع سه پرس
گردشگران ورودي به  نامۀورودي به کال سردر، پرسش

روستایی تکمیـل خواهـد    نامۀ جامعۀو پرسش هاروستا
ــن روش  ــار ای ــد. در کن ــا   ش ــق مصــاحبه ب ــا، از طری ه

ــتایی ــاهدة روسـ ــگران، مشـ ــان و گردشـ  ان، کارشناسـ
بـرداري و  تی و هدفدار، عکسبرداري و موقعیـت مشارک

  هاي جانبی و الزم تهیه خواهد شد. داده غیره
وتوریســـم، از تعـــدادي از در بخـــش ارزیـــابی ژئ

مرتبط بـا ژئوتوریسـم شـامل گردشـگري،     کارشناسان 
ژئوتوریسـم   شناسی که در زمینۀ ژئومورفولوژي و زمین

فعالیت و تحقیق داشتند و آشنایی نسبی با شهرسـتان  
یـن گـروه،   شود. البته در کنار ا میطبس دارند استفاده 

وجود یک راهنماي گردشگري محلی نیز ضرورت دارد. 
دهنـد. در   مـی آمـاري را تشـکیل    در واقع نمونۀ  ها این

 وستا بـا ژئوتوریسـم، جامعـه و نمونـۀ    بخش تعامالت ر
هـاي   گیـرد. مجموعـه داده   میآماري در سه بخش قرار 
نامه و مصاحبه در مهر و آبـان  پژوهش از طریق پرسش

تهیه شـده و در اواخـر سـال     1394 و 1393هاي  سال
هاي حاصـله از طریـق مصـاحبه و     مجموعه داده 1395

همچنین روش  دانی مجدد، بازبینی گردید،یمطالعات م
گیري در هر سه بخش به صـورت تصـادفی بـوده     نمونه

ي اطراف است. در بخش گردشگران ورودي به روستاها
کـه آمـار گردشـگران ورودي بـه      ، از آنجـایی کال سردر

نامشـخص اسـت، بـراي ایـن منظـور فرمـول         هاروستا
آماري استفاده شـده اسـت.    م جامعۀکوکران بدون حج

درصـد و خطـاي    93آزادي  با در نظـر گـرفتن درجـۀ   
بـه دلیـل شـرایط مشـکل محـیط و گردشــگران       0,07

نفر براي ارزیابی انتخـاب   150محدود روستایی، تعداد 
ل کــا ورودي بــه خواهنــد شــد. در بخــش گردشــگران

آمـاري کلیـه گردشـگرانی اسـت کـه در       سردر، جامعۀ
مقطع زمانی پژوهش به کال سـردر مسـافرت کـرده و    

که تعداد گردشگران ورودي به بازدید کردند. از آنجایی
سردر به صورت دقیق مشخص نیسـت، بـه همـین    کال

جهت از فرمول کوکران بـدون حجـم جامعـه اسـتفاده     
و سـطح   0,05اي شده است. بـا در نظـر گـرفتن خطـ    

ــان  ــد،  95اطمین ــۀدرص ــق روش   نمون ــاري از طری آم
گردشگر تعیـین شـده اسـت. در بخـش      384کوکران، 

آمـاري پـژوهش، مـردم     جامعـۀ بـه  روستایی، با توجه 
روستاهاي ایـن منطقـه بودنـد کـه شـامل چهـار        میبو

روستاي خرو علیا، خرو سفلی، نیاز و مهربانی بودند که 
 60-15یعنـی بـین     هاهدف، قشر فعـال روسـتا   عمدتاً

خـانوار  جمعیـت و کـم  بسیار کم  هاسال بود. این روستا
 80 تقریبـاً   هاکه میزان جمعیت فعال آن بودند به طوري

نفر بودند. علت این کاهش جمعیت، مهاجرت برخی از 
در این فرمـول،  مردم به مناطق و شهرهاي دیگر است. 

N آمـاري،   تعداد نمونۀT ،    مقـدار متغیـر نرمـال واحـد 
 1,96درصد برابـر   95استاندارد، که در سطح اطمینان 

مقدار نسبت صفت موجود در جامعه اسـت   Pباشد،  می
، درصـد  qدر نظر گرفته شـده اسـت،    5/0که در اینجا 

افرادي که فاقـد آن صـفت در جامعـه هسـتند کـه در      
، مقدار خطـاي مجـاز   dمحاسبه شده است و  2/0اینجا 

 05/0ش، قـه و پـژوه  است که با توجه به شـرایط منط 
گرفته شده است. با محاسبۀ این فرمول، نمونـۀ آمـاري   

 66شـدن،  باشد که در صورت گرد می 31/66، پژوهش
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آمـاري پـژوهش    نفر فـرد روسـتایی بـه عنـوان نمونـۀ     
نفـر در چهـار روسـتا بـر      66انتخاب گردیدند که ایـن  

از   هاطبق میزان جمعیت خود، انتخاب شده و نظرات آن

بـه منظـور تجزیـه و     نامه استخراج شـد. طریق پرسش
در بخـش ارزیـابی ژئوتوریسـم، از روش      ها تحلیل داده

  ):  1سیالس استفاده شده است (جدول ارزیابی فا
  

  )1، به نقل از فاسیالس و همکاران1391خذ اروجی (مأ هاي اصلی و مکمل روش ارزیابی فاسیالس ارزش :1جدول 
   میهاي عل ارزش

  1  75/0  5/0  25/0  0  شاخص

 تاریخ زمین شناسی
گویاي تاریخ فقط 

 یک نوع
گویاي تاریخ 
 بیش از دو نوع

  گویاي تاریخ 
 انواع زیاد

 اشکوب محلی
گویاي کل 

اشکوب زمین 
 شناسی منطقه

 خیلی باال باال متوسط کم نیست نمایانگر بودن

 درصد 75 درصد 50  درصد 25 درصد 5بیشتر از  تنوع ژئومورفولوژیکی
 75بیشتر از 
 درصد

 نمونه 7بیشتر از  یابیکم
و  5بیشتر از 
 7کمتر از 

و  3بیشتر از 
   4کمتر از 

 منحصر به فرد نمونه 3تا  1بین 

 دست نخوردگی و یکپارچگی
نزدیک به تخریب 

 کامل
تخریب شدیداً 

 شده
 تخریب کم و جزیی تخریب متوسط

دست نخورده و 
 سالم

  ارزش اکولوژیکی
 خیلی باال باال متوسط مک نیست تاثیر اکولوژیکی

 وضیعت محافظت
حفاظتی وجود 

 ندارد
محدودیت 
 ایجاد شده

در نقاط خاصی 
 وجود دارد

 کامالً ها در بیشتر بخش

  ارزش فرهنگی
 خیلی باال باال متوسط کم نیست آداب و رسوم و رفتار

 خیلی باال باال متوسط کم نیست تاریخی
 خیلی باال باال متوسط کم نیست مذهبی

 خیلی باال باال متوسط کم نیست هنر و فرهنگ
  ارزش زیبایی

 نقطه دید 3 نقطه دید 2 نقطه دید 1 نیست تعداد نقاط دیدنی
نقطه  4بیشتر از 

 دید
 خیلی باال باال متوسط کم نیست اختالف چشم انداز

  ارزش اقتصادي

 تعداد گردشگران
 5000کمتر از 
 نفر

 5000بیشتر از 
 نفر

 20000بیشتر از 
 نفر

 نفر 50000بیشتر از
 75000بیشتر از 

 نفر
 المللی بین اي ناحیه اي منطقه محلی نیست سطح جذابیت
 نیست محلی اي منطقه ایالتی المللی بین محافظت اداري

  ارزش پتانسیل استفاده
 نیست ضعیف متوسط شدید خیلی شدید شدت استفاده

 نیست کم متوسط باال خیلی باال ها آسیب
 خیلی باال باال متوسط کم نیست  اومتدرجه مق

 دسترسی
نزدیک به مسیر 

 رو پیاده
 نزدیک به جاده

نزدیک به راه 
 سفالته محلیآ

نزدیک به جاده 
 اي منطقه

نزدیک به 
 بزرگراه و شهر

 خیلی باال باال متوسط کم نیست تغییرات قابل قبول

  

                                                             
1. Fassoulas  et al 
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در بخش ارتباطات ژئوتوریسم بـا روسـتاها، بـراي    
اي بـراي   تـک نمونـه   Tمـاري، از آزمـون   هـاي آ  تحلیل

ــاداري داده ــا ســنجش معن اســتفاده شــده اســت. از    ه
هاي میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییـرات   شاخص

به منظور سنجش میزان تعامالت و اثرگذاري اسـتفاده  
شده است. از آزمون همبستگی اسپیرمن براي سنجش 

سـتفاده  ردشگران بـا مـردم ا  و گ  هاارتباطات بین متغیر
هاي کریسکال والیس بـه   همچنین از آزمون شده است،

هـاي شخصـی مـردم و     سنجش ارتباطات بـین ویژگـی  
بـا یکـدیگر بهـره      هـا  گردشگران و میـزان تعـامالت آن  

  گرفته شده است.
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
شهرسـتان   تـرین بزرگبه عنوان  شهرستان طبس      

). 1قشــه (ن اســتان خراســان جنــوبی اســت کشــور، در
هـــاي مختلـــف و متنـــوع  طـــبس بـــا داشـــتن دوره

شناسـی و اشـکال مختلـف ژئومورفولـوژیکی، بـه       زمین
شـود.   شناسـی ایـران شـناخته مـی     عنوان بهشت زمین

ــانی  یژگــی و ــن بیاب ــه شهرســتان،   ای و  هــا  همــراه جاذب
ــم ــار    چشـ ــاریخی، در کنـ ــی و تـ ــدازهاي فرهنگـ انـ
سـت کـه   هاي ژئومورفولوژیکی، موجب شـده ا  پتانسیل

 ه عنوان یکـی از منـاطق مسـتعد توسـعۀ    این منطقه، ب
). از 52 :1388 ،(جــوهريژئوتوریســم شــناخته شــود 
ــل پیشــینۀ  ــه دلی ــاریخی ایــن شهرســتان،  طرفــی ب ت

هاي طبیعی و انسـانی   روستاهاي متعددي نیز با ویژگی
  جذاب در این شهرستان وجود دارند که بسیاري از آنها

ریستی این شهرستان قـرار  هاي ژئوتو در مجاورت مکان
ــد (اروجــی ــۀ42 :1391 ،دارن ــن روســتاها ). از نمون   ای

توان به روستاي خرو علیا و سفلی و همچنین نیاز و  می
مهربانی اشاره کرد که در کنـار دره ژئوتوریسـتی کـال    

د هـاي متعـد   سردر قرار دارد. این دره با داشتن جاذبـه 
رم گــ علـی، آب شناسـی ماننــد نـاودیس مرتضــی   زمـین 

هاي جنی، تنوره جن، غار بـزرگ   علی، دودکشمرتضی
فرسایشی و غیره و همچنین جاذبه طاق شاه عباسی از 

رود  شهرسـتان بـه شـمار مـی     یمناطق مهم ژئوتوریست
  .  )2(نقشه 

 

  
  جغرافیایی شهرستان طبس موقعیت : 1شکل 

  )1397سلمانی و همکاران؛ ماخذ: سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، تهیه: (
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  هاي رشته کوه شتري موقعیت ژئومورفوسایت :2نقشه 

  
  اصلی حثب
کـال   ور تحلیل ژئوتوریسم روستایی منطقۀبه منظ       

ــا ارزش    ــرورت دارد ت ــدا ض ــبس، ابت ــردر ط ــاي  س ه
هاي دره کـال سـردر    و ژئوسایت  ها ژئوتوریستی لندفرم

پیرامـون آن قـرار    که روستاهاي منتخـب پـژوهش در  
بررسی و ارزیابی قرار گیرند. بـراي تعیـین   دارند، مورد 

از معیارهـایی ماننـد کمیـابی، پراکنـدگی،       ها ژئوسایت
هـاي مکمـل    و ارزش شناسـی  تنوع زمـین ارزش علمی، 

گــرم  اســتفاده شــد کــه در نهایــت پــنج ژئوســایت آب
مرتضی علی، ناودیس مرتضی علی، رسـوبات تـراورتن،   

ی انتخـاب  هاي جن و غار فرسایشی بـراي ارزیـاب   تنوره
ــا روش   هــا نتــایج ارزیــابی ژئوســایت 2شــد. جــدول  ب

اساس نتایج نهایی اسیالس را نشان داده شده است. برف
گـرم مرتضـی علـی، شـاخص      )، آب2(جـدول    ها ارزش

شـود کـه بخـش     میژئوسایت دره کال سردر محسوب 

از آن به دلیل مساحت باال، تـاثیرات اکولـوژیکی،    میمه
ر بـاال، سـطح جـذابیت بـاال،     نمایانگري و قدرت تفسـی 

گردشگران ورودي زیـاد، تنـوع و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا      
 هاي فرهنگی قابل توجه، جنبۀ ها، ارزش سایر ژئوسایت

ــایی ــاودیس    زیب ــان ن ــن می ــاال اســت. در ای ــی ب شناس
ت بعـدي قـرار   علی و رسوبات تراورتن در اولویـ  رتضیم

علی داراي ارزش کمیابی، سـطح  دارند. ناودیس مرتضی
انـــداز و مقاومـــت بـــاال و  تفســـیر، اخـــتالف چشـــم

پذیري پـایین اسـت و رسـوبات تـراورتن نیـز از       آسیب
ــوژیکی،   ــر اکول ــین منظ ــوع زم ــی تن ــتالف شناس ، اخ

 ایـن  ارد. دریط مطلوب قـرار د اانداز و غیره در شر چشم
میان، غار فرسایشی به دلیل تنـوع اکولـوژیکی پـایین،     

کـم و   شناسـی  ینتنوع زمپذیري باال، مساحت و  آسیب
تی ضعیف، در ظهاي مکمل محدود و شرایط حفا ارزش

  اولویت آخر قرار دارد.
  

  هاي دره کال سردر با روش فاسیالس هاي علمی، حفاظتی و گردشگري ژئوسایت نتایج ارزش :2جدول 
  ارزش نهایی  ارزش گردشگري  ارزش حفاظتی  ارزش علمی ژئوسایت

  11,6  3,4  4,0 4,3  ناودیس مرتضی علی
  13,57  4,2  4,3  5,0 گرم مرتضی علی آب

  10,52  3,8  2,6  4,1 هاي جن تنوره
  9,96  4,0  2,7  3,3 غار فرسایشی

  11,4  3,9  3,3  4,2 رسوبات تراورتن
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هاي ژئوتوریسم، در  پس از بررسی و ارزیابی ارزش  
گردشـگران ورودي بـه دره   این بخش سنجش نگـرش  

بررسـی و   در ارتبـاط بـا ژئوتوریسـم مـورد    کال سـردر  
تحلیل قرار گرفته است. هدف از ایـن بخـش سـنجش    

هاي گردشگران در مسافرت به منطقـه و میـزان    انگیزه
گاهی از ژئوتوریسم و ارتباط با محیط پیرامـون اسـت.   آ

هـاي فـردي گردشـگران، بیشـتر از      در بررسی ویژگـی 
سال سن داشـتند و حـدود    40تا  25بین   هااز آن  مینی

نظـر تحصـیلی    مـرد بودنـد. از   درصد گردشـگران،  69
داراي تحصیالت کارشناسی و دیپلم بـوده و    هابیشتر آن

صیالت تکمیلی داشتند. حدود یـک  حدرصد، ت 16  هاتن
سوم گردشگران شاغل بخش دولتـی و یـک سـوم نیـز     
شاغل بخش آزاد بودند و وضع اقتصـادي بیشـتر آنهـا،    
متوسط بود. یک سوم گردشگران ورودي بـه منطقـه از   

درصد نیـز از   15د شهر طبس و پیرامون آن بوده و خو
  هاشهر تهران به منطقه مسافرت کرده بودند و مابقی آن

از شهرهاي یزد، اصفهان، مشهد، کرمان، بافق، بیرجند، 
کاشمر، کاشان، دزفـول، زاهـدان، سـبزوار و غیـره بـه      

  منطقه مسافرت کرده بودند.
 هـاي فـردي گردشـگران، از    پس از بررسی ویژگـی 

سردر پرس و کالبراي سفر به دره  هاهاي اصلی آن انگیزه
ــود. گردشــگران  جــو شــد کــه داراي  نکــات جــالبی ب

توانستند در چند گزینه و هـدف   میهاي خود را  انگیزه
درصـد گردشـگران    81بیان کننـد کـه در ایـن میـان     

، هدف از سفر خود به کال سردر تفـریح سـاده و   صرفاً
 10 هـا در حالی اسـت کـه تن  آب تنی عنوان کردند. این 
هاي سفرشـان، آشـنایی بـا     درصد از آنها، یکی از انگیزه

  هـا همچنـین تن  هاي میراث زمـین منطقـه بـود،    پدیده
-هاي سفر گردشـگران از دره  درصد از انگیزه 10حدود 
ــار تــاریخیکــال دره، روســتاهاي  ســردر، بازدیــد از آث

هـاي   بنـابراین در حضـور پدیـده    پیرامون بـوده اسـت؛  
ســردر و راث زمـین در داخـل دره کـال   یـ فرهنگـی و م 

تـرین  روستاهاي پیرامون آن، تفـریح و آب تنـی، مهـم   
گردشگران از سفر بـه منطقـه بـود. بـه منظـور       انگیزة

گران، ارتباط بین هاي سفر گردش تر انگیزه ارزیابی دقیق
امـون نیـز مـورد    سردر با روستاهاي پیرگردشگري کال

ــرار گرفــت.  ــا د 31,3بررســی ق رصــد از گردشــگران ب

ازکـال سـردر    دبـا هـدف بازدیـ     هـا آشنایی قبلـی و تن 
درصد نیـز ضـمن بازدیـد     18,8مسافرت کرده بودند و 

از  سردر با آشـنایی قبلـی، در طـول سـفر    صرف از کال
 16بـه  روستاهاي پرامون نیـز بازدیـد کردنـد. نزدیـک     

براي بازدیـد از   درصد از گردشگران با انگیزة قبلی فقط
  سردر و روستاهاي حومه مسافرت کردند.کال 

آگـاهی گردشـگران از ژئوتوریسـم    میـزان   در ادامۀ
 ها سردر مورد سنجش قرار گرفته و کلیه پدیدهکالدره

هـاي منتخـب)    (فارغ از فهرسـت ژئوسـایت    ها و لندفرم 
قبل از که با توجه به این مورد بررسی قرار گرفته است.

ها صورت  ال بودن دادههر گونه آزمونی که با فرض نرم
انجـام شـود بـه ایـن     گیرد باید آزمون نرمال بـودن   می

ــابی نتــایج متغیرهــا، جهــت منظــور آزمــون  از اعتباری
معنادار بودن  این آزمون، اسمیرینوف که –کولموگراف 

، دهد استفاده شده است مورد بررسی قرار می را ها داده
از تک گروهـی بـودن متغیرهـا،     با توجه به و همچنین

آزمون ناپارامتریک کاي اسکوئر استفاده شده اسـت. بـا   
 0,05از   هـا کـه ضـریب معنـاداري متغیر   توجه به ایـن 

ماري تایید شده آاز نظر   هاار کلیه متغیرتب، اعکمتر بود
ش میـزان آگـاهی، از شـاخص    بـه منظـور سـنج   است. 

ــانگین  ــت.  می ــده اس ــتفاده ش ــریب اس ــوع ض در مجم
میـزان   دهد میه این نشان ست کباال  هاتغییرات متغیر

هـــاي  و پدیــده   هــا  آگــاهی گردشــگران از لنــدفرم   
نظر بـاال   ژئوتوریستی کال سردر متفاوت بوده و اختالف

است. در مجموع میزان آگاهی گردشـگران نسـبت بـه    
ژئوتوریسم دره کال سردر در حد متوسط و گاه ضعیف 

ــترین ماســت ــرم   . بیش ــه آبگ ــوط ب ــاهی مرب ــزان آگ ی
ت و البته میزان این شناخت نیز چندان علی اس مرتضی

گاهی نسبت به طاق شـاه عباسـی نیـز در    آباال نیست. 
در ارتبـاط بـا غـار بـزرگ     بوده و  رو به باال حد متوسط

لـی،  عرتضـی  فرسایشی، چشمه جعفـري و نـادویس م  
  .اگاهی در حد متوسط و نسبی استمیزان 

سـردر و  هاي گردشگران کال پس از بررسی ویژگی
سی رهاي آنها، در اینجا به بر و آگاهی  ها انگیزهشناخت 

با روستاهاي پیرامون پرداختـه شـده     هامیزان ارتباط آن
مین هـدف سـنجش ایـن ارتباطـات از منظـر تـأ      است. 

 اطالعـات گـاهی و  آنیازها، خدمات گردشگري و کسب 
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هـاي   بود. جهت اعتبارسنجی و سنجش معنـاداري داده 
توجه ناپارامتریـک بـودن    نامه، باآمده از پرسشدستبه

و عـدم داشـتن توزیــع نرمـال از آزمـون کــاي       هـا  داده
نتـایج نشـان از معنـادار بـودن      شد کهاسکوئر استفاده 

دارد. هم چنـین بررسـی نتـایج     و متغیرها  ها کلیه داده
گران گردشـ  دهد که میزان اسـتفادة  نشان می 4ل جدو

سـیار  مین نیازهاي خـود ب از روستاهاي پیرامون براي تأ
ن گردشگران بـا  کم و محدود بوده و اندك ارتباطات بی

هـاي کـال    کسب اطالع از ویژگـی  روستاییان در زمینه
است که ایـن میـزان اطالعـات     سردر و اطالعات بومی 

نیز بسیار اندك است. البته ضریب تغییرات بـاال نشـان   
ارتبـاط بـا گردشـگران     از اختالف بـین گردشـگران در  

بـه   گردشـگران از روسـتاها    تفادةحـال اسـ  است. بـااین 
مین خدمات اقامتی، پذیرایی، حمـل و نقـل و   منظور تأ

  غیره بسیار اندك و محدود بوده است.

  
  نتایج میانگین متغیرهاي ارتباط گردشگران کال سردر از روستاهاي پیرامون :4جدول 

انحراف   میانگین  متغیر
  معیار

ضریب 
  تغییرات

ــومی   ــردم ب ــتفاده از م ــتا اس ــرهاي اطــراف روس ــراي راهنمــایی و     متغی ــردر ب ــال س ک
  0,53  1,55498  2,9251  هاي این دره رسانی از گردشگري و جاذبه اطالع

  0,57  1,59371  2,8143  دستی و خدماتی از روستائیان نظیر تولیدات باغی، صنایع خرید محصوالت بومی 
  0,69  1,12792  1,6309  هاي روستایی اطراف جهت اقامت شبانه اجاره خانه

  0,69  1,19561  1,7322  هاي گردشگري ایجاد شده توسط روستائیان استفاده از کمپ یا مکان
  0,65  1,19821  1,8525  استفاده از خدمات پذیرایی و امکانات رفاهی روستائیان در دره کال سردر

  0,65  1,02604  1,5675  استفاده از خدمات حمل و نقل روستائیان
    

میزان نقش  ردشگران دربارةدر بخش پایانی، از گ
سردر با ژئوتوریسم کال  هاروستاییان در آشنایی آن
طورکه مشخص است میزان پرس و جو شد. همان

گاهی گردشگران اندك آثیرات روستاییان بر سطح تأ
کند  مین مسئله را تایید آ 2,57تا  2است و میانگین 

  ).5(جدول 
  

  ستاییان بر آگاهی گردشگران از کال سردرنتایج میانگین میزان تاثیرات رو  :5جدول

ضریب   انحراف معیار  میانگینمتغیر
  تغییرات

  0,57  1,46 2,57  شناختی دره کال سردر هاي طبیعی و زمین آشنایی با جاذبه
  0,56  1,36  2,43 هاي گبر و طاق شاه عباسی کال سردر هاي تاریخی مثل خانه آشنایی با جاذبه

  0,58  1,44  2,49 شناختی کال سردر هاي طبیعی و زمین ا در مورد جاذبهشم  میافزایش اطالعات عل
  0,58  1,54  2,65 هاي فرهنگی و تاریخی روستاها آشنایی با جاذبه

  
ودي بـه  پـس از سـنجش وضـعیت گردشـگران ور    

نسـبت بـه ژئوتوریسـم      هـا سردر و تحلیل نگرش آنکال
 کال سردر و ارتباط با روستاهاي پیرامـون آن، در ایـن  
بخش به تحلیل نگرش گردشگرانی پرداخته شده است 
که از روستاهاي پیرامون کال سردر بازدید کرده بودند. 

 40تـا   25بیشتر گردشگران منتخب در این بخش بین 
داراي   هـا نآمرد بودند. بیشـتر   سال سن داشته و عمدتاً

تحصیالت کارشناسی و دیپلم بودند و شرایط اقتصادي 
بود. بیشـتر گردشـگران ورودي بـه     بیشتر آنها، متوسط

از طبس بودند و بخش دیگري نیز از شهرهاي   هاروستا
شـهر، کرمـان،    بیرجند، دیهوك، مشهد، زاهـدان، قـائم  

سـردر مسـافرت   کـال کاشمر، تهران، اردکان و غیره به 
بیشتر گردشگران در روستاهاي خروعلیا و  کرده بودند.
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ز در سفلی حضور داشـتند و بخـش محـدودي نیـ    خرو 
  روستاهاي نیاز و مهربانی بازدید کرده بودند.

در این بخش به سنجش میزان آگاهی گردشگران 
سـردر  کـال هاي ژئوتوریسم دره ورودي به روستا از توان
گاهی گردشگران سنجیده شده آپرداخته شده و میزان 
اسکوئر بـراي سـنجش معنـادار     است. نتایج آزمون کاي

 6که نتایج در جدول  این بخش صورت گرفت  هامتغیر
هـاي   خانـه «هاي مربوط به متغیر  نشان داده است داده

 بـوده و در  0,05داراي ضـریب معنـاداري بـاالتر    » گبر
داراي اعتبـار    هـا نتیجه فاقد اعتبار است اما سایر متغیر

ند. نتایج میانگین و ضریب تغییرات میـزان  هستآماري 

هــد د مــیگــاه گردشــگران از ژئوتوریســم دره نشــان آ
) که میـزان آگـاه نسـبت بـه میـزان آگـاهی       6(جدول 

بیشتر اسـت. ایـن میـزان     گردشگران کال سردر نسبتاً
علـی بـاال بـوده و در    گاهی نسبت بـه آبگـرم مرتضـی   آ

ــا چشــمه عباســی و غــار شــاهاقجعفــري، طــ ارتبــاط ب
امـا میـزان    باال اسـت، نیز متوسط و روبهفرسایشی دره 

هـاي   جـن و دودکـش  هـاي   گاهی نسبت به تنورهآاین 
همچنـین میـزان ضـریب     جنی محدود و اندك اسـت، 

و اخــتالف میــزان   هــانظر حــاکی از اخــتالف ،تغیبـرات 
هـاي ژئوتوریسـم دره    گاهی گردشگران نسبت به توانآ

  است.
  

  از کال سردر نتایج میانگین متغیرهاي میزان آگاهی گردشگران روستاها  :6جدول 
  یب تغییراتضر  انحراف معیار  میانگین متغیر

  0,41  1,60089  3,9252  غار بزرگ داخل دره کال سردر
  0,23  1,12505  4,7933  علیمرتضی آبگرم

  0,41  1,65071  4,0000  جعفريچشمه
  0,54  1,64421  3,0280  هاي جنی کال سردر دودکش

  0,49  1,78892  3,6333  علیناودیس مرتضی
  0,59  1,72792  2,9155  هاي جن تنوره
  0,36  1,47880  4,1200  سیعباشاهطاق

  
هـاي مسـافرت گردشـگران     براي شـناخت انگیـزه  

ــتای ــگران روس ــی از گردش ــواهی و در دو بخ ش نظرخ
درصـد از گردشـگران بـراي     26,7. ارزیابی انجام گرفت
ــه  ــد از جاذب ــتایی و دره  بازدی ــگري روس ــاي گردش -ه

سردر مسافرت نمودند و نزدیک به یـک چهـارم از    کال
دف از بازدیـد از روسـتاهاي خـرو علیـا و     با ه  هاتن  هاآن

درصـد   20سفلی و غیره مسافرت نمودند و نزدیک بـه  
به قصـد بازدیـد از روسـتا مسـافرت       هاازگردشگران تن

سردر نیز بازدیـد  ز کالکرده بودند اما تصمیم گرفتند ا
درصـد از گردشـگران    4 هـا اساس این آمار، تنکنند. بر

 هاایی بـا روسـتا  قبل از مسافرت به منطقـه هـیچ آشـن   
ه یـ اسـکوئر، کل داشتند. بر اسـاس نتـایج آزمـون کـاي    ن 

ه و از داراي ضریب معناداري برابر با صـفر بـود    هامتغیر

یید هسـتند. نتـایج حـاکی    نظر آماري معتبر و مورد تأ
هاي گردشگران براي مسافرت بـه کـال    است که انگیزه
مجموع نسبی و متوسط بوده اسـت.  در  هاسردر و روستا

بـراي گردشـگران   کـه  جالب توجه ایـن  حال نکتۀ اینبا
هاي طبیعی نسـبت   بازدید از جاذبه روستایی نیز انگیزة

همچنـین   و سایر اهداف، بیشتر بوده است،  هابه روستا
نسـبی بـراي    یخی داخل دره نیـز انگیـزة  هاي تار جاذبه

جــاد کــرده اســت. در کنــار ایــن مــوارد، یگردشــگران ا
هـاي   بت به بازدیـد از جاذبـه  هاي گردشگران نس انگیزه

ــتاها،    ــاهی از روس ــق و آگ ــتا و تحقی ــگري روس گردش
ــدمات    ــتفاده از خ ــه اس ــبت ب متوســط و نســبی و نس

  خت فرهنگ روستایی اندك بوده است.روستایی و شنا
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   هاي بازدید گردشگران روستاها نتایج میانگین متغیرهاي انگیزه :7جدول 
  تغییرات ضریب  انحراف معیار  میانگین متغیر

  0,27  1,18  4,33  شناسی دره کال سردر هاي طبیعی و زمین بازدید از جاذبه
  0,33  1,28  3,82  شاه عباسی کال سردر هاي گبر و طاق بازدید ازخانه

  0,42  1,40  3,38  هاي آن حضور فعال مردم روستا در کال سردر و معرفی جاذبه
  0,57  1,63  2,85  هاي روستایی براي اقامت شبانه استفاده از خانه
  0,32  1,26  3,99  هاي گردشگري روستا بازدید از جاذبه

  0,41  1,36  3,29  آشنایی با فرهنگ و مردمان روستا
  0,42  1,46  3,44  کیفیت خدمات رفاهی و پذیرایی روستا براي گردشگران

  0,41  1,44  3,52  هاي اطراف در مورد روستا و جاذبه میتحقیق عل
  
بین گردشگران روسـتایی   اطمنظور سنجش ارتب به

در چهـار بخـش     هـا  هـاي ایـن ارتبـاط    لفـه و مردم، مؤ
هـاي   سـردر، جاذبـه  هاي طبیعـی کـال   آشنایی با جاذبه

هاي فرهنگـی روسـتایی و افـزایش     اذبهجتاریخی دره، 
اطالعات گردشگران مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.     

ــاخص ــرات   بررســی ش ــریب تغیی ــانگین و ض ــاي می ه
بـاط گردشـگران بـا مـردم روسـتا نشـان       هاي ارت لفهمؤ
دهد که در مجمـوع میـزان ارتبـاط گردشـگران بـا       می

مردم روستا محدود و انـدك اسـت. بیشـترین ارتبـاط     
گردشگران با مـردم روسـتا در ارتبـاط بـا راهنمـایی از      

هـاي تـاریخی و فرهنگـی     مردم براي آشنایی با جاذبـه 
سـت.  در حد نسـبی ا  روستا است که این میزان ارتباط

بــا   هــااز نظــر گردشــگران، مــردم روســتا درآشــنایی آن
ســردر و  کــالهــاي طبیعــی و ژئوتوریســتی دره جاذبــه

و شناخت از آثار تـاریخی    ها آن  میافزایش اطالعات عل
  سردر نقش محدود و اندکی داشتند.  کال

  
  نتایج میانگین متغیرهاي ارتباطات مردم با گردشگران روستا :8جدول 

انحراف   گینمیان متغیر
  معیار

ضریب 
  تغییرات

  0,49  1,58 3,22  شناختی دره کال سردر هاي طبیعی و زمین آشنایی با جاذبه
  0,48  1,57  3,29 عباسی کال سردرشاههاي گبر و طاق هاي تاریخی مثل خانه آشنایی با جاذبه

  0,46  1,49  3,25 شناختی کال سردر هاي طبیعی و زمین شما در مورد جاذبه میافزایش اطالعات عل
  0,44  1,55  3,49 هاي فرهنگی و تاریخی روستا آشنایی با جاذبه

  
هاي پیشین، ارتبـاط بـین ژئوتوریسـم و     در بخش

و کال  هااز دیدگاه گردشگران ورودي به روستا  هاروستا
هـاي   سردر مورد بررسی واقع شد. در این بخش، نگرش
 66 از مردم ساکن روستا مورد بررسی قرار گرفته است.

سفلی و تعـداد  نفر از مردم چهار روستاي خروعلیا، خرو
اندکی از روستاهاي نیاز و مهربانی، که ارزیابی صـورت  

سـال سـن    40تـا   15بین   هااز آن  میگرفت، بیش از نی
ش یبـ  درصد از این افراد، زن بودند. 60داشتند و البته 

شناسـی و یـک   داراي تحصـیالت کار   هـا یک سوم آن از
کـه  جالب ایـن  پاسخی به پرسش ندادند. نکتۀ سوم نیز

اکثر مـردم روسـتا از نظـر اقتصـادي شـرایط مطلـوبی       
  داشتند.

با توجه به معنـاداري   جهت اعتبارسنجی متغیرها،
نوف و عـدم توزیـع نرمـال    اسمیر –آزمون کولموگراف 

اسکوئر اسـتفاده شـد کـه نتـایج     ها، از آزمون کاي داده
 9اسـت. نتـایج جـدول     هـا نمایانگر اعتبار کلیـه متغیر 

ــاهی و  ــزان آگ ــایج می ــانگین نت ــردم از  می ــناخت م ش
میـزان   جالبدهد. نکته  میرا نشان ژئوتوریسم منطقه 

علـی،   گـرم مرتضـی   آشنایی بـاالي مـردم روسـتا از آب   
ــین    ــی و همچنـ ــار فرسایشـ ــري و غـ ــمه جعفـ چشـ

میزان شـناخت از   دهندةکه نشان عباسی است شاه طاق
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از   هـا است. با این حـال شـناخت آن    ها وجود این پدیده
هـا،   ها، رسوبات، تنـوره  مانند دودکش  ها سایر ژئوسایت

هـاي گبـر انـدك     ناودیس و حتی پدیده تاریخی خانـه 
  بوده است.
ارتبـاط، متفـاوت    قابل توجـه دیگـر در ایـن    نکتۀ

بودن میزان ضریب تغییرات بـراي متغیرهـاي مختلـف    
مرتضـی علـی و    براي آبگـرم  ضریباي این  بود به گونه

هاي جن برابـر   و براي تنوره 0,19چشمه جعفري برابر 
دهـد میـزان آگـاهی مـردم      مـی بود که نشـان   0,75با 

اي  هاي جن بسیار متفاوت بود به گونـه  نسبت به تنوره
که بخش زیادي هیچ شناختی از آن نداشتند و بخـش  

نـد امـا در ارتبـاط بـا     اندکی داراي آگاهی بسـیاري بود 
جعفـري، سـطح شـناخت    علـی و چشـمه  آبگرم مرتضی

هـاي مسـافرت    در ادامه انگیزه یکسان بود. مردم تقریباً
گردشگران به منطقه از نظر مردم روستا مـورد بررسـی   
قرار گرفت که حاوي نکات قابل توجه بود. نزدیـک بـه   

مـردم روسـتا معتقـد بودنـد کـه یکـی از        درصد از 60
صلی مسافرت گردشگران بـه منطقـه، تفـریح و    دالیل ا

قابـل توجـه    کال سـردر اسـت. نکتـۀ    آبگرمتنی در  آب
از مردم همچنین، تحقیق دربـارة عـوارض    میکه نیاین

سردر را یکی از دالیل اصـلی مسـافرت   کالزمین و دره
کردند که این مورد از نظـر خـود    میگردشگران اطالق 

  مطرح نبود. گردشگران اصالً
بــا گردشــگران در چنــد   هاروابــط روســتا بررســی

لفه مورد بررسی قرار گرفته است. بـا توجـه   بخش و مؤ

 اسـمیرینوف و معنـادار  -به نتـایج آزمـون کولمـوگراف   
یید شده و با توجه تأ  ها نبودن آزمون، توزیع نرمال داده

اي  تـک نمونـه   Tها، از آزمـون   به پارامتریک بودن داده
شـده اسـت.   ده اسـتفاده  براي سنجش اعتبار آمـاري دا 

» سـردر بـه گردشـگران   معرفـی عـوارض کـال   «متغیر 
نیسـت امـا سـایر      مـی معنادار نبوده و داراي اعتبـار عل 

از نظر آماري معنادار هستند. شاخص میانگین   هامتغیر
و ضریب تغییرات براي شناخت ارتباطات استفاده شده 

دهد که میـزان همکـاري    میاست. مجموع نتایج نشان 
بـاال اسـت.    با گردشگران در سطح متوسط رو بـه  مردم

بیشترین میـزان ارتبـاط در زمینـه معرفـی روسـتا بـه       
گردشگران اسـت کـه در ایـن زمینـه مـردم مشـارکت       
باالیی داشتند. این میزان مشـارکت در زمینـه معرفـی    

هـاي فرهنگـی    هاي گردشگري روسـتاها، جاذبـه   جاذبه
ردر، متوسـط  سکالهاي دره منطقه و موقعیت و ویژگی

و نسبی بوده و در زمینه معرفی عـوارض ژئوتوریسـتی،   
ح از همکـاري،  پایین بوده است اما در مجموع، این سط

همچنـین در ایـن بخـش نیـز      نسبی رو به جلو اسـت، 
متفاوت است. کمترین ضریب   هاضریب تغییرات متغیر

تغییرات مربوط به بخش مشارکت مردم در معرفی کل 
شـتند  همکـاري دا  است که عمدتاً روستا به گردشگران

هـاي   سـردر و جاذبـه  کـال اما در ارتباط بـا معرفـی دره  
فرهنگــی، مشــخص اســت بخشــی از مــردم، همکــاري 
ــا گردشــگران داشــته و بخــش دیگــر اساســاً  ــاالیی ب  ب
ــاري نداشــتند.     ــوان همک ــته و یــا ت ــاري نداش همک

  
  گراننتایج میانگین متغیرهاي میزان همکاري مردم با گردش :10جدول 

انحراف   میانگین متغیر
  معیار

ضریب 
  تغییرات

  0,29  1,43 4,91  معرفی کلی روستاي خودتان
  0,35  1,53  4,41 هاي گردشگري روستاي خود معرفی جاذبه

  0,41  1,71  4,22 معرفی موقعیت دره کال سردر به گردشگران
  0,37  1,43  3,91 هاي گردشگري دره کال سردر معرفی کلی جاذبه

  0,64  2,17  3,36 شناسی دره کال سردر ارض و اشکال طبیعی و زمینمعرفی عو
هاي گبر و طاق شاه عباسی و دیگر  هاي فرهنگی دره کال سردر مثل خانه معرفی جاذبه

 روستاهاي اطراف
4,12  1,59  0,39  

  
، بـه صـورت اجمـالی بـه بررسـی      در بخش پایانی

ثیرات گردشگري و ژئوتوریسم بـر شـرایط اقتصـادي    تأ
تاهاي پیرامـون از دیـدگاه مـردم روسـتا پرداختـه      روس

شـــده اســـت. در ایـــن بخـــش اثـــر گردشـــگري در 
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ــگري و    شــاخص ــدمات گردش ــه خ ــد ارائ ــایی همانن ه
مـد و  آدر ژئوتوریسم را بـر میـزان در    میمشارکت مرد

  اقتصاد مردم روستا سنجیده شده است.  

  
  ري بر اقتصاد مردم روستاهاي گردشگ لفهمتغیرهاي تاثیرات مؤ میانگیننتایج  :11جدول 

ضریب   انحراف معیار  میانگین متغیر
  تغییرات

  0,62  1,57  2,52  کنند رسانی براي گردشگرانی که از دره کال سردر بازدید می راهنمایی و اطالع
  0,62  1,67  2,69  فروش محصوالت و تولیدات روستایی به گردشگران ورودي به دره در خود کال سردر

  0,67  1,83  2,71  روستایی خود به گردشگران ورودي به کال سردر جهت اقامتهاي  اجاره خانه
  0,75  1,59  2,14  رسانی به گردشگران در نزدیکی دره ایجاد یک کمپ گردشگري براي اقامت و خدمات

  0,66  1,97  2,98  ارائه خدمات غذایی و کاالهاي اساسی به گردشگران
  0,60  1,69  2,84  گر به کال سردرحمل و نقل گردشگران از روستا و مناطق دی

  
هــا، از آزمــون  بــا توجــه عــدم توزیــع نرمــال داده

ــاي ــک ک ــراي اعتبارســنج داده ناپارامتری ــا اســکوئر ب  ه
استفاده شد که با توجه به ضـریب معنـاداري کمتـر از     

تاییـد شـد. بررسـی      ها، معنادار بودن کلیه متغیر0,05
نشـان   جـدول  میـانگین و ضـریب تغییـرات     ها  شاخص

زان تاثیرات گردشگري و ژئوتوریسـم بـر   یدهد که م می
اعـم از خــدمات    هـا  اقتصـاد روسـتایی در کلیـه بخـش    

رسانی به  اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل، معرفی و اطالع
گردشگران و فروش محصوالت غذایی محدود و انـدك  

تأکیـد کننـدة   این متغیرهـا،   3تا  2,5بوده و میانگین 
دلیــل محــدود بــودن واقــع بــه ایــن مســئله اســت. در

فرهنـگ   و توسـعۀ  یگردشگران روسـتا و عـدم آشـنای   
 گردشگري در روستاها، مشارکت در بخش گردشـگري 

ثیرات گردشگري و نیز محدود است و به همین دلیل تأ
  باشد. میژئوتوریسم اندك 

ثیرات گردشـگري  ، میزان تأ12بر اساس نتایج جدول 
حـدود اسـت و   هـاي مختلـف روسـتا انـدك و م     بر بخـش 
کنـد.   مـی ییـد  ) ایـن مسـئله را تأ  6(از  4کمتر از میانگین 

مـردم بـه عـدم     ن تأثیر گردشگري در بخش عالقۀیبیشتر
 هـا  لفـه روستا است کـه ایـن مؤ   درماندن  یمهاجرت و باق

ي از گردشـگري اسـت. در ایـن    داراي تاثیرپذیري بیشـتر  
هــاي  ثیر گردشــگري بــر آگــاهی مــردم از تــوانمیــان تــأ

که اگرچه میـزان   استسردر نیز محسوس گري کالگردش
متوسط و نسبی است. میزان تـاثیرات در بخـش تولیـدات    
روستایی، افزایش اشتغال در بخش خدمات، افزاش دانـش  

  نیز متوسط و محدود است. میعمو
  

  هاي اقتصاد مردم روستا ثیرات گردشگري بر بخشنتایج میانگین متغیرهاي تأ :12جدول
انحراف   نمیانگی متغیر

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  0,53  1,73  3,23  افزایش تولیدات روستایی نظیر باغی و خدماتی و غیره به دلیل توسعه گردشگري کال سردر
  0,49  1,53  3,13  رسانی به خاطر همکاري با گردشگران افزایش اشتغال در بخش کشاورزي و خدماتی و اطالع

شناختی دره کال سردر از  هاي طبیعی و زمین افزایش میزان آگاهی مردم درباره جاذبه
  0,51  2,05  3,98  طریق گردشگران

  0,60  1,95  3,27  تی به گردشگرانافزایش جمعیت یا تعداد خانوار و افزایش واحدهاي خدماتی و اقام
  0,56  1,90  3,39  مردم روستا به خاطر برخورد با گردشگران میباال رفتن دانش عمو
  0,42  1,77  4,24  ردم به سکونت در روستاي خود و عدم مهاجرتافزایش میزان عالقه م

  
در این بخش به بررسی رابطـه و همبسـتگی بـین    

هاي  میزان شناخت و آگاهی مردم از گردشگري و توان
سردر و میزان تاثیرات ژئوتوریسـم بـر   ژئوتوریستی کال

پرداخته شده است. براي این منظور از   هااقتصاد روستا
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ــ ــون همبس ــت. آزم ــده اس ــتفاده ش ــپیرمن اس  تگی اس
طورکه نتایج نشان داده است بین میـزان آگـاهی    همان

سـردر و اثـرات   مردم از گردشگري و ژئوتوریسـم کـال  
همبستگی باالیی وجـود دارد.    هااقتصادي آن بر روستا

ییــد داري برابــر صـفر، وجــود رابطـه را تأ  ضـریب معنـا  
مثبـت   مستقیم و بیانگر رابطۀ 0,674کند و ضریب  می

باال بین میزان اگاهی و اثـرات اقتصـادي اسـت.     تقریباً
دهد که افـزایش آگـاهی مـردم از     میاین مسئله نشان 

وتوریســتی موجــب افــزایش مشــارکت و هــاي ژئ تــوان
افع اقتصادي از گردشـگري شـده   از من  هاثیرپذیري آنتأ

  است.

  
  ردم از ژئوتوریسم و اثرات اقتصادي بر روستاافزایش آگاهی م تایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطۀن :13جدول 

  متغیر

 ابعاد کلی اقتصادي

ش تولیدات روستایی
 افزای

ش کشاورزي و 
ش اشتغال در بخ

افزای
 خدماتی

ش میزان آگاهی مردم درباره 
جاذبهافزای

 
هاي طبیعی و زمین
 

شناسی دره کال 
 سر در

ش 
ش جمعیت یا تعداد خانوار و افزای

افزای
واحدهاي خدماتی و 

اقامتی
 

ش عمومی مردم روستا به 
باال رفتن دان

 خاطر برخورد با گردشگران

ش میزان عالقه مردم به سکونت در 
افزای

 روستاي خود و عدم مهاجرت

میزان 
گاهی آ

  مردم

ب یضر
  **741.  **422.  **602.  **726.  **572.  **628.  **674.  همبستگی

ضریب 
  000.  002.  000.  000.  000.  000.  000.  معناداري

  50  52  51  52  51  52  52  تعداد
  

در این میان به منظور سنجش میزان آگاهی 
مردم، نقش شرایط سنی در میزان آگاه مردم سنجیده 
شده است. براي این منظور از آزمون کروسکال والیس 
استفاده شده است. نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار 

سم بین شرایط سنی و میزان اگاهی مردم از ژئوتوری
اهی مردم واقع شرایط سنی در میزان آگ دراست. 

همچنین در پایان به بررسی  تفاوتی ایجاد نکرده است،
رابطه و همبستگی بین میزان استفاده گردشگران از 

رسانی و مشارکت روستاییان  و میزان خدمات  هاروستا
ون اسپیرمن مورد بررسی به گردشگران از طریق آزم

  شد.

  
  گردشگران و روستاییان با یکدیگر زمون همبستگی اسپیرمن رابطۀتایج آن :14جدول 

 متغیر
میزان استفاده 

  گردشگران از روستا
  میزان مشارکت روستاییان 

  با گردشگران

میزان استفاده گردشگران از 
  روستا

  **547.  1,000  یضریب همبستگ
  000.    ضریب معناداري

  374  377  تعداد

میزان مشارکت روستاییان با 
  گردشگران

  1,000  **547.  یضریب همبستگ
  378  374  تعداد    000.  ضریب معناداري

  



    189                                                                                                                                                                نهمکارا و صفوي سیدراشد

نتایج حاکی از رابطه و همبستگی بـین دو متغیـر   
است کـه نشـان    0,547بر با بوده و میزان این رابطه برا

باال بین دو متغیر است و در واقع میـزان   نسبتاً از رابطۀ
ــگري در م  ــردم در گردش ــارکت م ــمش ــتفاده زان ای س

مسـتقیم   ان از روستا تا حـدودي داراي رابطـۀ  گردشگر
اصـله  حدر بحث نهایی و بررسـی چرایـی نتـایج     است.

آگـاهی  باید به ایـن مسـئله اشـاره کـرد کـه نـه تنهـا        
ژئوتوریستی دره اندك  هاي گردشگران نسبت به جاذبه

مجاور نیز آشنایی چنـدانی   يبوده، بلکه مردم روستاها
له را باید ئارند که دلیل اصلی این مسها ند با این پدیده

عدم انجام تحقیقات علمی در ایـن دره و غالـب بـودن    
هـا   هاي تفریحی و تاریخی نسبت به سایر جاذبـه  جاذبه

علـی در کنـار   است. در واقـع جاذبـۀ تفریحـی چشـمه    
جاذبه تاریخی شاه عباسی، مـانع از آن شـده اسـت تـا     

ردشگري به گ ها به عنوان سرمایه سایر عوارض و جاذبه
بنابراین عامل اصـلی پیونـد    گردشگران و معرفی شوند؛

هــاي  کــه پدیــدهبیشــتر از آنگردشــگري و روســتاها، 
هاي تفریحـی   ژئوتوریستی باشند، آثار تاریخی و انگیزه

هـاي الزم در   گذاري هستند. از طرف دیگر عدم سرمایه
دامات زمینه مطالعه گسترده در این بخـش و نبـود اقـ   

شدن منطقـه بـه عنـوان یـک     عدم شناخته حفاظتی و
ناحیه ژئوتوریستی موجب شده اسـت تـا جـایی بـراي     
روستاهاي پیرامـون جهـت مشـارکت گسـترده وجـود      

در این زمینه، جمعیت بسـیار   نکته دیگرنداشته باشد. 
کم روستاهاي پیرامـون اسـت. اکثـر مـردم روسـتا، در      

لـذا جمعیـت جـوان     هاي اخیر مهـاجرت کردنـد،   سال
تا به منظور ارتباط با گردشگران بسیار اندك است روس

بین گردشگري است که در این شرایط پیوند  یو طبیع
دسـتی و   همچنین صـنایع  گردد،با روستاها محدود می

سـت کـه ایـن    کشاورزي نیز در روستاها محدود بوده ا
هاي ژئوتوریستی و  ماندن جاذبهمورد در کنار ناشناخته

دولت، تاثیر زیـادي   ري پایینگذا عدم آگاهی و سرمایه
ــأ ــد و ت ــین  در پیون ــدك ب ــل محــدود و ان ثیرات متقاب

    روستاها و گردشگران شده است.
  

  گیري نتیجهبندي و جمع
  ر علمی،  ــت از منظـگیري نهایی باید گف  در نتیجه

 تقریباً  میهاي عل سردر، داراي ارزشهاي کال ژئوسایت
 مرتضـی  آبگـرم نند ما  ها  از پدیده یتند. برخسباالیی ه

هاي تـاریخی   علی در کنار پدیدهعلی و ناودیس مرتضی
ــده ــد و  و فرهنگــی پدی ــابی در منطقــه بودن هــاي کمی

راورتن نیز همـین  هاي جن و رسوبات ت همچنین تنوره
ــتند،  ــرایط را داش ــردگی    ش ــل فش ــه دلی ــین ب همچن

از منظــر فیزیکــی، داراي تنــوع مطلــوبی   هــا ژئوســایت
هـا،   شـرایط گردشـگري ژئوسـایت   هستند اما از منظـر  

  ها از منظر زیرساخت و باال بودهها، متوسط و رو به توان
رو هـاي زیــادي روبــه  و خـدمات گردشــگري بـا ضــعف  

ــه     ــگري در منطق ــدمات گردش ــود خ ــتند و کمب هس
  محسوس است.

میـزان آگـاهی گردشـگران     دهد که نتایج نشان می
وسـط  هاي ژئوتوریسم دره، در حـد مت  سردر از توانکال

رو به پایین است. میزان آشنایی مردم با ژئوتوریسم در 
 و نسـبی اسـت. در ارتبـاط بـا انگیـزة      مجموع متوسط

رودي بــه کــال مســافرت گردشــگران، از گردشــگران و
براي مسـافرت بـه     هاهاي اصلی آن ، یکی از انگیزهسردر

  هـا تفریح در آبگرم مرتضی علـی بـود و تن   منطقه صرفاً
ازدیـد از عـوارض   ب بـه انگیـزة    هـا آندرصد از  10حدود 

هاي فرهنگـی مسـافرت    یا جاذبه ژئوتوریستی، پژوهش
با استناد به نتایج کلی، میزان آگاهی مردم کرده بودند. 

و گردشگران نسبت به ژئوتوریسم، متوسط رو به پایین 
  است.گردشگران، تفریح  یشترین انگیزةو ب

ودي باطات بین گردشـگران ور میزان تعامالت و ارت
کسـب اطالعـات و    سردر با روستاییان در زمینۀبه کال

و نقـل، پـذیرایی، اقـامتی و غیـره      تامین حدمات حمل
باشد و این مورد براي خدمات اقامتی  میاندك و پایین 

و پذیرایی بسیار ضعیف اسـت. میـزان ارتباطـات بـین     
همچنـین   ردم و گردشـگران پـایین و ضـعیف اسـت،    م

در   هاگران و کمک آنگردش میزان نقش مردم نسبت به
هـاي اصـلی    لفـه میـزان تـأثیرات مؤ  و  هحد نسبی بـود 

  .  گردشگري بر اقتصاد روستاها، پایین و ضعیف است
هاي مسافرت  یکی از نکات مهم در ارتباط با انگیزه

هـاي گردشـگران    گردشگران، تفاوت نسـبی در انگیـزه  
ســردر اســت. در میــان گردشــگران لروســتایی بــا کــا

گردشگران محدودي انگیزه قبلـی سفرشـان    ،روستایی
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روستاهاي منطقـه   دهد میسردر بود که این نشان کال
در اختیـار دارنـد و   ه ، گردشگران ویژبراي خودهرچند 

مشـابه و در یـک     هاسردر و روستاگردشگران کال الزاماً
طیف نیستند. باید به تفاوت آشنایی و آگاهی نسبت به 

 کلی بایـد گفـت کـه   طـور بـه  ژئوتوریسم اشاره داشـت. 
از آشـنایی قـرار دارد. بیشـتر     يآگاهی در سطح بـاالتر 

هـاي ژئوتوریسـم    بـا تـوان   گردشـگران و مـردم عمـدتاً   
آشنایی داشته و به صورت کلی داراي اطالعاتی بودنـد  

عمیق و قابـل توجـه نبـوده و در واقـع       هاو اطالعات آن
همچنـین   اي میراث زمین چندان واقف نبودند،ه ارزش

ســردر و اهی نســبی مــردم و گردشــگران بــه کــالگــآ
از جهت تفریحـی   هاي مسافرت گردشگران صرفاً انگیزه

هـاي   و زیبایی شناختی آبگـرم مرتضـی علـی و جاذبـه    
گــاهی بــه ارزش آتــاریخی پیرامــون اســت و انگیــزه و 

  میراث زمین محدود است.  
یکی از نکات قابل ذکر ژئوتوریسـم روسـتایی ایـن    

از   مـی نی مردم روستا معتقدنـد کـه  ه بخشی از است ک
هاي  گردشگران ورودي منطقه به دنبال شناخت پدیده

ران چنـین  سردر هستند اما خـود گردشـگ  طبیعی کال
کمتـري دارنـد. یکـی از      میعل اعتقادي ندارند و انگیزة

نکات مهم، توجـه بـه مفهـوم ضـریب تغییـرات اسـت.       
اوت در این پژوهش بسیار متف  هاضریب تغییرات متغیر
داراي ضـریب تغییـرات بسـیار      هابود و از برخی متغیر

کم و برخی بسـیار بـاال بـود. وجـود ضـریب تغییـرات       
است. در بررسی اثرات   هانشانگر تفاوت در میزان متغیر

 هااقتصادي ژئوتوریسم روستایی، ضریب تغییرات متغیر
دهـد   مـی نشـان    ها بسیار متفاوت بود. وجود این تفاوت 

رتباط با ژئوتوریسـم، بـاال   مردم روستا در ااختالف بین 
که بخش محدودي از روستاییان به دلیل  نحوياست به

یـا مهـاجر بـودن و یـا داشـتن قـدرت         هـا  داشتن ایده
ط قوي با گردشگران داشته و کارآفرینی و امکانات، رواب

ري دارند و اما بخش دیگر از منافع گردشگري بیشت لذا
ارتبـاطی بـا ژئوتوریسـم و    هـیچ   روستایی عمالً جامعۀ
بنـابراین   راتی نیـز از ژئوتوریسـم نپذیرفتنـد؛   ثیتأ طبعاً

در  ژئوتوریسم در روستا محدود به بخش خـاص اسـت.  
ارتباط با تأثیرات کم اقتصادي، این مسئله از چند بعـد  
قابل بررسی است. میزان تأثیرپذیري به میـزان آگـاهی   

دارد. و میـزان مشــارکت مــردم و گردشــگران بســتگی  
میـزان مشـارکت   که میزان آگاهی پـایین باشـد،    زمانی

که ارتباطات بین مـردم و   نیز پایین است. زمانی مردمی 
گردشگران، نسبی و پایین است طبعاً میـزان خروجـی   
ــع آن، تــاثیرات      ــه طب ــدك بــوده و ب ــم ان ژئوتوریس

چنانچـه   نیز اندك است. ژئوتوریسم بر اقتصاد روستاها 
افیایی، موضوع مورد بررسـی قـرار   از منظر آمایش جغر

گیرد، عدم وجود عدالت فضایی و سـاماندهی خـدمات   
یک نکتۀ مهم در ژئوتوریسم روستایی در منطقه است. 

بـراي   طبس، این است که عدم کـارکرد الزم روسـتاها   
گردشگران، به دلیل عدم آشـنایی الزم گردشـگران بـا    

خشـی از  روستا یا روستاییان با ژئوتوریسم نیست بلکه ب
گردد.  هاي امکانات و تسهیالت باز می آن به محدودیت

در اینجا موضوع عدم آمایش مناسب سـرزمین مطـرح   
باعـث عـدم    هـا   در واقع کمبـود زیرسـاخت  شده است. 

بـه گردشـگري و ژئوتوریسـم     پاسخگویی الزم روستاها 
شده است؛ بنابراین آگاهی پایین گردشگران نسبت بـه  

ین مردم بـه ژئوتوریسـم در کنـار    و آگاهی پای  روستاها
و خدمات، باعث ضعف ارتباطـات و   ها  ضعف زیرساخت

. بـه  متعاقب آن ضعف نسبی اثرات اقتصادي شده است
این ترتیب یکی از اهداف اصلی برنامه ریزي فضـایی و  
آمایش جغرافیایی محیط هـاي طبیعـی و انسـانی کـه     
، تخصیص بهینه منابع و تاثیرات فضایی فعالیتها اسـت 

محقق نشده و تاثیرات فضـایی ژئوتوریسـم در آمـایش    
. در پایـان  شود سرزمین منطقه کال سردر مشاهده نمی

شـدن    باید به نقش گردشـگران در شـناخت و مردمـی   
هـا   ژئوتوریسم در منطقه اشاره کرد. گردشگران از طیف

شــوند. گردشــگران  تشــکیل مــی هــاي مهمــی  و گونــه 
و  گردشـگران علمـی    سـردر گـاهی   مناطقی مانند کـال 

آموزشی و گردشگران ماجراجو و خطرپـذیر هسـتند و   
ممکن است نه در قالب تور بلکه به صـورت شخصـی و   

  هـا  هاي خاص و کشـف ناشـناخته   با هدف کسب تجربه
کنند. این نوع گردشگران اصطالحاً گردشگران  سفر می

چندطیفی یا چندمنظوره هستند. این نوع گردشـگران  
و   ها باال و آگاهی قبلی از ژئوسایت لمی دلیل دانش عبه

ــف، در    ــاطق مختل ــناخت من ــاجراجوبی و ش ــدرت م ق
ــارکت در     ــه مش ــبت ب ــتایی نس ــردم روس ــک م تحری
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گردشگري و شـناخت و تـرویج ژئوتوریسـم و افـزایش     
دانش مردم روستا نسبت به ژئوتوریسـم نقـش مـؤثري    
ــش از    ــن بخ ــر روي ای ــرورت دارد ب ــابراین ض دارد؛ بن

  ریزي مبسوطی صورت گیرد.  برنامهگردشگران 
در بررسی تطبیقـی نتـایج ایـن پـژوهش بـا سـایر       

هاي مرتبط با ژئوتوریسم در مناطق دیگر بایـد   پژوهش
اساس مطالعـۀ تخصصـی در    کهبه این نکته اشاره کرد 

ثیرات ژئوتوریسم بـر منـاطق روسـتایی طـبس     مورد تأ
صورت نگرفته و تنهـا یـک پـژوهش توسـط تقـوایی و      

) در مورد اکوتوریسـم روسـتاي خـرو    1388ان (همکار
صورت گرفته است که تنها بر نقاط قوت و ضـعف کـل   
اکوتوریسم روستاها اشاره شده و مطالعـه تخصصـی در   
حوزه ژئوتوریسم صورت نگرفته است. در سایر منـاطق  
کشور نیز در مجموع چهار پژوهش مهم در ارتبـاط بـا   

مل پژوهش شاژئوتوریسم روستایی انجام شده است که 
ژئوتوریسم روستاي  ) در پژوهش1396همتی و شائی (

ــم،  ــاران ( کلـ ــفیعی و همکـ ــژوهش1396شـ  ) در پـ
-ستاي مصر و گرمـه، حجـازي و فرمـانی   ژئوتوریسم رو

 از تاي ورکانهس) در مطالعه ژئوتورسم رو1396منصور (
ئوتوریسم روستاي ) در مورد ژ1395لو و همکاران ( تقی

توجه، تفاوت مهم ساختاري و  قابل کندوان است. نکتۀ
هاي مذکور اسـت کـه    محتوایی این پژوهش با پژوهش

ژئوتوریســم  در واقــع نــوآوري ایــن پــژوهش در حــوزة
و همکاران که به شفیعی  است به جز پژوهشروستایی 

ــتاهاي    ــد در روسـ ــدیریت برنـ ــی مـ ــورت تحلیلـ صـ
هـا از   ژئوتوریستی بررسی کـرده اسـت، سـایر پـژوهش    

یابی ژئوتوریسم اقـدام بـه ارزیـابی    هاي ارز طریق روش
ها در نواحی روستایی کردند. تفاوت بارز  ژئومورفوسایت

پژوهش  در قلمرو پژوهش اسـت.  این ها با  این پژوهش
هاي مذکور، قلمرو پژوهش روستاهایی  در کلیه پژوهش

بــود کــه عــوارض ژئوتوریســتی را در خــود جــاي داده 
هم ترکیب شـده   درسم یبودند. در واقع روستا و ژئوتور

ها بود. در این  فوسایتورو هدف تنها ارزیابی ژئوم ندبود
نادیـده   روستایی تقریباً هاي توسعۀ ها، شاخص پژوهش

گرفته شده است و نقـش مشـارکت مردمـی و عناصـر     
ــژوهش،    روســتایی مشــاهده نمــی ــن پ شــود امــا در ای

هسـتد و   روستاها و نواحی ژئوتوریسم از یکـدیگر جـدا  
بررسی ژئوتوریسم چنین  هم و جدا دارند،هر کدام قلمر

هـاي   ها محدود نشده است بلکه انگیزه تنها به ژئوسایت
بر روسـتا و نقـش روسـتا در    گردشگران و تاثیرات آنها 

ثیرات بـین  ژئوتوریسم و همچنین ارتباطات و تأ توسعۀ
ا نیز مورد تحلیل قـرار گرفتـه   گردشگران با مردم روست

ژئوتوریسـم   یی در حـوزة است، چنین ساختار و محتـوا 
ه و از ایـن منظـر   روستایی در سطح کشور انجـام نشـد  

هـاي   اسـاس داده پایـان بر در  .پژوهش متفـاوتی اسـت  
  ارائه شده است: هاییپژوهش پیشنهاد

هاي منطقه جهت  سنجش ظرفیت تحمل ژئوسایت -
 ظرفیت برد و پذیرش گردشگر یبررس

و   مـی ریزي بـه منظـور هـدایت تورهـاي عل     برنامه -
 ب گردشگران بک پکینگ به منطقهجذ

ایجاد امکانـات و خـدمات گردشـگري در پیرامـون      -
دره و واگذاري این مشاغل و واحدهاي خدماتی به 

 مردم روستایی

هـاي تـاریخی روسـتا    ایجاد ارتباط منطقی به توان -
کالسـردر  هاي تـاریخی دره  خرو با جاذبهمانند قلعه
سـتفاده از  هاي گبر و ا عباسی و خانه شاه مانند طاق

قویـت رابطـه بـین ژئوتوریسـم و     این ابزار جهـت ت 
  روستاها توسعۀ

روي کیوتوریسـم در کـال سـردر و    آاستفاده از فـن  -
ــن ابزار ــرویج   هــااســتفاده از ای جهــت معرفــی و ت

 .ژئوتوریسم کال سردر به مردم
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