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چکیده
ي از
م بيش رت ي ي
كشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ و نزديك در پي بهرهگیری از توانمندیهای كشور خود هستند تا بتواننددد سهم م
درآمد ناشي از صنعت توريسم را به خود اختصاص دهند و با سادهترين شكل ممكن به اشتغالزا یی بپردازند .در اين ميان بسياري از
كارشناسان اعتقاد دارند كه اكوتوريسم و زير شاخهها اي آن از جمل ژ ه ئو مسیروت    در مقايسههه با ا توريسممم فرهنگييي از قابلیتتتها ا و
مزیتهای بهتري برخوردار است .از طرف دیگر به اذعان اندیشمندان و متخصصان ایران دومین کشور جهان از نظر برخورداری از
جاذبههای گردشگری و ئژ وتوریستی بعد از امریکا است .یکی از مناطقی که ذیل مقوله ئژ وتوریسم از پتانسیلهای باال یی برخوردار
است استان مازندران و شهرستان نوشهر است .با توجه به این مقدمه سؤالی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت این است که آیا
سواحل دریای خزر و استان مازندران از طریق گردشگری و ایجاد منطقه آزاد نوشهر میتواند زمینه توسعه قدرت محلی و منطقهای
در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را به وجود آورده و سبب افزایش اشتغال و درامد سرانه کشور گردد؟ و یا به عبارت دیگر آیا
میتوان استان مازندران را به عنوان یکی از مهمترین مناطق گردشگری در حوضه دریای خزر ،آسیای میان فق و ه ق ک حرطم زا ر ؟د     
جاذبههای باستانشناختی ،فرهنگی و طبیعی ایران مبنا یی بسیار مناسب برای توسعه ئژ وتوریسم ایجاد کرده است با توجه به ا ییی ن کههه
ایران دارای گسترهی وسیعی از پدیدههای زمینشناختی است و ئژ وتوریسم به تازگی در آن پا گرفته و مراحل اولیه توسعههه را ط ططی
یرسد در استان مازندران پتانسیلها یی از دیدگاه ئژ و توریسم وجود دارد کههه در
میکند .فرضیه تحقیق حاضر این است که به نظر م 
صورت یک برنامهریزی منسجم میتوان با توسعه و بهرهبرداری از این پتانسیلها تحولی در گردشگری داخلی و خارجی این منطقه
به وجود آورد .ئژ وتوریسم استان مازندران تابلو یی زیبا از تمامی ئژ وسایتهای کشور استتت؛ بن ب رضاح قیقحت رد نیاربا ر ات مینآ

   

لهای طبیعی ،موانع و تنگناهای موجود ئژ و توریسم اس ات ننن را بررس سسی
ضمن بهرهگیری از منابع کتابخانهای و مقاالت پژوهشی پتانسی 
تیابیم.
نموده تا به اهداف مورد نظر دس 

واژگان کلیدی :ژئوتوریسم ،توریسم ،ایران ،مازندران ،دریای خزر.

 -1بهنام کاوسی (نویسنده مسئول) b.a.kavoosi@gmail.com
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مقدمه
یکرد دیدن بناهای تاریخی و آثار باستانی است که تنها بخش کوچکی
آنچه تاکنون از گردشگری در ذهن ما خطور م 
از گردشگری به شمار میآید ،ولی دیدنیهای زمینشناسی و ژئومورفیکی پدیدههای طبیعی از جذابترین زمینههای
گردشگری است .ژئوتوریسم ،1بهترین گزینه و راه حل برای حفظ طبیعت است چرا که با هدف

ظافح ت طیحم زا    

زیست و چشماندازهای آن ،عدم تغییر و خودداری از دخالت انسان در بر هم زدن چهرهی زمین برنامهههری هدش یز   
است و با رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللی از یک سو ،بستر بهرهبرداری مناسب از طبیع ر ت اا ،براای نسل
یگردد که نتیجه آن حفظ و نگهد قطانم یرا
یسازد و از سوی دیگر ،باعث افزایش آگاهی عمومی م 
حاضر فراهم م 
حفاظت شده برای نسل اتی است .جمهوری اسالمی ایران از معدود کش یاهرو ی  لصتم هک تسا  به

گت یر ننن
    ب رز گ گ

دریاچه جهان(خزر) ،دریاهای آزاد و اقیانوسهاست ،به عبارت دیگر یک کشور ساحلی است و از ش لام

بونج و   

دارای سواحل طوالنی اما شهرهای مهم آن در کنار ساحل قرار ندارند .برخالف اکثر کشورهای جه لحاس یاراد نا   
که بنادر مهم ،شهرهای مهم و سیستمهای شهری آن و حتی بسیاری از تولیدات کشور برای کاهش هزینههاا در کن را
سواحل قرار گرفته است .شاید بتوان گفت که یکی از دالیل اصلی آن مسئله امنیت ملی و س وب ینیمزر د رارق هک ه     
یتوانسته در اثر حمل هک نمشد ه    
گرفتن شهرهای مهم در کنار سواحل شمال و جنوبی و یا حتی مرزهای خشکی م 
ایران نیز در طول تاریخ به دفعات با آن روبرو شده است .در دورانهای جدید و حاکمیت پهلوی بهویژه پهل مود یو
تا حدودی به شهرهایی همچون بندرعباس و بندر انزلی و بندر نوشهر اهمیت داده شد ولی هدف اصلی بیشتر نظامی
و تجاری بود .زمانی که ایران بر پایه استراتژی دوگانه نیکسون -کسینجر 2نقش ژاندارمری منطقه را به عهده گرف .ت

نیروی دریایی ایران در منطقه بندر عباس تقویت گردید ضمن اینکه با ایجاد اسکلهای بزرگ و ب تمیق نتفر الاب ا     
نفت از سال  1351به بعد این شهر به عنوان مهمترین وارد کننده کاال برای مصرف داخلی و صرف درآمد یتفن یاه   
گردید ( .)faraji rad, 2010: p, 12موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی یکی از مهمترین شاخصه یشخب هعسوت یا

   

مناطق است(.)Zarghani et al., 2011:p. 22

ی  ،از
تا سال  1991شمال ایران همچون سرزمین بستهای 3عمل میکردد ،از ش لام ینهآ راوید ن تسینومک یوروش  یی ییی ییییی

جنوب سلسله جبال سر به فلک کشیده البرز با راههای ناهموار این سرزمین را محدود ک وب هدر د ود لوط رد  .د هه     
اخیر اتفاقات بزرگی در دو سوی منطقه خزری ایران رخ داده است .از جن بو

راههاا بهت دش ر هه ههه ،اتوب و نا راهآهننن

کشیده شده و یا در حال احداث است .در شمال آن بزرگترین تحول تاریخی یک قرن سیاسی جهان رخ داده است.
در این سال شوروی از هم فرو پاشیده و نتیجه این فروپاشی شکلگیری  15کش دش یناهج لقتسم رو

هک

    اتفاق ًاًاًاًا

تعدادی از آنها در آسیای مرکزی و قفقاز و شمال دریای خزر و روسیه با این منطقه همجوار است .تح احتا تالو د   
جماهیر شوروی در سال  ، 1991فرصت بسیار اس یانثت ی یزکرم یایسآ هقطنم یارب یبسانم و         و قفقاززز ،ای و نار
باألخص استانها و شهرهای حاشیه دریای خزر پیش آورد تا از مجموعه توانمندددیه و لعفلاب یا

 دوخ هوقلاب در   

1. Geotourism
2. twin pillars of regional stability
3. Land log

ژئوتوریسم استان مازندران3 ...

یهای مولد ،در سایه مراودات اقتصادی ،اجتم و یعا
راستای توسعه روابط متقابل ،کسب درآمد و توسعه سرمایهگذار 
فرهنگی استفاده نمایند .منطقه موصوف طی بیش از دو دهه اخیررر ش ها ددد تغیی و تالوحت و ر

و زارف

نش ششیبه یا

چشمگیری بوده است .طی سالهای اخیر ،هر چند کشورهای اروپایی ،علی الخصوص آمریکا توانستند تا حد هب ی   
امکانات تولیدی و منابع انرژی این منطقه دست یابند ،ولی از لحاظ امنیتی و نظامی همچنان در رقاب هیسور اب ت     و
منافع آن کشور در این منطقه است .متأسفانه علیرغم اقدامات انجام گرفته و سبقه طوالنی مراودات ،آنطور که باید
در حد و اندازه توان و ظرفیت منطقه ،از این فرصت استثنایی بهرهبرداری کارا و اثر بخ ر و هتفرگن تروص ش و دن     

ت-
توفیقات در توسعه روابط اقتصادی و کسب منافع ،سیر صعودی نداشته و در مواردی سیر نزولی ط ومن ی ده    است ت
(.)Norouzi, 2006: p. 7
سواحل شمال ایران از نظر توسعه و همچنین اهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی با قابلیتتته و ا ظرفیتتته یالاب یا   
طبیعی ،انسانی ،گردشگری و ...یکی از مناطق کمتر توسعه یافته ایران بهحساب میآیند .منطقه ساحلی م هعلاطم درو   
از معدود مناطق ایران و حوزه خزر است که بهاندازه کافی دارای شهرهای ساحلی است و آن را با کش رگید یاهرو   
ارتباط میدهد ولی از آن استفادهای درخور نمیشود .توسعه آینده شمال کشور ب و ییایفارغج تیعقوم هب هجوت ا    
ساحلی نواحی شمالی وابسته به برنامهریزی صحیح و سیاستهای کارآمد و استفاده بهینه از کارکردهای این منطقه از
ی،
کشور است .در جهان امروز با توجه به پروسه جهانی شد زآ تراجت هب یناهج داصتقا تکرح و ن ا تباقر و د ییییییی ییییییی
کشورهایی میتوانند در این شرایط موفق باشند که از امکانات و پتانسیلهای موجود در نواحی و مناطق مختلف
ته و تسرد یا
بهترین نحو ممکن استفاده کنند و با اتخاذ سیاست ت

رب و یلوصا تلادع هعسوت هیاپ

هب   

و یعامتجا       

اقتصادی سعی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود نمایند ( .)Hafeznia, 2004: p. 25نتیجه چن طیارش نی ی   
به توسعه منطقهای ،قدرت ملی و ژئوپلیتیکی آن کشور منجر خواهد شد .منطقه ساحلی شمال ایران ،به دلیل ویژگی-
یه یا
های استراتژیک آن از اهمیت زیادی برخوردار میباشند .به طوری که این سواحل دارای قابلیتها و توانمندی ی
طبیعی ،گردشگری ،تجاری ،اقتصادی ،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مهمی است.
ن جديددد نيززز خودد زيررر فرماننن
مدتها پس از غلبه آريا يي هاي مهاجر و مهاجرت بوم اي ننن منطقههه مازند ار ننن ،س ينکا ن ن
هخامنشيان قرارگرفتند .دركتبيه بيستون سرزمين مازندران به نام«پشتخوارگي» و در اوستا «پذشخوارگر» آمده بههه نظررر
ت مس انامل ننن ،از
ب ت خيرا ييي بههه جاا ماندهه هممم زماننن باا فتوحات ت
یرسد كه جزو قلمرو اشكانيان بوده است .در کتب ب
م
ت درك هه
سلسلههاي پادوسبانان ،آال باوند و افراسيابيان نام برده شده است ،كههه درطبرس ات ننن ياا قس تم ييي از آن حكومت ت
س رك د د .در قرننن
استقالل نسبي داشته اند .در سال  67 1هجري قمري« وندادهرمز» سلسله مستقلي در طبرستان تأسيس س
چهارم و پنجم هجري ،طبرستان ميدان كشمكش سلسله آل زيار و آل بويه از ي ككك طر ففف  ،و س ايناما ننن و غرنو اي ننن از
طرف ديگر شده و اغلب اوقات طبرستان تحت اداره امراي آل زيار بود .در سال  6 42هجري قمري ،س اطل ننن مس وع دد
غزنوي از طر قي گرگان وارد طبرستان شد و صدمات و خسارات جاني و مالي زيادي به اه لا ييي آن س اما ننن وارد آورد.
هنوز اين خرابهها ترميم نشده بود كه طغرل اول مؤسس سلسله سلجوقي بههه گرگاننن و طبرس ات ننن حملههه ور شددد .در
سال  606هجري قمري طبرستان از جمله «كبود جامه» به دست سلطان محمد خوارزم شاه افتاد و سپهبد كبود جامههه
بنام «ركن الدين كبود جامه» و فرزندانش به دست سلطان محمد خوارزم شاه اسير شدند .زم نا ييي كههه س اطل ننن محمددد
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یكرد ،ركن الدين ،مغوالن را به جايگاه سلطان محمد هدايت كرد و بر اثررر
خوارزمشاه از نبرد با سپاهيان مغول فرار م 
اين خوش خدمتي ،از طرف مغوالن به حكومت كبود جامه رسيد و سرانجام توسط تيموريان بساط حكمران ييي آنهاا
نيز برچيده شد .بعد از درگذشت امير تيمور ،سادات مرعشي با كسب اجازه از شاهرخ ميرزا ( 807 -058ه ـــ  .ق) بههه
ت ملوك ك
ك
ط حكومت ت
مازندران برگشته به عنوان اميران باج گذار اين نواحي سلطنت كردند .پس از برچيده شدننن بساط ط
ن
ت شاهه عباسسس اول و س يطال ن ن
الطوايفي طبرستان كه تا سال  1006هجري قمري ادامه داشت ،اين منطقه تحت نظ را ت ت
س از احداث ث
ث
بعدي سلسله صفوي قرار گرفت .شاهان صفوي در درازاي هر سال چندين بار به عنوان شكار و ياا پس س
یكردند.
فرح آباد جهت استراحت به اين منطقه سفر م 
نادرشاه افشار براي مقابله با دشمنان به ويژه دشمنان شمالي و روسها ،در مازندران كي

كارخانه كشتي سازي دايررر

كرد و بر رونق هر چه بيشتر منطقه افزود .از دوره فتح علي شاه قاجار به منطقه زيبا مازندران ،به عن او ننن ي ككك منطقههه
استراحتي -تفريحي توجه گرديد و ناصرالدين شاه طي دو سفر دستور تعمير راههاا و اوراك ننن س هار اا را ص دا ررر رك د د
ل داده و چشممم انداززز
( .)Sajadi, 2006چشم انداز شمالي كنارههاي استان مازندران را درياي زيباي مازندران تش يك ل ل
ک كش دي هه و
جنوبي آن را جنگلهاي انبوه دامنههاي البرز پوشانده است .در فراسوي جنگلها ،قل للههااي سررر بههه فلک ک
یكنند كه زيبا يي خاصي به اين منطقه بخشيدهاند .در ح لا ييي كههه بخش ييي از مرتفعععترررين
پوشيده از برف خودنما يي م 
قلهي آتشفشاني ايران (دماوند) با قلهي برف گير خود در اين سرزمين واقع شده ،پيرامون كنارههاي درياي مازند ار ننن
گهاي سبز جنگل به آبي دريا آميختههه و چشممم
را باغهاي مركبات ،شالي زارها و كشت زارهاي سرسبز پوشانده و رن 
نوازترين منظرهي طبيعي رقم خورده است .سواحل درياي زيباي مازندران در استانهاي مازند ار ننن و گ الي ننن يک ييي از
بترررين
یآيند .ساختارهاي توپ كيفارگو ييي اس ات ننن مازند ار ننن از ج اذ ب ب
مهمترين و زيباترين سواحل کل ايران به شمار م 
جلوههاي طبيعي اين خطه است .درههاي جنگلي و كوهستاني استان مازندران؛ همراه با سواحل رودخانهها ،پرند اگ ننن
مناطق ساحلي و جنگلي ،ماهيان رودخانه اي و دريا يي  ،مناطق حفاظت شدهي خاص ،چشمممههااي متعددد و زيبا ييي
بهااي
گسترده شده در سراسر منطقه و دهها عارضه طبيعي خاص اين استان؛ سبب شده مازندران از اصليترين قطب ب
گردشگري طبيعي ايران به شمار آيد و به «بانك خداداي جاذبههاي طبيعي» ايران تبديل شود.
ژئوتوریسم

1

به طور كلي زادگاه ژئوتورسیم در جهان کشور پادشاهی انگلستان است و آدام اسمیت 2یکی از زمین شناسان مش روه

انگلستان در حدود  200سال پیش اولین تورهای بازدید از جاذبههای زمین گردشگری را ترتیب داد .چرا ک لماش ه   
یشد .ژئوتورسیممم ب زا یملع یانعم ه
محیط میراث زیباشناختی فرهنگ ساکنین آن م 

لاس    

 1955و اول فیرعت نی

علمیتوسط تام هوز بیان شد :ژئوتورسیم یعنی عرضه امکانات خدماتی و تفسیری به منظور قادر ساختن گردش نارگ
به کسب دانش و در ک زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی در توسعه علوم زمین فراتر از درک صرفا زیباییهای محض
مکان .منظور از امکانات خدماتی مواردی از قبیل ایجاد هتلها -خد و یهافر تام

ت
قا ا شدرگ یارب یتم گر رررر رررررران است ت

1.Geotourism
2. Adam Smith
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) .(Hose, 2012, 7-24در سال  2002جاناتان تورتولوت 1در مجله نشنال جئ یسروتوئژ هژاو یفارگو مم ممم را ب فیرعت ا
خاصی مطرح ساخت که انواع زیادی از گردشگری را در بر میگرفت که این واژه  5سال بعد با تأکید بر توریسم به
طور جد مطرح شد .به طور کلی ژئوتورسیم در اولین کنفرانس جهانی ژئوتورسیم در سال  2008در استرالیا به همت
راس داولینگ 2گشایش یافت که با تأکید بر پدیدههای زمینشناسی و ژئومورفیکی و سایتهای فرهنگ اب طبترم ی    

این موارد معرفی گردید) .(Newsome and Dowling, 2010
ژئوتوریسم را به معنی انتقال دانش و نظریات علوم زمین به عموم مردم تعریف کردهاند؛ یعنی ژئوتوریس هلزنم هب م    
نشناس کیفروموئژ و ی ی و 
یک سکه است ک یدپ ور کی دراد ور ود ه دددددددههاای زمین ن

نآ رگید یور انسان تسا  ...... .....

یتوس و عبانم تیریدم اب .دبایم هع    
ژئوتورسیم توریسمی است که با استفاده از امکانات محلی و با کمک مردم بوم 
توریسم ،میتوان امیدوار بود که آیندگان نیز از کیفیت باال و ارزشهای حفاظتی مناطق بهره ببرند .مباحثی چون فنون
کنترل و محدود نمودن آثار استفاده از محیط ،حداکثر بازدید ،حداقل ضرر بههه منطقههه ،مدددیریت توریس ای هقطنم م    

ی-
سایت ،راهکارهای ارتقاء کیفیت توریسم و بررسی نقش توریسم در حف یتسیز عونت ظ     و توسعههه جوام لحم ع یی یی
کها اهمی نراد ت ددددد؛ و ای رایسب رد رما ن ی زا 
( )Hamayeli mehrabani, 2004در توسعه توریسم پایدار و ژئو پار 

  

یکند.
موارد نیاز به کارهای پژوهشی دارد؛ و خصوصیات مناطق از مکانی به مکان دیگر تفاوت م 
ارزیابی توانمندیهای محیطی یک ناحیه بدون اندازهگیری میزان بهرهبرداری و شدت تخریب ناش رهب زا ی هه هههب یرادر
یش هورگ دو   
نسل کنونی امکانپذیر نیست ( )Barrow, 1996: p.24محصول طبیعت به دو گ میسقت یلصا هور     م مم 
یه یا
نخست شامل کاالهای بازاری است .این کاالهاها از (قبیل چوب درختان جنگل یا ماهی صید شده از دریا ،کان 
یش ود هورگ .دنو مم ممم،
استخراجی و ذخایر فسیلی) که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به شیوههای مختلف وارد بازار م 
خدمات غیر بازاری اکوسیستمها و ژئو سیستمهاست .این خد هک لاح نیع رد تام

رایسب       ارزش ندنم ددد و حی تا

موجودات زنده به آنها بستگی دارد ،قابل خرید و فروش نیستند ،مانند تولید هایگ رد نژیسکا  ا بس ن زززز ززززز ،ی لرتنک ا
یها .نکته قابل تأمل ای ریغ تامدخ هک تسا ن
فرسایش و تشکیل خاک بر اثر فرایندهای هوازدگی سنگها و کان 

    

ت ،اماا توس زا لوصحم هع    راهبردهاای
بازاری اکوسیستمها و ژئوسیستمهای طبیعی بیش از کاالهای بازاری آنهاست ت
یشود به قدری با ارزش است که
توسعه گردشگری است .محصولی که از طبیعت یک کشور به گردشگران عرضه م 
به شناخت ارزش محصول و چگونگی عرضهی آن نیاز دارد .تقاضای رو به رشد از کره زمین به توسعه جاذب ببههاای
ی ،چشمممههاای
ژئو توریستی بر اساس ساختارهای زمینشناختی منجر شده است .مثل غارهاا ،دهان ننههاای آتشفش نا ی ی
آبگرم ،کارستی شدن و آبشارها .این منابع که تبدیل به تولیدات ژئوتورسیمیشدهاند من قطا

ار ناهج زا یرایسب

هب    

مقصد ب 
ینظیر ژئو توریستی تبدیل کردهاند(.)four and magerli, 2007: p. 23
 انواع ژئوتورسیمدر كي

يتوان به سه دسته تقسيم كرد:
دستهبندي كلي مناطق ژئوتوريستي را م 

1. Jonathan Tourtellot
2. Ross Dowling
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 -1جاهاي فراواني در دنيا هستند كه براي زمين شناسان ،صخره نوردها كمتر شناخته شدهاند وم در ممم معم لو ييي بيشتررر
با اين مناطق آشنا هستند -2 .در كنار بعضي شهرهاي بزرگ ،عليرغم ظاهر خشنشان و تنها به فاصله چنددد يك ل تمو ررر،
مناظر و جلوههاي بي نظيري از پديدههاي زمين شناسي وجود دارد كه عالقمندان را به خود جذب ميكنند .جاه يا ييي
كه مردم معمولي كمتر به سراغ آنها ميروند.
 -3باالخره مناطقي در جهان هستند كه گو يي تنها موهبتها يي براي زمين شناسان و عده خيلي كمي از عموممم م در ممم
هستند .من قطا ييي ماك ال ال
ل ش قر ييي اس نلتاك ددد و  Hutton's Sectionدر پ را ككك
ال حرفههه اي نظيررر  Siccar pointدر س حاو ل ل
یتوان انواع ژئوتوریسم را اینگونه تقسیم کرد:
 Holyroodواقع در ادينبورگ .در یک نظر کلی م 
ی ،ژئووو مورفولوژژژی -2ژئوتورسیممم مع ندا
نشناسی ی
-1ژئوتورسیم زمین ن

 -3ژئوتورسیممم ماجراجویان یشزرو و ه    -4

ژئوتورسیم انسانشناسی -5ژئوتورسیم در محدوده ی کراپ وئژ ک     -6ژئوتورسیممم بناه یا

ص رخ ه های و آتشفش نا ی ی
ی

(.)Geotourism,2015

 ضرورت شناسایی ژئوتورسیمگرچه توجه به جاذبههای طبیعت و اکو توریسم در اروپا به دلیل فشارهای روحی و روانی ،سختتی ش طیار

یگدنز   

شهری و ماشینی و آلودگیهای محیطی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده و هر روزه بر تعداد فاکتورها جهت دیداررر،
یشود.
تفریح و استراحت در طبیعت افزوده م 
یش نازیم ینعی دو     اهمیت
بهطور کلی اهمیت ژئوتوریستی عارضههای طبیع گ روضح اب ی ر رادیدپ نارگشد       م مم 
یج رد نا کناررر ه یاراد م
زمینشناختی به نوع محل و جمعیت بازدیدکننده بستگی دارد لذا پدیدههای جاننندار و ب بب 
ارزش هستند و با توجه به اینکه توریستهای عالقهمند به اش لاک

هب ییایژولوفروموئژ     س هرف اای ص یارح ی قشع 

نالملل تهج ی   
میورزند و دامنه سفر آنها مرزهای جغرافیایی را نمیشناسد الزم است تف ها مممنام ممههاای مل و ی ب ببی 
سهولت از کشورهای مختلف انجام بپذیرد .ژئوتوریسم باید پایدار باشد باید سازمانهای متعدد و مراک هب یراجت ز    
شکلی روزافزون در هدف مشترک توسعه پایدار س و دنوش میه

ار یدرکیور

ی،
عفانم هک دنریذپب        زیستتتمحیطی ی

ته و ا عملکردهاایی که
اقتصادی و اجتماعی را در هم آمیزد رشد اقتصادی حاص اب دیاب یرگشدرگ زا ل     سیاست ت
یدارند همراه و یکپارچه شود .همچنین ژئوتورسیم میتواند تأثیر منف زا یشان ی   
محیطزیست را از آسیب دور نگاه م 
توسعه را به حداقل برساند چرا که یکی از بزرگترین خطراتی که محیطزیست ما را تهدید میکند توسعه فزایند و ه
نامتناسب است .گردشگری میتواند موجبات تقاضای بیشتر برای توسعه شود و امکانات موجود و زیرساخت حمل
و نقل را بیش از پیش افزایش دهد .هر جا ممکن باشد باید توسعه فزاینده محدود کرد و دستیابی از طریق و لمح
نق ومع ل می     را برگزید . ..برنامهههری تیمها هک یلحم یز نوگانوگ

نش و دهد ناشن حوضو هب ار یتخان   
یمز ننننن ن نننننن 

     

دستورالعملهای قانونی که اثرات منفی توسعه بر زمینشناسی را به طور اطمینان بخشی به حداقل برساند تاا جامعه
محلی استان مازندران با اطمینان از ژئوتورسیم سود ببرند چراکه گردشگری بر جذب بازدیدکنندگان به مناطق طبیعی
استوار است .این عمل به دلیل دورههای ازدهام بیش از حد و فشار بیش از اندازه بازدید کنندگان میتواند بر جامعه
یتواند چشمممگی توئژ .دشاب ر و یسر ممم مممم چ نو
محلی تأثیر نامطلوبی داشته باشد بااینحال منافع حاصل از ژئوتوریسم م 
کام ًالًال وابسته به آب و هوا نیست قادر است تقاضای گردشگری را افزایش داده و در مازندران من اصتقا عفا د لباق ی    
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      از تنوععع

یتواند ش دراو دنیارف نیا رد  د عافد هب هنالاعف و ه
توجهی را فراهم آورد و داد و ستدهای محلی هم می ی

تهای مرب طو
یتوانند به همان اندازه از بسیاری رویدادها و فعالی 
زمینشناختی منطقه بپردازد .اهالی بومی منطقه هم م 
به ژئوتورسیم بهرهبرداری کنند و لذت ببرند همچنین ،ژئوتورسیم میتواند فرص هک دنک مهارف یت

ج یهاگآ ا هعم       

ت ،جامعههه محلی
یشان افزایش یابد رد و  درازمدت ت
محلی از اهمیت منابع جغرافیایی و ژئو مورفولوژیایی محل زندگ 
نش رامش هب یتخان     م مم 
کلیددد پاید یمز عبانم ظفح و یرا نننن نننن
یرودThe role of tourism in the development of ( .
.)Mazandaran, rasanesh Press, 2003
مشخصات طبیعی دریای خزر
یرود ک دور قیرط زا ه   
دریای خزر با وسعتی حدود  0008 43کیلومترمربع بزرگترین دریاچه کره زمین به ش م رام یی یی
«ولگا» و «ولگادن» به دریای سیاه و دریای بالتیک راه یافته و بنادر دریای خزر را ب انب ه د پورا یبونج و یلامش ر ا      
ینماید .عمق این دریا از شمال به جنوب افزایش یافته بطوریکه عمق نواحی شمالی از  16متر تجاوز ننمودده
متصل م 
یرسد.
قترین نقطه آن به  1000متر م 
و در جنوب و جنوب غربی عمی 

نقشه شماره  -1موقعیت کلی دریای خزر

Source: http://www.unep.org/regionalseas/programmes/independent/caspian

یگردد .طول دریای خ ودح رز د   
هشتاد درصد آب ورودی دریای خزر از طریق رود ولگا تأمین م 

 1205کیل و رتمو

عرض متوسط آن  455کیلومتر است .در سال  1372اختالف سطح آب دریای خزر نسبت به دریاهای آزاد در بـنـدر
ى ،نفت ىىى ،
نـوشـهـر  -62/2مـتـر ثبت شده است .مهمترین بهرهبرداری از دریااى خ  ىناریتشک رز و راجت تالدابم ىىىى ىىىى
مسافربرى و صیادى است .کنارههاى این دریا عمومًاًا شنزار و پست و صاف است .وجود دری نییعت شقن رزخ ىا     
ینظیر استانهای مشرف به دریا بستگى به
یهای ب 
کنندهاى در آب و هواى سواحل منطقه داشته و به یقین تمام زیبای 
موجودیت شرایط زیست محیطى این دریا داشته و دارد .طول سواحل ایران در این دریا از خلیج حس سسینقلى ت رهش ا   
مرکزی آستارا امتداد داشته و استانهای گیالن ،مازندران و بخشى از استان گلستان را در بر گرفته است.
مهمترین بنادر فعال دریاى خزر در سواحل ایران بنادر انزلى ،نوشهر و امیرآب  دا د در آذربایج رد وکاب ردنب نا

هیسور     

بنادر ماخاچ قلعه و آستاراخان در قزاقستان بندر اکتائو و در ترکمنستان بندر ترکمنباشی یا کراسناودس رد .تسا ک   
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یهای حاشیه دریاى خزر ،موقعیت سیاسى و اقتصادى دریاى خ نوگرگد رز   
سالهای اخیر به دنبال استقالل جمهور 
گشت و در این میان ایران بهعنوان نزدیکترین راه ارتباطى ای  هب اهروشک ن د  رارق و دازآ ىایر د ریسم رد نتشا

     

کریدور شماره ( 9شمال -جنوب) از اهمیت خاصى برخوردار گردید .حمل و نقل و جابجایى کاالها از طریق بن ردا
دریاى خزر به اروپا در مقایسه با مسیر خلیج فارس به علت شرایط مساعد آب و هوایى ،ارزانى نرخ حم و لقن و ل
بتر و مقرون به صرفه است.
کوتاه بودن مسیر کشتیرانى بسیار مناس 

مترین بنادر فعال دریاى خزر در سواحل ایران
نقشه شماره  -2مه 

Source:http://www.slideshare.net/bernardottiflavio/caspian-scenario-presentation-43461378

موقعیت مازندران
استان مازندران در شمال كشور و با وسعتي معادل  6 375 2/4يك لومتر مربع حدود  1/64درصد از مساحت كش ار رو
در بر داشته است .درياي خزر در شمال ،استانهای تهران و سمنان در جنوب و استانهای گيالن و گلستان به ترتيب
ل،
در غرب و شرق استان قرار دارند .مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي  20شهرستان به نامهای آمل ل
بابل ،بابلسر ،بهشهر ،تنكابن ،جويبار ،چالوس ،کالردشت ،رامسر ،ساري ،سوادكوه ،ق ئا مممشهررر ،گلوگاهه ،محمودآبادد،
میان درود ،نكاء ،نور ،نوشهر ،فریدونکنار و عباسآباد 56 ،شهر 49 ،بخش 113 ،دهس و نات

 3697آب تسا يدا 43 ... ..

بوهواای مازند ار ننن ،معتدل و
درصد از شهرهای استان مازندران در طول نوار ساحلی دریای خزر واقعععشدههانددد .آ 
مرطوب (معروف به معتدل خزري ) است .امتداد کوههای البرز در جنوب ،نزد يكي به دريا و پوشش گياهي از دال لي
اصلي تعديل آب و هواي اين منطقه است.
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نقشه شماره  -3استان مازندران

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MazandaranMap.PNG

ميسقت   

از لحاظ طبيعي مازندران به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب ،ميان بند در وسط و جلگهههای در ش لام

ميشود .شيب ناهمواریهای آن از غرب به شرق به موازات درياي خزر است .رشته كوه البرز با رودهاي كوچ و ك
بزرگي كه در امتداد شمالي – جنوبي آن جريان دارند به سه منطقه غربي ،مر رب .تسا هدش ميسقت يقرش و يزك

      

اساس سرشماري سال  ، 1390جمعيت استان مازندران بالغ بر  3073943نفر است کل جمعی ارب یرهش طاقن ت بر     
 1682152و کل جمعیت نقاط روستایی برابر  1391786نفر است .اهالي مازند ابز هب نار ننن ننننه و يسراف یا

شيوگ    

یکنند .گويش مازندراني كه بازمانده زبان ايرانيان قديم (پارسي ميانه) اس بيرقت ت ًاًا مه رد  ه     ج يا
مازندراني تكلم م 
یدهند.
استان متداول است .در این استان  99 /7درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه تشکیل م 

نقشه شماره  -4طبيعت مازندران

Source:www.kishkhal.blogfa.com

مازندران تنها استانی است که با سه محور هراز ،کندوان و سواد کوه با مرکز کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه س را ییی،
نوشهر و رامسر ارتباط هوائی آن را با سایر نقاط برقرار ساخته و راه آهن سراسری از آن عبور میکند .ع نآ رب هوال   
یگذرد .آنچه
جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول  220کیلومتر و با فاصله  10کیلومتر الی  0 30متر از کنار دریا م 
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یکنددد موقع و يعيبط تي
که مازندران را از ساير مناطق مختلف ايران متمايز م 

نآ ييايفارغج

يايرد دوجو .تسا       

کهای جنگلي و كوهستاني ،وج دو
مازندران (كاسپين ) با ساحل زيبا و مناسب به همراه برخورداري از دامنهها و ماَنَن 
بهای متعدد س  مرگ و در م ندع ييييييي ،
قله دماوند با  5670متر ارتفاع معروف به بام ايران ،غارها ،آبشارها ،رودخانهها ،آ 
چشمهها ،تاالبها به ويژه شبه جزيره ميانکاله در بهشهر ،اين منطقه از كشور ا اري ننن را ب عومجم ه هه هههاي متن يارب عو   
زندگي و حتي استفاده گردشگران با انگيزه مختلف بدل نموده است .دریای مازندران (کاسپین) بزرگت یر ننن دریاچه
یرود؛ و در ب نی
جهان است .این دریا با وسعتی حدود  ۴۳۸۰۰۰کیلومتر مربع ،بزرگترین دریاچه جهان به ش م رام یی یی
کشورهای ایران ،روسیه ،ترکمنستان ،قزاقستان و آذربایجان واقع شده است .این دریاچه یکی از میدانهای گس و هدرت
غنی نفتی جهان است)Eshaghi and Sheede far, 2000: p. 15( .
  

بیشتر رودهای جاری در مازندران دائمی هستند .در نواحی کوهستانی در فصل زمس نات و اوای بآ رپ راهب ل رد و

تابستانها کم آب و گاهی خشک است .طول رودهای غرب این استان به دلیل نزدیک بودن کوه به دریا کوتاه هتررر و
رودهای شرقی طوالنیتر است .رودهایی که از جنوب به شمال در جریان هستند عبارتاند از :روده اره یا زز ززز ،بابل
رود ،چشمه کیله ،چالوس ،تجن و تاالر که به دریای خزر میریزد .از دیگر منابع آب این استان دریاچههای کوچک
بهای زیرزمینی باال است به وجود میآید یارب و    
محلی است که به هنگام طغیان رودها در قسمتهایی که سطح آ 
کشاورزی ،صید و شکار مورد استفاده قرار میگیرد .نوع دیگر ذخایر آبی و مهار سیالب (آب بندان) است ک نآ رد ه
ییابد .دریاچه دایمی (ولشت) یا (سما) در شمال غربی مرزن آباد شهرس کی سولاچ نات ی دی زا رگ
ماهی پرورش م 

  

منابع آبی طبیعی است که از جوشش چشمههای اطراف تشکیل شده و از جاذب ببههاای گردش رد .تسا ناتسا یرگ   
مازندران چشمههای آب معدنی فراوانی یافت میشود که خاصیت درمانی دارد و در معالجه امراض پوستی ،مفصلی،
عصبی و گوارشی مؤثرند ،چشمههای (آب اسک) (الریجان) (آملو) و (استراباکو) در شهرستان آمل در امتد اج دا ده   
هراز و حمامهای آب معدنی (گوگردی) در شهرهای رامسر و کتالم و سادات محله شهرستان رامس و ر رینههه بخش
الریجان شهرستان آمل از آن جملهاند.
تاریخچه گردشگری در استان مازندران
مازندران از زمانهای بسیار دور به دالیل شرایط جغرافیایی منحصر به فردش مورد توجه سیاحان و سالطین گذش هت
بوده است .حمداله مستوفی قزوینی جغرافیدان قرن هشتم و مؤلف کتاب نزهته القلوب که از شهرهای ام یراس و ل   
یگوید (طهمورث ساخت) شهری بزرگ است هوایش ب یم هعومجم و لیام یمرگ ه ووووو ووووووههاایش
دیدن کرده است م 
سردسیری و گرم سیری در آنجا فراوان است .درباره تاريخ باستاني استان مازندران اطالع زيادي در دس و تسين ت
اساسًاًا وضع اقليمي آن اجازه نميدهد ابنيه و آثار معماري پايدار بمانند .در جلگههای ساحلي مازندران آث يربتعم را   
از ادوار قبل از اسالم به دست نيامده و حتی از شهرهاي معتبر صدر اسالم (دوره پادشاهان طبرستان و دیلم) ه هب م   
جز آمل و ساري يادگاري بجا نمانده است .در دوران سلطنت پهلوي منطقه مازند نام نار ن زا روشك قطانم رياس د      
یاش به
راههای ارتباطي برخوردار شد و به علت شرا طي محيطي و آب وهواي معتدل ،چش زادنا م هه هههای زیب کیدزن ا یی یی
تهران ،محل استراحت و تفريح قسمت اعظم مردم كشور شد .در دوران پهل اونع هب ناردنزام یو ن  نیمود  م هقطن       
گردشگری ایران مطرح بوده است و به دلیل داشتن شرایط خاص اقلیمی ،طبیعی ،جاذبههای ژئو توریستی فراوان که
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آن را بهعنوان یکی از مطلوبترین زیستگاههای ایران و حتی جهان تبدیل کرده م درو اس ابقت للل گردش ارگ ننن بس یرای
قرار داده است بطوریکه شهرهای نوار ساحلی مازندران از بهشهر تا رامسر در زمره بهترین مناطق س رد ناریا یتحای   
دهه  1350بوده است)Tahmasebi Pasha and Majidi, 2003: p. 13( .
تهای مازندران
ژئو سای 
نشناسی و ژئو مورفیک هستند در صورت ایجاد زیرساختهاای
مکانهایی که دارای شکلها و فرایندهای جالب زمی 
ع مک راد هک ار ینا ا ای لکش ی
یش نو ددد .در واقع ع
گردشگری به ژئو سایت بدل م مم 

رف ا بیز دنی اااااا ااااااا ،جال  ب ووو تأثیرگ اذ ررر

یت وئژ هب ناو    
زمینشناختی است با ایجاد امکانات اقامتی و مسیرهای گردشگری و مدیریت مربوط به آن جاذبه می ی
یرود واژه آلمانی ژئوتوپ (زم ج نی اا ااا) است ت
سایت تبدیل کرد .واژه دیگری که بجای ژئو سایت به کار م 
ت ( Storm,
ک تقس می
گ ،متوس ططط  ،کوچک ک
 )1994: p. 22بطور کلی جاذبههای ژئوتورسیم ی از نظ س هب سایقم ر ه رزب هورگ گگگگگگ گگگگگگ
یشوند .دریای خزر در شمال و جنگلهای هیرکانی در کرانههای جنوبی ،حوضه رودخانه هراز ،مخروط آتشفشانی
م
ت ،رودخانههه
س ،دریاچ شلو ه تت تت
دماوند ،حوضه رودخانه چالوس ،تاالب میانکاله در استان مورد مطالع ایقم گرزب ه سسس سسس
سردابرود ،منطقه ییالقی کجور ،منطقه توریستی کالردشت ،جواهر ده رامسر ،ارتفاعات دو هزار و سه ه باکنت راز نن ننن،
منطقه الویج شهرستان نور در مقیاس متوسط و انواع غارها و چشمهها آبشارها در مقی یدنب مسیقت کچ وک سا      
یشوند.
م
نقش ژئو مورفولوژی کارست در دامنههای شمالی البرز در جذب توریست
اشکال و فرایندهای ژئو مورفیک وابسته به کارست در دامنههای شمالی البرز به دلیل شرایط ییالقی و طبیعی مس دعا
بهاای زیب دیشک کلف هب رس و ا ههههه هههههه ،آبش هرا اا و
از نظر چشماندازهای زیبا ،درههای جذاب و مشجر ،کوهها ،میاناب ب
تندابها ،غارهاا و مغارررههاا از ت رد ییالاب یتغارف ناو

ا تسیروت بذج س بوسحم نات

      

یش نو ددد .اگ کی ر   
م مم 

ژئوموفولوژیست در صدد تهیه لیست کوتاهی از چشماندازهای بزرگ و جذاب باشد قطعًاًا مناظر حاصل از فرس شیا
کارستی بویژ در حوضههای هراز ،سواد کوه و آبخیز چالوس که با عقبنشینی و عبور از م میسقت زر    آب ب حطس ه   
تاند از:
یتواند چشمپوشی نماید .مهمترین این اشکال عبار 
خود افزودهاند نم 
ی ش لک
یهای موفولوژیکی خاص نظیر تنگههای ای ک نوینا ی ی
• درههای کارستی حوضههای ذکرشده که به دلیل ویژگ 
ی چشمممههاا و ش هخا
با جدارههای پرتگاهی و پر شیب و بستر سنگی تنگ و باریک و شرایط و رژیم هید کیژولور ی ی
رودها و نیز پوشش گیاهی انبوه شرایط طبیعی و مساعدی را جهت گذران اوقات فراغت فراهم آورده است
بهای کم نظیریست که ضمیر ناخوداگ ره ها   
• یکی دیگر از جاذبههای طبیعی موجود در حوضههای کارستی میان آ 
یخواند.
یدهد و افراد را به دامن طبیعت فرا م 
شنوندهای را به سوی خویش سوق م 
آبشارها و تندابها که در امتداد درههای اصلی منطقه از جمل زاره هرد ه    ک ما ًالًالًالًال مش کی دنتسه دوه ی زا 

یاهامیس     

موفولوژیکی و هیدرولوژیکی مهم و بر هم زنندهی نیمرخ تعادل طول رودخانهها در حوضههای کارستی دامن ننههاای
یروند اغلب آبشارهای استان مازندران در حوضههای کارس و دنتسه ینامتخاس عون زا و یت   
شمالی البرز بشمار م 
یها شکلگرفتهههانددد اگرچههه آبش هرا اای پرتگ زا لصاح یلسگ ها   
یهای ساختمانی زمین و ناهموار 
تحت تأثیر ویژگ 
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یهای ارزشمند حوضههاای کارس لا یلامش هنماد یت ببب ب بببببرز
تهای تکتونیکی در منطقه نیز وجود یکی از توانمند 
فعالی 
بهویژه حوضههای آبی چالوس و هراز درزمینهٔٔٔ ورزشهای زمستانی و کوهستانی و تفریحات سالم اس مزال هک ت   
ن ،ج سمار هد رهاو رر ررر ،بلدهه کج و تالیهست رو
ت ،دو ه  هس و راز ه باکنت راز نننن نننن
است در شهرس ات نننهاای کالردشت ت
یهای الزم در خصوص احداث اتاقک بر (تله کابین ) اسکی بر (تله اسکی) و نقال للههاای ص دن لللی (تله
سرمایهگذار 
سیژ) را ساخت ()Zomorodian, 1991: p,17
ژئوتورسیم استان مازندران
استان مازندران را میتوان با توجه به داشتن قابلیتهاای طبیعی منح برص هههف در ششش ب بذج یلصا نوناک ناونع ه

    

گردشگر در شمال کشور مطرح نمود اما نگرانی در خصوص آلودگی دریای خزر که در نتیج ولآ ه د بآ یگ   

رودهاا،

یهای نفتی ،سموم کشاورزی و افزایش جمعیت است نیز تأملبرانگیز است .یکی از فاکتورهای بسیار م ثؤ ررر در
آلودگ 
جذب توریسم وجود پارکهای جنگلی است هدف از تأسیس ای راپ ن کککککه رد ا وهلههه اول بهره هب ادر ررری رایگ زا نا
دادههای طبیعت بجای سرمایهگذاری و صرف انرژی ،کار و هزینه در مناطق فاقد جنگل است ..هد ففف دیگ اجیا ر د   
پار 
کهای جنگلی کشانیدن مردم خسته و آزرده از زندگی شهری به درون طبیعت واقعی اس  ت ( ( karamooz, 2015,
.)p.8

استان مازندران از مهمترين مناطق ايران به لحاظ توسعه ژئوتوريسم استتت چراا كههه در ش ام للل خود د در اي ييي زيبا ييي
ک کش دي هه البرززز و درههااي
مازندران که يک چاله ي زمين شناسي است و در جنوب خود رشته کوههاي سر بههه فلک ک
شگفت آوري كه هر كي

ميدان مطالعات وسيع محققان است .رشته كوه البرز كه به صورت ديواري جلگههاي كن را هه

درياي مازندران را از قسمت داخلي ايران جدا نموده ،نتيجه حركات كوه زا يي دوران سوم زمين شناس ييي ( وك هه زاي ييي
آلپي) است و فرسايش اواخر دوران سوم و دوران چهارم زمين شناسي تغ يي رات زيادي در آن به وجودد آورده استتت.
كهاي دوره ژوراس كي
طبقات رسوبي دورانهاي اول و دوم زمين شناسي به ويژه آه 

با ضخامت قابل مالحظههه خود د

در ژئوسنكلينال البرز بر اثر حركات دروني زمين در دوران سوم درهم ريخته ،باالالال آمدهه و مرتفععع شدددهانددد؛ سپس س
س
ت خودد رس دي هه و ارتفاععع چيننن
انفجارهاي ناشي از آتشفشانها در مخروط آتشفشاني دماوند به منته ييي درجههه شدت ت
خوردگيها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و عوامل فرسايش؛ شمال ارتفاعات البرز را به شدت م رو دد تخريببب
قرار داده است .رودخانه با قدرت زياد ،طبقات با مقاومت كم را شكافته و برشهاي عم دو ييي بررر بدنههه كوووههاا وارد
ش
ساختهاند .بر اثر فرسايش تخريبي ،رودخانهها رسوبات زيادي با خودد بههه جلگ گگههااي مازند ار ننن آورده و فرس يا ش ش
ت كههه شيببب آن از
ل هم راو ييي است ت
ساختماني را انجام دادهاند .جلگه كناره اي درياي مازندران؛ سرزمين هالل ييي شكل ل
كوهها به سمت دريا است .بقاياي چين خوردگيهاي دوران سوم در كوه پايههاي مازند نار ؛؛ ش ها دددهاا يي از بقا اي ييي
خههااي
یدهد و رودهاي متعددي سطح جلگه را شيار داده باا شاخ خ
آبرفتهاي قديمي ،كوهستان را به جلگه ارتباط م 
یريزند .از پديدههاي چشمگير اين جلگه وجود كي
فراوان به دريا م 

رشته تپههاي ماسه اي ساحلي است كههه سد ييي

طبيعي و كم ارتفاع بين دريا و جلگه به وجود آورده است(.)Sajadi, 2006
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تهای بالقوه استان مازندران
ژئو سای 
دریاچهها ،تاالبها ،کوهستانها ،درهها ،دشتها ،فسیلها ،رودخانهها ،دولینها ،غارها ،چشمههای آب گرم (دماوند
و حوضه رودخانه هراز ،روستای الویج نور ،گرمرود و الرو کالردشت ،سادات محله رامسررر ،کراتررره ،ا منش هرو اای
بازالتی (نزدیک دهکده پلور مربوط به آتشفشان دماوند ) ،جریانهای گدازهای ،کانیونها (کانیون دره چالوس با عمق
 053تا  400متر که با فرسایش شدید هم زمان با باالآمدگی رشتهههکوهه الب تسا هدش لیکشت زر )))) ))))) ،آبش هرا اا ،زم ممین
لغزشها (کالردشت و اطراف دریاچه ولشت ) ،سنگهای متنوع ،کانیهای متنوع ،چینههای متنوع ،مخروط افکنهه ،ا
لهای ساحلی.
چشماندازهای ژئو مرفولوژیایی ،آتشفشانها و اشکال آتشفشانی (دماوند) ،سواحل و شک 
پتانسیل ژئو پارک در مازندران
ژئوپارک در واقع میراث به جای مانده زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی اشکال در محیط طبیع ععی استتت کههه اهمی ییت
زیباییشناختی را با خود به همراه دارد ،با توجه به اینکه حیات اجتماعی و اقتصادی انسانها و دیگر موجودات زنده
در چرخه تحوالت پدیدههای طبیعی شکل میگیرد پدیدههایی همانند آتش فشان ،زلزله ،سیل براای انساننن مخ رطا هه
آمیز و پدیدههایی نظیر غار ،چشمههای آب گرم ،چشمههاای آب سردد ،آبهاای زیرزمین ننی ،رودخان ننهه ،ا مع دا ننن،
ب طبیع ععی و جلوگگگیری از
دامنههای کوهستانهای ییالقات و … بسیار مفرح و مفید میباشند .حفاظت از این مواهب ب

ت از ای یین غاررر موجودد در دامنههه
تخریب آنها در قالب طرحهای کوچک و بزرگ ژئوپارک امکانپذیر است .حفاظت ت
کوهستانی در هر شرایط ممکنی و از هر نوعی از نظر جنس ،سکونت و عدم سکونت قبلی میتواند امروزه به عن او ننن
یکی از پدیدههای چشم اندازی توریستی – تفریحی – پژوهشی در قالب ژئوتوریسممم و گردشگررری اکوتوریسممم باا

استفاده از ایجاد ژئوپارک امکان پذیر گردد .در ژئوپارک معمو ًالًال کلیه میراث طبیعی و انسانی مورد مطالعه و شناساایی
ت.
قرار میگیرند و براساس رتبه آنها ،ظرفیت برد طبیعی آنها مشخص و سپس م رو دد اس دافت هه ق ار ررر خواهنددد گرفت ت
ت کههه م ممیت او ننن باا
ت در خود د جاای داده است ت
رشته کوه البرز مخزنی از ژئوپارکهای متعدد را با مقیاسهای متف وا ت ت
مطالعات جغرافیایی و زیست محیطی به پهنه بندی آنها اقدام نمود که دارای اهمی ییت ف اوار ننن در می ییراث گردشگررری
ش ،حی ییات
گذشته و حال و آینده است .و باالطبع استان گیالن و نیز مازندران با پدیدههای متعددد نظی ییر حی ییات وحش ش
گیاهی ،آبهای معدنی گرم و سرد پدیده ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی ،غارها و انواع آنها ،رودخانهها با درجات
ت در
دمای متفاوت و نوع گیاهان متفاوت در طول مسیر ،سنگهای آتش فشانی و دگرگون شده ،آب و هواای متف وا ت ت
ت ،چشممم انداززز زیباای س رات ههش تخان ییی در
هر دامنه یک حوزه آبریز ،ابرهای جوششی و پوششی در مس سسیر و ییالقات ت
ت مدرننن مطالعات ت
ت
ییالقات و … از اهمیت فراوان برای سرمایه گذاری و تورگردانی دارد کههه ابتداا بای یید بههه ص رو ت ت
جغرافیایی با هدف گردشگری طبیعت گرا (اکوتوریسم) انجام گی ییرد و شناس مان ههه دار و دارای نقشههه گ در دد و سپس س
س
بهرهبرداری اقتصادی از آنها انجام پذیرد.
در حال حاضر  ۲۳ژئوپارک در محدوده اروپا ۱۲ ،ژئوپارک در چین و یک ژئوپارک در ایران ( ژئوپارک قشممم باا ۳۲
هزار) به تایید یونسکو رسیده است .چندین ژئوپ را ککک در ق را ه ه آمریکاا و اس ارت لللیا نی ییز بههه ش کب ههه جهاننی ژئوپ را ککک
پیوستهاند (.)Ramezani, 2012
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بحث پتانسیلهای ژئو پارکها در ایران با این سؤال آغاز میشود که چه وقت از ژئو پارک سخن به میان آید؟ براای
ی ،ی ومع شزومآ ا م رد ی
حفاظت از میراث زمینشناختی ،رشد اقتصادی –اجتماعی منطقه از بعد گردش رگ ی ی
نشناختی ،زیستشناختی و فرهنگی منطقه ناگزیر به سراغ نظام مد یتیری
ارزشهای زمی 

هنیمز     

یرویم بن ربا ااین ،اگررر در
م مم 

شهاای
منطقهای پارک ملی وجود داشته باشد که نظام مدیریتی در آن ب او دشاب هدش تیاعر یبوخ ه ززززز زززززز ان عاو ارز 
ت؛ ام نوچ ا    قب ًالًالًالًال در
زیستشناختی ،زمینشناختی و فرهنگی آن حفاظت شود دیگر نیازی به طرح ژئو پ سین کرا تت تت
حفاظت از میراث زمینشناختی غفلت شده یا کمتر مورد توجه بوده است ،تأسیس ژئو پ مک هب کرا ک زا تظافح 

  

نشناختی مواجه
میراث زمینشناختی میآید .ازاینرو ،آن دسته از پارکهای ملی که با وضعیت نامناسب از جهت زمی 
نیستند بهتر است یا به ژئو پارک تبدیل شوند و یا ژئو سایتهای بالقوه و منتخب در آنها تبدیل به ژئو سایت واقعی
شوند )Nekuei Sadr, 2010, p. 118( .بنا بر آنچه گفته شد در استان مورد مطالعه دماوند پتانسیل بالقوه ژئو پارک را
دارد چرا که با پیشرفت علم زمینشناسی و بهرهبرداریهای ژئوتورسیمی به منظور پر کردن اوقات فراغت و اف شیاز
عالقهمندی خطر آسیب و تخریب نیز در آن افزایش یافته و باید از آن حفاظت گردد.
شهرستان نوشهر
نوشهر در طول جغرافیایی  ۵۱۳۰درجه شمالی و  ۳۶۳۹درجه شرقی فرار دارد .شهرستان نوشهر از شمال ب یایرد ه   
خزر ،از جنوب به رشتهکوههای البرز ،از شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان چالوس متصل اس عافترا .ت   
آن از سطح دریا  − ۲۹متر است .نوشهر دارای دو بخش مرکزی و کجور است.

نقشه شماره  :5شهرستان نوشهر
Source: Authors

جمعیت شهرستان نوشهر در سال  ، ۱۳ 90برابر با  28647 1نفر بوده استتت .نوشهررر در گذش هب هت    نامممهاای خاچ ككك
یشد و سپس با احداث تأسیسات بندري در سال  1318هـ .ش به نوشهر تغییر نام يافت.
حبیبآباد و ده نو خوانده م 
اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و كجور است .كجور از مناطق مهم باستاني و مركز رويان و پايتخت رستم دار
یتوان به موارد زير اشاره كرد :برج آرامگاهي ام هدازما
بوده است .از مهمترین جاذبههای تاريخي و فرهنگي نوشهر م 
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طاهر مطهر – برج آرامگاهي سيد علي يك اسلطان – برج آرامگ زين و اضر هزمح هدازماما يها يگنهرف هعومجم        
كندلوس … جنگل سيسنگان ،دريا و بندر (نوشهر) از پرجاذبهترین من قطا

اب .تسا نآ يرگشدرگ رف ا ندروآ مه      

س  ،به
امكانات بيشتر گردشگری از جمله تورهاي دريا يي در اسکلههای بندر نوشهر اين شهرستان ب ارمه ه هه ههه چ ولا س س
عنوان قطب بزرگ توريستي كشور مطرح خواهد شد
مردم نوشهر از تيره آماردها که حدود هزار سال پيش به اين سرزمين آمدند ،باقيماندهاند .نوشهر كه در سابق دهكدهه
اي به نام «خواجک» يا «خواچک» بود ،به علت وضعيت خاص ساحلي و استعداد بندري (رفتتت و آمددد كشت ييي هااي
ت و رو بههه آب نادا ييي
تجارتي) ،مورد توجه حبيب اهلل خان سردار خلعتبري پدر محمد ول ييي خاننن تن نباك ييي ق ار ررر گرفت ت
گذاشت و به «حبيب آباد» معروف شد .در سال  50 13به واسطه تغ يي رات زيادي كه در سيماي حبيب آبادد بههه وجودد
آمد ،به «دوه نو» تغ يي ر نام داد و از آن پس با احداث ساختمانها و خيابانهاي نوساز و توسعه شهر همراه با گس رت ش ش
ش
تأسيسات متعدد بندري و احداث اسكله ،در سال « 1318نوشهر» ناميده شد.
قدیمیترین نام نوشهر سنگ تجن است .آغاز شکلگیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه شهر پش وب ت د تسا ه    
که در مجاورت رودخانه گردکل در شمال مسیر راه سرتاسری کناره قرار داشته است .در زمان قاجار به لحاظ نزدیک
بودن این روستا به دریا و مناسب بودن ساحل آن جهت پهل یصخش هجوت دروم یراجت یاهروانش یریگو

مانب

     

خاچیک قرار گرفت؛ و این منطقه محل مناسبی برای مبادله و حمل و نقل کاال میان ایران و روسیه ش ببس و یورو   
رونق فعالیتهای مختلف اقتصادی گردید .پس از مدت زمانی مورد توجه حبیب اله خان س ینباکنت یربتعلخ رادر    
(پدر سپهساالر اعظم تنکابنی؛ در آن زمان نوشهر با محوریت کجور قسمتی از تنکابن محسوب میشد ).قرار گرفت
که به جهت آغاز فعالیتهای عمرانی به حبیب آباد معروف شد سپس به دهنو و در سال  ۱۳۱۸هجری شمس رد و ی
زمان پهلوی اول با ایجاد بندر نوشهر و یک سلسله اقدامات عمرانی ب رد یرهش تیوه ا

ب رانک ا سور تف ت هب یئا    

   

نوشهر تغییر نام یافت؛ بنابراین علل عمده استقرار و پیدایش شهر نوشهر در این منطقه را میتوان وجود رودخانههای
متعّدّدد ،نزدیکی آن به دریا ،کوتاه بودن فاصلهاش به تهران و موقعیت مناسب ساحل آن ب ریگولهپ یار ی یاهروانش     
تپذیر در این شهرستان روستای شوفس جاک
تجاری و حاصلخیزی اراضی اطرافش دانست یکی از روستاهای توریس 
است (.)Cultural Heritage Organization, 2013
 جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و مناطق دیدنی تفریحی -گردشگری نوشهرسواحل زیبای دریای نوشهر ،غار چیلک چلندر ،غار پیرزن خانی ،غار دیو ،چشمه گردوک ،دیو چشمه ،منطقه طبیعی
و به سرکجور ،دشت نظیر کجور ،دریاچه خضر نبی ،رود کورکور سر ،ماشلک رود ،خیرود ،امیر رود ،منطقههه ییالقی
و طبیعی کندلوس ،دشت الشک کجور ،دشت لکتور کجور ،چشمه فیروز آباد کجور ،چشمه لش کنار کجوررر ،پ را ککک
جنگلی سیسنگان ،رود خانه ناصر آباد کجور قلعه نمک .چشمه گردو:
چشمه گردو نام چشمه زالل با آب فراوان است که در فاصله پنج کیلومتری نوشهر در استان مازندران در محل هب ی   
یترین نام شهرستان نوشهر) واقع شده است .این چشمه پرآبت هقطنم رد همشچ نیر    
نام روستای سنگ تجن (قدیم 
غربی استان است و به دلیل مناظر زیبای اطراف آن همه ساله پذیرای مسافران زیادی از اق هب روشک طاقن اص ا یییی ی یییییین
یکند.
منطقه است .این چشمه آب شرب دو شهرستان نوشهر و چالوس و روستاهای اطراف را تأمین م 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 5931
 16فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

• سد آویدر :سد خاکی آویدر در فاصله حدودا  ۳۰کیلومتری شرق شهر نوشهر و در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان
در استان مازندران قرار دارد .این سد و دریاچه پشت آن دریاچه در فاصلهههای دور از دری لد رد و ا

رارق ناتسهوک    

دارد که این امر سبب کاهش رطوبت هوا در این منطقه شده است .سد خاکی آویدر در حقیقت متعلق به اداره آبیاری
نهای زراعتی منطقه ایجاد شده است.
منطقه است و دریاچه پشت سد نیز جهت تأمین آب مورد نیاز زمی 
• دیو چشمه جلوهای از جاذبههای طبیعی و منحصر به فرد در دامنه کوههای سر به فلك كشیده الب لصاف رد زر هه ههه 55
كیلومتری جنوب شرقی نوشهر در روستای آستانكرود بخش ییالقی و كوهستانی كجور ،ساالنه پذیرای شمار زی ییادی
از طبیعت گردان و گردشگران است.
• جنگل زربین دو آب :نوشهر روستای حسن آباد با فاصله  25کیلومتری از نوشهر (اثر طبیعی) آسفالت
• ایستگاه قایقرانی خیرود :نوشهر جنب رستوران حسن چالوسی با فاصله  10کیلومتری از نوشهر (قایقرانی)
• غارچلک :نوشهر جنب کاخ ریاست جمهوری با فاصله  15کیلومتری از نوش :تبث( یکاخ و هسوش )یعیبط( ره      
) 8785
ح-
یسنگان با فاصله  03کیلومتری از مرکز شهر :اق رط قیچالآ ییاریذپ .یتما حححح حححح
یسنگان :نوشهر س 
• پارک جنگلی س 
دریاچه خضر نبی ،نوشهر روستای نیمور کجور با فاص هل

 70کلی عیبط( رهشون زا رتمو ی هسوش )      و خاککی -پ ژال

شهرداری نوشهر با نام منطقه نمونه گردشگری سیترا -روستای کندلوس ،نوش رتمولیک سولدنک یاتسور ره       80از
نوشهر( :اقامتی پذیرایی کمپینگ گیاهان داروئی) آسفالت ،روستای کجور
یهای گردشگری منطقه ییال هب یناتسهوک هقطنم نیا :روجک یق
• توانمند 

و یناتسهوک یاوه و بآ نتشاد لیلد       

کاهش رطوبت چشماندازهای بدیع و مناظر دیدنی کوهها رودها چشمهها و به دلیل اختالف ارتفاع زیاد منطقه نسبت
یهای زیادی برای جذب توریسم طبیعت گرد را دارد لذا هر ن عو
به سواحل چالوس و نوشهر توانای 

س مر اایهگ اذ ررری

بخشهای خصوصی در منطقه مورد نظر ضمن بازگشت سود و اشتغال و کسب درامد برای جوانان بیک و را جوی ییای
کار آرامش و امنیت شغلی و افزایش درامد را به دنبال خواهد داشت.
• مجتمع فرهنگی و توریستی کندلوس
• موزه کندلوس :نوشهر کجور روستای کندلوس با فاصله  08کیلومتری از مرکز شهر( :مردم شناسی .باستان شناسی):

مجتمع فرهنگی و توریستی ،امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت ،رستوران ،پارک کودک ،فروشگاههای م داو
خوراکی ،فروشگاه محصوالت فرهنگی یک موزه مردمشناسی ،جذابیتهای کندلوس را دو چندان کرده اس هزوم .ت   
این مجموعه با الهام از داستانهای شاهنامه ساخته شده است .در قسمتی از آن ،اشیای مختلف و ارزشمند دورانهای
مختلف تاریخی و در قسمتی دیگر جلوههایی از آداب و رسوم و ویژگی اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه به نم شیا
گذاشته شده است .موزه مردم شناسی این روستا دارای آثار ارزش تسا یدنم   

ک وم ریاس زا ار نآ ه ززز ززززههاای کش رو

تهای زیبای مردم کجور تأسیس شده اس .ت
مستثنی میسازد .این مجموعه برای زنده نگاه داشتن فرهنگ ،هنر و سن 
اگر به کندلوس سفر کردید حتمًاًا به موزه گیاهان دارویی این روستای ارزشمند سر بزنید .مجموعه کشاورزی ک هب ه   
کار كشت ،تولید و بستهبندی گیاهان اصلی دارویی ،معطر و روغنهای گیاهی مشغول است .اهمی ییت ای هعومجم ن   
جدا از این موارد به دلیل کاشت گیاه ژنتیکهای ارزش دنم در آن است ..م زو هه گیاه یوراد نا ی یزرواشك عمتجم      
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كندلوس در سال  1365با هدفهای كشت ،پرورش ،تولید و بستهبندی گیاهان اص یوراد یل ی و 

طعم ررر رررر و همچن نی

تولید اسانسها و روغنهای گیاهی تأسیس شد و برای اولین بار در ایران مب هزوم( كیناتوب غاب ییاپرب هب تردا       
گیاهان دارویی) در زمینی به مساحت ده هكتار نمود كه با كاشت بالغ بر  052گونه گیاه ژنتیك ارزشمند در ایران به
تولید و عرضه محصوالت گوناگون در زمینههای مختلف اقدام نموده و محصوالت خود را به اكثر كشورهای جه نا
یکنند.
صادر م 
• سوته قلعه کجور :نوشهر روستای کجور کیلومتر  70نوشهر به کجور (بنای تاریخی)
• پل دو آب نوشهر روستای حسن آباد کیلومتر  25نوشهر به کجور (بنای تاریخی)
• محور تاریخی الشک پول :نوشهر .منطقه کجور .با فاصله  70کیلومتری از مرکز شهر (اثر تاریخی .م )یعیبط .یبهذ   
(.)karamooz, 2001:p.21

• بررسی ،شناخت و ارزیابی شاخصهای اقتصادی در بندر نوشهر
بندر نوشهر همواره به لحاظ موقعیت تجاری خاص خود (حملونقل بندری) در منطقه از اهمی روخرب ییالاب ت دار    
لگیری و گسترش شهر نشاندهنده وجود ارتباط مستقیم میان رشد و توسعه بندر
بوده است .مرور روند تاریخی شک 
و گسترش شهر است .همچنین بندر نوشهر به دلیل زیبایی طبیعی ،نزدیک دوجو و نارهت هب ی      جاددههاای آس هتلاف
کندوان و کناره تدریجًاًا به یک مرکز توریستی تبدیل شده است .در سالهای اخیر گس شرت
توریستی در جوار این شهر سبب رونق فعالیتهاای خد نآ عبت هب و یتام

ش ره کککهاای تفریح و ی

   اش اغت لللزای زا راک یورین بذج و ی

  

روستاهای اطراف شده و در نتیجه ،زمینه تسریع آهنگ رشد شهر را فراهم نموده است .از بررس ر ی وووند و شیادیپ 
تهاای بند درم هجوت دروم یر م و    
رشد شهر میتوان چنین نتیجه گرفت که همواره دو عامل گردش و یرگ فعالی یی 
مسئولین بوده است؛ اما با تغییر در ساختارهای اقتصادی -اجتماعی ،نحوه بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در این
شهر متحول شده و متعاقبًاًا اثرات مخرب فراوانی را به همراه داشته است(.)poor aghaei, 2015: p.18
یهای بندر نوشهر به شرح زیر است:
 ویژگ  .1نزدیکترین بندر به مراکز مهم صنعتى ،تولیدى و شهرهاى پرجمعیت کشور نظیر اس ات نننهاای مازند ار ننن ،ته ار ننن،
البرز ،سمنان.
ت ،س هب رابکشخ و تاجیزب    
 .2دارا بودن شرایط اقلیمى مناسب در امر ترانزیت و صادرات کاال به وی هژ می ییوهجات ت
کشورهای آسیایى میانه و قفقاز.
 .3وجود فرودگاه داخلى در فاصله  2کیلومترى بندر.
 .4کوتاهى مسیر دریائى به کشورهاى اروپائى و آسیایی از نظر بعد مسافت و زمان به میزان یک سوم.
 .5وجود  7باب انبار مسقف استاندارد به میزان تقریبى  0 3000متر مربع.
 .6برخورداری از تجهیزات تخلیه و بارگیرى و مخابراتى با فن آورى مدرن و پیشرفته.
 .7وجود پایانه مسافربرى جهت تردد مسافرین از بندر نوشهر به کشورهاى حاشیه دریاى خزر.
ل ک و الا
یهای رو-رو ویژه حمل واگن و کامیون با بار به منظور کوتاه ک مح ىاهریسم ندر للل للل
 .8توان پذیرش کشت 
همچنین ایجاد تسهیالت براى حمل و نقل ترکیبى ،جلوگیری از ضایعات کاال و صرفهجویی ارزى.
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 .9اختصاص محوطه و انبار سرپوشیده به منظور صادرات کاال.
- 10یکی زیباترین بنادر کشور و بنادر حاشیه دریای خزر به لح رهب ظا هه هههمند ذاج زا ی بب بببههاای ش و یتسیروت صخا
گردشگری با موقعیت مناسب جغرافیایی و مناظر طبیعی کم نظیر.
• بررسی و شناخت ارتباطات فضایی بندر نوشهر
این بنـدر یکى از بنادر تجارى استان مازندران است که پس از انقالب اسالمى ایران به یکى از مراکز مهم اقتصادی و
مبادالت کاال از جمهورى اسالمى ایران به کشورهاى حاشیه دریاى خـزر مبدل شد .از نکات حائز اهمیت اینکه این
بندر نزدیکترین بندر به مرکز کشور (تهران) نسبت به کلیه بنادر کشور است .توسط جاده آسفالته و خطـوط ه ىئاو
به مرکز کشور و سایر نقاط به ویژه استان گیالن در غرب و استان گلستان در شرق مرتبط است .فاصله بند رهشون ر   
ییابد.
تا تهران  200کیلومتر است که با احداث آزاد راه بزرگ تهران شمال به  120کیلومتر تقلیل م 
فرودگاه نوشهر :فرودگاه نوشهر در سال  ۱۳۳۲بهصورت یک باند خاکی ساخته شده و در سال  ۱۳۶۲ترمینال جدید
در آن افتتاح شد ،مساحت این فرودگاه  ۵۸هکتار است و با باندی به طول  ۲۱۵۰مت یاهامیپاوه شریذپ تیلباق ر     
متوسط پیکر را داراست .در حال حاضر فرودگاه نوشهر دارای پروازهای هفتگی (سه شنبه ،پ و هبنش جن

هب )هعمج    

تهران ،بندرعباس و مشهد است.
• دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در شهر نوشهر
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و دانشکده منابع طبیع ارهت هاگشناد ی ننن نننن ،دانش و رهشون دحاو یمالسا دازآ هاگ   
چالوس ،دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیر انتفاعی مارلیک و همچنین پردیس هنر و معماری کمال الملک (شهرس یزا
و معماری) نیز در این شهر واقع است.
 تهدیدها در حفاظت از پدیدههای ژئوتوریستی استان مازندرانبزرگترین تهدیدها در مکانهای ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه عبارتاند از:
کریزی و خاکب ادر ررری
حهای حفاظت از ساحل ،خا 
-1از دست دادن رخنمونهای زمینشناختی با دفن آنها زیر طر 
کردن یا توسعه ساختوسازها
شهای زیاد
تکاری در پوشش گیاهی به دلیل رطوبت و بار 
نشناختی از طریق دس 
-2از دست دادن رخنمونهای زمی 
یها از طریق زا یراک ندعم
-3نابودی منابع تجدید ناپذیر مثل غارها ،یا منابع محدود فسیلها یا کان 

نداعم هلمج      

گرانیت کالردشت
ی ،از طری ققق اج یار
-4آسیب رساندن به صورتها یا فرایندهای ژئومرفولوژی یا ی ی

حهاای حفا  یلحاس زا تظ یا    
طرح ح

حهای مدیریت رودخانهها
طر 
-5به علت عدم آگاهی در سطوح مختلف مدیریتی ،تخریب و تهدید به روشهای دیگ یدپ هجوتم زین یر دددددددددههاای
شهاای تخریب
ن رو 
میراث زمینشناختی میشود .برای مثال یکی از این ن

ناآگاهانههه ،اس دافت هه از مکانننهاای می ثار

زمینشناختی در امر نظامی و برگزاری رزمای 
شهاست ( )Nekuei Sadri, 2008: p.10یکی از این نمون ننههاا تخریب
غار اسپهبد خورشید در سواد کوه است .طبق گزارش گرو غار نوردی و سنگ نوردی استان اص لاس رد ناهف
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با انجام خاکبرداری غیر مجاز و استفاده از دژ غار اسپهبد خورشید و محوطه اطراف برای میدان تیر ،رونددد تخریب
این دژ به شدت ادامه دارد.
نتیجهگیری
ژئوتورسیم راهی برای حفظ چشماندازها و ذخایر طبیعی است و با گس صتقا یربراک داجیا تاناکما نآ شرت ا ید      
شهاای بس رای
یرغم چال 
یشود عل 
برای چشماندازهای طبیعی و در نتیجه اعتبارات الزم در جهت حفظ آنها فراهم م 
یتوان
زیاد فرا روی ژئوتورسیم ،طبیعت ایران چنان سفره زیبایی در مقابل ما گسترانیده است که با مدیریت صحیح م 
از آن حداکثر استفاده را برد .ژئوتورسیم در ایران در آغاز راه است .ن اهنت ه    س امزا نننهاای دولت هک ی    س امزا نننهاای
خصوصی نیز برداشتی سطحی از فعالیتهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی دارند و هنوز آثار اقت اص ددی و اجتماعععی و
فرهنگ وکا هعسوت زا یشان ی یسروتوئژ و مسیروت مممممممم ممممم در کشرو    ک ما ًالًالًالًال شناس سا هدشن ییا تتتتت ت
ت( Nekuei Sadri,
 .)2008:p.49کشور ایران فرصتی عالی برای برنامهریزی و توسعه صنعت پایدار ژئوتوریسم همراه با منافع اقت یداص
ی ،راهنمای ییان ،کارشناساننن س امزا نننهاای
و اجتماعی آن را دارد .توسعه ژئوتوریسم ایران در گرو آموزش اف لحم دار یی یی
یشودد در سا لللهاای آینده
مربوط و ایجاد تحول در تصور عمومی و عزم مل رادمتسایس ی ا تسا ن  .... ...پ پپیشبین ننی م مم 
ژئوتورسیم در کشور جزء واحدهای درسی در دانشگاهها و رشتههای مقاطع مختلف تدریس شود ،ژئوتورسیم هن زو
یماندههانددد .آیندهه
در آغاز راه است مکانهای زیادی وجود دارند که برای شناس یا ی زونه یفرعم و      ناش تخان ههه باقق 
ژئوتورسیم و فلسفه پژوهشی آتی آن در کاوشهای بیشتر درباره پدیدههاای مرب نآ یناسنا و یعیبط مولع هب طو   
خالصه م 
یهای دولت زا تیامح لیبق زا ی
یشود ()Ibid؛ و سیاستگذار 

  

ی ،ملزممم شد و تلود ن
 شخب خ صوص ییییی ییییی

دانشگاهها برای اعمال روشهای جدید حفاظتی و پژوهش پیشرفته ،تعامل و هم یاری چند جانبه سیاسی بین نهادها
و تصمیم گیران ،رسیدگی به اوضاع نامناسب گردشگری مثل جادههای منتهی به حوالی مکانهای طبیعی ،اس ادخت ممم و
آموزش افراد و کارشناسان بهعنوان پلیس جهانگرد.
ژئوتوريسم كه در مطالعات اخير محققان «گردشگري زمين شناسي» ناميده شده است به مفهوم بازديد و بهره ب رادر ييي
ش داشتههه و
از جاذبههاي زمين شناسي بدون لطمه زدن به طبيعت معني شده كه مفهومي فراگيرتر و گستردهتررر از پيش ش
ن شناس ييي كههه كي ييي از مهمممترررين آنهاا جاذب ببههااي
یگ ري دد .بازديددد از جاذب ببههااي زمين ن
دامنهي وسيعي را در بر م 
یدهد.
ژئومورفولوژي و زمين شناسي است؛ امروزه يكي از شاخههاي اصلي ژئوتوريسم را تش يك ل م 
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توانمندیهای حوزه خزر و استان مازندران از جنبه ژئوتوریسم است در تحقیق م درو
له یابیز یا   
نظر ساحل شمال به مثابه نگینی در انگشتر ایران مطرح و جلگه ساحلی منطق گنج و هعلاطم دروم ه لللل لللل
منطقه که ساخته دست طبیعت است ،کوهها البرز و توده نفوذی و یخچالهای دائمی علمکوه و گراند ک اج نوینا ده   
یهاا،
یها ،دگرگونن 
یها ،غارها ،معادن ،شکستگ 
چالوس ،کوهستانها ،پرتگاهها .مناطق اتشفشانی دماوند ،چین خوردگ 
ی ،محلی..
ماگماتیسم( .)Darvish Zadeh, 1884: p.22رخنمونهای برشی جادهها ،آبش د اهرا ررریاچ چچههاا م ممای داخلی ی
ش،
موقعیت نسبی ،مختصات جغرافیایی ،ارتفاع ،نحوه پیدایش پدیدهها ،توصیف شکل ،ساختار مورفولوژیکی فرس یا ش ش
ت،
ت ،وض ظافح تیع تت تت
دینامیک ،سن و وابستگی و در جنبههای کاربردی در زمینه کشاورزی ،دسترسی سطح ج یباذ ت ت
کاربری فعلی ،ارتباطات زیرساختها ،برخوردها ،وضعیت قانونی بررسی م ممیگ در د .اس ات ننن مازند ار ننن از مهمممترررين

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 5931
 20فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ک چالههه ي زميننن
مناطق ايران به لحاظ توسعه ژئوتوريسم است چرا كه در شمال خود درياي زيباي مازندران کههه يک ک
شناسي است و در جنوب خود رشته کوههاي سر به فلک کشيده البرز و درههاي شگفت آوري كههه هررر ي ككك ميداننن
ت
مطالعات وسيع محققان است .رشته كوه البرز كه به صورت ديواري جلگههاي كن را هه در اي ييي مازند ار ننن را از قسمت ت
داخلي ايران جدا نموده ،نتيجه حركات كوه زا يي دوران سوم زمين شناسي (كوه زا يي آلپي) است و فرس يا ششش اواخررر
دوران سوم و دوران چهارم زمين شناسي تغ يي رات زيادي در آن به وجود آورده است .طبقات رسوبي دورانهااي اول
و دوم زمين شناسي به ويژه آهكهاي دوره ژوراس كي

با ضخامت قابل مالحظه خودد در ژئوس انيلكن للل البرززز بررر اثررر

حركات دروني زمين در دوران سوم درهم ريخته ،باال آمده و مرتفع شدهاند؛ سپس انفجارهاي ناش ييي از آتشفشانننهاا
ل ت هجو ييي
در مخروط آتشفشاني دماوند به منتهي درجه شدت خود رسيده و ارتفاع چين خوردگيها را به ميزان قابل ل
ت .رودخانههه باا قدرت ت
ت
افزايش داده و عوامل فرسايش؛ شمال ارتفاعات البرز را به شدت مورد تخريب قرار داده است ت
زياد ،طبقات با مقاومت كم را شكافته و برشهاي عمودي بر بدنه كوهها وارد ساختهاند .بررر اثررر فرس يا ششش تخريب ييي ،
رودخانهها رسوبات زيادي با خود به جلگههاي مازندران آورده و فرسايش ساختماني را انجام دادهاند .جلگههه كن را ه ه
ت .بقا اي ييي چيننن
ت درياا است ت
اي درياي مازندران؛ سرزمين هاللي شكل همواري است كه شيب آن از كوه ها به سمت ت
خوردگيهاي دوران سوم در كوه پايههاي مازندران؛ شاهدها يي از بقاياي آبرفتهاي قديمي ،كوهس ات ننن را بههه جلگههه
یريزنددد .از پديدددههااي
یدهد و رودهاي متعددي سطح جلگه را شيار داده با شاخههاي ف اوار ننن بههه درياا می ی
ارتباط م 
چشمگير اين جلگه وجود كي

رشته تپههاي ماسه اي ساحلي است كه سدي طبيعي و كم ارتفاع بين دريا و جلگه به

وجود آورده است.
لهاا،
منطقه مورد مطالعه شامل گونههای گردشگری از نظر موضوع گردشگری دریایی ،فرهنگی ،کوهستانهاا ،جنگل ل
ش ،اقل للیم ،آبهاای
غار نوردی ،چشماندازهای کشاورزی ،شکار و صید ،فضاهای صنعتی و معدنی ،سالمت و آس یا ش ش
گرم معدنی و بهطورکلی تمامی جاذبههای طبیعی و پتانسیلهای موجود که انسان میتواند بهمنظور شناخت و معرفی
ت،
جهت رسیدن به توسعه پایدار و نقش ژئوتورسیم در ایجاد اشتغال و کسب درآمد ،چگونگی گس عنص نیا شرت تتت تتت
ظرفیت پذیری منطقه مورد مطالعه و تأثیر آن در چشماندازها با رویکرد حفظ محیط زیست و عد یغت م ی و ر

تلاخد    

یگردد.
انسان در بر هم زدن چهره زمین تأکید م 
راهکارها
لهای مصنوعی :بهعنوان مثال ب  هب هجوت ا در دص
 -1فروش آثار هنری ژئوتوریستی و فسی 

یالاب       روستانش ششینی و

یتوانند بهههجاای
پراکنده بودن روستاها در منطقه مورد مطالعه و افزایش بیکاری بویژه در سا لللهاای اخی رم ر د  م م ییی ییی
برداشت فسیل واقعی از ژئو سایتها نمونه مصنوعی و ساخته شده و انواع صنایع دس نیامن یرادیرخ ار یت دد ددددد؛ و از
این رو آموزش صنایع دستی در ایجاد درامد برای روستاییان بسیار موثر بود سبب اجیا  د و لاغتشا 

زفا ا مارد شی د      

یگردد
م
نگردشگری :ژئوتورسیم عالوه بر مزایایی که از نظر درآمدزاایی مس و میقت غیرمس میقت بهههواسطههه
 -2راهنمایان زمی 
جذب گردشگر دارد در ایجاد اشتغال بین دانش آموختگان علوم زمین ،همچن ننین س راد قطانم نانکا ا یدپ ی دددددددههاای
زمینشناسی بسیار مؤثر است .ایجاد مشاغل جدید با عنوان راهنمایان زمینگردشگری و نگهبانان زمینشناسی از این

21 ...ژئوتوریسم استان مازندران

 همچن ننین آش ان، راهنمای تور زمینشناسی کارشناسی است که با گذراندن دورههای مخصوص گردش رگ ییی.جملهاند
 نگهبانان زمینشناسی کارشناسانی هس دنت.یگیرد
 بودن با پدیدههای ژئومورفیک در خدمت تورهای گردشگری قرار م
 که در محل ژئو پارک مستقر م
.)Nekouyi Sadr & Haj Alilo, 2010( یشوند
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