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 چکیده

هاي همچنان در جستجوي پاسخي مناسب در خصوص اهداف، چرايي مسافرت به محوطههمگام با گسترش ژئوتوريسم، جامعه علمي
و تعدد آرا  ها و ويژگيهاي جمعيت شناختي ژئوتوريستها است. از سوي ديگر، وجود برداشتهاي متفاوتها، نيازها و خواستهژئوتوريستي، علائق و انگيزه

در اين خصوص، نوعي آشفتگي در ادبيات موضوع را فراهم نموده است. اين مقاله سعي دارد با تحليل و بيان جامعي از ابعاد و ويژگيهاي يک 
و دست اندرکاران ژئوتوريست و گرد آوري و ارائه نظريات و پيشنهادهاي موجود در ادبيات موضوع، اطلاعاتي متقن از ژتوريستها را در اختيار محققين 

است. نتايج نشان داد که ژئوتوريست واقعي کسي است که در راستاي اهداف  محتوا ليتحل عرصه ژئوتوريسم قرار دهد. روش تحقيق از نوع توصيفي
ي محيط، فرهنگ، هاي جغرافيايي يک ناحيه؛ يعنژئوتوريسم و متناسب با ماهيّت و قلمرو آن، پاسداري و حمايت از ابعاد پنجگانة کليدي ويژگي

 زيبايي، علم و آموزش و بهزيستي مردم محلّي را وظيفه خود بداند.

  يگردشگر ربتيمدشناسي ژئوتوريستها، علائق و انگيزه ژئوتوريستها، ژئوتوريست، گونه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

هاي هاي گذشته، شاهد پيشرفتهمديريت و ارزيابي گردشگري نيازمند تعريف جامع و کامل از مفاهيم آن است. گرچه در ده
ايم ولي بيان اصطلاحات و تعاريف مربوط به گردشگري و گردشگر، همواره با ابهامات و ايراداتي همراه بوده توجّهي در اين زمينه بودهقابل

گردشگري، عمدة عنوان يکي از اصول مطرح در مطالعات رغم وجود شناخت کافي در مورد گردشگر به(. عليMurphy, 2004: 11است)
هاي گردشگري متمرکز عنوان يک واژه جاافتاده، بر انواع و اشکال فعّاليتکارگيري مفهومي از گردشگر بهتوجّه اين مطالعات، به جاي به

شناسي و ويژگيهاي آنها نيز صادق است و ادبيّات گردشگري ها، گونه(. اين مسئله، در مورد ژئوتوريستMcCabe, 2005: 85است)
 (. Allan, 2011a: 28توان آثاري از آن را يافت)ها بوده و تنها در متون مربوط به ژئوتوريسم ميتاً فاقد مطالعاتي در مورد ژئوتوريستعمد

نظر در مورد تعريف ژئوتوريست کار آساني نيست. در مطالعات متعدد در رغم وجود تعاريف متعدد در مورد ژئوتوريسم، اظهارعلي
 & Calaforra et al., 2002; Hose, 2005; Dowlingمنفي گردشگري انبوه و کنترل نشده در ژئوسايتها)از جمله  خصوص پيامدهاي

Newsome, 2006; Hose, 2007; Burne & Chapple, 2008; King, 2010 مطالبي ذکر شده است با اين حال، در اين مطالعات )
آور يک ژئوتوريسم خوب باشد، مطلبي ذکر نشده است. وجود چنين شته باشد تا پيامدر مورد اين که يک ژئوتوريست بايد چه ويژگيهايي دا

 :Hose, 2007: 261; Kim et al., 2008: 299; Mao et al., 2009: 76; King, 2010خلاء مطالعاتي براي معرفي ژئوتوريستها)

ر اين طيف، از ژئوتوريستهاي بدون هرگونه اطلاعات ( موجب شده است تا در ادبيات موضوع طيفي از ژئوتوريستها شکل بگيرد که د116
مندي به (. شاخصهايي مثل رضايتGrant, 2010: 2شود)از ژئوتوريسم تا ژئوتوريستهاي واقعي با اطلاعات کامل ژئوتوريستي ديده مي

يح در خصوص فرصتهاي عنوان شرط اصلي مانايي ژئوتوريسم، سلامت و بهداشت ژئوتوريستها به هنگام بازديد، اطلاع رساني صح
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 ,Dowlingکنند)گيري اين طيف نقش اساسي ايفا ميژئوتوريسم و معرفي مقاصد ژئوتوريستي همگي در طبقه بندي ژئوتوريستها و شکل

2013:67  .) 

همچنان در جستجوي پاسخي مناسب براي سوالات مطرح در خصوص مخاطبان اصلي ژئوتوريسم در چنين وضعيتي، جامعه علمي
ها کنند؟ چرا ژئوتوريستها در بازديدهاي خود کدام اهداف را دنبال ميژئوتوريستژئوتوريستهاست. برخي از اين سؤالات عبارتند از:يعني 

ها چه نيازها و دهند؟ ژئوتوريستها را ترجيح ميها کدامند و کدام فعّاليتکنند؟ علائق ژئوتوريستهاي خاصّي مسافرت ميبه ژئوسايت
 هاي بالقوّه کدامند؟شناختي ژئوتوريستهاي جمعيّتها، جزو گردشگران انبوه هستند؟ ويژگيي دارند؟ آيا ژئوتوريستهايخواسته

پاسخ به اين سوالات همواره بخشي از تلاشهاي پژوهشگران و برنامه ريزان عرصه گردشگري را به خود معطوف داشته است. از سوي 
آرا در اين خصوص، نوعي آشفتگي در ادبيات موضوع را فراهم نموده است. اين مقاله سعي کرده ديگر، وجود برداشتهاي متفاوت و تعدد 

 است تا با بررسي ادبيات موضوع، پاسخهايي براي اين سؤالات ارائه نمايد. 

 روش تحقیق

ت، مسائل و موضوعات اين تحقيق با تکيه بر اطلاعات و مطالب حاصل از بررسي منابع مکتوب و مجازي در مورد مفهوم ژئوتوريس
مرتبط با آن و تجربيات نگارنده در طي بيش از يک دهه فعاليت آموزشي و پژوهشي در زمينه ژئوتوريسم، انجام شده است. روش تحقيق 
از نوع توصيفي است و در طي آن سعي شده است موقعيت و وضعيت مباني نظري ژئوتوريستها با لحاظ ماهيت و قلمرو ژئوتوريسم 

 د.توصيف شو

 ویژگیهای یک ژئوتوریست

 Stokes and etهاي زمين شناسي)شهري داراي جاذبه -کليه کساني که به صورت شخصي يا گروهي از نواحي طبيعي يا مصنوعي

al., 2003: 1شوند. اگر کسي زندگي، مسکن، شهر، کشور و سياره خود را کنند، ژئوتوريست محسوب مي( و ژئومورفولوژيکي بازديد مي
بدارد، آرزوي زندگي بهتر در جهاني زيبا را براي فرزندان خود داشته باشد، از پرتاب زباله در محيط اجتناب نمايد و حقوق مردمان پاس 

ترديد يک انسان مسئوليت پذير در برابر محيط است. يک ژئوتوريست به عنوان يک ديگر ساکن در پيرامون خود را رعايت کند، بي
اين خصوصيات را دارد و مهمتر اين که اين خصوصيات در يک ژئوتوريست، برخاسته از آگاهي و بصيرت ماميگردشگر مسئوليت پذير، ت

کند و پول و وقت خود را)معمولا او نسبت به پيرامون خود است. در واقع او کسي است که از يک ژئوسايت يا ژئومورفوسايت بازديد مي
کند هم محيط بهتري کند و زماني که محل را ترک ميارت، بهداشت و غيره صرف ميساعت( براي گذران اوقات فراعت، تج 50بيش از 

 گذارد و هم مردم آن منطقه از وي رضايت دارند.  را از خود بر جاي مي

هاي يک ژئوتوريست در طي گذران اوقات فراغت در يک ژئوسايت يا ملاحظات محيطي و اجتماعي از جمله مهمترين دغدغه
پيش محترم ازبيش رود منابع طبيعي و سبک زندگي جوامع بوميافزون ژئوتوريسم، انتظار ميهستند و در روزگار توسعه روز ژئومورفوسايت

( Li and Chen, 2017: 152شمرده شود. رفتارهاي انحرافي گردشگران يکي از مهمترين مسائل مطرح در مديريت گردشگري است)
کند، تبري آنها از رفتارهاي انحرافي بدليل پايبندي به اصول و ابعاد ژئوتوريسم ان متمايز ميآنچه ژئوتوريستها را از ساير گردشگر

 (.0است)جدول 

داشتن اطلاعات در مورد مقصد گردشگري قبل از آغاز سفر يکي از مهمترين ملزومات يک ژئوتوريسم خوب است. آشنايي با تاريخ، 
کند. سطح تعامل مردم ه با مردم محلي و بزرگداشت ژئوسيستمهاي محلي را فراهم ميفرهنگ، زبان و محيط طبيعي زمينه تعامل سازند

يابد. داشتن معلومات در مورد ژئوسيستمهاي محلي به معني محلي با معلومات يک ژئوتوريست در مورد کشور و منطقه آنها افزايش مي
ژئوتوريستي است. در کنار اين ملزومات که منطبق بر ماهيت و قلمرو  گيري از زيباييها و توانمنديهايحساسيت بيشتر ژئوتوريستها در بهره



  552 هاتيدر ژئوسا يگردشگر نهيبه تيريبا هدف مد هاستيژئوتور يشناسگونه

 

ژئوتوريسم است، مسائلي مثل اقامت، دسترسي به مکانهاي جذاب، اطلاعات در مورد اين مکانها، تسهيلات و تجربيات موجود نيز از جمله 
 (. Mao et al., 2009: 76هاي ژئوتوريستها است)خواسته

 (.Li and Chen, 2017: 152داند)کات اخلاقی که هر ژئوتوریست خود را ملزم به رعایت آنها میبرخی از ن (.1)جدول 

 نکات اخلاقي رديف

 مسئوليت پذيري در مقابل آسيب پذيري زمين و ژئوسيستمها و حفظ آنها براي نسلهاي آينده 0

 پرهيز از نوشتن يادگاري، عکاسي غير مجاز و ريختن زباله 5

اي لازم در خصوص جغرافيا، آداب و رسوم و فرهنگ مقصد ژئوتوريستي و توجه به صحبتهاي کسب آموزشه 2
 مردم محلي در راستاي بهبود اقدامات حفاظتي

 احترام به حريم خصوصي و منزلت ديگران و کسب اجازه براي تهيه عکس و فيلم 0

 انقراضخودداري از خريد محصولات تهيه شده از گياهان و جانوران در معرض  2

هاي ها و آشيانهگياهان، لانهمرور و پرهيز از تخريب محل رشدوشده براي عبوراستفاده از مسيرهاي تعبيه 6
 جانوران

 هاي حمايتي حفاظت محور و سازمانهاي فعال در حفظ محيط زيستيادگيري در مورد برنامه 5

يامدهاي وسائط نقليه موتوري مثل ترغيب رانندگان به در صورت امکان، ارائه راهکارهايي براي کاهش آثار و پ 1
 خاموش نمودن موتور بعد از پارک کردن خودرو

تشويق و ترغيب دست اندرکاران در هتلها، خطوط هوايي، استراحتگاهها، خطوط دريايي، مجريان تورها، و  3
يفيت هوا و آب، بازيافت، متصديان امر گردشگري به استفاده بهينه از انرژي، حفظ محيط زيست، ارتقاي ک

 ها و مواد سمي، کاهش آلودگي صوتي و جذب مشارکت مردميمديريت صحيح زباله

 ترغيب سازمانها براي تهيه بروشورهاي محيطي 01

علائق گردشگري با  "اين، همانند لحاظ ژئوتوريسم در زمرة ها با ماهيّت و قلمرو ژئوتوريسم مرتبط است. بنابرهاي ژئوتوريستويژگي
توان در ردة ها را نيز مي(، ژئوتوريستDowling & Newsome, 2006: 6 )"شکل خاصّ گردشگري"( يا Hose, 1995:16)"خاصّ

گردشگران داراي علائق خاّص قرار داد. گردشگري با علائق خاصّ به مسافرت مردماني با علائق ويژه که متعلّق به ناحيه يا مقصدي 
(. به نظر برخي، گردشگري با علائق خاصّ، حاصل تفکيک انواع جديد گردشگري است Read, 1980: 195گردد)خاصّ است، اطلاق مي
 (. Trauer, 2006هاي گردشگران و ساکنين محلّي را فراهم آورد)که سعي دارد نيازمندي

ژئوتوريست اگر مشکلات و  شناسي آنها بعد از اتمام مسافرت است.پذيري و وظيفهيکي از ويژگيهاي خاص ژئوتوريستها مسئوليت
نمايد و کاستيهايي را در مديريت ژئوسايتها و ژئومورفوسايتها مشاهده نمايد آنها را به مسئولين و سازمانهاي مربوطه گوشزد مي

 دهد.    راهنماييهاي لازم را در اختيار آنان قرار مي

، همانا در مفهوم ژئوتوريسم نهفته است. به عنوان مثال، يک اين ويژگيها براي يک ژئوتوريست و در راستاي گردشگري پايدارتمامي
هاي دامنة شمالي آن مسافرت نمايد، وي اي مثل کوه سبلان، براي ديدن درياچة دهانة آتشفشاني و يخچالگردشگر قصد دارد به ناحيه

ارکاري در يکي از روستاهاي منطقه ديدن کند، از مسابقات سوتني ميهاي گرم سرعين يا قوتور سويي و ... آبدر مسير خود، در آب
کند و از صنايع دستي و عسل سبلان کند، در جشنواره ايلات و عشاير سبلان شرکت ميگرمايي شابيل بازديد ميکند، از نيروگاه زمينمي
عين حال متناسب با هدف ذاتي تواند در قالب ژئوتوريسم صورت گيرد و در هاي گردشگري مي. همة اين فعّاليتخرد و ...اي ميتوشهره

 (. 0230:65ژئوتوريسم، در حفظ و حمايت از محيط، فرهنگ، ميراث، زيبايي و بهزيستي جوامع محلّي گام بردارد)مختاري، 

 اهداف مورد نظر ژئوتوریستها

دشوار است زيرا، همه  هاي ژئوتوريستي، تعيين اهداف آنان از مسافرت، کاري بسبا وجود طيف گسترده گردشگران حاضر در محوطه
ها حاضر گونه قصد ژئوتوريستي در اين محوطهطور تصادفي و بدون هرآنان ژئوتوريست به مفهوم واقعي نيستند و برخي از اين افراد به

بسا هاي ندارند و چرشته( سرTourtellot, 2000«)حمايت»ادبيات موضوع، يعنيشوند و از وجه مشترک رسالت ژئوتوريسم در تماميمي
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طوري که در بخشهاي ديگر مقاله آمده دارند. به همين جهت و همانميکنند و گام در راستاي اضمحلال محوطه بربرعکس آن عمل مي
است، جامعه هدف مطالعات انجام شده براي تعيين اهداف ژئوتوريستها معمولا طيفهايي از کارشناسان عرصه زمين شناسي و 

 ;Stokes et al., 2003: 6; Berrebi, 2006: 55ها بوده است)و اعضاي سازمانهاي درگير در اين عرصهژئومورفولوژي و دانشجويان 

Reynard and Berrebi, 2008: 17; Mao et al., 2009: 77; Allan, 2011b اين مسأله شايد در نگاه اول نوعي تقصان براي .)
قرار داده است و مخاطبان اين عرصه از نظر  0جرگه گردشگري همساز ژئوتوريسم به حساب آيد ولي همين خصيصه، ژئوتوريسم را در

 اطلاعات، قدرت تحليل و تدبر، حس زيبايي شناسي و سازگاري با محيط زيست و حمايت از آن در جايگاه والايي قرار دارند.

ها به سؤالي در مورد هدف يست(، پاسخ ژئوتورStokes et al., 2003: 3-4بر اساس نتايج مطالعات گسترده استوکس و همکاران )
بوده است. نتايج پژوهشي ديگر در خصوص شناخت بهتر انتظارات گردشگران و  5آنها از ژئوتوريسم به ترتيب اهميّت به شرح جدول 

دهد که (، نشان ميBerrebi, 2006: 63; Reynard and Berrebi, 2008: 16هاي سوئيس)کردگان دانشگاهي در آلپويژه تحصيلبه
هاي دانشگاهي به غير از علوم زمين( کسب اطّلاعات دقيق در مورد علوم زمين، کردگان ساير رشتهبراي اين گروه از گردشگران )تحصيل

توان گفت همان طوري که مائو و همکاران اطّلاعات بصري و تمرکز بر روي موضوعات ناب علوم زمين در اولوّيت بوده است. در کل مي
( نيز بدان دست يافته اند، افزايش معلومات در مورد ژئوسايتها و ژئومورفوسايتها، ارضاي حس کنجکاوي، Mao et al., 2009: 77وي)

ها مهمترين اهداف ها و جاذبهنظير از پديدهاي بيکسب تجربيات بياد ماندني، کسب تحرک فکري، و بازديد از مقاصد داراي مجموعه
  مسافرت در ميان ژئوتوريستها هستند. 

 (Stokes et al., 2003: 3-4ها به سؤالی در مورد هدف آنها از ژئوتوریسم به ترتیب اهمیّت)پاسخ ژئوتوریست(.2)جدول 

 ها در مورد هدف آنها از ژئوتوريسم پاسخ ژئوتوريست ترتيب ها در مورد هدف آنها از ژئوتوريسم پاسخ ژئوتوريست ترتيب

هاي شناسي و اشکال ناهمواريي زمينهاها در مورد مکانافزايش دانسته 0
 زمين

 بازديد از يک مکان ارزشمند و مورد توجّه مردم 00

 هاي ديگرملاقات با مردماني از فرهنگ 05 ارضاي حسّ کنجکاوي 5

 بازديد مجدّد از مقاصد گردشگري مورد علاقه 02 اي به يادماندنيکسب تجربه 2

 هاي گوناگونها و نوشيدنيلذّت بردن از غذا 00 کسب تحريک فکري 0

ها)از ها و جاذبهاي منحصر به فرد از پديدههاي داراي مجموعهديدن مکان 2
 شناختي، فرهنگي و تاريخي(شناختي، زمينقبيل زيست

 گذران اوقات با خانواده و دوستان 02

 تجربة سبک زندگي متفاوت 06 ديدن چيزهاي متفاوت 6

هاي و اشکال ناهمواري که زمينة تشکيل مکان شناختيهاي زمينديدن مکان 5
 اند.شناختي)حيات گياهي و حيات جانوري( را فراهم آوردهزيست

 استراحت و آرامش جسماني 05
 

بازديد از مقاصد جديد گردشگري که امکان اقامت توأم با آرامش را در خارج  1
 آورد.از منزل فراهم مي

 پرواييتقويت روحيّة جسارت و بي 01

امکان به اشتراک گذاشتن تجربيّات سفر پس از  03 هاي تاريخي هاي داراي امکانات قدم زدن در شهرها و مکانبازديد از مکان 3
 مراجعت

ها و رويدادهاي فرهنگي هايي که جاذبهبازديد از مکان 51 ورزش 01
 کنند.  و هنري متعدّدي را عرضه مي

رين هدف گردشگري است. از سوي ديگر، يکي از اهداف ژئوتوريسم آموزش علوم زمين است. با تترديد، گذران اوقات فراغت مهمّبي
د، توجّه به وجود چنين چالشي، طراحي ابزار و ارائه راهکارهايي که بتواند اين دو، يعني گذران اوقات فراغت و آموزش، را باهم ترکيب نماي

يل راهنمايان محلي که بتوانند مفاهيم محيط زنده، غير زنده و فرهنگي را براي ضرورت دارد. البته بايد در نظر داشت که نقش بي بد

                                                   
0- Alternative tourism 
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 :Warowna et al., 2016 )0هاي ژئوتوريستي( و ژئوتوريستها را به سوي سرمايهMao et al., 2009: 77ژئوتوريستها تبيين نمايند)

 ( رهنمون شوند، انکار ناپذير است.  47

 تهاهای ژئوتوریسعلائق و انگیزه

شناسي و ژئومورفولوژي آشنايي ها، حتّي در ميان افرادي که با علم زمينهاي ژئوتوريستهاي مطالعاتي در مورد نيازها و خواستهداده
کند. ( و ادبيّات ژئوتوريسم هم تعريف جامعي از ژئوتوريست ارائه نميRobinson, 2012: 11; Allan, 2011bدارند، بسيار محدود است)

 هاي ژئوتوريست بر اساس ادبيّات موجود نيست. اي جز تعريف نيازها و خواسته، چارهاينبنابر

بديهي است آگاهي از دليل مسافرت به يک محوطه توريستي براي گردشگران  امري حياتي است. اين که چه انگيزه اي مردم  را به 
د همواره يکي از موضوعات مورد علاقه محققين و پژوهشگران دهسوي  انواع مختلفي از رفتارها از جمله گرايش به گردشگري سوق مي

هاي اخير ادبيات انتشار يافته در مورد انگيزه گردشگران بسيار قابل توجه (. با اين حال، در دههPage & Connell, 2006: 1بوده است)
( که در آن Pearce & Butler, 1994: 113(. از سوي ديگر، انگيزه گردشگري يک مفهوم ترکيبي است)Singh, 2008: 148است)

(.  رسالت اصلي اين تئوريها Allan, 2011aکنند)تئوريهاي انگيزشي گردشگري با کمک و بهره مندي از علوم ديگر، موضوعيت پيدا مي
در مورد  ها در پژوهشهاي خودمعرفي نيازمنديهاي گردشگري به عنوان منبع داده براي محققين است تا آنها بتوانند از اين داده

 (.  Pearce & Butler, 1994: 116رضايتمندي، تصميم سازي و بازاريابي استفاده کنند)

هاي مردم ريشه در باورهاي خانوادگي و شرايط فرهنگي حاکم بر آنها دارد و محققين براي تبيين اين مسأله بايد به بي ترديد انگيزه
جوامع و بررسي اثر آن در (؛ اولا، مطالعه در محيط بوميWilliams, 2004: 59ند)دو موضوع که اتفاقا باهم مرتبط نيز هستند، بپرداز

هاي متنوع آنان و موانعي که بر سر راه گردشگران بالقوه که در صدد ترتيب دادن يک مسافرت گردشگري بالقوه از طريق تبيين خواسته
ردشگري بر اساس واکنشهاي گردشگران بالقوه با توجه به هستند، وجود دارد. ثانيا، بررسي برنامه جاري سفر و وضعيت مقصد گ

هاي مبتني بر باورهاي خانوادگي و موانع موجود. بنابر اين، بخش اعظم مطالعات در خصوص تئوري انگيزش به تشريح و تبيين خواسته
 & Kozakر اين مورد طرح شده است)اختصاص دارد. به همين دليل نيز تئوريهاي بي شماري د "هايي داردهر کسي چه انگيزه "اين که

Decrop, 2009: 384(با اين حال، در کل دو رويکرد در مورد تئوريهاي انگيزش وجود دارد .)Allan, 2011a: 36:) تئوريهاي محتوا و
ان چگونه تغيير هاي انسان چيست و اين نيازها در طول زمنيازها و خواسته "تئوريهاي فرايند. اساس تئوريهاي محتوا بر اين است که 

مکانيسمهايي هستند که نيازهاي انسانها را  "(. تئوريهاي فرايند سعي در تبيين Maslow, 1943; McClelland, 1988 )"کنندمي
 (. Locke and Latham, 1990; Vroom, 1964 )"دهندشکل داده و تغيير مي

هاي ژئوتوريست بدين صورت خواهد بود که و انگيزه(، تعريف ژئوتوريسم بر اساس علائق Allan, 2011a: 22به نظر آلان)
شناختي و ژئومورفيکي به منظور مشاهده و کسب معلومات در هاي زمينژئوتوريست کسي است که از يک مکان برخوردار از ويژگي"

هاي معلومات در مورد ارزشآور مکان از يک سو، و کسب هاي شگفتاين تعريف، حسّ لذّت جويي از زيبائي "کند.مورد آنها، بازديد مي
کنندة تفاوت العاده که مشخّصاي فوقتواند تجربهاين، يک ژئوتوريست ميدهد. بنابرذاتي ژئوسايت از ديگر سو را در کنار هم قرار مي

 ژئوتوريسم از ساير اشکال ژئوتوريسم است، تجربه نمايد.  

هاي خاصّي است که از ساير گردشگران است زيرا، ژئوتوريسم داراي ويژگي کنند متفاوتها بازديد مينوع گردشگراني که از ژئوسايت
هاي علمي، عنوان مثال، تکية ژئوتوريسم بر ارزش(. بهYalgouz-Aga et al., 2010: 1342 شود)يدر ساير انواع گردشگري ديده نمي

تماعي، تنوّع زيستي و منظر استپ و فعّاليت ژئوتوريسم المللي، ساختار فرهنگي و اجآموزشي و تاريخي، جاذبة ژئوتوريسم، اهميّت بين

                                                   
0- Geotourist Assets  
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( بر جنبة Dowling & Newsome, 2006:12تواند در يک ناحية طبيعي يا نواحي شهري و مصنوع صورت گيرد. داولينگ و نيوسام)مي
(، Robinson, 2008: 2ون)داشت و يادگيري مبتني است، تأکيد دارند. به نظر رابينسآموزشي ژئوتوريسم که بر احساس شگفتي، پاس

گذارد، با افزايش جنبة يادگيري، عنوان نمودي از يک بازار شناخته شده ميالعاده را در اختيار ژئوتوريست بهژئوتوريسم که اطّلاعاتي فوق
ارند. به نظر آنان، در ( وي نيز همين ديدگاه را دTorabi Farsani et al., 2012: 1کند. فرساني و همکاران)ارزش يک تور را دو برابر مي

هاي حفاظت از حال حاضر ژئوتوريسم تحرّکي جديد در افزايش معلومات مسافرين در مورد منابع طبيعي، هويّت فرهنگي ميزبانان و راه
 آنها پديد آورده است.

هاي جغرافيايي ناي پديدهنکتة جالب اين است که در ايالات متّحدة آمريکا، ژئوتوريسم مفهوم ديگري دارد و اساس تعريف آن بر مب
و گروه تحقيقاتي اين انجمن)وابسته به  0است. در پرتو اين مفهوم متفاوت از ژئوتوريسم، پژوهشي از طرف انجمن صنعت سفر آمريکا

ز ها و رفتارهاي مسافران پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بيش ا، به بررسي نگرش5115نشنال جئوگرافيک( در سال 
(. وجه مشترک 2شمار آورد )جدول يا ژئوتوريست به 5توان در زمرة گردشگران پايدارآمريکا را ميمتّحدةميليون نفر از جمعيّت ايالات 0/22

 (. TIA, 2002: 30هر سه گروه مورد نظر، در تمايل همة آنها به ژئوتوريسم است)

 (TIA, 2002: 30لی ژئوتوریسم)های اصسه گروه از گردشگران پوشش دهنده بخش. )3(جدول 

تعداد مسافر)بر حسب  گروه گردشگران رديف
 ميليون(

 ويژگي

 هاي محيطيجواني، تحصيل کرده و داراي آگاهي 2/06 پژوهشگران 0

مسافريني از قشر مرفّه هستند که علاقة وافري به  5/50 قشر مرفّه شهري 5
 هاي فرهنگي و اجتماعي مسافرت دارند.جنبه

 هاي عموميپيري، رفاه کم و داراي آگاهي 6/05 وندان عاديشهر 2

-Reid & Reid, 1993: 5مقولة بازديد مکّرر از جمله مواردي است که در بيشتر مطالعات گردشگري مورد بررسي قرار گرفته است)

6; Oppermann, 1998: 131; Oh, 1999: 78; Alegre &Juaneda, 2006: 685; Hong et al., 2009: 268 ولي مطالعات اين ،)
عنوان شکل جديد گردشگري، نيازمند توّجه به مقولة بازديدهاي مکرّر از مقوله در ژئوتوريسم اندک و ناچيز است. موقعيّت ژئوتوريسم به

 (:Allan, 2011bهمان ژئوسايت به دلايل مختلف است)

دوستي، حّس شناسي، طبيعتزمينة زمينقبيل داشتن پيش ها و علائق مشترکي ازمند به ژئوتوريسم، داراي ويژگيگردشگران علاقه
شناسي، انگيزة کافي براي تجربة ژئوتوريسم به طور انداز هستند. اين گروه از گردشگران برخوردار از معلومات زمينزيبايي و تحليل چشم

 مکرّر دارند.

هايي که براي اوّلين بار ژئوتوريسم شگران يا ژئوتوريستترديد حفظ و ترغيب گردگردد، بيميلادي برمي 0331پيدايش ژئوتوريسم به 
هاي هنگفت ساماندهي ژئوسايت براي گردشگران جديد است، بويژه اين که ارزش تجربه تر از هزينهکنند بسيار مهمّرا تجربه مي

جايگاه اصلي خود در جهان، نيازمند  ژئوتوريسم هنوز، همانند ساير اشکال گردشگري عموميّت نيافته و جا نيفتاده است. ژئوتوريسم، در
ها( است که هم انگيزة کافي براي ژئوتوريسم دارند و هم ماهيّت نيازهاي آنان زمينة تنظيم هاي همگن)ژئوتوريستتمرکز بر روي گروه

 آورد. هاي ژئوسايت را فراهم ميرفتارهاي متناسب با توانمندي

بردن واژة کاراند. شايد بهه گونه شناسي علايق عمومي در مورد علوم زمين پرداخته( بPralong, 2006( و پرالونگ)Hose, 1994هوز)
هاي متفاوتي هستند. برخي از آنها در علائق عمومي در اين مورد چندان صحيح نباشد زيرا، هر کدام از بازديدکنندگان داراي خواسته

                                                   
0 - Travel Industry Association of America (TIA) 

5 - Sustainable tourists 
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اي هستند و براي برخي ديگر علايق فرهنگي در اولويّت قرار ات ارزندهها داراي معلومها و فسيلهاي علوم زمين مثل کانيبعضي زمينه
گونه اطّلاعات در مورد علوم هاي ژئوتوريستي، داراي اطّلاعات اندک و يا حتّي فاقد هردارد. در عين حال، بسياري از بازديدکنندگان محوّطه

 کننده باشد. هاي بازديدگروهزمين هستند لذا، توليد محصول ژئوتوريستي بايد مطابق مذاق کّلية 

دهد که گردشگران به گذران هاي ژئوتوريستي نشان مي( در مورد علايق گردشگران محوّطهPralong, 2006نتايج مطالعات پرالونگ)
شناسي و هاي زمينمندند و دوست دارند توضيحاتي از طرف راهنمايان در مورد ويژگيانداز علاقهتعطيلات خود در دامان طبيعت و چشم

هاي محيط مثل حيات جانوري و گياهي ارائه شود. بر اساس نتايج همين تحقيق، از ميان ژئومورفولوژيکي و همچنين ساير ويژگي
 دهند. مندي بيشتري به افزايش معلومات خود در مورد علوم زمين نشان ميگردشگران با سنين مختلف، افراد سالخورده علاقه

شناسي، ها با ساير گردشگران معمولي در علاقة آنها به مسائل زمين( فرق ژئوتوريستJoyce, 2006: 1به نظر جويس)
( معتقد بودند که ژئوتوريسم شامل گردشگراني Larwood and Prosser, 1998: 98ژئومورفولوژيکي و جغرافيايي است. لاروود و پروسر)

(. بر اين اساس، ژئوتوريست، فردي Allan, 2011bکنند)زمين مسافرت ميشود که به منظور کسب تجربه، يادگيري و التذاذ از ميراث مي
ها هاي خود در مورد پديدهشناختي، ژئومورفولوژيکي و جغرافيايي است که با مسافرت به يک مکان، بر دانستهداراي معلومات زمين

شناسي و ژئومورفولوژيکي هاي زميناراي ويژگي(، ژئوتوريست کسي است که از مکاني دAllan , 2011a: 11افزايد. به نظر آلان)مي
هاي مکان مورد نظر که برگيرندة بعد التذاذ از زيبائيآورد. اين تعريف، دردست ميهاي آن بهکند و اطّلاعاتي را در مورد پديدهديدن مي

 باشد. ک ميانگيزانندة احساس شگفتي ژئوتوريست است، و بعد حصول معلومات در مورد ارزش ذاتي ژئوپاربر

هاي دروني داري با انگيزه(. بازديد مجدد از ژئوسايت ارتباط معنيDowling, 2013: 6انگيزه ژئوتوريستها تعيين کننده رفتار آنهاست)
 هاي گردشگر است و در چنينو بيروني ژئوتوريست دارد. اين بدان معني است که تجربه ژئوتوريسم موفق در گرو لحاظ نيازها و خواسته

توان گفت که بازديدهاي مکرر لازمه ژئوتوريسم در وضعيت فعلي تر است. بنابراين، ميصورتي امکان بازديد مجدد از ژئوسايت محتمل
 خود به عنوان شکلي جديد از گردشگري است.  

 مقاصد ژئوتوریستها

(. اين Dowling, 2013: 69داز دارد)انشناسي و چشماست که توجّه خاصّي به زمين 0ژئوتوريسم نوعي گردشگري نواحي طبيعي
شود و نوعي ارج نهادن به علوم زمين از طريق ها و حفاظت از تنوّع زميني رهنمون ميتعريف، گردشگري را به سمت ژئوسايت

ي، استفاده شناختي و ژئومورفولوژيکهاي زميندهد. نيل به اين هدف، در گرو بازديدهاي انفرادي از پديدهداشت و يادگيري سوق ميپاس
ها و محور و پشتيباني از مراکز سازماندهي بازديدکنندگان از ژئوسايتهاي زميناز معابر و نقاط ديدني، تورهاي هدفدار، فعّاليت

ژئومورفوسايتها است. البته بايد در نظر داشت که بعد ديگر نيل به اين هدف، آشنايي مردم ساکن در مقاصد گردشگري است که معمولا 
 ;Jones, 2005: 306; Stronza and Gordillo, 2008: 461آثار منفي و مثبت توسعه گردشگري در جامعه خود آشنا هستند) خود با

Gholamhosssein and Abolqasem, 2012: 126; Lee, 2013: 39; Garcíaet al., 2015: 34; Gigovi´c  et al., 2016: 

349.) 

 Warowna etافتد که از ساختار زمين شناسي و اشکال ناهمواري متنوع برخوردارند)اق ميبزرگترين پتانسيل ژئوتوريسم در نواحي اتف

al., 2016: 46 اين نواحي شامل ژئوسايتها، ژئومورفوسايتها و در مقياسي بزرگتر ژئوپارکها هستند. ژئوسايت عبارت است از يک .)
ظير، يک برونزد سنگي، يک پهنة فسيلي، يک فسيل خاصّ، غارها، چالة نها، يک ناهمواري بياي از اشکال ناهمواريانداز، مجموعهچشم

 ,Verpaelst (. ورپالست)Dowling and Newsome, 2006ها، آتشفشان و حتّي يک معدن)سنگايجاد شده در اثر برخورد شهاب

 (.0وده است)جدول ها، تعريف و معيارهاي انتخاب آنها را بيان نمبندي، انواع ژئوسايت( با ارائة يک طبقه2004
                                                   
0 - Natural Area tourism 
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 (.Verpaelst, 2004های جدول به جای آفریقای جنوبی از ایران انتخاب شده است)لها، مثاانواع ژئوسایت(. 4)جدول

 هامثال معیارهای انتخاب تعریف نوع ژئوسایت

های مکان

 لیتولوژیکی

ها که از ارزشي برجسته از نظر ترکيب و برونزدهايي از سنگ
شناختي، ساختماني، تکتونيکي شناسي، سنگدهشناسي، پديچينه

 يا اهميّت تاريخي برخوردارند.

ارزش علمي، پناهگاهي براي 
 هاي نادرگونه

پذيري، ارزش آموزشي، تنوّع آسيب
 زيستي ديرينه

مجموعة ژئوتوريستي بيستون در 
 کرمانشاه

 هایمکان

 شناختیچینه
از يک واحد برونزدي از يک توالي سنگي يا رسوبات که نمادي 

 کنند.شناختي خاصّ را ارائه ميچينه

پذيري، ويزگي ارزش علمي، آسيب
المللي، فرد، اهميّت بينمنحصر به

نقطه تحوّل چينه شناختي، ارزش 
 آموزشي

هاي ژوراسيک هاي سازندخوردگيچين
 ديز جلفادر منطقة ژئوتوريستي دره

 هاژئوسیستم
هاي رسوبات که ويژگي ها واي از سنگمکاني داراي مجموعه

 آنها نمادي از يک ژئوسيستم هستند.
ارزش آموزشي، ارزش علمي، جذبه 

 ژئوتوريستي، شهرت
 سليمانمجموعة توفايي تخت

اندازهای چشم

شناسی و زمین

 ژئومورفولوژیکی

انداز شناسي يا تحوّل چشممکاني که اثري ارزشمند از تاريخ زمين
تواند يک سازند ان ميگذارد. اين مکرا به نمايش مي

شناسي زيبا و خاصّ يا نمادي از يک تحوّل موزون در يک زمين
 منطقه باشد.

اهميّت تاريخي، ارزش آموزشي، 
 ارزش علمي،

پذيري، جذبة ژئوتوريستي، آسيب
 کيفيت زيباشناختي، ارزش اقتصادي

هاي واقع در لغزش سيمره و تنگزمين
 خوردههاي زاگرس چينکوهرشته

 اغاره
عبارتند از مجراهاي طبيعي که در اثر فرايندهاي ژئوديناميکي 

اند و غارهايي که در نتيجة مثل ذوب و يخبندان ايجاد شده
 اند.انحلال کربنات کلسيم ايجاد شده

ارزش علمي، جذبه ژئوتوريستي، 
 پذيريآسيب

ارزش آموزشي، ويزگي منحصر 
هاي فرد، پناهگاهي براي گونهبه

 نادر

 صدرغار علي
 خورغار کتله

 معادن
هاي با ارزش از نظر ترکيب برونزدهايي که داراي انواعي از کاني

شناختي، زيباشناختي يا اهميّت تاريخي و بلورشناسي، سنگ
 هستند.

پذيري، ارزش ارزش علمي، آسيب
 آموزشي،

 ارزش اقتصادي
 غرب ايرانمعدن مس سونگون در شمال

های معدنی مکان

 تاریخی

ي معدني که از نوعي اهميّت تاريخي و  ارزش ميراثي هامکان
برخوردارند يا مکاني برخوردار از ارزش آموزشي و علمي از نظر 

 شناسي معدني هستند.زمين

اهميّت تاريخي، ارزش آموزشي، 
 ارزش علمي

پذيري، جذبه ژئوتوريستي، آسيب
 ارزش اقتصادي

 معادن فيروزه در نيشابور

 های فسیلیپهنه
هايي بارز  هستند و از ارزش بالايي از هايي که داراي فسيلبرونزد

شناختي و هر چيز شناسي ديرينه، زيباشناختي، زيستنظر چينه
 تواند در يک اکوسيستم خاصّ وجود داشته باشد.ديگري که مي

پذيري، ارزش ارزش علمي، آسيب
آموزشي ، تنوّع زيستي ديرينه، 

 ارزش اقتصادي
 پهنة فسيلي مراغه

 محلّ برخورد

 هاسنگشهاب
مکاني که عناصر ساختماني و فيزيوگرافيکي ايجاد شده در اثر 

 گذارد.ها به زمين را به نمايش ميسنگبرخورد شهاب

پذيري، جذبه ارزش علمي، آسيب
ژئوتوريستي، ارزش فرهنگي، 

 شهرت، ارزش اقتصادي
- 

های محیط

شناسی که زمین

حامی یک 

 اکوسیستم هستند.

شناختي آن در واقع که ترکيب ژئوشيميايي يا کاني مکاني
هاي نادر و مورد تهديد حيات وحش يا پناهگاهي براي گونه

 پوشش گياهي است.

ارتباط با تنوّع زيستي، ويژگي 
العاده، شهرت، ارزش علمي، فوق

 جذبه ژئوتوريستي، ارزش اقتصادي

داغ هاي قرهکوهرشته
 هاي ارسباران(آذربايجان)جنگل

هاي جهان داشته است. اوّلين مباحث ها، يونسکو نقش مهمّي در تنظيم استانداردهاي معرّفي فهرست ژئوپارکر خصوص ژئوپارکد
المللي علوم مطرح شده است و طرح مفهوم ژئوسايت از طرف يونسکو و انجمن بين 0336ها، در سال ها و ژئوسايتدر مورد ژئوپارک

اي به منظور پيشبرد اهداف توسعه "ژئوسايت و ژئوپارک "هايي را با عنوان است. اين دو سازمان، برنامه مربوط به اين سال 0شناسيزمين
(. تفاوت بين ژئوسايت و ژئوپارک در اين است که ژئوسايت Tapiador, 2007: 61اند)اي و روستايي تدارک ديدههاي ناحيهدر مقياس

است در حالي که، ژئوپارک داراي ابعادي بزرگتر و مکاني داراي انواعي ديگر  "کوچکشناسي در مقياس يک مکان داراي ميراث زمين"
 (.Tapiador, 2007: 61شناختي، تاريخي و فرهنگي است)شناختي، زيستهاي باستانها مثل جاذبهها و ميراثاز جاذبه
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هاي جذّاب و ارائة ا، بايد زمينة فعّاليته( معتقد است که براي حّل مشکل فقدان جاذبه در سنگBrozinski, 2009بروزينسکي)
اندازها در ژئوسايت را براي گردشگر و به منظور کمک به وي در شناخت اهميّت و احساس هيبت، فراهم گزارشي در مورد سازند چشم

 اند.:( ژئوسايت را به اين صورت تعريف نمودهEl Wartiti et al., 2008: 415نمود. ال وارتيتي و همکاران وي)

شناختي)کاني، هاي زمينشناختي، که ويژگياي به وسعت چند متر يا کيلومتر مربّع، داراي اهمّيت علمي و زمينمکان يا ناحيه»
پذير و در معرض مخاطره( گرافيکي( آن داراي معيار يا معيارهايي برجسته) ارزشمند، نادر، آسيبساختماني، ژئومورفيکي و فيزيو

 «.باشندمي

هاي طرح در مورد مقاصد گردشگري ژئومورفوسايتها هستند. ژئومورفوسايت يا مکان ژئومورفيکي به داراييواحد ديگر م
شود. اشکال ژئومورفولوژيکي همواره بخشي از ميراث جغرافيايي و يکي از ژئومورفولوژيکي ميراث جغرافيايي يک منطقه اطلاق مي

ها اي که دارند، نوع خاصّي از ژئوسايتعين حال، با توجّه به زيبايي، پويايي و اندازههاي جغرافيايي بوده و درشاخصهاي حفاظت از سرمايه
هايي اند که شامل اشکال ناهمواريهاي ژئومورفيکي به عنوان نوعي ژئوسايت مطرح شدهکنند. در برخي از منابع، مکانرا ايجاد مي

واقع اشکال ژئومورفولوژيکي هستند که بنا به ها در(. اين مکانPanizza, 2001: 4هستند که ارزش خود را مديون وجود انسان هستند)
تواند بسته به ماهيّت علمي، (. اين ارزش ميPanizza and Piacente, 1993: 177باشند)اي ميدرک يا انتفاع انسان داراي ارزش ويژه

تواند هر قسمتي از به عبارتي، يک مکان ژئومورفيکي مي(. Reynard, 2005شناختي، فرهنگي، زيبايي و اقتصادي آن، متغّير باشد)زيست
(. Grandgirard, 1997; Reynard, 2005کرة زمين باشد که در دانش علوم زمين، اقليم و تاريخ زندگي، داراي جايگاه خاصّي است)

هاي ژئومورفيکي قرار کانهاي فوق از منظر ديد يک انسان در يک منطقه کافي است که در زمرة ماحراز يک يا چند نوع از ارزش
(. در اين ميان، ارزش علمي ارزشي زيربنايي براي شناخت و ارزيابي يک مکان ژئومورفيکي Pereira and Pereira, 2010: 216گيرد)

شناختي، فرهنگي، زيبايي و اقتصادي معمولاً به هنگام انتخاب و مقايسه بين هاي زيستهاي ديگر از جمله ارزشاست ولي ارزش
هاي هاي اخير با نام ارزش( از ارزشReynard et al., 2007: 3گيرند. رينارد و همکاران)هاي ژئومورفيکي مورد استفاده قرار ميانمک

هاي اکتسابي، ارزش اقتصادي، در اصل براي برآورد توانمندي گردشگري يک مکان ژئومورفيکي به کنند. از ميان ارزشياد مي 0اکتسابي
 رود. کار مي

، که با توّجه به درک و استنباط انسان داراي ارزش 5تعبيري ديگر، يک ژئومورفوسايت عبارت است از يک شکل ژئومورفولوژيکي در
(. چنين  Panniza, 2001; Reynard and Panniza, 2005اقتصادي است)-شناختي و يا اجتماعيتاريخي، زيبايي-علمي، فرهنگي

تواند آنها را هاي انساني مياندازهايي وسيع باشند و فعّاليتپديدة ژئومورفولوژيکي و يا چشم هايي ممکن است شامل يک يا چندمکان
ها، در ادبيّات مطالعاتي آن با عناوين ديگري مثل تغيير دهد، به آنها خسارت بزند و يا حتّي آنها را تخريب نمايد. ژئومورفوسايت

(، مکان Carton et al., 1994 )0کالاهاي ژئومورفولوژيکي( ،Panniza and Piacente,1993)2ژئومورفولوژيکهايسرمايه
هاي داراي جذبة مکان (Grandgirard, 1997 )2هاي ژئومورفولوژيک(، ژئوتوپHooke, 1994ژئومورفولوژيک)
 اند. ده( نيز معرّفي شPralong, 2005) 5هاي ژئومورفولوژيکينهايت مکان( و درRivas et al., 1997)6ژئومورفولوژيکي
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دهد که تعاريف متعدّدي از طرف محّققين در مورد ژئومورفوسايت ارائه شده است. بررسي منابع داخلي بررسي منابع نيز نشان مي
؛ يماني و 0231کار برده شده)مقصودي و همکاران، دهد که اين اصطلاح با همان واژة شکل اصلي و لاتين خود بهبرخي نشان مي

؛ 0213؛ شايان و همکاران، 0212هاي ژئومورفولوژيکي)مقصودي و عمادالدّين، با اصطلاحاتي همچون لندفورم ( و يا0230همکاران، 
ها ( و ژئومورفوسايت0230(، و يا معجوني از اين اصطلاحات)فتوحي و همکاران، 0213؛ بياتي خطيبي و همکاران:0230يماني و همکاران، 

( مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين، تعريف اصطلاحي که بتواند مفهوم 0230همکاران،  ژئومورفولوژيک)مقيمي و ويژه هايو مکان
 هاي پيش روي پژوهشگران اين عرصه است. ارائه نمايد نيز يکي ديگر از چالش« ژئومورفوسايت»درستي از واژة 

يتهاي زمين شناختي، ژئومورفولوژيکي، زيست شناختي، هاي گردشگري با ماهها و جاذبهبي ترديد برخورداري از مجموعه اي از پديده
ها که در ادبيات ميراثي و فرهنگي يکي از مهمترين ويژگيهاي هر محوطه ژئوتوريستي است. بنابراين، ارائه مجموعه اي متنوع از جاذبه

و ژئومورفولوژيکي(، زنده)جانوران و هاي غيرزنده)زمين شناختي ( معروف است و پديدهMao et al., 2009: 77) ABC"0"ژئوتوريسم به
 گيرد، از طرف ژئوتورها براي ژئوتوريستها ضروري است.هاي مصنوعي( را در بر ميگياهان( و فرهنگي)جاذبه

کنند اّطلاعاتي در مورد آن کسب توان گفت که آنها قبل از بازديد از يک مقصد گردشگري، سعي ميها مينهايتاً در مورد ژئوتوريست
اين، يک ژئوتوريست فردي مّطلع و ( تطبيق نمايند. بنابر2ند و توانمنديهاي مقصد گردشگري را با فعاليتها و درخواستهاي خود) جدول نماي

هاي ژئوپارک بيفزايد. اّطلاعات جامع در مورد مقصد ژئوتوريسم هاي خود در مورد اشکال و جاذبهآگاه است و تمايل دارد بر دانسته
ها، بروشورها و غيره در اختيار قرار گيرد و ژئوتوريست در طول بازديد بتواند اّطلاعات قبلي خود را در محّل از طريق وبگاه بايست قبلاًمي

(. براي ارائة معلومات غني در مورد Dowling, 2009: 15جستجو نموده و از مجموع اين اطلاعات بهره و لذّت لازم را کسب نمايد)
هاي فوق هاي ژئوتوريسم با مطالعات علمي در مورد پديدهها، لازم است فعّاليتشناختي براي ژئوتوريستمينهاي جغرافيايي و زپديده

شناسيم عنوان دانش فراموش کرد و اگر سرزمين خود را نميشناسي را بهتوان جغرافيا و زمينالاشاره همراه شود. در هر حال، نمي
 م.توانيم از گردشگري سخن به ميان آورينمي

های تفریحی مورد توجّه گردشگران در نواحی طبیعی بدون استفاده از وسائط نقلیه ها و درخواستهایی از فعّالیتنمونه. (5)جدول

 (   Newsome and Lacroix, 2011: 320موتوری)

 پیامد بالقوّه هاویژگی فعّالیت تفریحی

پیاده روی و 

 پیمایش

تواند چند روز ادامه هاي کوتاه و بلند که ميافتهاي روزانه در مسرويسفرها و پياده
 داشته باشد و يا به صورت کمپ زدن و به همراه امکانات اسکان باشد.

بستگي به طراحي و مديريّت مسير و شرايط 
 محيطي دارد.

ي ها که دامنة آن از مشاهدات موردي تا اجراي تورهاي با سازماندهطيف وسيعي از فعّاليت تکریم حیات وحش
هاي ماجراجويانه و تماشاي پستانداران دريايي از بالا متغيّر است. تماشاي پرندگان، سياحت

 جمله موارد خاصّ اين طيف هستند.

 متغير، بستگي به مديريّت دارد.

تماشای مناظر جالب 

 و بازدیدهای روزانه

ي اندازها و محصولات ژئوتوريسم مثل غارها، اجرابازديد از نواحي ديدني، چشم
 هاي ژئوتوريستي و ايجاد مراکز ديد و بازديد مردمگردش

هاي داراي معمولا پيامد چنداني ندارد. مکان
 تراکم بازديد معمولا مديريّت شده هستند.

هاي دور ريزي و مديريّت شده باشد و هم در مکانهاي با برنامهتواند در مکانهم مي اردو زدن
افتد که اردو زدن ت. بيشترين مشکلات زماني اتّفاق ميگونه مديريّ دور از هرافتاده و به

 بدون کنترل و بي ضابطه باشد. 

 ريزي و مديريّت دارد.متغير، بستگي به برنامه

تورهای نواحی 

طبیعی و  مقاصد 

 حیات وحش

هايي با گردشگر انبوه که هاي ويژه تا مکاندامنة وسيعي از تجربيات گردشگري، از گشت
هاي لازم براي اين شوند و زيرساختران از طرف تورگردانان مديريّت ميدر آنها گردشگ

 امر فراهم است. 

با توجّه به مديريّت دقيق و مؤثّر تورگردانان 
 پيامدهاي کمي دارد.

                                                   
0 ‘ABC’ attractions including Abiotic (non-living features such as geological attractions), biotic features (including fauna and flora) 

and Cultural (including built attractions). 
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 مسابقات

 صحرا نوردی

تواند با مشارکت تعداد زيادي از هاي بلند در مقياس کشوري که ميپيمايش مسافت
ساعته لازم است تا  50م پذيرد. در اغلب موارد فعّاليتي مداوم و شرکت کنندگان انجا

هاي مسير برسند. اين گونه مسابقات معمولا شبانه روزي است و شرکت کنندگان به انت
 مستلزم بهره گيري از يک اردوگاه مرکزي است.

 نامعلوم، اطّلاعات چنداني در دسترس نيست.

کنترل هستند و معمولاّ  اين گونه مسيرها در مناطق حفاظت معمولاّ مسيرهاي خاصّ تحت  اسب سواری
 شده جايي ندارند. 

داراي پيامدهاي بالقوه شديد که عمدتاً 
 بستگي به جنس و استحکام کف مسير دارد.

 رویدادها و

مسابقات 

 سواریاسب

سواري و رويدادهاي استقامت، اين گونه مسابقات معمولاّ در فواصل بيش از مسابقات اسب
هاي کشد. تعبية نقاط کنترل و مکانروز طول مي 2افتد و بيش از کيلومتر اتّفاق مي 211

پشتيباني نيز بخشي از اين رويدادها هستند. اين مورد براي مناطق حفاظت شده ممنوع 
 است.

 نامعلوم، اطّلاعات چنداني در دسترس نيست.

سواری دوچرخه

 کوهستان

ها از دوچرخه سواري تفنّني در مسيرها گرفته تا اي از فعّاليتشامل طيف گسترده
اي است. مسألة اصلي در اين گونه مسيرها عملکرد استفاده هاي ورزشي حرفهفعّاليت

باشد. دوچرخه سواري کوهستان در مواردي بخشي از يک رويداد بزرگ کنندگان مي
 ان همراه باشد.تواند با شرکت تعداد زيادي از ورزشکاران و تماشاگرورزشي است که مي

ها در اين خصوص چندان زياد نيست. داده
بيشترين پيامدهاي اين مورد از نواحي 
حفاظت شده مجاور شهرها در استراليا 

 گزارش شده است.

اي يا غير شامل پيمايش مسيري تعيين شده براي فتح قلّة يک تپه يا کوه به صورت حرفه کوه پیمایی
 ديّت شرکت کنندگان صورت گيرد. تواند بدون محدواي که ميحرفه

 نامعلوم، اطّلاعات چنداني در دسترس نيست.

مسابقات 

 ماجراجویانه

کشي و نوردي، طنابسواري کوهستان، دو و ميداني، قايقراني، سنگترکيبي از دوچرخه
مکاري راهنمايان و مربيان و با حمايت حاميان بازرگاني صورت فرود آزاد است که با ه

ها جزو ضروريات است. کارگيري افراد زبده در اين زمينهگيرد. خدمات حمل و نقل و بهمي
هاي تواند با شرکت تعداد زيادي از افراد و تماشاچيان برگزار شود. در سالاين مسابقات مي
 مسابقات در مناطق حفاظت شده افزايش يافته است. ها براي اجراي اين اخير، درخواست

 نامعلوم، اطّلاعات چنداني در دسترس نيست.

هاي بزرگ، رويدادهاي اجتماعي، و رويدادهاي موسيقي و ارکستر مراسم ازدواج، ميهماني های متفرقهفعّالیت
هاي حسّاس تواند در غارها يا ديگر محيطها مياز جمله اين موارد هستند. اين فعّاليت

 برگزار شوند.

 اي وجود ندارد.نامعلوم، داده

 گردشگر انبوه یا همساز؟ژئوتوریست:

بخشي محصول، به بعد از جنگ جهاني دوّم، صنعت گردشگري با هدف استاندارد نمودن خدمات گردشگري و پاسخگويي به نياز تنوّع
شد و به نوعي انبوه مترادف گردشگري بزرگ مقياس، محسوب ميهاي قرن بيستم، گردشگري گردشگري انبوه روي آورد. در ميانه

( توسعة افراطي و نابرابر، آلودگي محيطي، تهاجم Honey, 2008: 3هاني)مرهمي بر درد بيکاري و اقتصاد ورشکستة کشورها بود. به نظر
( معتقد Khan, 1997: 988 است. خان) گونه از گردشگريفرهنگي و حضور اقتصاد بيگانه در مقاصد گردشگري، از جمله عواقب اين

است که گردشگري انبوه در کشورهاي در حال توسعه با تبديل مقاصد گردشگري به مناطقي وابسته به خارج، آنها را به صورت ابزاري در 
 آورد.ميدست بيگانگان براي اعمال نفوذ در اين مناطق در

ز منافع گردشگري در نتيجة اجراي گردشگري انبوه از نظر فرهنگي، مندي مقاصد گردشگري اآمده در مورد بهرهمسائل پيش
گونه مقاصد که با مدل گردشگري انبوه اداره اقتصادي و محيطي موجب گرديد تا زمينه براي ايجاد نهضتي جهاني براي نجات اين

در مورد گردشگري جهاني در  0يانية مانيلهايي مانند ب(. جامعة جهاني با برگزاري سلسله نشستHoney, 2008: 3شدند، فراهم آيد)مي
ميلادي، به آثار زيانبار گردشگري واکنش نشان داد و بدين ترتيب 0313در مورد گردشگري به سال  5هاگميلادي، و بيانية0311سال 

پايدارسازي توسعة هايي جهت کارگيري روشنگراني خود را در مورد تهديدهاي گردشگري اعلام و مديران مقاصد گردشگري را براي به
هاي فوق در جلب توجّه جامعة جهاني به آثار زيانبار گردشگري (. با اين که بيانيهCeballos-Lascuráin, 1996گردشگري ترغيب نمود)

                                                   
0- Manila 

5- Hague  
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بود که با طرح مفهوم  5( و به عبارتي گزارش برونتلندWCED, 1987 «)0آيندة مشترک ما»انبوه نقش داشتند ولي اين انتشار گزارش 
 ,Butler(. به نظر باتلر )Hardy et al., 2002: 491المللي، زمينة گذر از گردشگري انبوه را فراهم نمودند)سعة پايدار در عرصة بينتو

تبع اي در تغيير ماهيّت صنعت گردشگري داشته است. موفقيّت توسعة پايدار و به( طرح مفهوم توسعة پايدار، نقش تعيين کننده8 :1999
 0311فرهنگي و محيطي بيانجامد؛ مشکلاتي که در طول دهه _تواند به حّل مشکلات علمي، اقتصادي، اجتماعيايدار ميآن گردشگري پ

 (. Hardy et al., 2002: 487دنبال داشت)ايجاد نهضتي فراگير در سطح جهان را براي حفاظت از مقاصد گردشگري به

گردشگري)گردشگري انبوه( بزرگ مقياس که بر استاندارد نمودن خدمات  2اين مسائل تا حدود زيادي نتيجة گذر از مدل فورديسم
پذير و کوچک مقياس از مسافرت که اساس آن بر گردشگري و پاسخگويي به نياز تنوّع بخشي محصول تأکيد داشت، به مدلي مسئوليت

تيجه چنين ملاحظاتي در مورد گردشگري (. نPerez & Sampol, 2000: 635باشد)حفاظت از مقصد گردشگري بنا نهاده شده است، مي
 گيري نوعي مديريّت پايدار در زمينه گردشگري را در پي داشته است.انبوه، شکل

تر و پايدارتر، زمينه ظهور اشکال همساز گردشگري)شکل انديشه تغيير وضعيّت گردشگري از حالت تخريبي و انبوه، به چيزي کوچک
 & Rosenow)0(، گردشگري نوينStokes, Cook, & Drew, 2003(، ژئوتوريسم)Ceballos-Lascuráin, 1996( مثل اکوتوريسم)0

Pulsipher, 19792(، گردشگري نژادي(Moscardo & Pearce, 1999گردشگري فقر ،)6مدارانه(Ashley & Roe, 2002 ،)
(، و Higgins-Desbiolles, 2006)3(، گردشگري صلحScheyvens, 2002)1(، گردشگري قضاييButler, 1990)5گردشگري همساز
( را فراهم آورده است. هر کدام از اين اشکال گردشگري همساز، سعي دارند منظري خاّص از Wearing, 2001)01گردشگري عشق

گونه مقاصد، زمينة شکوفايي مند به اينمقصد گردشگري را در کانون توجّه خود قرار دهند و بدين ترتيب با هدايت گردشگراني علاقه
عنوان نوعي گردشگري همساز از اين قاعده مستثني نيست هاي گردشگري آنها را فراهم آورند. ژئوتوريسم نيز بهاز پيش توانمنديبيش 

هاي جغرافيايي آن را در کانون هاي يک مقصد گردشگري تأکيد دارد و پايداري کّلية ويژگيمندي تمام بخشو با توّجه به اين که بر بهره
توان آن را مترادف گردشگري پايدار در نظر گرفت. در چنين تعريفي اي است و بر همين اساس، مياي جايگاه ويژهتوجّه دارد، دار

 ژئوتوريست يک گردشگر طرفدار توسعه پايدار است.

البته بايد در نظر داشت که طرح ژئوتوريسم به عنوان يکي از اشکال گردشگري همساز در مواردي قابل ديکته کردن براي 
هاي ژئوتوريستها در کشور استراليا و اردن، ( در مقايسه انگيزهAllan, 2011a: iiiوتوريست نيست و به طوري که نتايج مطالعات آلان)ژئ

کند. بر اساس اين نتايج انگيزه ژئوتوريستهاي استراليايي مبتني بر علاقه ها را در مناطق مختلف زمين تاييد ميوجود تفاوت در اين انگيزه
ها بر گرفته از خلاصي از ها، حس لذت جويي و کسب معلومات با کمترين حد دلبستگي است در حالي که در اردن اين انگيزهشگفتيبه 

مشکلات زندگي، حس لذت جوبي و  استراحت با کمترين دلبستگي است. در اين ميان، وجه مشترک بين ژئوتوريستهاي دو کشور است. 

                                                   
0- Our Common Future  

5- Bruntland 

2- Fordism 

0- New tourism 

2- Ethnic tourism 
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1- Justice tourism 

3- Reconciliation tourism 

01- Volunteer tourism 
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هستند که سفر به مناطق جديد و کشف نقاط ناشناخته را ترجيح  0ي کشور استراليا گردشگراني برونگرابه عبارت ديگر، ژئوتوريستها
 هستند که ترجيح آنها مسافرت به مقاصد آشناي گردشگري انبوه است.   5دهند در حالي که ژئوتوريستهاي اردن گردشگراني درونگرامي

حاکي از تمايل آنها به مسافرت انفرادي در استراليا و يا خارج از اين کشور به  تحقيق ديگري در مورد ژئوتوريستهاي کشور استراليا
(. اين نتايج به نوعي نشان دهنده نبود امکانات مقاصد گردشگري Mao et al., 2009: 77جاي مشارکت در تورهاي گروهي است)

ت و سوي مسافرتهاي انفرادي نيز مزيد بر علت است. هاي موجود به سمژئوتوريسم براي تورهاي گروهي است و گرايش مطالعات و داده
يج شايد اگر در ايران نيز مطالعه اي مبتني بر گرايش ژئوتوريستها براي انجام مسافرتهاي انفرادي يا گروهي انجام گيرد، نتايجي مشابه نتا

 فوق را خواهد داشت.

قاصد ژئوتوريسم در آينده در نوع خود قابل توجه است. اين ( در مورد توسعه مMao et al., 2009: 77پيشنهادات مائو و همکاران)
 پيشنهادات عبارتند از:

توسعه ژئوتوريسم بايد بر بازار نسل بزرگسال، بازنشستگان و افرادي که فرزندانشان بزرگ شده و تنها هستند، متمرکز شود. اين گروه 
يستي هستند. آنها علاقه بيشتري هم به ژئوتوريسم دارند و اشتياق از مردم داراي وقت و پول بيشتري براي خرج در مسافرتهاي زئوتور

 آنها به فرصتهاي مسافرت بيشتر از ساير گروههاست.

 احترام به علاقه ژئوتوريستها به مسافرت انفرادي در مقابل مسافرتهاي گروهي

 بسط آموزشهاي حرفه اي براي صنوف ديگر مثل معلمان، پزشکان، مهندسان و غيره 

 A"2"ها و امکانات رفاهي که در ادبيات گردشگري به پنج مقاصد گردشگري بايد مبتني بر دسترسي، اقامت، فعاليتها، جاذبه توسعه
 هاي مسافران مختلف)انفرادي يا گروهي( و بويژه براي افراد ناتوان  را در بر گيرد.  معروف است، باشد اين توسعه بايد خواسته

ژئوتوريسم در مواردي در مناطق دور دست قرار دارند، تمهيدات دسترسي به امنيت و کمکهاي اولبه پزشکي با توجه به اين که مقاصد 
 به ويژه براي سالمندان و در مواقع آسيب ديدگي

 ايمني نقل و انتقال ژئوتوريستها بايد در سطحي بالا باشد.

ژئوتوريستها اين اطلاعات را از سايتهاي اينترنتي، بروشورها يا  اطلاعات جامع در مورد محوطه ژئوتوريستي مورد بازديد قبل از اين که
 دفاتر گردشگري  بگيرند، بايد در اختيار آنها قرار گيرد.

 ها و راهنمايان گردشگري در اختيار قرار دادن اطلاعات صحيح و مکفي در سطوح مختلف از طريق نصب علائم جاده اي، تابلوها، نقشه

هاي ژئوتوريستي را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، دست اندرکاران توسعه و آمايشگران حفاظت از محوطه توسعه ژئوتوريسم نبايد
 سرزمين بايد به هر نحوي، نوعي تعادل بين حفاظت و توسعه ژئوتوريسم برقرار کنند.

 ویژگیهای جمعیت شناختی ژئوتوریستها

هاي زمين شناختي و ژئومورفولوژيکي و بازديد از آنها مسافرت پديده ژئوتوريست کسي است که به منظور کسب معلومات در مورد
 :Allan, 2011aهاي موجود در مقصد گردشگري دارد)نمايد و همانند يک گردشگر پايدار يا يک اکوتوريست اطلاعاتي در مورد پديدهمي

                                                   
0 -Allocentric 

5 -psychocentric 

2- Five A’s (that is, Access, Accommodations, Activities, Attractions, Amenities) 
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هايي را محور دارند و مسافرتهاي محيطاقة خاصّي به مسافرتهايي با درآمد بالا و تعدّد سفر هستند که علها معمولا آدم(. ژئوتوريست11
ميليون  020محوري، ماهيّتي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند. بر اساس مطالعات انجام شده بر روي دهند که علاوه بر محيطترجيح مي

ت کرده بودند، نشان داد که اين مسافرين ( حداقلّ يک بار مسافرTourtelott, 2005آمريکايي که در سه سال منتهي به گزارش منتشره)
(. اين مطالعات مبتني بر سه شاخص جمعيّت، سفر و ژئوتوريسم بود. اين گزارش نشان داد که تنها 0گيرند)شکل در هشت دسته جاي مي

ه هنگام مسافرت، به شوند و آنهايي هستند که با محيط آشنايي کافي دارند و بسه دسته از گردشگران به عنوان ژئوتوريست محسوب مي
شوند، بلکه براي ها نفر از گردشگران را شامل ميتنها ميليونفرد هستند. اين دسته از گردشگران نهدنبال فرهنگ و تجربيات منحصربه

 صنعت گردشگري نيز بسيار سودمند هستند. 

 

 

 (Tourtelott, 2005هشت قسم مسافرین)(.1)شکل 

 هاي داراي محتواي فرهنگي و اجتماعي دارند. مندي خاصّي نيز به مسافرتده، علاقهدو دستة اخير از گردشگران ذکر ش

( سنّت 0سه بخش بعدي گردشگران شامل گردشگراني هستند که پتانسيل بالايي براي حضور در عرصة ژئوتوريسم دارند و عبارتند از:
 و  X، در محدودة طيف سني5( خيالبافان5وندان خوب هستند، ، اين دسته از گردشگران داراي سنّ بيشتري نسبت به دستة شهر0گرايان

2Y که عمدتاً از بين کهنسالان هستند.0ها( بي تفاوت2هستند و ، 

هاي دهند و به همين دليل تعداد آنها نسبت به ساير گروهگرايان، گروه جمعّيتي پيرتري را تشکيل ميهمانند شهروندان خوب، سنّت
ها اغلب از متولّدين دهند در حالي که دستة بي تفاوترا تشکيل مي Y و  X هاي بافان اغلب اعضاي نسلگردشگران کمتر است. خيال

 ميلادي( هستند. 61بعد از جنگ جهاني دوّم)متولدين دهه 

                                                   
0  Traditionals 

5  Wishful Thinkers 

در ايالات متحده آمريکا نسل  - 2 X ميلادي اطلاق مي شود و نسل 0311به متولدين بين جنگ جهاني دوم و سال      Y که به متولدين هزاره معروفند، به دنبال نسل   X به دنيا  
 آمدند.   

0 - Apathetics 
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نظر ني را مدّ کارند و سطوح بالايي از نظافت، بهداشت و ايمهاي مسافرتي خود محافظهها در انتخابتفاوتگرايان و بيدو گروه سنّت
اند و دوست دارند در طول مسافرتشان بسيار فعّال و هايي هستند که تاکنون تجربه نکردهدهند. خيالبافان در آرزوي مسافرتقرار مي

مند سفرهاي مشغول باشند. اين دسته از گردشگران به دنبال سرگرمي و داشتن مسافرتي مفرح هستند. هيچ يک از سه گروه اخير، علاقه
اند و چه محور هم بيگانههاي فرهنگي سر و کار ندارند. اين سه گروه با سفرهاي محيطمحور نيستند و در زادگاهشان نيز با فعّاليترهنگف

 در هنگام سفر و چه در محلّ زندگي خود، به محيط و مسائل آن کاري ندارند.

صّصين علوم زمين که در عرصة ژئوتوريسم فعّاليت دارند، ها جزو وظايف مهمّ متخدر هر صورت، ايجاد زمينة آموزش ژئوتوريست
گيري از ابزارهاي ساده و سازگار با ها، بهرهشناسي و ژئومورفولوژي براي ژئوتوريستترديد، براي توضيح و آموزش زمينباشد. بيمي

يابي به اي گردشگران مطلوب نباشد، دستهها ضرورت دارد. با اين حال، در مواردي اگر تحليل و تشخيص نيازمنديروحيّة ژئوتوريست
واقع، يک محصول ژئوتوريستي مثل مورفوژنز يک جاذبة ژئومورفولوژيکي، شايد براي قشر اي از ابهام خواهد بود. درهالهموفقيّت نيز در

تان هيچ گونه جّذابيّتي ندارد. آموزان يک دبسها مثل سالخوردگان جذبه داشته باشد ولي براي قشر ديگر، مثل دانشخاصّي از ژئوتوريست
هاي ژئوتوريست هنوز هم در نزد شود و لحاظ نيازمنديها در بسياري از امور آموزشي علوم زمين ناديده گرفته ميبا اين حال، اين تحليل

 جامعة علمي علوم زمين چندان جا نيفتاده است. 

 بحث

يسم را به دنبال داشته و به گسترش و بازاريابي ژئوتوريسم کمک شاياني توجه به گونه شناسي ژئوتوريستها، درک بهتر ابعاد ژئوتور
کند. همچنين، نوعي بصيرت افزايي در انتخاب مقصد گردشگري و ايجاد فضايي رقابتي در مورد اين مقاصد را فراهم مي
لعه کوچک مقياس به بازديدکنندگان ( انواع ژئوتوريستها را در يک مطاJoyce, 2006(. با اين که جويس)Dowling, 2013: 69کند)مي

عادي علاقمند به بخش يا بخشهايي از زمين شناسي، علاقمندان خبره و غير خبره زمين شناسي و ژئومورفولوژي، انواع گروههاي دانش 
ا، و عکاسان شرکت کننده در کنفرانسها و مسافرتهاي علمي، داوطليبن کارآموزي عرصه اکوتورها و ژئوتورهآموزي، اعضاي هيأت علمي

چشم انداز، هنرمندان، مورخان و ... تقسيم بندي کرده است، همزمان تلاشهايي نيز براي تعيين انگيزه ژئوتوريستها براي مشارکت در 
هايي مثل حس کنجکاوي، آموزش، همراهي خانواده و (. در اين مطالعات انگيزهAllan et al., 2011ژئوتوريسم صورت گرفته است)

ديد از يک پديده منحصر بفرد مثل وجود يک غار در يک ژئوپارک از طرف ژئوتوريستها مطرح شده است. بر اين اساس، انواع دوستان، باز
که انگيزه  0( ژئوتوريستهاي مصمم و با اراده0( که عبارتند از:McKercher & du Cros, 2002ديگري از ژئوتوريستها مطرح شده اند)

که انگيزه آنها  5( ژئوتوريستهاي تعمدي5از يک ژئوسايت است و تجربه اي مثبت از ژئوتوريسم دارند،  اصلي آنها براي مسافرت بازديد
اي در که ژئوتوريسم نقش تعيين کننده 2( ژئوتوريستهاي بختي2برگرفته از تجربه مثبت از ژئوسايت و لذت بردن از کسب اطلاعات است، 

که انگيزه آنها ارتباطي با ژئوتوريسم ندارد و قبل از بازديد از  0( ژئوتوريستهاي اتفاقي0 تصميم آنها براي بازديد از يک ژئوسايت ندارد
که ژئوتوريسم هيچ نقشي در انتخاب مقصد ندارد و پس از بازديد تجربه اي  2ژئوسايت هيچ اطلاعي از آن ندارند و ژئوتوريست ضمني

 دهد.منفي از آن را بروز مي

                                                   
0- Purposeful geotourist 

5- Intentional geotourist 

2- Serendipitous geotourist 

0- Accidental geotourist 

2- Incidental geotourist 
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آموزان و دانشجويان در تمامي هاي آموزشي، شامل دانش( گروه0اند:هاي ژئوتوريستي دو دستهگروه( معتقد است Hose, 2008هوز)
هاي تفريحي شامل اقشار گوناگون مردمي از ( گروه5شناسي يا مطالعات مرتبط با آنها هستند. سطوح تحصيلي که داراي مطالعات زمين

شناختي و ژئومورفيکي در يک ژئوسايت هاي زميندارند که هدفشان تماشاي جاذبه هاي ديگري هم وجودعوام تا متخصّص. افراد و گروه
 يا ژئوپارک است.

شناسان و علما؛ جغرافيدانان، زمينها را در سه گروه عمده جاي داد:توان ژئوتوريستبا توجّه به مطالب بالا، در مجموع مي
 مورفولوژي.شناسي و ژئوژئومورفولوگها؛ و طرفداران جغرافيا و زمين

هاي جغرافيايي يک ناحيه؛ يعني محيط، فرهنگ، زيبايي، تعريف ژئوتوريسم، بر نگاهداري و حمايت از ابعاد پنجگانة کليدي ويژگي
(. اين بدان معني است که هر کس به عنوان مجري يا Stokes and et al., 2003: 1علم، آموزش و بهزيستي مردم محلّي تأکيد دارد)

به حداقل رساندن پيامدها، نکوداشت و سم، موظف به رعايت کليه اصول و ابعاد آن است. اهم اين اصول عبارتند از:مخاطب ژئوتوري
آگاهي بخشي محيطي و فرهنگي، ايجاد تجربيات مثبت براي بازديدکنندگان و ميزبانان، جلب حمايتهاي مالي مستقيم براي اقدامات 

سازي مردمان محلي، ارتقاي سطح حساسيت سياسي، محيطي، اجنماعي جوامع ميزبان، حمايت حفاظتي، ايجاد درآمدهاي مالي و توانمند
 از حقوق شهروندي. 

نکته مهم در مورد ژئوتوريستها، تبعيت کليه ويژگيهاي آنها از قلمرو و ماهيت ژئوتوريسم است به عبارت ديگر، با درک صحيح از 
ها، گونه شناسي، ها، نيازها و خواستهعلاقمندان، اهداف، ويژگيها، علائق و انگيزه توان طيفحدود و مفاهيم مربوط به ژئوتوريسم مي

مقاصد گردشگري، ويژگيهاي جمعيت شناختي ژئوتوريستها را تعريف نمود. بر اين اساس، ژئوتوريست واقعي کسي است که پاسداري و 
 راستاي اهداف ژئوتوريسم و متناسب با ماهيّت و قلمرو آن گام بردارد.حمايت از ابعاد پنجگانة کليدي ذکر شده را وظيفه خود بداند و در 

 نتیجه گیری

کنند. مخاطبان اصلي اين شاخه از گردشگري پژوهشها در مورد ژئوتوريسم و مفاهيم مرتبط با آن مراحل اوليه رشد خود را طي مي
و نتايج انگشت شمار جستجو در موتورهاي جستجوگر اينترنتي  نواحي طبيعي يعني ژئوتوريستها نيز در ادبيات موضوع بسيار غريب هستند

و ادبيات مکتوب، گوياي اين مطلب است. اين مقاله سعي نمود با بررسي منابع و جمع آوري مستندات مکتوب داخلي و خارجي، تصويري 
هاي ژئوتوريستي، افزايش معلومات زمين شناختي و از ژئوتوريستها و ويژگيهاي آنها ارائه نمايد. روند فزاينده علاقمندي به ديدار از محوطه

ژئوموفولوژيکي، بازديد از فرهنگهاي گوناگون، لذت بردن از فعاليتها در فضاي باز، و اسکان در اقامتگاههاي ساده علي رغم ترغيب 
ي را در پي داشته است. شايد گردشگران به ژئوتوريسم، تمايل ژئوتوريستها به مسافرتهاي انفرادي نسبت به مشارکت در تورهاي گروه

هاي ژئوتوريستها را برآورد دليل اين امر، فقدان چنين تورهايي در ايران و حتي جهان است و يا اگر هم وجود داشته باشند نيازها و خواسته
 کنند. نمي

ست و تعريف صحيح از مخاطبان هاي توسعه کشور دانتوان در راستاي اقتصاد مقاومتي و برنامهگسترش ژئوتوريسم در ايران را مي
اندرکاران اين صنعت را ياري نمايد. اين مقاله سعي نمود با تحليل و بيان جامعي ريزان و دستتواند برنامهاصلي اين نوع از گردشگري مي

ي متقن از ژتوريستها را آوري و ارائه نظريات و پيشنهادهاي موجود در ادبيات موضوع، اطلاعاتاز ابعاد و ويژگيهاي يک ژئوتوريست و گرد
 اندرکاران عرصه ژئوتوريسم قرار دهد.   در اختيار محققين و دست
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