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 چکيده
های گذار در اقتصاد جهاني پذیرفته شده است. در این ميان، ژئوتوریسم یکي از نگرشة مهم و تأثيرامروزه صنعت گردشگری به عنوان یك مقول 

هد دهر چيزی که به آن ارزش دیدن مي های طبيعي و انساني یك منطقه وتمامي ویژگياست که توریسم اشکال اراضي ئوژهای جاذبه ةتازه در ارائ

شامل مي ضيظ ظرفيت و توانمندیهمواره به دنبال معرفي و حف شود؛را  شکال ارا شگری ا ستان  ،ست. پالیای بجستانا های گرد در جنوب غرب ا

ی گناباد، فردوس و بجستان واقع شده و هاشهرستانآباد و بردسکن و همچنين غرب و شمال غرب ی خليلهاشهرستانخراسان رضوی و در جنوب 

سد از ارزش و توانمنبه نظر مي ست.ر سبي برخوردار ا شگری منا صيفي دی گرد ستفاده از داده-این پژوهش به روش تو صل ازتحليلي و با ا  های حا

سمش پرالونگ، قگيری از روبازدیدهای ميداني و بهره شان ميابليت ژئومورفوتوری ست. نتایج ن ستان را مورد ارزیابي قرار داده ا هد که دي پالیای بج

بوده که بيانگر ارزش متوسط گردشگری این پالیای نمکي است. بيشترین امتياز مربوط  45/0ارزش کل ميزان توانمندی گردشگری پالیای بجستان 

وری، بيانگر کم بودن توانمندی وری و کيفيت بهرهاساات. محاساابة ميزان ارزش بهره 47/0ي با و ارزش علم 55/0اقتصااادی با -به ارزش اجتماعي

 وری پالیای بجستان است.ميزان بهره

 

 .    ژئوتوریسم، پالیا، روش پرالونگ، جاذبه های گردشگری، بجستان :کليدی گانواژ

 

 مقدمه

شناسي و عالقه به رویدادهای زمين ،در چند سال اخير

ظت از  فا به عنوان ابزاری برای ح عه ژئوتوریسااام  توسااا

ته اسااات.های زمين ميراث یاف خه از  افزایش  این شاااا

ای نو و بدیع در تبليغات امروزه به عنوان واژه ،گردشاااگری

. ژئوتوریساام ]5[خورد گردشااگری کشااورها به چشاام مي

ید جد ةیك پدید شناسي است و به عنوانگردشگری زمين

 . ]20[جهاني در حال ظهور است 

ریزی صحيح و با درنظرگيری اصول ژئوتوریسم با برنامه

محيطي، منافع اقتصاااادی و رفاه حفاظت پایدار زیسااات

 زمانهم طوربهجامعه، در بساااياری از نقاط مفتله جهان 

. گذارديمای را برای توساااعه جامعه در اختيار زمينه بالقوه

ستي صنعت ژئوت ضوعات توری سایي مو شنا شامل  سم  وری

شم سازی برای چ سير ميراث زمين زمين، بازار اندازها و تف

باشااد که از سااال ساااختي یك منطقه با نگرش پایدار مي

                                                           

 

شده  1980 سم افزوده  صنعت توری ست  در جهان بر فهر

 . ]19[است 

رابطة مسااائل ژئومورفولوژیکي با گردشااگری، هنگامي 

ساااز و مزمة اخالق زميني را زمينه مطرح شااد که لپوپولد،

در این ميان،  .]23[اخالق خدمات گردشاااگری دانسااات 

ضي شکال ارا سرمایه ا شگری ژئومورفولوژیکي یا   هایگرد

صاااورت اشاااکال و فرآیندهای ، به]25[ژئومورفولوژیکي 

شوند که براساس درک انسان از ژئومورفولوژیکي تعریه مي

سي، تاریفي وميني، زعوامل تأثيرگذار ژئومورفولوژیک  شنا

-شاااناختي، علمي، فرهنگيدارای ارزش زیبایياجتماعي، 

. تغييرات و ]26[اقتصاااادی هساااتند -تاریفي و اجتماعي

اشاااکال تحومت دروني و بيروني زمين، موجب تشاااکيل 

و به آنها  ]16[شااده که جنبة گردشااگری داشااته  اراضااي

 . ]24[گویند مي12های ژئومورفولوژیکيمکان

1 - Geomorphologic site 
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در چند سااال گذشااته، این موضااوا در قالب بررسااي 

های مورفوژنتيك در ارتباط با مساااائل عملکرد سااايساااتم

 . ]16[گردشگری، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است 

نابع طبيعي و همچنين  یب محيط زیساااات و م تفر

 ةافزایش فشار صنعتي و اقتصادی بر زندگي انسان، بر انگيز

ير ثأطبيعت و عوارض طبيعي تبشااار برای زندگي در ميان 

شت سزایي گذا شگری محيط هبه  ضا را برای گرد  هایو تقا

همين حجم  شااناختي افزایش داده اساات.طبيعي و زمين

سسات و مسپومن گردشگری ؤتقاضا باعث شده است تا م

ها در کنار خدمات مطلوب گردشگری نيز در ارائه این جاذبه

ولين گام در ژئوتوریسم، مبادرت ورزند. در این شرایط، باید ا

عرفي ارزش م تي یااك شاااناااخاات و  علمي و ذا هااای 

شد تا سایت با شده و  ژئومورفو شناخته  شگران  برای گرد

مسااپله حفاظت، شاارایط زیرساااختي و توجه به  ضاامن

ها را فراهم آورد. خدماتي گردشااگری برای ژئومورفوسااایت

در واقع باید گفت که ژئوتوریساام نوین به شااناخت ارزش 

ضيو حفاظتي علمي  شکال ارا ست و  ا اهميت زیادی قائل ا

شگری را منوط به بهبود ارزشارزش های علمي و های گرد

 . ]1[داند حفاظتي مي

ر ارزیابي های متعددی دگذشاااته تالش ةدر طي ده

فياات  ي يراثک لياات  هااایم ب کي و قااا ی لوژ فو مور ئو ژ

صورت  هایهجنبهای گردشگری از ژئومورفوسایت مفتله 

های له مهم در ارزیابي مکانپ، اما مسااا]27[گرفته اسااات 

ژئومورفولوژیك این اسااات که تهيه ساااياهه عالی، علمي، 

ئه طرحتعيين شااااخ  هایي در مورد های حفاظتي و ارا

کانچگونگي بهره ند بر های مورد نظر نميبرداری از م توا

 هایيچنين طرح علمي و عيني باشااد.های مبنای شاااخ 

که در این طرح هد بود مگر این  های موف، نفوا يار ها مع

ند ند منعکس کن که بتوا ماعي ارزش ةدیگری  های اجت

های کارشاااناساااي ندانشااامندان علوم زمين، نظر گروهمد

صميم سازان، مقامات دولتي و محافظان منابع طبيعي( و ت

ها . در چنين صورتي، این طرحشودلحاظ  ،عموم مردم باشد

مقبوليت اجتماعي نتایج مفيدی خواهد داشاات  با پشااتوانه

]13[ . 

ها در و ارزش گردشااگری آن اشااکال اراضاايدر زمينة 

شده جهان، پژوهش شور انجام  هایي در داخل و خارج از ک

 "ژئوتوریسم"( در کتاب خود با عنوان2004است. تورتلوت ن

شاره  شگری ا سعة گرد شکال ژئومورفولوژی در تو به نقش ا

های آب گرم به نقش چشمه ي پژوهشگرانبرخکرده است، 

به نقش مفاطرات  ،]28[های گردشااگری در ایجاد فرصاات

به مفهوم ، ]18[ن ژئومورفولوژیکي بر آساااایش گردشاااگرا

 . ]15[اند های آنها، پرداختهها و جاذبهژئومورفوسایت

شي سایت در پژوه سيلوریتيس ژئومورفو های ژئوپارک 

های علمي، ارزشو  ارزیابي ،یونان بر اسااااس شاااش معيار

فا یتح يك  ظتي و گردشاااگری هر ژئومورفوساااا به تفک

برای پارک ملي پيرنه فرانسه یك مدل  .]21[ شدمشف  

شگری تعریه و ارزیابي در قالب ارزش  های مدیریتي و گرد

 بر اساس. شداز این منظر ارزیابي  ژئومورفوسایت 30د تعدا

ها و نهادها در حفاظت و که سااازمان شاادپيشاانهاد نتایج 

کرده و همچنين معرفي پارک ملي بيش از گذشااته تالش 

یفچالي نيز مطالعات گسااترده صااورت درباره عوارض غير

 اشکال اراضي. در بيشتر این مطالعات به معرفي ]22[گيرد 

ژئومورفولوژیك پرداخته شااده اساات که جاذبة گردشااگری 

 اند. بوده

منطقه حفاظت شااده ( اکوتوریساام 1381فاني ثاني ن 

داران در اسااتان مازندران را مورد بررسااي قرار داد خشااکه

کاران. ]8[ ماني و هم نام 1385ن رح با  ( پژوهشاااي را 

 . ]3[اند دادهژئوتوریسم کوه سوخته اميدیه ارائه 

های ( ژئوتوریسااام را یکي از رشاااته1385پور نرحيم

های تفصااصااي اکوتوریساام دانسااته که به معرفي پدیده

کاني  زمين یت م با حفظ هو به گردشاااگران  ناساااي  شااا

ند ن]4[پردازد مي هارو ندی( 1387. ب ژئوتوریساااتي  توانم

و  کردتجزیه و تحليل  AHPاساااتان لرساااتان را با مدل 

. ]2[دریاچه گهر را به عنوان ژئو پارک معرفي نموده اساات 

های ژئوتوریستي استان کردستان ( توان1388قادری زاده ن

به روش  نهمSWOT را  عه و په طال ندی قرار داده ورد م ب

( نيز در تحقيقي مشابه 1389. شایان و همکاران ن]9[است 

یابي  در به ارز فارس  تان  تان داراب در اسااا شاااهرسااا

براسااس اشاکال اراضاي ي های ژئومورفوتوریسامتوانمندی

سایتبندی و ارزشروش پرالونگ، به طبقه -گذاری ژئوموفو

( 1389مفتاری ن. ]6[های منطقه مورد مطالعه پرداختند 

 ،بریز آسياب خرابه به روش پرالونگحوضه آدر تحقيقي در 

سم پرداخته ةبه بررسي رابط  مسائل ژئومورفولوژیك با توری

 . ]12[است 
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ي منطقه ارسباران را مئوتوریسژ( توان 1390محسني ن

لعه ( به مطا1390. صاافدرزاده ن]10[اساات بررسااي کرده 

د خداآفرین های ارس و سي کنارهمهای ژئوتوریستوانمندی

. مقصودی و همکاران ]7[ پرداخته است از جانانلو تا خمارلو

سایت( با هدف مکان1390ن سایي یابي ژئومورفو شنا ها به 

در  AHPمناط، مسااتعد ژئومورفوتوریساام با اسااتفاده از 

نتایج نشااان داد در این منطقه  اند.مرنجاب پرداخته منطقة

تار،  32000از مجموا  تار دارای  1/32هک ندیهک  توانم

به نسااابت  3/8، زیاد با قابليت  5/8زیاد، و هکتار  هکتار 

ي برخوردارند های ژئومورفوتوریسااامتوانمندی متوساااط از

به بررساااي1391یماني و همکاران ن. ]14[  هایقابليّت ( 

سااايمره و  ةمنطقدو  هایژئومورفوساااایت ژئوتوریسااامي

گان ته روشبه  هرمز نگ پرداخ به پرالو جاذ های و وجود 

تاني، فرهنگي و ورزشاااي را علت   باسااا تاریفي،  طبيعي، 

یادهای توانمندی نه گردشاااگری در ز ناط،  در زمي این م

 .]16[ انددانسته

پالیای بجساااتان با برخورداری از شااارایط مناساااب 

جغرافيایي، یکي از مناط، مسااتعد گردشااگری اساات که 

ضي شکال ارا ست. پالیای  ا متنوعي را در خود جای داده ا

مل دروني و  تأثيرپذیری از عوا با  بجساااتان در گذر زمان 

بيروني دچار تغييراتي شااده اساات. این تحومت، اشااکال 

 کهفردی را به وجود آورده اساات ژئومورفولوژیکي منحصاارب

جه ندیبوده و  درخور تو را ی گردشاااگر خوبهای توانم

، بررسااي مطالعههدف از این  ،بنابراین. ایجاد نموده اساات

اشکال زمين گردشگری این پالیا و ارزیابي ميزان توانمندی 

 .گردشگری آن است

   

 هامواد و روش

 مورد مطالعه منطقه

عاتي تان در جنوب غرب محدوده مطال ، پالیای بجسااا

از  جزئي این منطقه(. 1نشکل  استاستان خراسان رضوی 

های تکتونيکي حد  مرکزی محساااوب ایران رساااوبي-وا

 شااکل به فوقاني کرتاسااه های آهکيد. ساانگشااومي

 و دارد منطقه رخنمون از مفتلفي هایبفش در سازصفره

نایت حاوی به طور عمده کار یتکلساااي و کال  هایرودا

سکلتي  هاسنگ این. است آهکي شيل از هایيمیهو بين ا

 با رنگ قرمز هایشااايل روی بر یك مرز مشاااف  با

 .]14[قرار دارد  های تبفيریمیهبين

سااطوح  وروجود اشااکالي همانند مفروط نمکي در مجا

های و دریاچه  های نمکيهایي همچون چشمهنمکي، پدیده

ند  عال بودن فرآی يان از ف یای نمکي، ب فرساااایش در پال

 بجستان در گذشته و حال دارد.

ست دوره به مربوط موجود سازندهای  و پرکامبرین ا

شيل، ست نمکي گنبدهای و فيليت شامل  سازندهایا  . 

ست تيره دولوميت و شامل آهك اول دوران  در که رنگ ا

 دوران و سازندهای دارند منطقه گسترش شمالي ارتفاعات

سه از دوم سيكنشيل  و سنگما  هایآهك و گچ(، ژورا

سهن دارهيپوریت شده (تحتاني کرتا شکيل  ست ت  در و ا

 سازندهای دوران. دارند رخنمون حوضه جنوبي هایبلندی

 است شده تشکيل آندزیت و ماسه کنگلومرا، مارن، از سوم

د شااونمي دیده منطقه جنوبي و شاامالي ارتفاعات در و

]11[ . 

خصوص نمك، یکي از های تفریبي و تبفيری بهرسوب

مؤثر در شاااکاال یش اشاااکااال عواماال  پياادا گيری و 

نظر ژئومورفو بوده و از  نمکي  ین پالیااای  لوژیکي در ا

 .]14[ شناسي، دارای اهميت است رسوب

برای  اسااات. تحليلي-توصااايفي نوا از پژوهش این

های بررساااي از مورد نياز هایداده و اطالعات آوریجمع

 است. شده استفاده ميداني مطالعات و ایاسنادی کتابفانه

شناسایي  پالیای بجستان، کارت ژئوتوریسمي برای ارزیابي

کان اسااات. برای تعيين  شاااده تنظيم ژئوموفولوژیك م

ندی ناس  15از  های ژئوتوریسااامي منطقهتوانم کارشااا

شگری شنا به منطقه، نظرخواهي گرد به  تحقي، و کارت آ

برای  کارت تحقي،تکميل  از پس اساات. شااده ارائه هاآن

پرالونگ  مدل از گردشاااگری، های زمينتوانمندی تعيين

 است. شده استفاده

شکيل و در مدل پرالونگ پدیده ساس چگونگي ت ها بر ا

شااوند. بر اساااس این مدل، ميزان گذاری ميماهيت ارزش

شکال زمين ژئومورفولوژیکي از  شگری یك ا توانمندی گرد

ظاهری، علمي، بایي  به نزی هار جن تاریفي و -فرهنگي چ

 شود.اقتصادی( بررسي مي -اجتماعي
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 (1392پور، موقعيت پالیای بجستان در استان خراسان رضوی و ایران نحسين -1شکل 

 

یك از شااااخ  خاصاااي برای تعيين ارزش هر  های 

، ژئومورفولوژیکي اشکال زمينهای ظرفيت گردشگری جنبه

 -تاریفي و اجتماعي -مانند زیبایي ظاهری، علمي، فرهنگي

ضعيتي، ميزان  ست. در چنين و شده ا شف   صادی م اقت

، عبارت از ميانگين شااکل زمينتوانمندی گردشااگری یك 

مذکور بوده و  هار شااااخ   مكچ طه به ک يان  ، 1 راب ب

 شود:مي

 

 (1ن
 -اقتصادی+ ارزش فرهنگي -نارزش اجتماعي= ارزش گردشگری

 تاریفي+ ارزش علمي+ ارزش زیبایي ظاهری(
 

ظاهری:  بایی  یك ارزش زی ظاهری  بایي  ارزش زی

های دیدني و تماشاااایي ژئومورفولوژیکي به جنبهرخنمون 

و  2 هذاتي آن وابساااته اسااات. این ارزش بر اسااااس رابط

 شود:محاسبه مي 1اساس جدول  امتيازها بر

 

 (2ن
+ 2+ امتياز بند 1نامتياز بند = امتياز کل ارزش زیبایي ظاهری 

 5( تقسيم بر 5+ امتياز بند 4+ امتياز بند 3امتياز بند 
 

می:  ل ع مي ارزش  ل ع ي اشااااکااال اراضااااارزش 

يابي،  ژئومورفولوژیکي بر هایي همچون کم يار اسااااس مع

برخورداری از جغرافيااای دیرینااه و  جااایگاااه آموزشاااي،

ست سنجيده ميزی شود. این ارزش بر طب، رابطه محيطي 

 شود:محاسبه مي 2آن بر اساس جدول  و امتياز 3

 

 ( 3ن
+ نامتياز بند 2+ امتياز بند 1نامتياز بند  =امتياز کل ارزش علمي

ند 5/0×3 ياز ب ند 5/0×4( + نامت ياز ب ند 5( + امت ياز ب ( 6+ امت

 5بر تقسيم 
 

تاریخی : در ارزیااابي توانمناادی فرهنگی -ارزش 

به -تاریفي های هنری، آداب و رساااوم فرهنگي بر جن

این  د.شااوفرهنگي رایج در مکان ژئومورفولوژیکي تکيه مي

محاسااابه  3جدول در آن  و امتياز 4رابطه ارزش به کمك 

 شود:مي

 

 (4ن

+ 1نامتياز بند  =امتياز کل ارزش تاریفي ااااا فرهنگي 

( 5+ امتياز بند 4+امتياز بند 3(+ امتياز بند 2×2نامتياز بند 

 6تقسيم بر
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 ]24[ژئومورفولوژی  رملندفُمعيار و امتيازدهي در ميزان ارزش زیبایي ظاهری  -1جدول 

 امتياز 

0 25/0 5/0 75/0 1 

      معيار

 >6 4.5.6 3یا 2 1 - تعداد نقاط دیدني
 >500 200-500 50-200 <50 - متوسط فاصله تا نقاط دیدني بر حسب متر

 بسيار بزرگ بزرگ متوسط کوچك - مساحت بر حسب کيلومتر مربع

 بسيار بلند بلند متوسط کم صفر ارتفاا

 های متضادرنگ - های گوناگونرنگ - های مشابهرنگ ها با محيط اطرافتباین رنگ

 

 ]24[معيار و امتيازدهي در ميزان ارزش علمي لندفرم ژئومورفولوژی  -2جدول 

 ازيامت      

0 25/0 5/0 75/0 1 

      معيار

 خيلي زیاد زیاد متوسط کم - جذابيت از نظر جغرافيای دیرینه

 خيلي زیاد زیاد متوسط کم صفر های تجسميویژگي

 >90 90-50 20-50 <25 - ناحيه(مساحت ننسبت به کل 

 نظيربي 2-1 4-3 7-5 >7 کميابي

 تفریب شده وضعيت مکان
به شدت تفریب 

 شده

تفریب در حد 

 متوسط

اندکي تفریب 

 شده

بدون هرگونه 

 دستکاری

محيطي ندیناميك جذابيت زیست

 طبيعي(
 خيلي زیاد زیاد متوسط کم صفر

 

ماعی ندی اقتصااادی: -ارزش اجت یابي توانم در ارز

ماعي به ویژگي-اجت بل بهرهاقتصاااادی  قا برداری و های 

توجه  آفریني آن در زمينة گردشاااگری شاااکل زمينکار

جدول در آن و امتياز  5ارزش بر طب، رابطه  شااود. اینمي

 شود:محاسبه مي 4
 

 (5ن
+ امتياز 1نامتياز بند= اقتصادی  -امتياز کل ارزش اجتماعي 

 5( تقسيم بر 5+ امتياز بند4+ امتياز بند3+ امتياز بند2بند

 

هرها ب ميزان  ندی  م ن توا بی  یا کا رز  وری اشاا

وری ارزیااابي توانمناادی ميزان بهره ژئومورفولوژیکی:

لندفرم ژئومورفولوژیکي شااامل دو قساامت بوده و همانند 

هایي برای ارزیابي توانمندی گردشااگری، معيارها و مقياس

امتيازدهي هر یك از اجزا مشاااف  شاااده اسااات. بر این 

های ميزان وری با مشاافصااهاساااس، توانمندی ميزان بهره

شود: وری بيان ميبهره( Y( و کيفيت نمفتصه Xنمفتصه 

 وری؛ ارزش کيفيت(.وری= نارزش ميزان بهرهارزش بهره

ضایي  وری:ميزان ارزش بهره ستفادة ف بيانگر ميزان ا

ندفرم ژئومورفولوژیکي اساااات. ارزش ميزا ماني از ل ن و ز

طه بهره ياز 6وری از راب دسااات به 5جدول  در آن و امت

 آید.مي

 

 (6ن
کل ميزان بهره ندن= وریارزش  ياز ب ند 1امت ياز ب + 2+ امت

 4( تقسيم بر 4+ امتياز بند 3بند امتياز
 

ستفاده از چهار  وری:کيفيت بهره ساس چگونگي ا بر ا

سبه مي شود. معيار گردشگری لندفرم ژئومورفولوژیکي محا

 6و امتياز آن بر اساااس جدول  7وری از رابطه کيفيت بهره

 آید.دست مي به

 

 (7ن
+ 3+ امتياز بند2+ امتياز بند1نامتياز بند= وریکيفيت بهره

 4( تقسيم بر 4امتياز بند
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 ]24[ معيار و امتيازدهي در ميزان ارزش تاریفي ا فرهنگي لندفرم ژئومورفولوژی -3جدول 
 امتياز 

0 25/0 5/0 75/0 1 

      معيار

 بسيار شدید شدید متوسط ضعيه بدون تعل، خاطر های فرهنگي و تاریفيجنبه

 >20 21-50 6-20 1-5 صفر مناظر پيکر نگاری

های تاریفي و جنبه

 شناسانهباستان
 بسيار زیاد زیاد متوسط ضعيه بدون هرگونه اثر یا ابنيه

 خيلي زیاد زیاد متوسط ضعيه صفر های مذهبي و معنویجنبه

 حداقل هر سال یکبار - گاهگاهي - هرگز رخدادهای هنری و فرهنگي

 

 ]24[معيار و امتيازدهي در ميزان ارزش اجتماعي ا اقتصادی لندفرم ژئومورفولوژی  -4جدول 

 
 امتياز

0 25/0 5/0 75/0 1 

      معيار

 قابليت دسترسي
با فاصله بيش از یك 

 کيلومتری از مسير

با فاصله کمتر از 

یك کيلومتری از 

 مسير

از طری، جاده 

 محلي

ای با از طری، جاده

 ایاهميت منطقه

ای با از طری، جاده

 اهميت ملي

 کنترل نشده غيرقابل کنترل مفاطرات طبيعي
تا حدودی کنترل 

 شده
 بدون خطر های اختياریکنترل

تعداد بازدید کنندگان در 

 هر سال
 نفر 100000-10 <10000

هزار  500-100

 نفر
 >1000000 هزار نفر  500-م  1

 بدون حفاظت نامحدود - محدود کامل تمهيدات حفاظتي سطح

 الملليبين ملي ایمنطقه محلي - :جذابيت5بند 

 

 یافته های تحقيق

بازدیدهای  از اساااتفاده با و پرالونگ مدل براسااااس

سایي برگه ميداني،  شد مطالعه تکميل مورد لندفرم شنا

 شااايوه زایش، لناادفرم، نوا برگااه، این در. (7نجاادول 

 مطالعاتي و زمينه مجاور و اصلي سازندهای ،شناسيسنگ

 شناسيو زمين ژئومورفولوژیکي مطالعات اساس بر لندفرم،

 خدمات گردشاااگری نيز خصاااوص در. شاااد مشااافّ 

 های اطراف و زمينهدسترسي، کاربری گردشگری، چگونگي

 قرار گرفت. توجه گردشگری مورد

 

 

 ]24[وری لندفرم ژئومورفولوژی معيار و امتيازدهي در ميزان ارزش بهره -5جدول 

 
 امتياز

0 25/0 5/0 75/0 1 

      معيار

 >10 6-10 1-5 <1 0 مساحت مورد استفاده نهکتار(

 >6 6-10 5-9 1 صفر هاتعداد زیر ساخت

 271-360 181-270 91-180 1-90 - نروز(اسکان فصلي 

 >9  9تا  7  6تا  3 <3 صفر اسکان روزانه نساعت(
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 وری لندفرم ژئومورفولوژیمعيار و امتيازدهي در ميزان کيفيت بهره -6جدول 

 
 امتياز

0 25/0 5/0 75/0 1 

      معيار

 استفاده از زیبایي ظاهری
بدون هر گونه 

 تبليغات

و یك اقدام حمایتي 

 معرفي یك محصول

یك اقدام حمایتي و 

 معرفي چند محصول

چندین اقدام حمایتي 

 و معرفي یك محصول

چندین اقدام حمایتي 

 و معرفي چند محصول

 استفاده از ارزش علمي
بدون هر گونه 

 امکان آموزشي

یك اقدام حمایتي و 

 معرفي یك محصول

یك اقدام حمایتي و 

 معرفي چند محصول

حمایتي چندین اقدام 

 و معرفي یك محصول

چندین اقدام حمایتي 

 و معرفي چند محصول

 استفاده از ارزش فرهنگي
بدون هرگونه 

 امکان آموزشي

یك اقدام حمایتي و 

 معرفي یك محصول

یك اقدام حمایتي و 

 معرفي چند محصول

چندین اقدام حمایتي 

 و معرفي یك محصول

چندین اقدام حمایتي 

 و معرفي چند محصول

 استفاده از ارزش اقتصادی ننفر(
بدون 

 بازدیدکننده
5000> 20000-5000 

تا  20001بين 

 نفر 100000
 نفر 100000بيش از 

 

در این پژوهش بر اسااااس جداول امتيازی و روابط هر 

 گردشگری پالیای بجستان مشف  شد ها، ارزشیك از آن

عد ازدر  .(8جدول ن در نظر گرفتن چهار  روش پرالونگ، ب

ژئومورفولوژی بر  شکل ارضيمعيار فوق، ارزش گردشگری 

 شود.محاسبه مي 8اساس رابطه 

 

 (8ن
کل ياز  ظاهری+ ارزش علمي+ ارزش = امت بایي  نارزش زی

 4 /تاریفي ا فرهنگي+ ارزش اجتماعي ا اقتصادی( 
 

بر این اساااس، ارزش کل ميزان توانمندی گردشااگری 

تان  یای بجسااا يانگر ارزش متوساااط  45/0پال که ب بوده 

شگری این پالیای نمکي  ستگرد شترین امتياز مربوطا  . بي

با  -به ارزش اجتماعي با  55/0اقتصاااادی  و ارزش علمي 

وری، بيانگر کم وری و کيفيت بهرهاساات .ارزش بهره 47/0

 .استوری پالیای بجستان ان بهرهبودن توانمندی ميز

 

 گيریبحث و نتيجه

های ای نوین اساات که جنبهزمين گردشااگری، رشااته

شگری لندفرم سي ميگرد ند. کهای ژئومورفولوژیکي را برر

کند تا ضااامن حفظ این شااااخة جدید، همواره تالش مي

ری از تفریب این اندازها و جلوگيوضاااعيت طبيعي چشااام

به  به معرفي  قابليتمنابع  های گردشاااگری آنها تبيين و 

این چنين اسااات که امروزه گردشاااگری از جمله  .بپردازد

رود. شاامار ميمنابع درآمدزا برای بسااياری از کشااورها به

س شگری، آتد صادی و فرهنگي گرد سي، اقت سيا وردهای 

موجب شده است که این موضوا رشد قابل توجهي داشته 

شتابان ني شرفت  شد و پي شد. این ر های ریزیازمند برنامهبا

 جدید در زمينه گردشگری است. 

ستاندر  ستان، شهر شرایط متنوا اقليمي، به بج دليل 

های مفتله و بر شااناسااي در زمانژئومورفولوژیکي و زمين

هااای متعاادد اثر فرآیناادهااای دروني و بيروني، لناادفرم

وجود آمده اسااات. به آنژئومورفولوژیکي، از جمله پالیای 

اندازهای گردشاااگری جالبي را فراهم چشااام این اشاااکال

بهکرده تان نيز  ند. پالیای بجسااا جة ا مان و در نتي مرور ز

جا های بسااايار جالبي را از خود بهتأثيرات محيطي، پدیده

شم شته که چ سوب گذا شگری قابل توجهي مح انداز گرد

ندی مي یابي ميزان توانم شاااود. در این پژوهش، برای ارز

بجسااتان از روش پرالونگ بهره گرفته گردشااگری پالیای 

 شد.

در این روش بر اساااس چهار شاااخصااة اصاالي نزیبایي 

تاریفي ماعي-ظاهری، علمي،  که -فرهنگي، اجت تاریفي( 

هر یك نيز دارای زیربندهایي هساااتند، ميزان توانمندی 

صورت که به  شد. به این  شف   ستان م پالیای نمکي بج

ساس هر یك از بندها امتياز خاص تعل، گرف سپس بر ا ت. 

ستهای بهنمره شد. بر این د شف   آمده، ارزیابي نهایي م

ساس، ارزش اجتماعي صادی این پالیا با ميانگين کل -ا اقت

 ها در مدل پرالونگ بيشتر است.( از سایر ارزش55/0ن
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 یای بجستانشناسایي لندفرم ژئومورفولوژیکي پال برگه -7جدول 

 شاخ  شناسه

  موقعيت

 

ی خليل آباد و بردسکن و همچنين غرب و شمال هاشهرستانموقعيت نسبي: در جنوب غرب استان خراسان رضوی و در جنوب 

 ی گناباد، فردوس و بجستانهاشهرستانغرب 

دقيقه 51درجه و 58دقيقه تا 49درجه و 56و  عرض شاااماليدقيقه 18درجه و 35دقيقه تا  45درجه و 33موقعيت جغرافيایي: 

 طول شرقي 

 متر 1050تا  800ارتفاا از سطح دریا : 

 متر 400ارتفاا لندفرم نمتر( :

 ترین مرکز جمعيتي: روستای قاسم آبادنزدیك

 کيلومتر 15و  278فاصله از مرکز استان و شهرستان: 

  ژئومورفولوژی

 

 نحوة زایش: منشائ ساختماني

 های نمکيفرآیندهای غالب: فرآیندهای فرسایش ناشي از بارش باران، آبهای سطحي و چشمه

 سن: دوران کواترنرنپليپوستسن(

سطوح رسي و نمکي، اشکال کفه نمکي ، افکنة نمکي، چشمة نمکي، درة نمکي، های ژئومورفولوژی پالیای  نمکي: مفروطپدیده

 سوزني  نمك –گل کلمي،اشکال ریسه ای

 های ژئومورفولوژیکي اطراف پالیای بجستان : رودخانة و مفروط افکنه قاسم آبادلندفرم

 شناسي: آذرین و سازندهای نپوژنسنگ

 زمينة مطالعاتي: اشکال ژئومورفولوژیکي ناشي از چاله های نپالیا( نمکي

 های تبفيری و تفریبيسازند اصلي: رسوب

 دليچای ،قرمزبامیيسازندهای مجاور: سازندهای بهرام،شمشك ، 

  گردشگری

 الملليای، ملي و بينميزان اهميت: دارای ارزش در سطح منطقه 

 

ا آموزشي: ماگماتيسم، فرسایش، زمين ا زمينمحيطي، طبيعتساخت، زیستزمينة گردشگری: علمي  شناسي و گردی، باستان 

 شناسيرسوب

 ژئومورفولوژی و تحومت محيط اطراف پالیاهای عموم مردم: آشنا کردن مردم با پدیده

 متری از جاده آسفاتة برداسکن و خليل آباد کاشمر 450نحوة دسترسي:  

 خدمات گردشگری: فاقد خدمات و تسهيالت مزم در زمينة توسعة گردشگری 

 نمك در حوالي پالیای بجستانهای پسته و انار، وجود سيلو و معدن استفراج های کشاورزی، باغکاربری اراضي اطراف: زمين 

 

( و زیبایي ظاهری 47/0های علمي با نهمچنين شاخ 

به ( در45/0با ن ند.رت عدی قرار دار تا،  های ب در این راسااا

توان با فراهم نمودن بعضي از زیرساخت های گردشگری مي

ستان، امتياز دیگر  ستان بج شهر ها را نيز بام برد. ارزشدر 

های اقتصااادی ایجاد شااده در این ميان، به دليل فرصاات

توسااط این پالیای نمکي، ارزش اقتصااادی آن بيشااترین 

امتياز را کساااب کرده اسااات. بر این اسااااس راهکارهای 

 گردد:زیرپيشنهاد مي

 صادی جاذبه مورد مطالعه برای ایجاد  ،افزایش ارزش اقت

ساخت سب زیر  کنندگاند برای افزایش تعداد بازدیهای منا

ضمن ایجاد افزایش آوردهمي صادی، منجر به تواند  های اقت

ایجاد تعامالت بيشتر و در نتيجه ارزش اجتماعي این جاذبه 

 را افزایش دهد.

  با توجه به اینکه ارزش علمي جاذبه مورد مطالعه قابل

ارتباطات  یعلمي و برقرار برگزاری ساافرهایتوجه اساات، 

تر با مجامع علمي در راسااتای معرفي منطقه مورد يعوساا
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ساتيد،  طالعه مبادرت نمود تا تأثيرم شجویان و ا ضور دان ح

 .دیده شودعد اقتصادی و اجتماعي نيز بر بُ

 که ميزان ارزش بهره به این جه  يت با تو وری و کيف

اند پيشااانهاد کمتر را کساااب نمودهميزان امتياز وری بهره

های زمين ساااختي این منطقه، زشحفظ ار برایشااود، مي

همچنين با  .برداری خاص تهيه و تدوین گرددمقررات بهره

و  وری، موجب ارتقاء کيفيت بهرهنظارت بر کيفيت اجرا آن

 وری آن شد.افزایش ارزش بهره

تماعي پالیای بجسااتان، جاهميت اقتصااادی و ا با وجود

این امر نشان دهنده اهميت  وری آن پایين است.ارزش بهره

وری با گذاری، در راستای همتراز نمودن ارزش بهرهسرمایه

 باشد.توان اقتصادی آن مي

 
 ،سطوح رسي و نمکي ، ج(های گل کلمينمك سوزني، ب( -ایهای ریسهنمك اله( :های ژئومورفولوژی پالیای نمکي در سطح پالیاپدیده -2شکل 

و ه( چشمه نمکي دریاچه نمکي د( 

 

References  

[1]. Arooji, Hasan (2012). Location of optimal 

tourism geomorphosites with network 

analysis model and their evaluation through 

geomorphotouristic models (Case study: 

Tabas city). MSC thesis, Faculty of 

Geography, University of Tehran. (in farsi) 

[2]. Baharvand, Mehdi (2008). Identification of 

geotourism potentials of Lorestan province 

and ranking of attractions based on AHP 

model. MSC thesis, Islamic Azad University 

and Central Tehran. (in farsi) 

[3]. Rahman, Ali, Ghabishawi, Ali, Siraj, 

Mohammad & Rocky, Abbasgholi (2006). 

Omidieh Burnt Mountain Geotourism. 26th 

Earth Sciences Conference. Geological 

Survey of Iran. 
[4]. Rahim pour, Ali (2001). Geotourism. 

International Bi-Quarterly Journal of Cultural 



  63 برومند                                                                بجستان( یاي: پالی)مطالعه مورد یريمناطق کو یمسيژئوتور هاییسنجش توانمند 

Heritage, Tourism and Hotel Management, 

33: 34-24. 
[5]. Roustaei, Shahram & Bahrami, Zeinab 

(2013). Evaluation of geotouristic capabilities 

of Pol-e Dokhtar wetlands by Peralong 

method. Quarterly Journal of Geography and 

Urban-Regional Planning, 9: 82-69. 
[6]. Shayan, Siavash & Sharifi Kia, Mohammad 

& Zare, Gholamreza (2010). Evaluation of 

geomorphotouristic capabilities of landforms 

based on Pralong method, Case study: Darab 

city. Geographical studies of arid regions, 

first year, 2: 91-73. 
[7]. Safdarzadeh, Asadollah (2011). Evaluation 

of Aras and Khodaafarin Dam Capacities 

from Jananloo to Khomarloo. M.Sc. Thesis, 

Islamic Azad University, Ahar Branch. 
[8]. Fani Thani, Firoozeh (2002). A Study of 

Ecotourism in Protected Areas of 

Mazandaran. M.Sc. Thesis, Faculty of 

Natural Resources, Tarbiat Modares 

University. 
[9]. Qaderizadeh, Hana (2009). Zoning of 

geotourism potentials of Kurdistan province 

and analyzing their role in regional 

development. M.Sc. Thesis, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, University 

of Tabriz. 
[10]. Mohseni, Neda (2011). Assessing the 

capabilities of Arasbaran region using 

Pralong method. Master Thesis, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, University 

of Tabriz. 
[11]. Ghasemzadeh Ganjaei, Mohammad & 

Karimi, Ali Reza & Zein Al-Dini, Ali & 

Khorasani, Reza (2016). Study of 

mineralogical, micromorphological and 

evolutionary characteristics of Bajestan 

plateau soils. Soil and water, and agricultural 

sciences and industries, 6: 2046-2059 

[12]. Mokhtari, Davood (2010). Ecotourism 

Capacity Assessment of Geomorphic 

Locations of Ruined Mill Basin in 

Northwestern Iran by Peralong Method. 

Geography and Development, 18: 52-27. 
[13]. Mokhtari, Davood (2013). Is Jolfa-

Hadishahr plain a geomorphological place 

(geomorphosite) A New Approach in 

Tourism Management? Journal of Geography 

and Planning (Faculty of Geography), 43: 

305-275. 

[14]. Maghsoudi, Mehran & Shamsipour, Ali 

Akbar & Nourbakhsh, Fatemeh (2011). 

Potential Assessment of Optimal 

Geomorphotourism Development Areas 

(Case Study of Maranjab Region in the South 

of Salt Lake). Natural Geography Research, 

77: 1-19. 
[15]. Mahboubi, Assadollah & Mousavi 

Harami, Reza & Mahmoudi Gharayi, 

Mohammad Hossein & Mansouri Daneshvar, 

Parviz & Khaneh Bad, Mohammad (2008). 

Interpretation of Paragenetic Sequence of 

Upper Cretaceous Carbonate Sediments in 

Northeast Bajestan. Journal of Science, 

University of Tehran, 2: 85- 75. 
[16]. Yamani, Mojtaba & Azimi Rad, Samad & 

Bagheri Seyed Shokri, Sajjad (2012). 

Investigation of geotourism capabilities of 

geomorphosites in Seymareh region using 

Peralong method. Quarterly Journal of 

Geography and Environmental 

Sustainability, 2: 88-69. (in farsi) 

[17]. Brandolini, P. & Faccini, F. & Piccazzo, 

M. (2006). Geomorphological Hazard and 

Tourist Vulnerability along Portofine Paek 

trails (Italy). Natural Hazards and Earth 

System Sciences, 6(4): 563-571. 
[18]. Comanescu, L. & Alexandru, N. & 

Robert, D. (2011). Evaluation of 

geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras 

mountains-Carpathians, Romania). 

International Journal of the Physical 

Sciences, 6(5): 1161-1168. 
[19]. Connor, A. & Zerger, A. & Itami, B. 

(2005). Geo-temporal Tracking and Analysis 

of Tourist Movement. Mathematics and 

Computers in Simulation, 69: 135-150. 
[20]. Dowling, R. K. & Newsome, D. (2006). 

Geotourism. 
[21]. Dowling, Ross, K (2011). Geotourisms 

Global Growth. Geoheritage: 1-13. 
[22]. Fassoulas, C & Mouriki, D & Dimitriou - 

Nikolakis, P & Iliopoulos, G (2011). 

Quantitative Assessment of Geotopes as an 

Effective Tool for Geoheritage Management. 

geoheritage, 4(3): 177-193. 
[23]. Feuillet, Th. & Sourp, E. (2011). 

Geomorphological Heritage of the Pyrenees 



 1399پايیز و زمستان ، 2، شماره 10پژوهشی خشک بوم  جلد  -دو فصلنامه علمی 64

National Park (France): Assessment, 

Clustering, and Promotion of 

Geomorphosites. Geoheritage, 3:151–162. 
[24]. Leopold, A. (1949). A Sand County 

Almanac. Oxford University Press. 
[25]. Panizza, M. (2001). Geomorphosites: 

Concepts, Methods and Example of 

Geomorphological Survey. Chinese Science 

Bulletin, 46(l): 4-6. 
[26]. Pralong, J. P. (2005). A Method for 

Assessing the Tourist Potential and Use of 

Geomorphological Sites. Géomorphologie: 

Relief, Processus, Environnement, 3: 189-

196. 

[27]. Quaranta, G. (1993). Geomorphological 

Assets: Conceptual Aspect and Application in 

the Area of Crodo da Lago (Cortina 

d’Ampezzo, Dolomites), in Panizza M., 

Soldati M., Barani D. (Eds). European 

Intensive Course on Applied Geomorphology, 

Proceedings, Modena – Cortina d’Ampezzo, 

24 June – 3 July 1992:49-60. 
[28]. Reynard, E. (2007). A Method for 

Assessing the Scientific and Additional 

Values of Geomorphosie. 

GeographicaHelventa, 3: 1-13. 
[29]. Tourtellot, J. (2004). Geotourism. 

National Geographic Society, USA.

 

  



(54-64) Journal of Arid Biome                                                                                        Vol. 10   No. 2   2021 

 

 

Measuring of Echogeomorphological potentials of desert  

(Case Study: Bajestan Playa) 

 
Reyhane Boroumand, Ph.D. Geomorphology, Mashhad, Iran  

reyhane.boroumand@gmail.com 

 
Received: 12 Feb 2020 
Accepted: 16 Dec 2020 

 
 

Abstract  

Today, the tourism industry has been accepted as an important and influential issue in the global 

economy. In the meantime, geotourism is one of the new attitudes to the presentation of 

Geomorphologic landforms that includes all the natural and human features of an area. Everything 

worth seeing and is always seeking to introduce and conservation of capacity and capabilities of 

landforms tourism. Bajestan Playa is located southwest of Khorasan Razavi province and south of 

Khalil Abad and Bardaskan city, as well as west and northwest of Gonabad, Ferdows and Bajestan 

city, It seems to be worthy and capable of tourism. This research is a descriptive-analytic study and 

using the field observations data and using the Paralong method, the geomorphotouristic capabilities 

of landforms of Bajestan playas were evaluated. The results show that the total value of the tourism 

potential of the Bajestan Playa is 0.45, which indicates the average tourism value of this salt playa. 

The highest score is related to socioeconomic value with 0.55 and scientific value with 0.47. 

Calculating the value of productivity and the quality of productivity indicates the low level of 

productivity capability of Bejestan Playa. 
 

 

Keywords: Echogeomorphology, Landform, parlong, Desert, khorasan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


