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عنوان ژئوپارك بزرگ ايران مركزي ونقش آن ه ب بررسي توانمنديهاي دشت كوير
پايدار استان سمناني در توسعه   

  30/7/88: تاريخ پذيرش مقاله               1/3/88: تاريخ دريافت مقاله
 

  )استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان (∗زندمقدمدكتر محمدرضا 
  

  چكيده
امروز نقش واهميت صنعت گردشگري بيش از پـيش در هـر كشـوري توسـعه يافتـه وتمـامي       

به گونـه اي كـه يكـي از     كشورها سعي دارند تا از اين صنعت حداكثربهره برداري الزم راداشته باشند،
بهينـه از ايـن مهـم     ي يافتگي محسوب گرديده وجايگاه هركشور در اسـتفاده هاي مهم توسعه  شاخص

در اين ميان كشور ايران علي رغم برخوداري ازپتانسيل هاي بسيارقابل توجه تـاكنون   .مشخص گرديده
ايـن مهـم تنهـا    . ازايـن صـنعت داشـته باشـد     آنچنان كه بايد وشايد بهره گيري الزم را نتوانسته است،

اماكن ومراكز تفريحي ، باستاني وفرهنگي نمي شود، چرا كه ما داراي پتانسيل هـاي بسـيار   معطوف به 
باشيم كه تاكنون كمتر به آنهادر ايـن مقولـه    ديگري در ساير عرصه هاي طبيعي نيز مي ي شناخته شده

ويژگي هاي مهم اكو توريستي ،يكي از اين موارد محسوب مي . توجه جدي معطوف داشته شده است 
اخيرپارافراتر گذاشته و وارد عرصه هاي بسيار جـدي و جديـدتري    ي اماصنعت توريسم در دهه.رددگ

اصـلي   ي كـه در كنـارپيكره  . كارگيري و بهره مندي از توانايي هاي ژئو توريسم مي باشد ه همچمون ب
ن اين صنعت نوپا تفكر ايجاد ژئوپاركها از سوي سازمان يونسكو با هدف حفـظ وحراسـت وشناسـاند   

در ايـن ميـان كشـورما نيزبـابرخورداري ازيـك      . زمين مي باشد ي بيليون ساله كره 4هاي كهن  ميراث
زمين شناسي كه از دير باز مورد توجه تمامي پژوهشگران  ي ه شدهعتاريخ قابل توجه و بسيار مهم مطال

رايجـاد واحـداث   ي ديو پتانسيل بسيار باال ها و محققين خارجي و داخلي بوده است ،داراي توانمندي
يكي ازمهم ترين اين مناطق دشت كوير بزرگ ايران مركزي در جنوب اسـتان  . گردد كها تلقي ميرژئوپا

بسـيار مهـم كـه ازديـدگاه      ي كه در اين مقاله سعي شده تا عالوه بر معرفـي ايـن منطقـه   . سمنان است
ولين دولتي وغير دولتـي  ؤتوجه تمامي مس. ايران مركزي محسوب مي گردد 1عنوان هارتلنده نويسنده ب

چرا كه در راهي كه پـيش  . مند به اين مهم معطوف دارد ه را به همراه ساير پژوهشگران ومحققين عالق

                                                 
∗ zandmoghadamm@ yahoo.com 

   .اميدوار است تا محققين و پژوهشگران در حفظ امانت كوشاباشند. اين اصطالح براي اولين بار توسط نويسنده در متون جغرافياي كشور مطرح مي گردد :قلب تپنده١
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همـدلي   وفقط با همفكـري، . روي خواهيم داشت، نيازمندي ياري مبرم تمامي اين عزيزان خواهيم بود 
به اين هدف ارزشمند در راه دست يـابي   و بهره مندي و بكارگيري تمامي عناصر مهم منطقه اي ميتوان

پايدار استان سمنان دست يافت  وسعي خواهيم داشت تا در نهايت عالوه بر يـك   ي به اعتالي توسعه
ولين محتـرم  ؤجمع بندي كامل بتوانيم زمينه اطمينان الزم راجهت يك موافقت پژوهشي وعلمي از مسـ 

  .ك بزرگ ايران مركزي اخذنمائيممنطقه اي به منظورشروع مطالعه اصلي طرح ژئو پار
  

  واژه هاي كليدي
  توريسم ،اكوتوريسم ، ژئوتوريسم ،ژئوپارك ،دشت كوير، سمنان  
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  مقدمه

توريسـت و اكوتوريسـت خـواهيم     ي اي از تعـاريف اصـلي و كلـي واژه    در ابتدا به ذكر پـاره 
بـراي آنترسـيم شـده     1404پرداخت و سپس نقش ايران را در اين صنعت و چشم اندازي كـه در افـق  

بررسي خواهيم نمود و در يك بررسي مختصر همچنين نگاهي خواهيم انداخت به ميـزان گردشـگران   
ريف مربوط به ژئوتوريسـت  وليكن تعا 86و85عنوان مركز استان در سالهاي ه ورودي به شهر سمنان ب

  .وژئو پارك را در مباحث اصلي مربوط به هريك مد نظر قرار خواهيم داد
  

  پاره اي از اصطالحات
به معناي سفر سياحت و مسـافرت و گـردش    tourتوريست از ريشه كلمه  ي واژه :توريست 

اسـتراحت، كـار و داليـل    باشد، ودر واقع گردشگري عبارت است از فعاليت هاي افرادي كه براي  مي
در آنجـا   سـال متـوالي   ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده ، حداكثر براي يـك 

عنوان يكي از ابزار هـاي مهـم در   ه لذا امروزه صنعت جهانگردي ب) 1385پاپلي يزدي (اقامت مي كنند 
نظريـان،  ( رده مـي شـود   موجب رشد وپويايي اقتصادي شـم ه، شناساندن هويت ملي و فرهنگي درآمد

  ) .1385مشيري، 
در تفكـر دوبـاره بـه فرهنـگ     ) Hetzer(هتـزر  1965اين واژه اولين بار در سال  :اكو توريسم

اشاره نمود وامروزه به عنوان مفهـومي  ) اكوتوريسم(آموزشي و توريسم به اصطالح توريسم اكو لوژي 
يدار بنا گرديـده ورواج جهـاني يافتـه اسـت     ايده آلهاي  حفاظت محيط زيست و توليد پا ي كه بر پايه

  :چنين بر مي شماردايشان چهار معيار اصلي اكو توريسم را  .ارائه گرديد
 حداقل ثاثير منفي بر محيط زيست  -1

 ي وليت پـذيري  نسـبت بـه فرهنـگ جامعـه     ؤحداقل ثاثير منفي بر فرهنگ و حداكثر  مس  -2
 .ميزبان

 .ميزبان يه حداكثر سود اقتصادي براي جامع  -3

  حداكثر رضايت مندي تفريحي جهت مشاركت گردشگران-4

كاسلر نيز سپموزيوم جهاني اكو توريسم ، اكو توريسم را اصوال وابسته به محيط طبيعي و منابع 
هـا ، سـايت هـاي      باستاني  نظير  پرندگان  وحيات وحش،  منـاظر زيبـا ، مرجانهـا ، غارهـا ، فسـيل     

  .با گونه هاي در معرض خطر نابودي ونادر دانسته است  يكانهايها ، م ، تاالب باستاني
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وليت پذيري در قبـال محـيط زيسـت، پايـداري افـراد محلـي را از       ؤانجمن اكوتوريسم نيز مس
 .شرايط اصلي اكوتوريسم محسوب مي نمايد

بسـياري  . عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنيابه حساب مي آيده گردشگري ب صنعت
 ي توسـعه  خصوصـي و  رشـد بخـش   عنوان منبع اصل درآمد، اشتغال،ه ب صنعت پويا را كشورها ايناز 

ـ  كه مي ساختارزير بنائي مي دانند عنـوان يـك فعاليـت اقتصـادي جـايگزين يـك اقتصـادتك        ه تواند ب
  )1387بقاي ، بابلي يزدي،(محصولي گردد 

)  1378،   زيـاري ( صي داده اسـت  از بازار گردشگري را به خود اختصا% 9تا % 7ايران تاكنون 
. درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت      2شـده حـدود    1404كه اين رقم در برنامه ريزي كه براي سال  

ميليون نفر باشد تا به اهداف مورد نظر رسيد، كه ايـن   20بنابراين بايد رقم گردشگران ورودي به ايران 
اخت هاي مرتبط به منظور جذب هر چه بيشتر امر بدون برنامه ريزي دقيق و سرمايه گذاري در زير س

  .گردشگران قابل دسترسي نخواهد بود
در جهان رقابتي امروز كشورهاي مختلف با معرفي جذابيت هـاي گردشـگري خـود سـعي در     

تواند  مي ديدني و جذاب مكان صدها با وجود شك نيز بدون ما كشور .دارند خود اقتصادي وضعيت بهبود
كـه بـه    اما متاسـفانه هنگـامي   ،ثروت هاي خدادادي در بهبود اوضاع خود كوشا باشدبا استفاده از اين 

را پيدا مي كنيم تا اين ...) سايت ها و(فهرست جهاني نقاط ديدني زمين نگاهي مي اندازيم كمتر جايي 
همه ويژگيهاي منحصر به فرد زمين شناسي كشور ما را به جهان وياحتي با هموطنان خودمـان معرفـي   

و زمين شناسـي  ) سيت هايژئومرفولوژ(جغرافياي طبيعي  ي ه باشد، در اين راه كارشناسان با تجربهكرد
مي توانند با معرفي و تشريح اين خصوصيات زمين شناسي هر منطقه در توليد ايـن انديشـه ي نوگـام    

وجهـي ادا  در انتقال علم و شكوفايي اقتصاد اين مرز وبوم سـهم خـود را بـه بهتـرين      بلندي بردارند و
شود نياز به برنامه ريزي دقيق و كارشناسانه دارد در غير اين صورت  ه ميئبديهي است آنچه ارا. نمايند

 134در اين ميان اسـتان سـمنان از مجمـوع    . آسيب هاي جبران ناپذيري را نيز به همراه خواهد داشت
 3/2و با هفت منطقه بيش از ميليون هكتار   5/8منطقه از مناطق چهارگانه گردشگري كشور با مساحت 

درصد مناطق چهارگانه و اكوتوريست پـذير كشـور در    27ميليون هكتار را داراست و به عبارت ديگر 
مسـاحت   4/1اول را در كشور داراست واين مقـدار حـدود    ي اين استان واقع شده كه از اين نظر رتبه

كـه آمـار گردشـگران     تاسـفانه هنگـامي  وليكن م) 1387بخشنده نصرت . ( استان را نيز در بر مي گيرد
كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري ارائـه    85و86ورودي به استان سمنان را در سالهاي 

گرديده مي نگريم هيچگونه عدد ورقمي در خصوص گردشگردان طبيعي مشاهده نمي كنـيم كـه ايـن    
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به پتانسيل هـاي مهـم ژئوتوريسـتي     لذا با توجه  )1387زند مقدم. (موضوع خود جاي بسي تامل دارد 

ي  استان سمنان و همچنين ويژگي هاي منحصر به فرد دشت كوير به عنوان هارتلند و يـا قلـب تپنـده   
تري  هاي وسيعي زمينه هاي مختلف جذب و جلب توريست  مي توان سرمايه گذاري در مركزي ايران

سي توانمندي ها وذكر برخي از همين خصوصيات بنابراين در اين مقاله به بر. را در اين زمينه انجام داد
  .و ويژگي هاي بارز منطقه  مورد مطالعه خواهيم پرداخت

  
  )1387زند مقدم،( ميزان گردشگران ورودي به شهرسمنان جهت بازديد از اماكن ديدني – 1جدول 

  مكان    سال
  جمع  ابنيه تاريخي  موزها  فصل

  
  
85  
  

  30300  21600  8700  بهار

  61000  12800  48200  تابستان

  45783  38456  7327  پائيز

 53238  44321 8917  زمستان

  190321  117177 73144  جمع سال

  
  
  
86  

  220801  187256 33545  بهار

  154602  141000 13602  تابستان

  5770  2520 3250  پائيز

  4780  1830 2950  زمستان

  385953  332606  53347  جمع سال

  576274  449783  126491  جمع كل  جمع كل

  آمارنامه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان سمنان: منبع

  
  روش هامواد و 

  .روش استفاده گرديده است 3در اين تحقيق پژوهشي از 
خذ پرداخته و Ĥابتدا به جمع آوري اسناد كتابخانه اي و استفاده از منابع و م :روش توصيفي -1

در اين راه از نقشه هاي توپـوگرافي زمـين شناسـي عكـس هـاي      .(داديم  آنها را مورد طبقه بندي قرار
  )هوايي و ماهواره اي به شرح جدول زير استفاده شده است
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 مشخصات داده هاي مورد استفاده-2جدول 

  متباي  تاريخ  شماره داده  نوع داده رديف

 ETM+(164-35) Aug-9-2002  تصوير لندست  1
  متر30  (1380-11-8)

 NI31-3  توپوگرافينقشه هاي   2
NI39-3 

1381  25000 :1  

  1: 100000  -  نقشه زمين شناسي سمنان  نقشه زمين شناسي  3

  1: 2500000  1384  نقشه ژئومرفولوژي  نقشه ژئومرفولوژي  4

 
اطالعات  گرد آوري و طبقه بندي شده را مورد برسي و تجزيـه و تحليـل    :روش تحليلي -2

لـذا در  . ها، قابليت ها و تنگناهاي موجود پرداخته شد الزم قرار داده و به شناسايي امكانات ، توامندي
نگاهي تـازه  ) دشت كوير(تقسيم بندي مناطق گردشگري استان سمنان براساس ويژگيهاي ژئوتوريستي 

  .ده استارائه گردي
دوره كارشناسـي ارشـد خـود     ي از آنجاكه نويسنده در انجام پايانامه :پژوهش هاي ميداني -3

در منطقه ي مـورد مطالعـه حضـور جـدي و ميـداني      ) ژئومرفولوژي گنبد هاي نمكي جنوب سمنان (
سـيعي   داشته است و با انجام ساير فعاليت هاي مورد لزوم ميداني تكميلي تر در منطقه بـه تحقيقـات و  

  .ميداني پرداخته ودر نهايت نتيجه گيري الزم را به عمل آورده است
 

  تحقيق همباني نظري
ـ     عنـوان يـك منطقـه    ه در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي توانمـديهاي دشـت كـوير ب

ولين و مديران منطقه اي ؤسيل ويژه به تمامي مسنژئوتوريستي توجه اي خاص گردد و بامعرفي اين پتا
 ي منطقه ويژه ژئوتوريستي نگاه. سازيم را در اذهان ايشان بارور چه بيشتر به آن لي لزوم توجه هرو مح

. مي باشـد ...هاي بسيار بيشتري از ساير انواع توريست شهري و دشت كوير در اين استان داراي قابليت
  .تواند نقش مهمتري در توسعه پايدار استان سمنان ايفا نمايد ژئوتوريست مي لذا

  :سئواالت اصلي تحقيق عبارتنداز
  زان و اهميت مطالعات ژئوتوريستي دشت كوير در استان سمنان؟يم -
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  داليل مطالعه دشت كوير بعنوان ژئوپارك بزرگ ايران مركزي؟ -
  

  )ژئو پارك( پيشينه ي تحقيق 
ولين وسازمان هـاي  ؤدر كشور چين به خاطر وجود ژئو سايت ها و چشم انداز هاي زيبا ، مس

چيني ها با ايجـاد  . محلي به ژئو توريسم به عنوان يكي از ابزار هاي رشد اقتصادي جديد توجه كردند 
نفر شغل ايجادكرده اند و ساالنه بيش از يك ميليون نفر بازديد كننده از 10000هر ژئو سايت ، بيش از 

، با 1383هاي ايران در سال اما سامانه اطالعاتي ژئو پارك ).1387كاميابي ،(اين ژئوسايت ها داشته اند 
هاي  پارك ژئو الملل بين  الگوي شبكه«مبناي  بر كشور اكتشافات معدني و شناسي زمين سازمان همكاري

اقدام جدي . توسط پايگاه دادهاي علوم زمين شناسي كشور به نگارش در آمده است» سازمان يونسكو
براي قسمتي از غرب جزيره قشم در كشور آغاز  1384ژئو توريسم از سال  ي نيز براي مطالعه در زمينه

شده است و هم اكنون عالوه بر جزيره قشم طرح ژئوپارك منطقه سبالن در استان اردبيل نيـز در حـال   
لذا در همين جا به ذكر تعدادي از كشورها و تعداد ژئوپاركهاي ايجادي آنها . مطالعه و تدوين مي باشد

ژئوپـارك، آمريكـا و    18كشور چين با . حمايت سازمان يونسكو مي باشد اشاره خواهيم نمودكه مورد 
خـوش  ... (ژئوپـارك و   2ژئوپارك، و استراليا  3ژئوپارك، ايتاليا  4ژئوپارك، اسپانيا  7آلمان هر يك با 

  ).1386رفتار، 
كـه پديـده    يسرزمين هايو به در واقع  پارك زمين شناساسي است؛  :(Geopark)ژئوپارك 

بيليون ساله زمين را مشخص مي نمايند، گفته  4هاي زمين شناسي بي همتايي داشته و تاريخچه تكامل 
عمده ترين تفاوت هاي اساسي ژئوپاركها با پاركهاي ملي نيز در همين موضوع است، چرا كـه  . شود مي

عظيمـي از گياهـان و   پاركهاي ملي بيانگر طبيعت گسترده و دست نخورده اي اسـت كـه داراي تنـوع    
جانوران ، انواع زيستگاه هاي طبيعي و اجتماعات گياهي است، محسوب مي گـردد و يـا در واقـع بـه     

پـارك ملـي بـه ثبـت      20كه در ايران تا كنـون در حـدود   . محدوده اي از منابع زيستي اطالق مي شود
  ).1386صبوري ، (رسيده است 

  
  )استان سمنان( موقعيت منطقه ي مورد مطالعه

نفر در جنوب  580000ميليون هكتار و جمعيتي در حدود  7/9استان سمنان با مساحتي بالغ بر 
.  رشته كوه هاي البرز و در بخش مركزي ايران قرار گرفته وداراي اقليم خشك و نيمه خشك مي باشـد 

 37ه تـا  دقيق 14درجه و 34اين استان ششمين استان كشور از نظر مساحت بوده وبين  مدار جغرافيايي 
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دقيقه طـول شـرقي واقـع شـده     3درجه و  57دقيقه تا  52درجه و51دقيقه عرض شمالي و  19درجه و
استان سمنان تنها به جهت موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي كه داراست، باعث گرديده تا ساالنه  . است

م هشتم به استان خراسان ميليون ها مسافر ويا زائر از اين استان تنها به جهت زيارت بارگاه ملكوتي اما
همچنين همجواري با استانهاي توريست پذير طبيعـي  .  رضوي واقع در شرق از اين استان عبور نمايند

همچون گلستان و مازندران در شمال و اصفهان و يزد در جنوب و همجواري با استان بزرگ تهران كه 
اگون اقتصادي ، سياسي،  فرهنگي و سيل هاي مهم خطوط حمل و نقل ومركز كزتبادالت گوننداراي پتا

در واقـع اسـتان   . بي شماري را براي ايـن اسـتان ايجـاد نمايـد     منديندر غرب سبب گرديده تا توا...  
اين اسـتان  .باشد  كيلو متر از اين مسير مي 565سمنان مسير كريدور شرق به غرب كشور بوده كه داراي

قرار گرفته كـه همـين   ) روش موريس( ن هاي كشور رتبه ي استا 28از  21از لحاظ امنيت در رتبه ي 
از ) 1386افشـارمحمديان (موضوع زمينه بسيار مناسبي را از لحاظ امنيتي براي استان ايجاد نموده اسـت 

 ،) پهـن بـرگ اورس شـاهرود   ( وجنگـل  كوهسـتان  داراي بيابـان، كـوير،   نيز هاي طبيعي ويژگي لحاظ
فلزي وسنگي همچون نمك وگچ پتـاس ،كربنـات سـديم و    نوع موادمعدني وكاني 42گنبدهاي نمكي ،

) روسـتاي خـاطوران   (زئوريت را همراه باانواع پوشش گياهي، جانوري همچون گورخر زرد آسـيايي  
  .داراست ... يوزپلنگ و

حال چنانچه اين ويژگي ها وخصوصيات طبيعي با غناي فرهنگي اين استان عـالم پـرور را بـا    
واحـد   42در گذشـته و ... سـمناني و   عالالدولـه  خرقـاني،  ابوالحسـن  ،عرفايي همچون بايزيدبسـطامي 

 همراه با معابد،) 1387عبدالهي،( حاضر در نظربگيريم، حال دانشجو در هزار نفر 72دانشگاهي وبيش از 

 كاروان سـراها ،  تاريخي، ابنيه موزها، سنتي، بازارهاي قديمي، وتكاياي ها حسينيه مساجد، مشاهير، مقابر
هـاي   خواهيم ديدكه توانمنـدي  زاده ها وبافت هاي شهري ويژه مناطق خشك تلفيق وپيونددهيم ،امام 

استان سمنان در استفاده ازاين ويژگي هاي طبيعي وفرهنگي بسيار باالست و زمينه هاي رشد و توسـعه  
تان تنها محدوديت منابع آب عمـده تـرين محـدوديت در ايـن اسـ     (پايدار استان را فراهم خواهندآورد 

لذا برنامه ريزي ومشاركت تمامي امكانات دولتي ،خصوصي ،مردمي وفرهنگـي را   )گردد محسوب مي
  .طلب مي نمايد 
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  )شيب و زاويه تابش(تصوير ماهواره اي موقعيت منطقه مورد مطالعه دشت كوير  -1تصوير شماره 

  
  زون ايران مركزي 

ميالدي گـزارش شـده واحـد     1968اشتوكلين در سال  در تقسيمات ساختماني ايران كه توسط
مريـوان در   -ايران مركزي شامل تمام بخشهايي از كشور است كه بين البرز در شمال و زون اسفند قـه 

بنابر همين گـزارش ايـران   . جنوب وقطعه يا بوك لوت در شرق به صورت يك مثلث قرارگرفته است 
شـروع  (ژگي پالتفرم داشته ولي در دوران دوم وسوم  ول ويمركزي نيز همانند مناطق مجاور در دوران ا

هـا ونفـوذ    بسيار متحرك از نظر حركات كوهزايي بوده است ، دگر شيب ي يك منطقه) حركات آلپي 
توده هاي دروني شاهد آن است ودر نهايت اين زون در آخرين فاز كوهزايي آلپ فشرده شده و در آن 

اين ناحيه از نظر ويژگيهاي . هاي پيچيده اي بوجود آمده است ها وروراندگي ها ،گسل چين خوردگي
  )1383جداري عيوضي،.(زمين شناسي به عنوان يك واحد معرفي ميشود

  :قسمت تقسيم ميشود كه عبارتند از 4تمام ايران مركزي به 
  رسوبي حاشيه جنوبي -كمربند آتشفشاني -الف
  رسوبي حاشيه شمالي–كمربند آتشفشاني  -ب
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  ارتفاعات پراكنده داخلي -ج
  كواترنر –حوضه نئوژن  -د

مهمترين بخش كه شامل دشت كوير و منطقه موردمطالعه اين پژوهش نيز محسوب مي گـردد  
البته تمام  حوضه هاي بزرگ داخلـي فـالت ايـران مركـزي در     .كواترنر است–حوضه نئوژن  -بخش د

در حال حاضـر نيـز درحـال فرونشـيني       اواخر ميوسن شكل گرفته كف اين حوضه در كواترنر و حتي
اما وسيع ترين آنها دشت كوير و حوضه هاي بسته اي هستند كه شرايط بياباني بر آنهـا  . تدريجي است
  .حاكم است
  

  دشت كوير
ضلع به گونه اي كه راس آن به سـمت   3در اين پژوهشي دشت كوير شامل مثلثي است داراي 

 ي ضـلع اول در زاويـه  .. ته كوههاي البرز قـرار گرفتـه اسـت   جنوب و قاعده آن در باال و به سمت رش
درجه  35درجه شرقي و عرض جغرافيايي  52غربي مثلث ودر حدود شهر ايوانكي با طول جغرافيايي 

ضلع دوم در زاويه شرق مثلث ودر جنوب  شهر سبزوارو نرسيده به شهرستان بردسكن قبل از . شمالي 
ضـلع  . درجـه شـمالي اسـت    35درجه شرقي و عرض جغرافيايي  57كوير بجستان با طول جغرافيايي 

سوم كه راس مثلث بوده و در جنوب ايران مركـزي  قـرار گرفتـه در حـوالي شـهر خـور و بـا طـول         
% 90در حـدود و بـيش از   . درجـه شـمالي اسـت    33درجه شمالي و عرض جغرافيايي  55جغرافيايي 

لـذا لـزوم توجـه و    . استان سمنان واقع شده است در )هارتلندايران مركزي (درصد از اين دشت كوير 
عنوان يك واقعيت انكار نا پـذير  ه اهميت مطالعه  طرح ژئوپارك بزرگ ايران مركزي در استان سمنان ب

  .خود را جلوه گر مي نمايد
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  )1370 ، برگرفته از ثروتي و همكاران(نقشه ژئومرفولوژي دشت كوير ايران 

  

دشت (هاي ژئوتوريستي  هاو توانمدي مناطق گردشگري استان سمنان براساس ويژگيتقسيم بندي 
  ):كوير

هاي توريستي و ژئوتوريسـتي اسـتان سـمنان و دشـت كـوير       در اين مبحث بررسي توانمندي
جاذبه هاي گردشگري و ژئوتوريستي : بخش اصلي شامل  3هاي را در  پرداخته و تمامي اين توانمندي

، ) در نوار مركزي اسـتان سـمنان  (شهري  –سمنان ، جاذبه هاي گردشگري فرهنگي  نوار شماي استان
ــي        ــه م ــوير، ارائ ــت ك ــارك دش ــا ژئوپ ــوبي ي ــوار جن ــتي ن ــگري و ژئوتوريس ــاي گردش ــه ه جاذب

اماژئوتوريسم نيز ابتكار هوشمندانه ايست ودر واقع هر محلي كه بـه خـاطر شـرايط جغرافيـايي     .نمائيم
پوشش گياهي ،زيبايي هاي بالقوه فرهنگي مورد بازديد قرار گيرد در اين  ويژه خود نظير محيط زيست

امنيـت  : از شرايط مورد تاييد جهـت ژئوتوريسـم ميتـوان بـه     ). 1386باغباني . (تقسيم بندي مي گنجد
،مشاركت همه در  توسعه، حفظ محيط زيست و كاهش انواع ضرر، بازديد افراد غير بومي  و آشـنايي  

  لذا بر  همين اساس مناطقي بر اساس ژئوتوريسـم تقسـيم بنـدي    . منطقه ،اشاره نمود  با آداب و رسوم
  :مي گردند كه عبارتند از 

  .مكان هايي كه براي زمين شناسان و صخره نوردها شناخته شده است   -1
 .مناظر و جلوه هاي بي نظيري از پديده هاي ژئو مرفولوژيكي و زمين شناسي   -2
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ردي، بـا كسـب

 رشـته كوههـاي
د، در ايـن ميـان
ك، اشـكال گـل
ر دره در شـمال
ـمنان كـه اسـتاد
ين گسل زيبا بـا
شـهر عـالوه بـر
ر بنـد همـراه بـا
هاي سـمنان تـا

كـه هت اين گردن
در ايـن گردنـه 

ت تا جـايي كـه
رود بر اين نـوار

                       

 .زمين شناسي 

ي بهتـر جهـانگر

  :ن
حاشـيه جنـوبي 
شـامل مـي گـردد
 آبشـارهاي نمـك
وردگي زيبايي سر
ه گرمسـار و سـ
صغري مقدم از اي
رزاد و مهـدي ش
ك داراي غـار در
 حد فاصل شهر
سيار زيباي است
.وب مـي گـردد   

ن آن افزوده است
ر شهرستان شاهر

  ي ايوانكي

                       

مورفولوژيست و
 جديد، به عبارتي

لي استان سمنان
استان در حميك

ـا شـاهرود را ش
 شبه كارستيك،

آن ، چين خودر
جـاده 50لـومتر

رفولوژي دكتر اص
شهمير: نان شامل

ژيـك كارسـيتك
دامه اين نوار در

ز و نشيب هاي بس
ك سمنان محسـو
يي هاي دوچندا
ي  اورس خود در

ر گنبدهاي نمكي

                 12 

خصصان ، ژئو م
ن حقيقتي است

ريستي نوار شمال
ط افكنه هاي دينا
ز شهر ايوانكي تـ
خاص و اشكال
مك خاورميانه د
ر حد فاصـل كيل
ب مباني ژئومور
من شمالي شهر س

ـيات ژئومرفولوژ
 آن قرار دارند، ا

داراي فراز ته كه
ستان گرم و خشك
وري خود بر زيبا
 با درختان زيباي

آبشار نمكي در

           6شماره ،

خصصي ، متخال ت
ريسم در پي يافتن

  .ت

شگري و ژئوتور
ل تمامي مخروط
ي استان سمنان از
ي با جاذبه هاي خ
بزرگترين تونل نم
باي عبدل آباد در
ر مشيري در كتا
ده اند، شهرهاي

ريحي با خصوصـ
ميت هاي زيباي
 آهوان در برگرفت
گير كشور در است
كشاورزي دامپرو
هزيباي ابر همرا

 

آ :2وير شماره

، جغرافيايي آمايش

مناطق كامال  - 3
در واقع ژئوتور
عجين گشته است

  
جاذبه هاي گرد
اين بخش شامل
 در ناحيه شمالي
ي نمكي ايوانكي
مكها، همراه با بز
رمسار، گسل زيب
دجناب آقاي دكتر
تي نوح ياد نمود
اي ييالقي و تفر
تيت ، و استالگم
آ  را گردنه زيباي
 گردنه هاي مه گ
كالتهاي زيباي ك
اي ها با جنگل ز
. خاتمه مي دهد

  
  
  
  

  

تصو
    

فصلنامه 
 

دانش ع

ج –الف 

البرز و
گنبدهاي
كلمي نم
شهر گر
ارجمند
نام كشت
ويژگيها
استاالگت
دامغان
يكي از
وجود ك
اين زيبا
شمالي
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  )نامي كه دپرفسور مشيري بر آن نهاده است-كشتي نوح(گسل عبدل آباد :3تصوير شماره 
 

  

  

  

  

  

  

  

      
  بومي هاي محلي اين چين خوردگي را تصوير و يا كوه اژدها مي نامند(چين خوردگي شمال شهر گرمسار – 4تصوير شماره 

  

  )در نوار مركزي استان سمنان(هري ش –جاذبه هاي گردشگري فرهنگي  -ب
همانگونه كه در تعاريف مربوط به توريست، اكوتوريست، ژئوتوريسـت و ژئوپـارك مشـاهده    

هاي كهن فرهنگي يكي از عمده ترين شاخص هاي اسـت كـه در تمـامي ايـن      اماكن و ميراثگرديد، 
تعاريف بر روي آن تاكيده گرديده است، خوشبختانه استان سمنان با موقعيت خاص جغرافيايي طبيعي 

 يها ثكنون اين ميرا تا دور از گذشته نمانده و بهره بي فرهنگي تاريخي اماكن و ها ابنيه اين گونه خود از
كهن فرهنگي، باستاني باعث شكل گيري فرهنگ خاص مردم اين بخش از ايران مركـزي نيـز گرديـده    
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از انواع البسه مردان و زنان گرفته تا نوع سكونتگاه ها، لوازم مورد استفاده مردم، آداب و رسوم، . است 
سـاير بناهـاي تـاريخي همچـون ،     . هاي شادي و غم در نوع خود بي نظير محسوب مي گردنـد  مراسم

سنتي همه و همه جزء  مساجد، معابر، مقابر مشاهير، حسينه ها و تكايا، امام زاده ها، بازارهاي قديمي و
  . كوچكي از اين جاذبه هاي فرهنگي در بخش نوار مركزي استان به حساب مي آيند

بحث وجود كاروانسرهاي زيباي است كـه در مسـير موجـود شـاهدان      ،قابل تامل ي تنها نكته
در مـي تواننـد   ... كاروانسراهايي همچون ده نمـك گرمسـار، السـجرد، و    . اصلي استان قرار گرفته اند

جلب و جذب هرچه بيشتر توريسم موثر واقع گردند و در صورت رسيدگي و برنامه ريـزي بهتـر مـي    
توانند همانند هتل هاي مناسبي،به منظور محل استراحت ، گردشگران به شمار آينـد، در ايـن صـورت    

نطقـه  هـاي م  گردشگران مي توانند هر چه بهتر با آداب و رسوم، خلق و خوي، جغرافيا و ساير ويژگي
  .آشنا شده و آن را بهتر بشناسيم

  
  

  

  

  

  

  

                              

  

  

  

  

  دروازه ارگ سمنان -5تصوير شماره 
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  برج چهل دختر -6تصوير شماره 

  

  پارك دشت كويرواحي جنوبي يا ژئو جاذبه هاي گردشگري و ژئو توريسمي  ن-ج
دشت كوير چنانچه تنها به ذكر اسامي مورد نياز بپردازيم ،خواهيم ديد  يها در بررسي توامندي

اين موضوع بيانگر  اين واقعيت است كه دشت كوير مر كزي يكي از مهمترين مناطق كره زمين فـالت  
 ايران زمين و هارتلند ايران مركزي است كه تاريخچه كهـن زمـين شناسـي ايـن منطقـه را بـه تصـوير       

كه در طول ميليونها سال دستخوش كه مورد تغيير و تحوالت مختلـف و رخـداد    منطقه اي. كشد  مي 
هاي زمين شناسي قرار گرفته و حتي هم اكنون نيز به واسطه انباشـت رسـوبات نـواحي ديگـر درايـن      

  .بخش از كشور حال تغيير و تحوالت گسترده اي قرار دارد
ولوژيـك بـا دشـت سـرهاي     دشت كوير مركزي ايـران از شـمال بـه جنـوب از لحـاظ ژئومرف     

)pediment( پاليا  يا چاله آن به مناطقي كه به نهايت در شود و مي شروع مختلف )Playa(  مي گويند
در اين دو بخش اصلي است كه ما شاهد بسياري از فرايند هاي ژئو موفولوژيك حاصل . ختم مي گردد

  فرايندهاي شكل دهنده چهره ظاهري زمين مي باشيم 
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احمـدي  ( هكتار از مسـاحت اسـتان را نيـز در بـر گرفتـه انـد        200000كه حدود  ماسه زارها
،تنهابخشي از اين استان محسوب مـي گردنـدودر  دشـت كـويردر دو بخـش عمـده ارگهـاي        )1377،
)ERG (هاي  مركب همچـون   ،سيلك              را تشكيل مي دهند كه با ايجاد تپه هاي بارخان ، سيف، سيلك

كـوه گـوگرد    -1مناظر بديع وزيبايي را مي آفرينند ، عمده ترين آنها در دو بخش ... و ELB)( الب   
كيلـومتر  33/2729( همراه با ريـگ جـن معـروف     )كيلومتر مربع 165/ 65با مساحت (انارك و جندق 

با مسـاحت  ( وارگ خارتوران) كيلومترمربع  47/167با مساحت ( ارگ دامغان وترود -2خودو ) مربع 
  .، قرار گرفته اند ) كيلومتر مربع 89/1656

بـه همـراه   ) رگ REG( ساير اشكال زيبايي كويري همچون دشت ريگي يا سنگ فرش بيابان 
اي رسـي يـا دق   هـ  هاي با رنگ تيره كه به آن ورني يا جـالي بيابـان مـي گوينـد ، جلگـه      قلوه سنگ

آنها ، شكاف خوردگي هـاي  با رخساره هاي مختلف پف كرده ، زرده ، چربه واقع در ) رسي خاكهاي(
 همـه و  رسي كه به آن شق مي گويند ، رخساره هاي كوير پف كرد ، با اشكال بسيار زيبـاي پليگـوني،  

  .هاي ژئولوژيكي منطقه مي افزايد همه بر جذابيت
وجود گنبدهاي نمكي جنوب شهر سمنان واقع در شمال دشت كوير يكي ديگر از جاذبه هاي  

در اين منطقه . گردند وريستي طرح ژئوپارك بزرگ دشت كوير محسوب مياصلي منحصر به فرد ژئوت
گنبد نمكي به صورت مجتمع تمركز يافته اند كه در نوع خود تيپيك ترين گنبد هاي نمكي  50بيش از 

گردند اين گنبدها كـه حاصـل رسـوب هـاي تبخيـري ميوسـن بـا پراكنـدگي خـود            دنيا محسوب مي
هـم  ... ل گرفته اند، با وجود اشكال بسيار زيبـاي شـبه كارسـتيك و    درحوضه نئوژن ايران مركزي شك

توانند يكي از عوامل تهديـد كننـده طـرح     اكنون به دليل برداشت غير هدفمند نمك خالص از آنها مي
كه جاي دارد در اين زمينه تحقيقات و مطالعـات بيشـتري   . د وپارك در استان سمنان محسوب گردنژئ

نبكاها يا تلماسهاي منفرد با منشا گياهي نيز يكي ديگر از همين جاذبـه هـاي    .در منطقه صورت پذيرد 
انواع پوشش هـاي گيـاهي   : منطقه به حساب مي آيند كه همرا باساير جاذبه هاي طبيعي ديگر همچون 

خاص مناطق خشك ونيمه خشك ايران مركزي با گياهان پر استقامت و ريشه هـاي قـوي و ممتـددي    
،گورخر  وزندگي جانوري خاص اين منطقه همچون شتر اين كشتي بيابان... شتر و  چون تاق ، گز ،خار

  .گردند  مي محسوب كوير دشت طبيعي هاي تيجذاب ساير از منطقه اين  يوزپلنگ و )خار توران(آسيايي زرد
زندگي خاص عشاير كوچ نشين اين بخش با آداب و رسوم و سنن آنهـا در مهمـان نـوازي از    

  .كويري نيز موضوعي نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذشت  مهمانان نواحي
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  نتيجه گيري

قلـب  (همان گونه كه مشخص است توانمندي هاي استان سمنان و دشت كـوير ايـن هارتلنـد    
ايران مركزي به گونه اي است كه فقط با ذكر اسامي  اين قابليت هاي ديدني ميتوان مثنوي هفتاد ) تپنده

رسد به تشريح وتفصيل هر يك از اين موارد كه در حيطه يك مقاله محدود چنـد   من كاغذ نوشت چه
لذا اينگونه ميتوان بيان داشت كه اهميت مطالعات ژئوتوريستي دشت كويرآنقـدر  .صفحه اي نمي باشد 

ال ديگر توريست را در اين منطقه تحت الشعاع خود در آورد وبه اين دليـل  كتواند اش باال است كه مي
يك پايداري نسبي بيشتري برخوردار بوده و همچنين بخش اعظمي از اسـتان را نيـز در برگرفتـه    كه از 

نويسنده نيز در اين مقاله سعي نمود تـا بايـك   .است ميتوان طالعات بيشتري را بر روي آن متمركز نمود
ن بـه ايـن   ولين وعالقـه منـدا  ؤزبان ساده علمي اين توانمندي ها را مورد بررسي قرار داده و توجه مس

خطه ازكشور را به برنامه ريزي دقيق ،منسجم ، و هدفمندي كه با حمايت تمامي سـازمانها ، ارگانهـا و   
را بـا دقـت و   )) طرح ژئوپارك بزرگ ايران مركزي ((نهاد هاي دولتي وغير دولتي همراه سازد تا بتوان 

تحقيقـاتي را در   ي ان اين پـروژه موشكافي بيشتر مورد مطالعه و بررسي  نهايي قرار داد ، همچنين ميتو
پايدار هر چه بيشتر    استان سـمنان را   ي رشد و توسعه ي سازمان يونسكو نيز به ثبت رسانيد تا زمينه

باشـد هـر چـه     ي نسل آينده مييانداختن توانا هوردن نيازهاي نسل حاضر بدون به مخاطرآكه همانا بر
  .سريع تر و بهتر فراهم آوريم 

  
   پيشنهادات

  .لزوم هر چه بيشتر جدي گرفتن شروع مطالعه طرح ژئو پارك بزرگ ايران مركزي   -1
  .طرح تدوين و ها در مطالعه بكار گيري تمامي نيروهاي متخصص ،بخصوص ژئومرفولوژيست -2
همكاري و مشاركت تمامي سازمانها و نهاد هاي دولتي و غير دولتـي و خصوصـي در راه اعـتالي     -3

  اين طرح 
  .ارتباط اين در ها و توانمندي ها استان و دشت كوير ژئوسايت مربوطه و معرفي قابليتاحداث  -4
لزوم جمع آوري و به دست آوردن آمار دقيق وبهتر از گردشگران استان بخصوص در عرصـه هـاي   -5

  .طبيعي
  .توسعه فضاها و مراكز تفريحي ، فرهنگي ، اماكن پذيرايي و اقامتي در سطح استان  -6
زي و نگه داري اماكن و ابنيه هاي تاريخي مورد عالقه گردشگران و بافت هاي قديمي شهرها بازسا -7

  در سطح استان سمنان

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


                                                                                             18                             6شماره ، فصلنامه جغرافيايي آمايش 
 

  .رعايت حقوق و بر قراري امنيت هر چه بيشتر جاني و مالي گردشگران خارجي -8
  .گسترش فرهنگ جهان گردي و گردشگري در استان سمنان -9

  .بانكي الزم  تسهيالت ايجاد جهان گردان خارجي و داخلي وارائه خدمات بانكي پيشرفته به  -10
ضرورت حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي با حمايت هاي مالي و بانكي، ارائه تسـهيالت الزم   -11

.  
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  .،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان سمنان) 1387(آمار نامه استان،-1
  .، انتشارات دانشگاه تهران2ژئومرفولوژي كاربردي جلد ، )1377(احمدي ،حسن ، -2
 .،مباني ژئومورفولوژي، انتشارات سرا)1383(اصغري مقدم ، محمدرضا،  -3

، همايش منطقـه  ....، توسعه گردشگري داخلي از منظر اكوتوريسم و)1386(افشار محمديان، حسن، -4
  .ي واحد اسالمشهراي جغرافيا و گردشگري توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسالم

، ژئوتوريسم، همايش منطقه اي جغرافيا وگردشگري توسعه پايدار دانشگاه )1386(باغباني، پرويز،  -5
 .آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

، سند چشم انداز و صنعت گردشگري در استان سمنان، مجموعـه  )1387(بخشنده نصرت ،عباس ، -6
نطقه اي چشم انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران درافـق      مقاالت اولين همايش از سلسله همايش هاي م

 .،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام 1404

  .انتشارات سمت) ماهيت ومفاهيم(، گردشگري )1385(پاپلي يزدي ،سقايي، محمد حسين ومهدي،  -7
ايران،سازمان جغرافيايي نيروهاي مسـلح   نقشه ژئومورفولوژي)1370(ثروتي،محمد رضا و همكاران،-8

 .جمهوري اسالمي ايران

 .، ژئومورفولوژي ايران ،انتشارات پيام نور) 1383(جداري عيوضي، جمشيد،  -9

 .قشم علوم زمين و رشد اقتصادي، همايش ژئو پارك: ، ژئوپارك ها )1386(خوش رفتار ،رضا، -10

مرفولوژي گنبد نمكي دالز يان در جنـوب سـمنان و شـمال    ، ژئو ) 1379( زند مقدم، محمدرضا، -11
 .ري شهر واحد اسالمي دشت كوير ايران، پايان نامه كارشناس ارشد رشته جغرافياي طبيعي ،دانشگاه آزاد

، بررسي نقش آثار و ابنيه تاريخي در رشد و توسعه پايدار صنعت ) 1387( ، ____________ -12
االت دومين همايش از سلسله همايش هاي منطقه اي چشم انـداز  گردشگري شهر سمنان، مجموعه مق

،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول بـا همكـاري مجمـع     1404جمهوري اسالمي ايران در افق 
 .تشخيص مصلحت نظام

، تاثير جغرافياي طبيعي بر ميراث هاي كهـن شهرسـتان سـمنان ،    )1387( زند مقدم، محمد رضا،  -13
 .سازمان ميراث غرهنگي وگردشگري استان سمنان.ينه هاي از ياد رفته ايران ،سمنانهمايش گنج

) شـهر سـمنان   (، بررسي مسائل شوراي اسالمي شهر در توسعه پايدار )1387(زياري ،يوسفعلي،  -14
،مجموعه مقاالت دومين همايش از سلسله همايشهاي منطقه اي چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول ، با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام 1404افق 
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، ژئوتوريسم نگرش نوبه سوي توسعه منابع ومديريت محيط در ايران، ) 1386( صبوري ، طاهره ، -15
 .همايش منطقه اي جغرافيا وگردشگري توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

، سخنراني در همـايش ملـي جايگـاه خلـيج فـارس در      )1387(استاندار محترم سمنان،  عبدالهي ، -16
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار 1387تحوالت استراتژيك جهان، بهمن ماه 

، بررسي مقدماتي ژئوتوريستي استان سمنان بـا تاكيـد بـر توسـعه حمـل      )1387( كاميابي ، سعيد، -17
اولين همايش ملي جايگاه مطالعات ژئوموفولوژي در آمايش سرزمين  ونقل روستايي، مجموعه مقاالت

 .و مديريت محيط، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

، امكان سنجي توسعه صنعت توريسـم در شهرسـتان اردبيـل،    )1385(مشيري ، آقاجاني، نظريان،  -18
  .1385فصلنامه چشم اندازهاي جغرافيايي، شماره سوم سال 

  
  

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir

