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های بریلها و پرالونگ با تأکید بر  های نمکی استان سمنان با روش ارزیابی کمّی ژئوسایت

 های غرب استان  ژئوسایت
 

 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه تهران ـ  مقصودیمهران 

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس ـ علیرضا عرب عامری
 

 

 9/9/1395تأیید نهایی:    25/1/1395 پذیرش مقاله:
 

 چکیده

هاا،   ژئوسایتکردن و تعیین حدود  تحلیلی است. بدین صورت که، پس از مشخص -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ژئوسایت بر اساس چهار معیاراا شاهرت، تمامیات، ناادربودن، و داناش       35ژئوسایت نمکی،  50نخست از میان 

( انتخااب شاد. ساپس، از روش ناوین بریلهاا و روش      AHPمراتبای )  ا و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله علمی

ها بیانگر آن است که  تایص حاصل از ارزیابی ژئوسایتهای نمکی استفاده شد. ن پرالونگ برای ارزیابی کمّی ژئوسایت

ترتی  با کس   های گنبدهای نمکی جنوب سمنان، معدن کوهدشت کهن، و معدن ملحه به در هر دو روش ژئوسایت

از کل امتیااز   646/0، و 68/0، 722/0در روش بریلها و  4( از کل امتیاز 53/3، و 546/3، 69/3باالترین امتیازات )

شادن باه    اند و توانایی بسیاری در جذب توریسم و تبادیل  های اول تا سوم قرار گرفته ش پرالونگ در رتبهدر رو 1

ها با روش بریلهاا نشاان داد کاه فقاط      بندی ریسک خطر اضمحالل ژئوسایت کاالی اقتصادی را دارند. نتایص طبقه

ا در طبقاة خطار متوساط و کام قارار      ه ژئوسایت کوهدشت کهن در ریسک تخری  زیاد قرار دارد و بقیة ژئوسایت

 ها پایین است. وری همة ژئوسایت دارند. همینین، طبق نتایص روش پرالونگ، عیار بهره

 .ارزیابی، استان سمنان، روش بریلها، روش پرالونگ، ژئوسایت. ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

 ایـن راهکـار،   اسـت؛  منطقه هر طبیعی های سرمایه شناخت و زمین علوم تشریح و تبیین برای نوین راهکاری ژئوتوریسم

 منـاطق  در پایـدار  توسـع   بـرای  راهبردهـایی  ارائـ   و گردشـگری  توسـع   سـبب  علمی، و آموزشی نقش ایفای بر عالوه

اهمیت صـنعت گردشـگری بـیش از پـیش در هـر       و نقش امروزه،(. 31: 1388 همکاران، و عنیفی) شود می ژئوتوریسمی

ای که ایـن   برداری کنند؛ به گونه  کوشند تا از این صنعت به میزان زیاد بهره ها می شورکشوری توسعه یافته است و هم  ک

رود و جایگاه هر کشوری در استفادۀ بهینه از این مهم مشخص  شمار می یافتگی به های مهم توسعه صنعت یکی از شاخص

رود و بـه   شمار مـی  ردشگری مسئوالنه به(. ژئوتوریسم بخشی از گ2005؛ گوتیرز و همکاران، 7: 2009شود )الینیکس،  می

پـردازد )مقصـودی و    شناسی و ژئومورفولوژیکی و عناصر مرتبط بـا آن مـی   بررسی سفر گردشگران به مناطق نمون  زمین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: maghsoud@ut.ac.ir  :09123906019نویسندۀ مسئول  
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: 1391انـد )مقصـودی و همکـاران،     (. ژئوسایت و ژئومورفوسایت دو مفهوم جدید در مطالعات گردشگری1393همکاران، 

(، وارد ادبیات جغرافیـایی و  84: 1391های ویژه و باارزش گردشگری )یمانی و همکاران،  بر تعیین مکان( که، با تأکید 50

دانان سراسر  ها موضوعی است که انگیزه و عالق  جغرافی (. ارزیابی ژئومورفوسایت7: 2009اند )الینیکس،  گردشگری شده

 و دهـد )کامنسـکو    اند نشان مـی  بی که در گذشته ارائه کردههای ارزیا دنیا را به تالش برای تمرکز بر توسعه و حفظ روش

های ژئومورفولوژیکی با قابلیت ژئوتوریسمی گنبدهای نمکی ایران است )بیات و  (. از جمله لندفرم1164: 2011همکاران، 

ـ       (. گنبد نمکی یک ساختار نفوذگر فرازندۀ زمین1394قاسمی،  ا دو شناسی است که دارای هسـت  نمکـی بـه قطـر یـک ت

فـردی دارد و از   بـه  های منحصر (. این پدیده ویژگی1386ای تا بیضوی است )اسدی و همکاران،  کیلومتر با رخنمون دایره

های نمک در سنگ رسوبی  منظر ژئومورفولوژی این عارضه از اهمیت شایانی برخوردار است. گنبدهای نمکی با رخن  توده

ند. این عم  بر اثر چگالی کمتری که سنگ نمک از پوش سنگ خـود دارد و  آی وجود می و رساندن خود در سطح زمین به

(. از 1391گیـرد )شـایان و همکـاران،     همچنین به دلی  نیروهای تکتونیکی و خاصیت ویستوپالستیکی نمک انجـام مـی  

نمکـی بـرای    هـای  توان اشاره کرد به قابلیت تبدی  بـه ژئوسـایت   های نمکی می های گردشگری لندفرم ترین قابلیت مهم

درمانی )بیـات و   (؛ قابلیت استفاده به عنوان یک مکان درمانی در شاخ  توریسم1386توسع  اقتصادی )اسدی و همکاران، 

(. 1386(؛ و قابلیت استفاده به عنوان آزمایشگاه طبیعی در تحقیقات علوم دیاپیریسم )اسدی و همکـاران،  1388همکاران، 

منـدی در ایـن    ها در توسع  گردشگری منطقه در دو ده  گذشته، تحقیقات نظام رفوسایتبا توجه به اهمیت ارزیابی ژئومو

( یک روش جدید برای ارزیـابی کمّـی   2015) بریلهاشود:  زمینه انجام گرفته است؛ در این پژوهش به چند مورد اشاره می

و ریسـک تخریـب اسـت. هـر یـک از      ها ارائه کرد که شام  ارزیابی معیارهای علمی، آموزشی، توریستی،  ژئومورفوسایت

معیارها از تعدادی شاخص تشکی  شده است. بریلها منطقه را از لحاظ ریسک تخریب به سه کالس ریسک زیاد، متوسط، 

( روشـی بـرای ارزیـابی    2011هـای مـدیریتی تقسـیم کـرده اسـت. ووجیسـیک و همکـاران )        ریـزی  و کم بـرای برنامـه  

معیـار را   27هـا   ژئومورفوسایت طراحی کردند. در ایـن پـژوهش آن   14اگورا برای های فروسک ها برای کوه ژئومورفوسایت

ای بـا   ( به ارزیابی تطبیقی تـوان گردشـگری منطقـه   1394برای ارزیابی انتخاب کردند. اصغری سراسکانرود و همکاران )

ژئوتوریسـتی منـاطق در حـد     چشم  نقده پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق، تـوان  تأکید بر ژئوتوریسم در منطق  هفت

ها در شهرستان طبس  های ژئومورفوسایت ها و کاربری ( به ارزیابی توانمندی1394متوسط بوده است. سلمانی و همکاران )

( به بررسی مورفولوژی فضایی دیاپیر نمکی در تعام  با ژئوتوریسـم داخلـی و خـارجی و    1394پرداختند. بیات و قاسمی )

ای اورامات جهـت توسـع     ( به ارزیابی منطقه1395ار منطق  فارس پرداختند. احمدی و همکاران )نقش آن در توسع  پاید

اند. هدف از پژوهش پیش رو ارزیابی کمّـی   جهانی پرداخته -ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به عنوان ژئوپارک ملی

لونگ است. این پژوهش از لحاظ موضـو  و روش  های نمکی استان سمنان با استفاده از روش بریلها و پرا ژئومورفوسایت

های گردشگری نمکی زیادی است و قطـب   مورد مطالعه دارای نوآوری است. با توجه به اینکه استان سمنان دارای جاذبه

های نمکی اسـتان بـه طـور کامـ       گردشگری نمک در ایران شناخته شده است، تا کنون در زمین  ارزیابی ژئومورفوسایت

ها در این پژوهش  ام نشده است. و از روش بریلها نیز برای نخستین بار در ایران برای ارزیابی ژئومورفوسایتپژوهشی انج

 استفاده شده است.
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 ها مواد و روش

کیلومتر مربا است. این  96815دهستان، دارای مساحتی معادل  28شهر، و  16بخش،  12شهرستان،  4استان سمنان، با 

 37دقیقـه تـا    13درجـه و   34دقیق  طول شـرقی و   3درجه و  57دقیقه تا  51درجه و  51ایی استان در مختصات جغرافی

هـای خراسـان شـمالی، گلسـتان و      ( و از جانب شمال به اسـتان 1دقیق  عرض شمالی واقا شده است )شک   20درجه و 

های تهران و قم  ز مغرب به استانهای یزد و اصفهان، از مشر  به استان خراسان رضوی، و ا مازندران، از جنوب به استان

تدریج از شـمال بـه جنـوب از ارتفـا  آن      جبال البرز قرار گرفته که به های جنوبی سلسله محدود است. این استان در دامنه

تـوان تشـخیص داد: قسـمت     گردد. در استان سمنان سه نو  آب و هـوا را مـی    شود و به کویر نمک منتهی می کاسته می

ـ در زمسـتان دارای هـوای سـرد و خشـک اسـت و در تابسـتان        شهر، و شهمیرزاد هرود، دامغان، مهدیـ شام  شا شمالی

ـ در تابسـتان دارای هـوای نسـبتاً گـرم و      ـ شام  گرمسار و جنوب شهرستان سـمنان  وضعیت معتدل دارد. قسمت جنوبی

ـ در تابسـتان دارای   آبـاد کـالپوش   ـ شام  میامی و حسین خشک است و در زمستان هوای سرد دارد؛ قسمت شمال شرقی

درجه و میانگین  25هوای معتدل و مرطوب و در زمستان دارای هوای سرد است. میانگین حداکثر درج  حرارت در استان 

 رسد.  گراد می درج  سانتی 11حداق  درج  حرارت به 

 

 

 . موقعیت منطقة مورد مطالعه1شکل 
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 روش تحقیق

شناسـی   هـای زمـین   ای، نقشـه  ، تصاویر ماهواره1:40000های هوایی  این پژوهش شام  عکسهای مورد استفاده در   داده

های هوایی، تصاویر  ای، عکس است. نخست با استفاده از مطالعات کتابخانه 1:50000های توپوگرافی  ، و نقشه1:100000

هـا تعیـین گردیـد.     ایی و محـدودۀ آن های نمکی استان شناس شناسی و توپوگرافی ژئوسایت های زمین ای، و نقشه ماهواره

ها با استفاده از  ها و در نهایت انتخاب ژئوسایت نامه و ارائ  نظر کارشناسی، به مقایس  زوجی سایت سپس، با توزیا پرسش

شده به منظـور ارزیـابی انتخـاب شـد. در      ژئوسایت شناسایی 50ژئوسایت از  35مراتبی پرداخته شد و  روش تحلی  سلسله

 (.2ها و ارائ  پیشنهادها پرداخته شد )شک   های بریلها و پرالونگ به ارزیابی ژئوسایت  ر، با استفاده از روشمرحل  آخ

 

 

 . مراحل پژوهش2شکل 

 ها روش بریل

(. در این روش به ارزیابی کمّـی  2015ها ارائه کرد )بریلها،  برای ارزیابی کمّی ژئوسایت 2015این روش را بریلها در سال 

ها با استفاده از چهار معیار علمی، آموزشی بالقوه، گردشـگری بـالقوه، و خطـر اضـمحالل پرداختـه شـده اسـت         ژئوسایت

شناسـی،   ـ شام  نمایندگی، محـ ، دانـش علمـی، تمامیـت، تنـو  زمـین       (. معیار علمی از هفت زیرمعیار1394)مختاری، 

رها نیز به سه بخش تقسـیم شـده و بـه هـر یـک از      ـ تشکی  شده است. هر یک از زیرمعیا کمیابی، و محدودیت استفاده

تواند تعلـق   ها می داده شده است. امتیاز صفر نیز به هر یک از بخش 4، و 2، 1ها، امتیازات  ها، با توجه به اهمیت آن بخش

 .(1کنند )جدول  های متفاوتی دریافت می گیرد. در ارزیابی ارزش علمی، معیارهای مختل ، بر اساس اهمیت نسبی، وزن
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 (2015دهی به زیرمعیارهای ارزش علمی )بریلها،  . وزن1جدول 

 جما محدودیت استفاده کمیابی شناسی تنو  زمین تمامیت دانش علمی مح  نمایندگی معیارها

 100 10 15 5 15 5 20 30 (٪وزن )

 

 

 (2015دهی به زیرمعیارهای آموزشی و توریستی ) بریلها،  ن. وز2جدول 

 (٪آموزشی ) (٪توریستی )

 10 پذیری آسیب 10 پذیری آسیب

 10 دسترسی 10 دسترسی

 5 محدودیت استفاده 5 محدودیت استفاده

 10 امنیت 10 امنیت

 5 حم  و نق  5 حم  و نق 

 5 تراکم جمعیت 5 تراکم جمعیت

 5 های دیگر مشارکت با ارزش 5 دیگر های مشارکت با ارزش

 5 زیبایی 15 زیبایی

 5 فردی منحصربه 10 فردی منحصربه

 10 شرایط مشاهده 5 شرایط مشاهده

 20 پتانسی  تعلیمی 10 پتانسی  تفسیر

 10 شناختی تنو  زمین 5 سطح اقتصادی

  5 نزدیکی به مناطق تفریحی

 100جما:  100جما: 

 

پذیری، دسترسی، محدودیت استفاده، امنیت، حمـ  و نقـ ،    ـ شام  آسیب معیار آموزش بالقوه نیز از دوازده زیرمعیار

ـ  شناسی فردی، شرایط مشاهده، پتانسی  تعلیمی، و تنو  زمین های دیگر، زیبایی، منحصربه تراکم جمعیت، ارتباط با ارزش

داده شده  4تا  1ها امتیازی بین  بخش تقسیم شده و به هر یک از بخش تشکی  شده است. هر یک از زیرمعیارها به چهار

گانـه در معیـار آمـوزش     تواند تعلق گیرد. به هر یک از زیرمعیارهای دوازده ها می است. امتیاز صفر نیز به هر یک از بخش

 (. 2بالقوه، با توجه به اهمیت، وزن نسبی متفاوتی اختصا  یافته است )جدول 

پـذیری، دسترسـی،    شود: آسـیب  ( با استفاده از سیزده زیرمعیار انجام میPTU) 1گردشگری بالقوهارزیابی کمّی معیار 

فـردی، شـرایط    بـه  هـای دیگـر، زیبـایی، منحصـر     محدودیت استفاده، امنیت، حم  و نق ، تراکم جمعیت، ارتباط با ارزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از زیرمعیارهـا بـه چهـار بخـش تقسـیم      . هر یک  مشاهده، پتانسی  تفسیر، سطح اقتصادی، و نزدیکی به مناطق تفریحی

ها  گیرد. امتیاز صفر نیز به هر یک از بخش تعلق می 4تا  1شود و به هر بخش، با توجه به میزان اهمیت، امتیازی بین  می

تواند تعلق گیرد. به هر یک از زیرمعیارها، با توجه به میزان اهمیت آن، وزن نسبی متفاوتی تعلق گرفته اسـت )جـدول    می

راحتی، بدون پیشـین  فکـری    ای دارد و یک فرد به شناسی در یک سایت زیبایی درخور مالحظه وقتی که عناصر زمین(. 2

 شود، آن سایت دارای ارزش توریستی فراوانی است. شناسی، متوجه آن می زمین

منـاطق بـا   شناسـی، نزدیکـی بـه     ـ شام  تخریب عناصر زمـین  ارزیابی کمّی خطر اضمحالل بر اساس پنج زیرمعیار

گیرد و هر یک از زیرمعیارها بـه   ـ صورت می پتانسی  ایجاد تخریب، حفاظت و حمایت قانونی، دسترسی، و تراکم جمعیت

گیرد. امتیاز صفر  تعلق می 4تا  1ها، با توجه به میزان اهمیت، امتیازی از  شود و به هر یک از بخش  چهار بخش تقسیم می

هـای متفـاوتی    ها وزن ا تعلق گیرد. به هر یک از زیرمعیارها با توجه به میزان اهمیت آنه تواند به هر یک از بخش نیز می

( تقسیم 3(. برای اهداف مدیریتی میزان ریسک تخریب به سه گروه پایین، متوسط، و باال )جدول 3گیرد )جدول  تعلق می

ریسـتی، آموزشـی، و ریسـک تخریـب     هـای تو  شده است. گفتنی است از معیارهای دسترسی و تراکم جمعیت در ارزیـابی 

انـد. بـرای ارزیـابی سـایت،      های مختل  مورد استفاده قرار گرفته استفاده شده است؛ با این تفاوت که این معیارها از جنبه

شـود.   شود، یک مزیت در نظر گرفته مـی  دسترسی مناسب به سایت، به علت اینکه باعث افزایش تعداد بازدیدکنندگان می

شـود. در    کنند برای استفادۀ توریستی و آموزشی یک مزیـت تلقـی مـی    رادی که در نزدیکی سایت زندگی میتعداد زیاد اف

شود، زیرا با افزایش تعداد بازدیدکننـدگان   پذیری یک ریسک تلقی می حالی که دسترسی مناسب به سایت از لحاظ آسیب

 یابد. ریسک تخریب در سایت افزایش می

 

 بندی ریسک تخری  یارهای ریسک تخری  و طبقهدهی به زیرمع وزن. 3 جدول

 بندی ریسک تخریب طبقه (٪وزن معیارهای ریسک تخریب )

 ریسک تخریب وزن کلی 35 شناسی تخریب عناصر زمین

 کم 200کمتر از  20 نزدیکی به مناطق با پتانسی  ایجاد تخریب

 متوسط 300تا  201بین  20 حمایت قانونی

 زیاد 400تا  301بین  15 دسترسی

  10 تراکم جمعیت

  100جما: 

 2015منبا: بریلها، 

 

 روش پرالونگ

های علمـی،   تواند از ارزش زیرا انسان می شوند، تبدی  گردشگری و طبیعی منابا به توانند می ژئومورفولوژیکی های سایت

بـرداری کنـد. بـه عبـارت      بهره دهندۀ عیار گردشگری ها به منزل  عناصر تشکی  زیبایی ظاهری، فرهنگی، و اقتصادی آن

شود. ارزیابی میـزان و کیفیـت    های تفریحی و القای اثرهای اقتصادی می دیگر، این ارزش توریستی موجب توسع  فعالیت
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هـای ژئومورفولـوژیکی از نظـر مکـانی و زمـانی و       دهد که تعریفی از شدت استفاده از مکان برداری این امکان را می بهره

هـا و معیارهـا بایـد در     شـان داشـته باشـیم. اعتبـار ایـن روش در آن اسـت کـه ایـن ارزش         ی بـالقوه هـا  تعیین توانمندی

های امتیـازدهی مطابقـت داشـته     اندازهای مختل  توپوگرافی و گردشگری آزمایش شوند. به عبارت دیگر، با مقیاس چشم

بـرداری   ها و بهره کی را در ارتباط با توانمندیهای ژئومورفولوژی تواند ظرفیت تحم  مکان باشند. بنابراین، این رویکرد می

هـا   انداز توسع  پایدار، همـ  ایـن ارزش   های تفریحی و سیر تحولشان نشان دهد. در چشم آن به منزل  کارکردی از فعالیت

بـه   کار رود. ایـن روش بـرای رسـیدن    برداری فعلی و آینده به شان به منظور تضمین حفاظت و بهره باید متناسب با رابطه

المللی مورد  کند. این موضو  از سطح محلی تا بین های ژئومورفولوژیکی استفاده می های کمّی مکان اهداف فو  از ارزش

(. روش پرالونگ از چهار 2005های اقتصادی است )پرالونگ،  برداران اجتماعی، سیاسی، اداری، و دستگاه عالق  هم  بهره

اقتصـادی.   -. عیار اجتمـاعی 4فرهنگی؛  -. عیار تاریخی3. عیار علمی؛ 2اهری؛ . عیار زیبایی ظ1عیار تشکی  شده است: 

هر کدام از این عیارها دارای زیرمعیارهایی هستند. عیار زیبایی ظاهری دارای چهار زیرمعیار اسـت: تعـداد نقـاط دیـدنی؛     

جذابیت از نظـر جغرافیـای دیرینـه؛     متوسط فاصله از نقاط دیدنی؛ مساحت؛ و ارتفا . عیار علمی دارای پنج زیرمعیار است:

فرهنگـی دارای سـه زیرمعیـار اسـت:      -های تجسمی؛ کمیابی؛ وضعیت مکان؛ و جذابیت اکولوژیکی. عیار تاریخی ویژگی

 - شناسـانه؛ و رخـدادهای هنـری و فرهنگـی. عیـار اجتمـاعی       های تـاریخی و باسـتان   های فرهنگی و تاریخی؛ جنبه جنبه

یار است: قابلیت دسترسی؛ مخاطرات طبیعی؛ تعداد بازدیدکننـدگان در سـال؛ سـطح تمهیـدات     اقتصادی دارای پنج زیرمع

اسـت. نحـوۀ محاسـب      1، و 75/0، 5/0، 25/0، 0و در پـنج گـروه    1تـا   0حفاظتی و جذابیت. امتیـازدهی زیرمعیارهـا از   

 (:4ترتیب زیر است )جدول  معیارهای مورد استفاده در روش پرالونگ به
 

 (2005عادالت محاسبة ارزش عیار گردشگری یک مکان ژئومورفولوژیکی به روش پرالونگ )پرالونگ، م. 4 جدول

 نحوۀ محاسبه معیارها

 عیار گردشگری
تـاریخی+ امتیـاز ارزش    -اقتصادی+ امتیاز ارزش فرهنگی -) امتیاز ارزش اجتماعی =عیار گردشگری

 4علمی+ امتیاز ارزش زیبایی ظاهری( / 

 عیار علمی
هـای تجسـمی+ )امتیـاز     )امتیاز جذابیت از نظر جغرافیای دیرینـه+ امتیـاز ویژگـی    =امتیاز عیار علمی

  5/4(+ امتیاز وضعیت مکان+ امتیاز جذابیت اکولوژیکی((/ 5/0 ×کمیابی 

 عیار زیبایی ظاهری
)امتیاز تعداد نقاط دیدنی+ امتیاز متوسط فاصله از نقاط دیـدنی بـه متـر+     =امتیاز عیار زیبایی ظاهری

 4امتیاز مساحت+ امتیاز ارتفا ( / 

 تاریخی-عیار فرهنگی
هـای تـاریخی و    های فرهنگی و تـاریخی+ ارزش جنبـه   ) ارزش جنبه =تاریخی -ارزش عیار فرهنگی

 3شناسانه+ رخدادهای هنری و فرهنگی( /  باستان

 اقتصادی-تماعیمعیار اج
) ارزش قابلیت دسترسی+ ارزش مخاطرات طبیعـی+ ارزش تعـداد    =اقتصادی -ارزش معیار اجتماعی

 5بازدیدکنندگان+ ارزش سطح تمهیدات حفاظتی+ ارزش جذابیت( / 

 2ها( /  یرساختز)ارزش مساحت مورد استفاده + ارزش تعداد  =وری ارزش عیار میزان بهره وری عیار میزان بهره

 وری عیار کیفیت بهره
)ارزش استفاده از زیبایی ظـاهری+ ارزش اسـتفاده از ارزش علمـی+ ارزش     =وری ارزش کیفیت بهره

 4استفاده از ارزش فرهنگی+ ارزش استفاده از ارزش اقتصادی( / 
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 های پژوهش   یافته

تـاریخی،   -مـی، فرهنگـی  هـای عل  هـا از ارزش  ای ژئومورفولوژیکی است کـه بـر اسـاس شـناخت انسـان      لندفرم عارضه

سازی یکی از اثرهـای تکتـونیکی    (. لندفرم4: 2011اقتصادی برخوردار است )پانیزا و پیاسنت،  -شناختی، و اجتماعی زمین

ها در طـی دهـ     های بزرگ و کوچک است. پژوهش در راستای ارزیابی عددی و کمّی سایت دیاپیرهای نمکی در مقیاس

شناسی تا به حال به یک روش مـورد تأییـد کلـی دسـت نیافتـه       اما جامع  علمی زمین گذشته در حال افزایش بوده است،

؛ bو  1996a های کمّی بر اساس چندین معیار و شاخص مربوطه با امتیازات متفاوت است )سـندریرو،  است. معموالً روش

؛ پریـرا و پریـرا،   2007همکـاران،  ؛ رینـارد و  2007؛ پریرا و همکـاران،  2005؛ پرالونگ و رینارد، 2005کراتزا و گیوستی، 

؛ بـوالتی، اسـمیراگلیا و پلفینـی،    2012؛ پریـرا و پریـرا،   2012؛ فاسیلوس و همکاران، 2011؛ بروسچی و همکاران، 2010

هـا اسـتفاده شـده اسـت. از آنجـا کـه تعـداد         (. در این پژوهش از روش کمّی بریلها و پرالونگ برای ارزیابی ژئوسـایت 2013

ها از چهار معیار نمایـانگربودن،   کی در استان سمنان بسیار زیاد است، در این پژوهش برای انتخاب ژئوسایتهای نم ژئوسایت

 AHP (.2015)بریلهـا،  ( استفاده شده اسـت  AHPمراتبی ) تمامیت، کمیابی، و دانش علمی، با استفاده از روش تحلی  سلسله

(. 1980گیری چندمعیاره است کـه آن را سـاعتی ارائـه کـرده اسـت )سـاعتی،        مراتبی تحلیلی برای تصمیم یک فرایند سلسله

هـای کـاربردی گونـاگون و در حـ       ماهیت کاربردی این روش سبب شده است تا طی دو ده  گذشته در بسـیاری از زمینـه  

ها، با اسـتفاده   بندی ژئومورفوسایت (. به منظور رتبه1998همکاران،  کار رود )لیونگ و گیری بزرگ و پیچیده به مسائ  تصمیم

هـای   ها، کـه شـام  ژئوسـایت    گروهی، پس از تعیین معیارها، که از روش بریلها استخراج شده است، و گزینه AHPاز روش 

کنند. بدین منظـور،   ها تکمی  های مقایسات زوجی را برای تعیین وزن گزینه نمکی است، از متخصصان خواسته شد ماتریس

شناس به آن پاسخ دادند؛ در نتیجه، نظر افـراد   مراتبی طراحی شد و پانزده ژئومورفولوژیست و زمین نام  تحلی  سلسله پرسش

هـای مقایسـ  زوجـی حاصـ  از نظـر       بندی در نظر گرفته شد. نخست، به سبب ناسازگاری برخی از ماتریس مختل  در رتبه

های  نامه تأیید شود. ماتریس ها و در نتیجه اعتبار پرسش ح و مجدداً توزیا شد تا سازگاری ماتریساصال ها خبرگان، پرسشنامه

ژئوسـایت   35هـای نمکـی اسـتان،     مقایس  زوجی با یکدیگر ترکیب و ماتریس جاما تشکی  شد. در مجمو ، از میان لندفرم

هـای   ژئوسـایت  5دهد. جدول  نمکی استان را نشان میهای  تعدادی از ژئوسایت 3شک  (. 4برای ارزیابی انتخاب شد )شک  

 دهد. ها نشان می مورد مطالعه را همراه مختصات جغرافیایی آن

 

 ای از گنبدهای نمکی استان سمنان  . نمونه3شکل 
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 AHPها با روش  بندی و انتخاب ژئوسایت . رتبه4شکل 
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 ها .  مختصات جغرافیایی و خصوصیات ژئوسایت5جدول 

 فاصله از مراکز شهری  مالکیت ارتفا  عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ها ژئوسایت ردی 
(km) 

 7 خصوصی 52º 09´ 31˝ 35º 16´ 32˝ 1082 معدن کوه نمک 1

 17 خصوصی 52º 08´ 57˝ 35º 12´ 48˝ 1197 معدن تخت رستم 2

 17 خصوصی 52º 15´ 17˝ 35º 19´ 55˝ 1150 معدن سردره 3

 18 خصوصی 52º 13´ 35˝ 35º 20´02˝ 951 معدن سیالک 4

 3/12 خصوصی 52º 11´ 48˝ 35º 12´ 32˝ 989 کوهدشت کهنمعدن نمک  5

 1/12 خصوصی 52º 13´ 16˝ 35º 13´ 22˝ 905 معدن نمک نگین 6

 8/11 خصوصی 52º 12´ 40˝ 35º 13´ 297˝ 888 معدن نمک خبیر 7

 7/11 خصوصی 52º 11´ 470˝ 35º 11´ 944˝ 892 معدن نمک ساالر 8

 4/17 خصوصی 52º 08´ 52˝ 35º 10´ 52˝ 802 معدن نمک میالد 9

 53/17 خصوصی 52º 09´ 44˝ 35º 14´ 50˝ 940 معدن نمک درخشان 10

 82/18 خصوصی 52º 07´ 39˝ 35º 12´15˝ 1114 معدن نمک موعود 11

 18 خصوصی 52º 20´ 01˝ 35º 15´ 37˝ 879 برونزدهای نمکی کلرزدر 12

 7 خصوصی 52º 17´ 13 35º 15´ 47˝ 857 معدن راه راهک 13

 5 عمومی 52º 21´ 38˝ 35º 15´ 59˝ 933 معدن کرند 14

 8 عمومی 52º 19´ 06˝ 35º 14´ 04˝ 1102 معدن ناروبنه 15

 11 خصوصی 52º 24´ 37˝ 35º 17´ 27˝ 1076 کوه معدن بنه 16

 13 خصوصی 52º 24´ 40˝ 35º 18´ 04˝ 1077 شور  معدن رودخان 17

 14 خصوصی 52º 37´ 22˝ 35º 20´ 48˝ 1379 معدن گزوشک 18

 6 عمومی 52º 40´ 20˝ 35º 18´ 10˝ 966 معدن چاه غلغ  19

 10 خصوصی 52º 42´ 35˝ 35º 21´ 57˝ 1613 معدن شهرآباد 20

 5 خصوصی 52º 56´ 41˝ 35º 19´ 01˝ 1062 نمک آباد ده معدن حسین 21

 24 خصوصی 52º 54´ 09˝ 35º 23´ 06˝ 1545 نمکی السگردزدهای  برون 22

 7 خصوصی 53º 08´ 48˝ 35º 23´ 52˝ 1141 معدن الهورد 23

 3/5 خصوصی 53º 07´ 50˝ 35º 23´ 51˝ 1167 زدهای نمکی نمکان برون 24

 6 عمومی 53º 07´ 08˝ 35º 23´ 28˝ 1183 معدن نظامی 25

 20 عمومی 53º 13´ 58˝ 35º 14´ 47˝ 914 نمک کوه سرخه 26

 10 عمومی 53º 10´ 37˝ 35º 23´ 39˝ 1168 کوه نمکان 27

 20 عمومی 53º 33´ 59˝ 35º 30´ 31˝ 1174 تخت نمک ساری 28

 35 خصوصی 53º 43´ 35˝ 35º 22´ 30˝ 1082 معدن ملحه 29

 50 عمومی 53º 36´ 13˝ 34º 53´ 21˝ 1077 گنبدهای نمکی جنوب سمنان 30

 30 خصوصی 54º 01´ 31˝ 35º 59´ 19˝ 1375 چاله گزمعدن  31

 9 عمومی 54º 41´ 32˝ 35º 09´ 52˝ 800 نمک مهرو 32

 6 عمومی 54º 39´ 40˝ 35º 15´ 22˝ 936 نمک سطوه 33

 7 عمومی 54º 43´ 48˝ 35º 14´ 29˝ 800 نمک آغ  میرزا 34

 9 عمومی 55º 37´ 11˝ 36º 29´ 50˝ 1044 طبقات نمکی میامی 35
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های بریلهـا و پرالونـگ گـردآوری شـد. سـرانجام، بـه        های نمکی، اطالعات بر اساس روش پس از تعیین ژئوسایت

نتـایج حاصـ  از    5و شک   7و  6های  های بریلها و پرالونگ پرداخته شد. جدول ها بر اساس روش ارزیابی کمّی ژئوسایت

 دهد. ونگ را نشان میهای بریلها و پرال ها با استفاده از روش ارزیابی ژئوسایت
 

 ها با روش بریلها  . ارزیابی کمّی ژئوسایت6جدول 

 ریسک تخریب آموزشی توریستی علمی ها ژئوسایت ردی 
 ندیب طبقه

 ریسک خطر

 متوسط 220 10/2 11/2 3/1 معدن کوه نمک 1

 کم 200 05/2 98/1 87/1 معدن تخت رستم 2

 متوسط 255 10/2 96/1 45/1 معدن سردره 3

 متوسط 265 7/2 53/2 43/2 معدن سیالک 4

 زیاد 305 67/3 63/3 34/3 کوهدشت کهنمعدن نمک  5

 متوسط 270 95/2 8/2 84/2 معدن نمک نگین 6

 متوسط 265 35/3 1/3 53/2 معدن نمک خبیر 7

 متوسط 220 45/2 56/2 11/2 معدن نمک ساالر 8

 متوسط 280 6/2 45/2 63/2 معدن نمک میالد 9

 متوسط 285 5/3 34/3 08/3 معدن نمک درخشان 10

 متوسط 245 15/3 3 89/2 معدن نمک موعود 11

 کم 120 65/1 46/1 12/1 زدهای نمکی کلرزدر برون 12

 کم 200 75/1 55/1 64/1 معدن راه راهک 13

 متوسط 220 35/2 23/2 98/1 معدن کرند 14

 متوسط 220 75/1 61/1 32/1 معدن ناروبنه 15

 متوسط 255 5/1 43/1 29/1 کوه معدن بنه 16

 کم 175 75/1 65/1 4/1 شور  معدن رودخان 17

 متوسط 215 9/1 8/1 43/1 معدن گزوشک 18

 متوسط 205 35/1 5/1 54/1 معدن چاه غلغ  19

 کم 175 75/1 69/1 61/1 معدن شهرآباد 20

 متوسط 215 55/2 6/2 12/2 نمک آباد ده معدن حسین 21

 کم 120 95/1 86/1 32/1 زدهای نمکی السگرد برون 22

 متوسط 205 4/1 45/1 96/0 معدن الهورد 23

 کم 175 05/2 11/2 49/1 زدهای نمکی نمکان برون 24

 متوسط 205 75/1 67/1 12/1 معدن نظامی 25

 متوسط 265 5/2 35/2 58/1 نمک کوه سرخه 262

 کم 155 2 89/1 18/1 کوه نمکان 27

 کم 115 45/2 31/2 78/1 تخت نمک ساری 28

 زیاد 340 61/3 42/3 56/3 معدن ملحه 29
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 ها با روش بریلها  . ارزیابی کمّی ژئوسایت6جدول ادامه 

 ریسک تخریب آموزشی توریستی علمی ها ژئوسایت ردی 
 ندیب طبقه

 ریسک خطر

 کم 175 73/3 54/3 8/3 گنبدهای نمکی جنوب سمنان 30

 متوسط 220 85/1 76/1 38/1 معدن چاله گز 31

 متوسط 205 55/1 49/1 84/0 نمک مهرو 32

 کم 120 5/2 1/1 3/1 نمک سطوه 33

 کم 155 45/1 28/1 93/0 نمک آغ  میرزا 34

 کم 175 4/2 25/2 42/1 طبقات نمکی میامی 35

 

 

 

 ها . نتایص حاصل از ارزیابی ژئوسایت5شکل 
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 مورد مطالعه با روش پرالونگهای  بندی سایت . ارزیابی و رتبه7جدول 

 ها ژئوسایت
 زیبایی

 ظاهری

 عیار

 علمی

 عیار

 فرهنگی

 عیار

 اقتصادی

 عیار

 گردشگری
 رتبه امتیاز نهایی

 عیار

 وری بهره

 کم پانزدهم 43/0 32/0 53/0 34/0 45/0 51/0 معدن کوه نمک

 کم ویکم بیستم 39/0 27/0 45/0 3/0 46/0 47/0 معدن تخت رستم

 کم نوزدهم 4/0 3/0 4/0 35/0 46/0 52/0 معدن سردره

 کم دهم 46/0 4/0 45/0 32/0 51/0 62/0 معدن سیالک

 کم دوم 68/0 7/0 8/0 45/0 69/0 78/0 کوهدشت کهنمعدن نمک 

 کم ششم 512/0 54/0 55/0 32/0 51/0 65/0 معدن نمک نگین

 کم پنجم 53/0 62/0 51/0 25/0 58/0 72/0 معدن نمک خبیر

 کم هجدهم 402/0 45/0 42/0 21/0 39/0 54/0 ساالر معدن نمک

 کم ودوم بیست 38/0 36/0 43/0 24/0 4/0 47/0 معدن نمک میالد

 کم چهارم 61/0 69/0 7/0 32/0 64/0 74/0 معدن نمک درخشان

 کم هفتم 51/0 52/0 61/0 27/0 56/0 63/0 معدن نمک موعود

 کم وهشتم بیست 31/0 28/0 4/0 2/0 31/0 37/0 زدهای نمکی کلرزدر برون

 کم وهفتم بیست 314/0 3/0 37/0 18/0 33/0 39/0 معدن راه راهک

 کم وسوم بیست 37/0 38/0 41/0 26/0 37/0 43/0 معدن کرند

 کم سیم 27/0 26/0 28/0 26/0 25/0 32/0 معدن ناروبنه

 کم وپنجم سی 216/0 2/0 25/0 14/0 21/0 28/0 کوه معدن بنه

 کم ونهم بیست 28/0 31/0 3/0 21/0 24/0 35/0 شور  معدن رودخان

 کم وپنجم بیست 34/0 3/0 41/0 25/0 36/0 38/0 معدن گزوشک

 کم وسوم سی 26/0 25/0 32/0 17/0 25/0 31/0 معدن چاه غلغ 

 کم ویکم سی 268/0 26/0 36/0 12/0 27/0 33/0 معدن شهرآباد

 کم یازدهم 456/0 45/0 52/0 34/0 45/0 52/0 نمک آباد ده معدن حسین

 کم هشتم 502/0 5/0 6/0 29/0 52/0 6/0 زدهای نمکی السگرد برون

 کم چهاردهم 436/0 43/0 5/0 31/0 43/0 51/0 معدن الهورد

 کم شانزدهم 418/0 42/0 45/0 26/0 42/0 54/0 زدهای نمکی نمکان برون

 کم وچهارم بیست 346/0 31/0 4/0 23/0 37/0 42/0 معدن نظامی

 کم هفدهم 412/0 43/0 26/0 29/0 45/0 63/0 نمک کوه سرخه

 کم سیزدهم 44/0 51/0 4/0 32/0 42/0 55/0 کوه نمکان

 کم نهم 5/0 5/0 6/0 28/0 52/0 6/0 تخت نمک ساری

 کم سوم 646/0 67/0 75/0 42/0 63/0 76/0 معدن ملحه
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 مورد مطالعه با روش پرالونگهای  بندی سایت . ارزیابی و رتبه7جدول ادامه 

 ها ژئوسایت
 زیبایی

 ظاهری

 عیار

 علمی

 عیار

 فرهنگی

 عیار

 اقتصادی

 عیار

 گردشگری
 رتبه امتیاز نهایی

 عیار

 وری بهره

 کم اول 722/0 75/0 84/0 45/0 73/0 84/0 گنبدهای نمکی سمنان

 کم بیستم 394/0 41/0 34/0 32/0 4/0 5/0 معدن چاله گز

 کم وششم بیست 324/0 35/0 24/0 28/0 34/0 41/0 نمک مهرو

 کم وچهارم سی 24/0 27/0 17/0 21/0 24/0 31/0 نمک سطوه

 کم ودوم سی 268/0 29/0 23/0 16/0 31/0 35/0 نمک آغ  میرزا

 کم دوازدهم 448/0 54/0 2/0 31/0 51/0 68/0 طبقات نمکی میامی

 

های گنبدهای نمکـی جنـوب سـمنان، معـدن      روش بریلها سایتنتایج حاص  از این پژوهش بیانگر آن است که در 

هـای   ، در رتبه4( از ک  امتیاز 53/3، و 546/3، 69/3ترتیب با کسب باالترین امتیازات ) کوهدشت کهن، و معدن ملحه به

ت را ترین عواملی که موجب شده تا سایت گنبدهای نمکی جنـوب سـمنان رتبـ  نخسـ     اند. از مهم اول تا سوم قرار گرفته

شناسی؛ استفاده از ژئوسایت بـه وسـیل  علـوم     توان اشاره کرد به: نمایش مناسب فرایندهای مرتبط با زمین می کسب کند 

(؛ 1384المللی؛ چاپ مقاالت علمیِ مرتبط با این ژئوسایت در مقاالت علمی معتبر ملـی )مالمهرعلیـزاده و همکـاران،     بین

شناسی موجود در ژئوسایت؛ عـدم محـدودیت از نظـر     یت؛ و حفظ عناصر زمینشناسی موجود در ژئوسا تنو  عوارض زمین

شناسـی   ای کـه عناصـر زمـین    برداری؛ و پتانسی  باالی تعلیمـی ژئوسـایت، بـه گونـه     های میدانی و نمونه اجرای پیمایش

اسـت و دومـین   نظیـر   ژئوسایت قابلیت تعلیم برای هم  سطوح آموزشی را دارد. ژئوسایت مورد نظر در سطح منطقـه بـی  

انـد.   تمرکز گنبدهای نمکی ایران در جنوب سمنان قرار دارد که نزدیک به پنجاه گنبد نمکی در کنار یکدیگر قـرار گرفتـه  

های گنبدهای نمکی جنوب سمنان، معدن نمک کوهدشت کهـن، و معـدن    طبق نتایج حاص  از روش پرالونگ نیز سایت

انـد. از   های اول تـا سـوم قـرار گرفتـه     ، در رتبه1( از ک  امتیاز 646/0، و 68/0، 722/0ملحه با کسب باالترین امتیازات )

توان اشاره کرد به:  می ترین عواملی که موجب شده تا سایت گنبدهای نمکی جنوب سمنان رتب  نخست را کسب کند  مهم

شود؛ جـذابیت بسـیار زیـاد     یتنو  نقاط دیدنی در منطقه؛ مساحت زیاد منطقه، که نزدیک به پنجاه گنبد نمکی را شام  م

منطقه از نظر جغرافیای دیرینه؛ جذابیت اکولوژیکی؛ سطح پایین تمهیدات حفـاظتی در منطقـه؛ جـذابیت زیـاد گنبـدهای      

های نمکی آغ  میرزا، معـدن الهـورد، و    المللی؛ و استفاده از ارزش علمی منطقه. در مقاب ، ژئوسایت نمکی در سطح بین

ترین  اند. از مهم های آخر قرار گرفته در رتبه 51/1، و 27/1، 22/1ترتیب با کسب امتیازات  لها بهمعدن نظامی در روش بری

نکردن از  اند؛ استفاده شناسی در منطقه را نمایش نداده ها فرایندهای مرتبط با زمین توان اشاره کرد به: ژئوسایت عل  آن می

هـا؛ دسترسـیِ مسـتقیم     شناسـی در ژئوسـایت   م تنو  عوارض زمـین شناسی؛ عد ها به وسیل  علوم مرتبط با زمین ژئوسایت

کیلومتری اورژانـس بـدون    50ها در فاصل  بیش از  ها؛ قرارگیری ژئوسایت نداشتن با جاده؛ محدودیت استفاده از ژئوسایت 

ی؛ فقـدان  هـا در خـارج از محـدودۀ شـهر     دهی؛ فقدان مسکن و رستوران؛ قرارگرفتن ژئوسایت امکان رفاهی و بدون آنتن

فـرد   بـه  های منحصـر  توجهی گردشگران به این مناطق؛ فقدان ویژگی ها؛ بی های فرهنگی و اکولوژیکی در ژئوسایت ارزش
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کوه،  های معدن بن ها؛ و فاصله از مناطق تفریحی و توریستی. بر اساس نتایج حاص  از روش پرالونگ، ژئوسایت ژئوسایت

انـد. از   هـای آخـر قـرار گرفتـه     در رتبـه  26/0، و 24/0، 21/0ا کسب امتیـازات  ترتیب ب نمک سطوه، و معدن چاه غلغ  به

ها؛ فقدان جـذابیت   توان اشاره کرد به: فاصل  زیاد از نقاط دیدنی؛ مساحت کم؛ ارتفا  پایین ژئوسایت ترین عل  آن می مهم

های هنری و  شناسانه؛ فقدان رخداد تانهای تاریخی و باس از نظر جغرافیای دیرینه؛ فقدان جذابیت اکولوژیکی؛ فقدان جنبه

های  نکردن از زیبایی ها؛ و استفاده فرهنگی؛ تعداد بسیار کم بازدیدکنندگان در طول سال؛ فقدان اسکان روزانه در ژئوسایت

بندی ریسک خطر بـا   ها. نتایج حاص  از بررسی و طبقه ظاهری، ارزش علمی، ارزش فرهنگی، و ارزش اقتصادی ژئوسایت

ده از روش بریلها نیز نشان داد که فقط ژئوسایت معدن نمک کوهدشت کهن در ردۀ ریسک تخریب زیاد قرار دارد و استفا

 اند. ژئوسایت در ردۀ ریسک تخریب متوسط قرار گرفته 21ژئوسایت در ردۀ ریسک کم و  13

 

 گیری بحث و نتیجه

که قابلیت زیادی در جذب گردشـگر و توسـع  صـنعت     اند های ژئومورفولوژیکی ترین لندفرم گنبدهای نمکی یکی از جالب

شناسـی   وهوایی خشک، دارای تشکیالت زمین شناسی و شرایط آب ژئوتوریسم دارند. استان سمنان، به سبب ساختار زمین

هـای   ترین گنبدهای نمکی در ایران و جهان اسـت. نهشـته   شور و گنبدهای نمکی فراوان است. این استان دارای متراکم

انـد و موقعیـت    نمک، سمنان، سرکویر، و میـامی پراکنـده   ایوانکی، ده -ترتیب در مناطق گرمسار ر استان سمنان بهدا نمک

ایوانکی در محدودۀ گنبـدهای نمکـی    -ها و معادن نمک در منطق  گرمسار اندیس ها با هم متفاوت است.  شناسی آن چینه

اند از: واحـد زیـرین    در چهار موقعیت مختل  قرار دارند که عبارت نمک ها و معادن نمک در محدودۀ ده اندیس قرار دارند. 

های قرمز فوقانی؛ گنبدهای نمکی؛ و واحدی که موقعیـت اسـتراتیگرافی آن    های قرمز فوقانی؛ واحد فوقانی نهشته نهشته

های  هشتههای نمکی موجود در ن ـ شام  افق های نمکی محدودۀ سرکویر در سه موقعیت مختل  مشخص نیست. اندیس

ـ قـرار دارد. شناسـایی و    های قرمز فوقـانی؛ و گنبـدهای نمکـی    های نمک موجود در واحدهای زیرین نهشته ائوسن؛ افق

؛ 2005هاسـت )بریلهـا،     ها از مراح  اصلی و قطعی اسـتراتژی حفاظـت ژئوسـایت    ها و خصوصیات سایت استخراج ویژگی

ژئوسایت مهم و  35ها، نخست  از شناسایی و تعیین حدود ژئوسایت(. در این پژوهش، پس 2011هنریکیوس و همکاران، 

( انتخاب شد. در مرحل  بعـد بـه   AHPمراتبی ) ژئوسایت نمکی استان با استفاده از فرایند تحلی  سلسله 50اصلی از میان 

ها بیـانگر آن   یابی ژئوسایتهای بریلها و پرالونگ اقدام شد. نتایج حاص  از ارز ها با استفاده از روش ارزیابی کمّی ژئوسایت

ترتیـب بـا    های گنبدهای نمکی جنوب سمنان، معدن کوهدشت کهن، و معدن ملحه به است که در هر دو روش ژئوسایت

 1از ک  امتیاز  646/0، و 68/0، 722/0در روش بریلها و  4( از ک  امتیاز 53/3، و 546/3، 69/3کسب باالترین امتیازات )

اند. نتایج ارزیـابی ریسـک تخریـب ژئوسـایت نشـان داد کـه فقـط         های اول تا سوم قرار گرفته هدر روش پرالونگ در رتب

وری  ژئوسایت معدن نمکی کوهدشت کهن در طبق  ریسک باال قرار دارد. همچنین، طبق نتایج روش پرالونگ، عیار بهره

های فراوانی است و  سم نمکی دارای پتانسی ها پایین است. با توجه به اینکه استان سمنان در زمین  ژئوتوری هم  ژئوسایت

به عنوان قطب ژئوتوریسم نمک در ایران معروف است، متأسـفانه تـاکنون محققـان در زمینـ  شناسـایی و ارزیـابی ایـن        

ریزان استان نیـز در جهـت ایجـاد زیربناهـای      اند و مسئوالن و برنامه مندی انجام نداده ها تحقیقات جاما و نظام ژئوسایت
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ای در زمینـ  معرفـی و    اند. امید است این پـژوهش بـاب تـازه    توریسم نمکی در استان تالش درخوری انجام نداده توسع 

( به بررسی مورفولوژی دیاپیر نمکی در تعام  بـا ژئوتوریسـم   1394توسع  توریسم نمکی در استان باشد. بیات و قاسمی )

س پرداختند و اذعان کردند که ژئوتوریسم دیاپیری نقش زیـادی  داخلی و خارجی و نقش آن در توسع  پایدار در استان فار

های نزدیـک ایـن گنبـدها دارد.     ها و حتی آبادی در تسریا روند توسع  پایدار منطقه و پیشرفت اقتصادی مراکز شهرستان

صـیفی، بـه   های نمکی، به جـای اسـتفاده از تفاسـیر و تعـاری  تو     همچنین، بیان کردند که در مطالعات عمرانی ژئوسایت

هـای دیگـر، کـه در داخـ  کشـور از آن       محاسبات کمّی توجه بیشتری شود. در زمین  مزیت روش بریلها نسبت به روش

هـا   هـا در عمـوم روش   های مورد استفاده بـرای ارزیـابی ژئوسـایت    استفاده نشده است، باید بیان کرد که معیارها و ارزش

هـا بـه موضـو      خدماتی است، ولی در این روش در کنار ایـن ارزش  های علمی، آموزشی، گردشگری، و معطوف به ارزش

کنـد.   ها نیز پرداخته شده است و ریسک تخریب را در هر ژئوسایت به صـورت کمّـی بیـان مـی     خطر اضمحالل ژئوسایت

پیشـین در   کند. نکت  اشتراک این پژوهش با مطالعات ها را بررسی کمّی می عالوه بر آن، از دیدگاه اقتصادی نیز ژئوسایت

رو هستند و بـاالبودن   به ها از منظر خدمات گردشگری و زیرساختی با مشکالت زیادی رو این زمینه این است که ژئوسایت

ها  ها و فقدان تبلیغات الزم در زمین  شناساندن ژئوسایت ها به سبب ناآشنایی مردم با ژئوسایت ارزش حفاظتی در ژئوسایت

 به گردشگران است.
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