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چکیده 
همگام با گسترش ژئوتوريسم ،جامعه علميهمچنان در جستجوي پاسخي مناسب در خصوص اهداف ،چرايي مسافرت به محوطههاي
ژئوتوريستي ،عالئق و انگيزهها ،نيازها و خواستهها و ويژگيهاي جمعيت شناختي ژئوتوريستها است .از سوي ديگر ،وجود برداشتهاي متفاوت و تعدد آرا
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
ژئوتوريست و گرد آوري و ارائه نظريات و پيشنهادهاي موجود در ادبيات موضوع ،اطالعاتي متقن از ژتوريستها را در اختيار محققين و دست اندرکاران
عرصه ژئوتوريسم قرار دهد .روش تحقيق از نوع توصيفي تحليل محتوا است .نتايج نشان داد که ژئوتوريست واقعي کسي است که در راستاي اهداف
ژئوتوريسم و متناسب با ماهيّت و قلمرو آن ،پاسداري و حمايت از ابعاد پنجگانة کليدي ويژگيهاي جغرافيايي يک ناحيه؛ يعني محيط ،فرهنگ،
زيبايي ،علم و آموزش و بهزيستي مردم محلّي را وظيفه خود بداند.
واژگانکلیدی :ژئوتوريست ،گونهشناسي ژئوتوريستها ،عالئق و انگيزه ژئوتوريستها ،مديربت گردشگري


مقدمه 

مديريت و ارزيابي گردشگري نيازمند تعريف جامع و کامل از مفاهيم آن است .گرچه در دهههاي گذشته ،شاهد پيشرفتهاي
قابلتوجّهي در اين زمينه بوده ايم ولي بيان اصطالحات و تعاريف مربوط به گردشگري و گردشگر ،همواره با ابهامات و ايراداتي همراه
بوده است( .)Murphy, 2004: 11عليرغم وجود شناخت کافي در مورد گردشگر بهعنوان يکي از اصول مطرح در مطالعات گردشگري،
عمدة توجّه اين مطالعات ،به جاي بهکارگيري مفهومي از گردشگر بهعنوان يک واژه جاافتاده ،بر انواع و اشکال فعّاليتهاي گردشگري
متمرکز است( .)McCabe, 2005: 85اين مسئله ،در مورد ژئوتوريستها ،گونهشناسي و ويژگيهاي آنها نيز صادق است و ادبيّات
گردشگري عمدتاً فاقد مطالعاتي در مورد ژئوتوريستها بوده و تنها در متون مربوط به ژئوتوريسم ميتوان آثاري از آن را يافت( Allan,
.)2011a: 28
عليرغم وجود تعاريف متعدد در مورد ژئوتوريسم ،اظهارنظر در مورد تعريف ژئوتوريست کار آساني نيست .در مطالعات متعدد در
خصوص پيامدهاي منفي گردشگري انبوه و کنترل نشده در ژئوسايتها(از جمله & Calaforra et al., 2002; Hose, 2005; Dowling
 )Newsome, 2006; Hose, 2007; Burne & Chapple, 2008; King, 2010مطالبي ذکر شده است با اين حال ،در اين مطالعات
در مورد اين که يک ژئوتوريست بايد چه ويژگيهايي داشته باشد تا پيامآور يک ژئوتوريسم خوب باشد ،مطلبي ذکر نشده است .وجود چنين
خالء مطالعاتي براي معرفي ژئوتوريستها( Hose, 2007: 261; Kim et al., 2008: 299; Mao et al., 2009: 76; King, 2010:
 )116موجب شده است تا در ادبيات موضوع طيفي از ژئوتوريستها شکل بگيرد که در اين طيف ،از ژئوتوريستهاي بدون هرگونه اطالعات
از ژئوتوريسم تا ژئوتوريستهاي واقعي با اطالعات کامل ژئوتوريستي ديده ميشود( .)Grant, 2010: 2شاخصهايي مثل رضايتمندي به
.1استاد گروه ژئومورفولوژي ،دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز
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عنوان شرط اصلي مانايي ژئوتوريسم ،سالمت و بهداشت ژئوتوريستها به هنگام بازديد ،اطالع رساني صحيح در خصوص فرصتهاي
ژئوتوريسم و معرفي مقاصد ژئوتوريستي همگي در طبقه بندي ژئوتوريستها و شکلگيري اين طيف نقش اساسي ايفا ميکنند( Dowling,
.)2013:67
در چنين وضعيتي ،جامعه علمي همچنان در جستجوي پاسخي مناسب براي سواالت مطرح در خصوص مخاطبان اصلي ژئوتوريسم
يعني ژئوتوريستهاست .برخي از اين سؤاالت عبارتند از:ژئوتوريست ها در بازديدهاي خود کدام اهداف را دنبال ميکنند؟ چرا ژئوتوريستها
به ژئوسايتهاي خاصّي مسافرت ميکنند؟ عالئق ژئوتوريستها کدامند و کدام فعّاليتها را ترجيح ميدهند؟ ژئوتوريستها چه نيازها و
خواستههايي دارند؟ آيا ژئوتوريستها ،جزو گردشگران انبوه هستند؟ ويژگيهاي جمعيّتشناختي ژئوتوريستهاي بالقوّه کدامند؟
پاسخ به اين سواالت همواره بخشي از تالشهاي پژوهشگران و برنامه ريزان عرصه گردشگري را به خود معطوف داشته است .از
سوي ديگر ،وجود برداشتهاي متفاوت و تعدد آرا در اين خصوص ،نوعي آشفتگي در ادبيات موضوع را فراهم نموده است .اين مقاله سعي
کرده است تا با بررسي ادبيات موضوع ،پاسخهايي براي اين سؤاالت ارائه نمايد.
روشتحقیق 

اين تحقيق با تکيه بر اطالعات و مطالب حاصل از بررسي منابع مکتوب و مجازي در مورد مفهوم ژئوتوريست ،مسائل و موضوعات
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
توصيف شود.
ویژگیهاییکژئوتوریست 
کليه کساني که به صورت شخصي يا گروهي از نواحي طبيعي يا مصنوعي -شهري داراي جاذبههاي زمين شناسي( Stokes and et

 )al., 2003: 1و ژئومورفولوژيکي بازديد ميکنند ،ژئوتوريست محسوب ميشوند .اگر کسي زندگي ،مسکن ،شهر ،کشور و سياره خود را
پاس بدارد ،آرزوي زندگي بهتر در جهاني زيبا را براي فرزندان خود داشته باشد ،از پرتاب زباله در محيط اجتناب نمايد و حقوق مردمان
ديگر ساکن در پيرامون خود را رعايت کند ،بي ترديد يک انسان مسئوليت پذير در برابر محيط است .يک ژئوتوريست به عنوان يک
گردشگر مسئوليت پذير ،تمامي اين خصوصيات را دارد و مهمتر اين که اين خصوصيات در يک ژئوتوريست ،برخاسته از آگاهي و بصيرت
او نسبت به پيرامون خود است .در واقع او کسي است که از يک ژئوسايت يا ژئومورفوسايت بازديد ميکند و پول و وقت خود را(معموال
بيش از  52ساعت) براي گذران اوقات فراعت ،تجارت ،بهداشت و غيره صرف ميکند و زماني که محل را ترک ميکند هم محيط بهتري
را از خود بر جاي ميگذارد و هم مردم آن منطقه از وي رضايت دارند.
مالحظات محيطي و اجتماعي از جمله مهمترين دغدغههاي يک ژئوتوريست در طي گذران اوقات فراغت در يک ژئوسايت يا
ژئومورفوسايت هستند و در روزگار توسعه روزافزون ژئوتوريسم ،انتظار ميرود منابع طبيعي و سبک زندگي جوامع بومي بيشازپيش محترم
شمرده شود .رفتارهاي انحرافي گردشگران يکي از مهمترين مسائل مطرح در مديريت گردشگري است()Li and Chen, 2017: 152
آنچه ژئوتوريستها را از ساير گردشگران متمايز ميکند ،تبري آنها از رفتارهاي انحرافي بدليل پايبندي به اصول و ابعاد ژئوتوريسم
است(جدول .)1
داشتن اطالعات در مورد مقصد گردشگري قبل از آغاز سفر يکي از مهمترين ملزومات يک ژئوتوريسم خوب است .آشنايي با تاريخ،
فرهنگ ،زبان و محيط طبيعي زمينه تعامل سازنده با مردم محلي و بزرگداشت ژئوسيستمهاي محلي را فراهم ميکند .سطح تعامل مردم
محلي با معلومات يک ژئوتوريست در مورد کشور و منطقه آنها افزايش مييابد .داشتن معلومات در مورد ژئوسيستمهاي محلي به معني
حساسيت بيشتر ژئوتوريستها در بهرهگيري از زيباييها و توانمنديهاي ژئوتوريستي است .در کنار اين ملزومات که منطبق بر ماهيت و قلمرو
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ژئوتوريسم است ،مسائلي مثل اقامت ،دسترسي به مکانهاي جذاب ،اطالعات در مورد اين مکانها ،تسهيالت و تجربيات موجود نيز از جمله
خواستههاي ژئوتوريستها است(.)Mao et al., 2009: 76
کاتاخالقیکههرژئوتوریستخودراملزمبهرعایتآنهامیداند( .)Li and Chen, 2017: 152

جدول(.)1برخیازن
رديف
1
5
2
2
2
6
5
1
3

14

نکات اخالقي
مسئوليت پذيري در مقابل آسيب پذيري زمين و ژئوسيستمها و حفظ آنها براي نسلهاي آينده
پرهيز از نوشتن يادگاري ،عکاسي غير مجاز و ريختن زباله
کسب آموزشه اي الزم در خصوص جغرافيا ،آداب و رسوم و فرهنگ مقصد ژئوتوريستي و توجه به صحبتهاي
مردم محلي در راستاي بهبود اقدامات حفاظتي
احترام به حريم خصوصي و منزلت ديگران و کسب اجازه براي تهيه عکس و فيلم
خودداري از خريد محصوالت تهيه شده از گياهان و جانوران در معرض انقراض
استفاده از مسيرهاي تعبيهشده براي عبورومرور و پرهيز از تخريب محل رشدگياهان ،النهها و آشيانههاي
جانوران
يادگيري در مورد برنامههاي حمايتي حفاظت محور و سازمانهاي فعال در حفظ محيط زيست
در صورت امکان ،ارائه راهکارهايي براي کاهش آثار و پيامدهاي وسائط نقليه موتوري مثل ترغيب رانندگان به
خاموش نمودن موتور بعد از پارک کردن خودرو
تشويق و ترغيب دست اندرکاران در هتلها ،خطوط هوايي ،استراحتگاهها ،خطوط دريايي ،مجريان تورها ،و
متصديان امر گردشگري به استفاده بهينه از انرژي ،حفظ محيط زيست ،ارتقاي کيفيت هوا و آب ،بازيافت،
مديريت صحيح زبالهها و مواد سمي ،کاهش آلودگي صوتي و جذب مشارکت مردمي
ترغيب سازمانها براي تهيه بروشورهاي محيطي

ويژگيهاي ژئوتوريستها با ماهيّت و قلمرو ژئوتوريسم مرتبط است .بنابراين ،همانند لحاظ ژئوتوريسم در زمرة " گردشگري با عالئق
خاصّ"( )Hose, 1995:16يا "شکل خاصّ گردشگري"( ،) Dowling & Newsome, 2006: 6ژئوتوريستها را نيز ميتوان در ردة
گردشگران داراي عالئق خاصّ قرار داد .گردشگري با عالئق خاصّ به مسافرت مردماني با عالئق ويژه که متعلّق به ناحيه يا مقصدي
خاصّ است ،اطالق ميگردد( .) Read, 1980: 195به نظر برخي ،گردشگري با عالئق خاصّ ،حاصل تفکيک انواع جديد گردشگري است
که سعي دارد نيازمنديهاي گردشگران و ساکنين محلّي را فراهم آورد(.)Trauer, 2006
يکي از ويژگيهاي خاص ژئوتوريستها مسئوليتپذيري و وظيفهشناسي آنها بعد از اتمام مسافرت است .ژئوتوريست اگر مشکالت و
کاستيهايي را در مديريت ژئوسايتها و ژئومورفوسايتها مشاهده نمايد آنها را به مسئولين و سازمانهاي مربوطه گوشزد مينمايد و
راهنماييهاي الزم را در اختيار آنان قرار ميدهد.
تمامياين ويژگيها براي يک ژئوتوريست و در راستاي گردشگري پايدار ،همانا در مفهوم ژئوتوريسم نهفته است .به عنوان مثال ،يک
گردشگر قصد دارد به ناحيهاي مثل کوه سبالن ،براي ديدن درياچة دهانة آتشفشاني و يخچالهاي دامنة شمالي آن مسافرت نمايد ،وي
در مسير خود ،در آبهاي گرم سرعين يا قوتور سويي و  ...آبتني ميکند ،از مسابقات سوارکاري در يکي از روستاهاي منطقه ديدن
ميکند ،از نيروگاه زمينگرمايي شابيل بازديد ميکند ،در جشنواره ايالت و عشاير سبالن شرکت ميکند و از صنايع دستي و عسل سبالن
رهتوشهاي ميخرد و  ....همة اين فعّاليتهاي گردشگري ميتواند در قالب ژئوتوريسم صورت گيرد و در عين حال متناسب با هدف ذاتي
ژئوتوريسم ،در حفظ و حمايت از محيط ،فرهنگ ،ميراث ،زيبايي و بهزيستي جوامع محلّي گام بردارد(مختاري.)1232:65 ،
اهدافموردنظرژئوتوریستها 

با وجود طيف گسترده گردشگران حاضر در محوطههاي ژئوتوريستي ،تعيين اهداف آنان از مسافرت ،کاري بس دشوار است زيرا ،همه
آنان ژئوتوريست به مفهوم واقعي نيستند و برخي از اين افراد بهطور تصادفي و بدون هرگونه قصد ژئوتوريستي در اين محوطهها حاضر
ميشوند و از وجه مشترک رسالت ژئوتوريسم در تماميادبيات موضوع ،يعني«حمايت»( )Tourtellot, 2000سررشتهاي ندارند و چهبسا
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برعکس آن عمل ميکنند و گام در راستاي اضمحالل محوطه برميدارند .به همين جهت و همانطوري که در بخشهاي ديگر مقاله آمده
است ،جامعه هدف مطالعات انجام شده براي تعيين اهداف ژئوتوريستها معموال طيفهايي از کارشناسان عرصه زمين شناسي و
ژئومورفولوژي و دانشجويان و اعضاي سازمانهاي درگير در اين عرصهها بوده است( ;Stokes et al., 2003: 6; Berrebi, 2006: 55
 .)Reynard and Berrebi, 2008: 17; Mao et al., 2009: 77; Allan, 2011bاين مسأله شايد در نگاه اول نوعي تقصان براي
ژئوتوريسم به حساب آيد ولي همين خصيصه ،ژئوتوريسم را در جرگه گردشگري همساز 1قرار داده است و مخاطبان اين عرصه از نظر
اطالعات ،قدرت تحليل و تدبر ،حس زيبايي شناسي و سازگاري با محيط زيست و حمايت از آن در جايگاه وااليي قرار دارند.
بر اساس نتايج مطالعات گسترده استوکس و همکاران ( ،)Stokes et al., 2003: 3-4پاسخ ژئوتوريستها به سؤالي در مورد هدف
آنها از ژئوتوريسم به ترتيب اهميّت به شرح جدول  5بوده است .نتايج پژوهشي ديگر در خصوص شناخت بهتر انتظارات گردشگران و
بهويژه تحصيلکردگان دانشگاهي در آلپهاي سوئيس( ،)Berrebi, 2006: 63; Reynard and Berrebi, 2008: 16نشان ميدهد که
براي اين گروه از گردشگران (تحصيلکردگان ساير رشته هاي دانشگاهي به غير از علوم زمين) کسب اطّالعات دقيق در مورد علوم زمين،
اطّالعات بصري و تمرکز بر روي موضوعات ناب علوم زمين در اولويّت بوده است .در کل ميتوان گفت همان طوري که مائو و همکاران
وي( ) Mao et al., 2009: 77نيز بدان دست يافته اند ،افزايش معلومات در مورد ژئوسايتها و ژئومورفوسايتها ،ارضاي حس کنجکاوي،
کسب تجربيات بياد ماندني ،کسب تحرک فکري ،و بازديد از مقاصد داراي مجموعهاي بينظير از پديدهها و جاذبهها مهمترين اهداف
مسافرت در ميان ژئوتوريستها هستند.
پاسخژئوتوریستهابهسؤالیدرموردهدفآنهاازژئوتوریسمبهترتیباهمیّت( )Stokes et al., 2003: 3-4

جدول( 2
).
ترتيب
1
5
2
2
2
6
5
1
3
14

ترتيب
11

پاسخ ژئوتوريستها در مورد هدف آنها از ژئوتوريسم
بازديد از يک مکان ارزشمند و مورد توجّه مردم

پاسخ ژئوتوريستها در مورد هدف آنها از ژئوتوريسم
افزايش دانستهها در مورد مکانهاي زمينشناسي و اشکال ناهمواريهاي
زمين
ارضاي حسّ کنجکاوي
کسب تجربهاي به يادماندني
کسب تحريک فکري
ديدن مکانهاي داراي مجموعهاي منحصر به فرد از پديدهها و جاذبهها(از
قبيل زيستشناختي ،زمينشناختي ،فرهنگي و تاريخي)
ديدن چيزهاي متفاوت
ديدن مکانهاي زمينشناختي و اشکال ناهمواري که زمينة تشکيل مکانهاي
زيستشناختي(حيات گياهي و حيات جانوري) را فراهم آوردهاند.
بازديد از مقاصد جديد گردشگري که امکان اقامت توأم با آرامش را در خارج
از منزل فراهم ميآورد.
بازديد از مکانهاي داراي امکانات قدم زدن در شهرها و مکانهاي تاريخي

15
12
12
12

مالقات با مردماني از فرهنگهاي ديگر
بازديد مجدّد از مقاصد گردشگري مورد عالقه
لذّت بردن از غذاها و نوشيدنيهاي گوناگون
گذران اوقات با خانواده و دوستان

16
15

تجربة سبک زندگي متفاوت
استراحت و آرامش جسماني

11

تقويت روحيّة جسارت و بيپروايي

13

ورزش

54

امکان به اشتراک گذاشتن تجربيّات سفر پس از
مراجعت
بازديد از مکانهايي که جاذبهها و رويدادهاي فرهنگي
و هنري متعدّدي را عرضه ميکنند.

بيترديد ،گذران اوقات فراغت مهمّت رين هدف گردشگري است .از سوي ديگر ،يکي از اهداف ژئوتوريسم آموزش علوم زمين است .با
توجّه به وجود چنين چالشي ،طراحي ابزار و ارائه راهکارهايي که بتواند اين دو ،يعني گذران اوقات فراغت و آموزش ،را باهم ترکيب نمايد،
ضرورت دارد .البته بايد در نظر داشت که نقش بي بد يل راهنمايان محلي که بتوانند مفاهيم محيط زنده ،غير زنده و فرهنگي را براي

1- Alternative tourism
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ژئوتوريستها تبيين نمايند( )Mao et al., 2009: 77و ژئوتوريستها را به سوي سرمايههاي ژئوتوريستيWarowna et al., 2016: (1

 )47رهنمون شوند ،انکار ناپذير است.
عالئقوانگیزههایژئوتوریستها 


دادههاي مطالعاتي در مورد نيازها و خواستههاي ژئوتوريستها ،حتّي در ميان افرادي که با علم زمينشناسي و ژئومورفولوژي آشنايي
دارند ،بسيار محدود است( )Robinson, 2012: 11; Allan, 2011bو ادبيّات ژئوتوريسم هم تعريف جامعي از ژئوتوريست ارائه نميکند.
بنابراين ،چارهاي جز تعريف نيازها و خواستههاي ژئوتوريست بر اساس ادبيّات موجود نيست.
بديهي است آگاهي از دليل مسافرت به يک محوطه توريستي براي گردشگران امري حياتي است .اين که چه انگيزه اي مردم را به
سوي انواع مختلفي از رفتارها از جمله گرايش به گردشگري سوق ميدهد همواره يکي از موضوعات مورد عالقه محققين و پژوهشگران
بوده است( .)Page & Connell, 2006: 1با اين حال ،در دهه هاي اخير ادبيات انتشار يافته در مورد انگيزه گردشگران بسيار قابل توجه
است( .)Singh, 2008: 148از سوي ديگر ،انگيزه گردشگري يک مفهوم ترکيبي است( )Pearce & Butler, 1994: 113که در آن
تئوريهاي انگيزشي گردشگري با کمک و بهره مندي از علوم ديگر ،موضوعيت پيدا ميکنند( .)Allan, 2011aرسالت اصلي اين تئوريها
معرفي نيازمنديهاي گردشگري به عنوان منبع داده براي محققين است تا آنها بتوانند از اين دادهها در پژوهشهاي خود در مورد
رضايتمندي ،تصميم سازي و بازاريابي استفاده کنند(.)Pearce & Butler, 1994: 116
بي ترديد انگيزه هاي مردم ريشه در باورهاي خانوادگي و شرايط فرهنگي حاکم بر آنها دارد و محققين براي تبيين اين مسأله بايد به
دو موضوع که اتفاقا باهم مرتبط نيز هستند ،بپردازند()Williams, 2004: 59؛ اوال ،مطالعه در محيط بوميجوامع و بررسي اثر آن در
گردشگري بالقوه از طريق تبيين خواستههاي متنوع آنان و موانعي که بر سر راه گردشگران بالقوه که در صدد ترتيب دادن يک مسافرت
هستند ،وجود دارد .ثانيا ،بررسي برنامه جاري سفر و وضعيت مقصد گردشگري بر اساس واکنشهاي گردشگران بالقوه با توجه به
خواسته هاي مبتني بر باورهاي خانوادگي و موانع موجود .بنابر اين ،بخش اعظم مطالعات در خصوص تئوري انگيزش به تشريح و تبيين
اين که" هر کسي چه انگيزههايي دارد" اختصاص دارد .به همين دليل نيز تئوريهاي بي شماري در اين مورد طرح شده است( & Kozak
 .)Decrop, 2009: 384با اين حال ،در کل دو رويکرد در مورد تئوريهاي انگيزش وجود دارد(:)Allan, 2011a: 36تئوريهاي محتوا و
تئوريهاي فرايند .اساس تئوريهاي محتوا بر اين است که " نيازها و خواستههاي انسان چيست و اين نيازها در طول زمان چگونه تغيير
ميکنند"( .) Maslow, 1943; McClelland, 1988تئوريهاي فرايند سعي در تبيين " مکانيسمهايي هستند که نيازهاي انسانها را
شکل داده و تغيير ميدهند"(.) Locke and Latham, 1990; Vroom, 1964
به نظر آالن( ،)Allan, 2011a: 22تعريف ژئوتوريسم بر اساس عالئق و انگيزههاي ژئوتوريست بدين صورت خواهد بود که
"ژئوتوريست کسي است که از يک مکان برخوردار از ويژگيهاي زمينشناختي و ژئومورفيکي به منظور مشاهده و کسب معلومات در
مورد آنها ،بازديد ميکند ".اين تعريف ،حسّ لذّت جويي از زيبائيهاي شگفتآور مکان از يک سو ،و کسب معلومات در مورد ارزشهاي
ذاتي ژئوسايت از ديگر سو را در کنار هم قرار ميدهد .بنابراين ،يک ژئوتوريست ميتواند تجربهاي فوقالعاده که مشخّصکنندة تفاوت
ژئوتوريسم از ساير اشکال ژئوتوريسم است ،تجربه نمايد.
نوع گردشگراني که از ژئوسايتها بازديد ميکنند متفاوت از ساير گردشگران است زيرا ،ژئوتوريسم داراي ويژگيهاي خاصّي است که
در ساير انواع گردشگري ديده نميشود(ي .) Yalgouz-Aga et al., 2010: 1342بهعنوان مثال ،تکية ژئوتوريسم بر ارزشهاي علمي،
آموزشي و تاريخي ،جاذبة ژئوتوريسم ،اهميّت بينالمللي ،ساختار فرهنگي و اجتماعي ،تنوّع زيستي و منظر استپ و فعّاليت ژئوتوريسم
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ميتواند در يک ناحية طبيعي يا نواحي شهري و مصنوع صورت گيرد .داولينگ و نيوسام( )Dowling & Newsome, 2006:12بر جنبة
آموزشي ژئوتوريسم که بر احساس شگفتي ،پاسداشت و يادگيري مبتني است ،تأکيد دارند .به نظر رابينسون(،)Robinson, 2008: 2
ژئوتوريسم که اطّالعاتي فوقالعاده را در اختيار ژئوتوريست بهعنوان نمودي از يک بازار شناخته شده ميگذارد ،با افزايش جنبة يادگيري،
ارزش يک تور را دو برابر ميکند .فرساني و همکاران( )Torabi Farsani et al., 2012: 1وي نيز همين ديدگاه را دارند .به نظر آنان ،در
حال حاضر ژئوتوريسم تحرّکي جديد در افزايش معلومات مسافرين در مورد منابع طبيعي ،هويّت فرهنگي ميزبانان و راههاي حفاظت از
آنها پديد آورده است.
نکتة جالب اين است که در اياالت متّحدة آمريکا ،ژئوتوريسم مفهوم ديگري دارد و اساس تعريف آن بر مبناي پديدههاي جغرافيايي
است .در پرتو اين مفهوم متفاوت از ژئوتوريسم ،پژوهشي از طرف انجمن صنعت سفر آمريکا 1و گروه تحقيقاتي اين انجمن(وابسته به
نشنال جئوگرافيک) در سال  ،5445به بررسي نگرشها و رفتارهاي مسافران پرداخت .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بيش از
 22/1ميليون نفر از جمعيّت اياالتمتّحدةآمريکا را ميتوان در زمرة گردشگران پايدار 5يا ژئوتوريست بهشمار آورد (جدول  .)2وجه
مشترک هر سه گروه مورد نظر ،در تمايل همة آنها به ژئوتوريسم است(.)TIA, 2002: 30
سهگروهازگردشگرانپوششدهندهبخشهایاصلیژئوتوریسم( )TIA, 2002: 30

جدول).( 3
رديف

گروه گردشگران

1
5

پژوهشگران
قشر مرفّه شهري

تعداد مسافر(بر حسب
ميليون)
16/2
51/5

2

شهروندان عادي

15/6

ويژگي
جواني ،تحصيل کرده و داراي آگاهيهاي محيطي
مسافريني از قشر مرفّه هستند که عالقة وافري به
جنبههاي فرهنگي و اجتماعي مسافرت دارند.
پيري ،رفاه کم و داراي آگاهيهاي عمومي

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

 ،)6; Oppermann, 1998: 131; Oh, 1999: 78; Alegre &Juaneda, 2006: 685; Hong et al., 2009: 268ولي مطالعات اين
مقوله در ژئوتوريسم اندک و ناچيز است .موقعيّت ژئوتوريسم بهعنوان شکل جديد گردشگري ،نيازمند توجّه به مقولة بازديدهاي مکرّر از
همان ژئوسايت به داليل مختلف است(:)Allan, 2011b
گردشگران عالقهمند به ژئوتوريسم ،داراي ويژگيها و عالئق مشترکي از قبيل داشتن پيشزمينة زمينشناسي ،طبيعتدوستي ،ح ّ
س
زيبايي و تحليل چشمانداز هستند .اين گروه از گردشگران برخوردار از معلومات زمينشناسي ،انگيزة کافي براي تجربة ژئوتوريسم به طور
مکرّر دارند.
پيدايش ژئوتوريسم به  1334ميالدي برميگردد ،بيترديد حفظ و ترغيب گردشگران يا ژئوتوريستهايي که براي اوّلين بار ژئوتوريسم
را تجربه ميکنند بسيار مهمّتر از هزينه هاي هنگفت ساماندهي ژئوسايت براي گردشگران جديد است ،بويژه اين که ارزش تجربه
ژئوتوريسم هنوز ،همانند ساير اشکال گردشگري عموميّت نيافته و جا نيفتاده است .ژئوتوريسم ،در جايگاه اصلي خود در جهان ،نيازمند
تمرکز بر روي گروههاي همگن(ژئوتوريست ها) است که هم انگيزة کافي براي ژئوتوريسم دارند و هم ماهيّت نيازهاي آنان زمينة تنظيم
رفتارهاي متناسب با توانمنديهاي ژئوسايت را فراهم ميآورد.
هوز( )Hose, 1994و پرالونگ( )Pralong, 2006به گونه شناسي عاليق عمومي در مورد علوم زمين پرداختهاند .شايد بهکاربردن
واژة عالئق عمومي در اين مورد چندان صحيح نباشد زيرا ،هر کدام از بازديدکنندگان داراي خواستههاي متفاوتي هستند .برخي از آنها در
)1 - Travel Industry Association of America (TIA
2 - Sustainable tourists
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بعضي زمينههاي علوم زمين مثل کانيها و فسيلها داراي معلومات ارزندهاي هستند و براي برخي ديگر عاليق فرهنگي در اولويّت قرار
دارد .در عين حال ،بسياري از بازديدکنندگان محوّطههاي ژئوتوريستي ،داراي اطّالعات اندک و يا حتّي فاقد هرگونه اطّالعات در مورد
علوم زمين هستند لذا ،توليد محصول ژئوتوريستي بايد مطابق مذاق کلّية گروههاي بازديدکننده باشد.
نتايج مطالعات پرالونگ( )Pralong, 2006در مورد عاليق گردشگران محوّطههاي ژئوتوريستي نشان ميدهد که گردشگران به
گذران تعطيالت خود در دامان طبيعت و چشمانداز عالقهمندند و دوست دارند توضيحاتي از طرف راهنمايان در مورد ويژگيهاي
زمينشناسي و ژئومورفولوژيکي و همچنين ساير ويژگيهاي محيط مثل حيات جانوري و گياهي ارائه شود .بر اساس نتايج همين تحقيق،
از ميان گردشگران با سنين مختلف ،افراد سالخورده عالقه مندي بيشتري به افزايش معلومات خود در مورد علوم زمين نشان ميدهند.
به نظر جويس( )Joyce, 2006: 1فرق ژئوتوريستها با ساير گردشگران معمولي در عالقة آنها به مسائل زمينشناسي،
ژئومورفولوژيکي و جغرافيايي است .الروود و پروسر( )Larwood and Prosser, 1998: 98معتقد بودند که ژئوتوريسم شامل
گردشگراني ميشود که به منظور کسب تجربه ،يادگيري و التذاذ از ميراث زمين مسافرت ميکنند( .)Allan, 2011bبر اين اساس،
ژئوتوريست ،فردي داراي معلومات زمين شناختي ،ژئومورفولوژيکي و جغرافيايي است که با مسافرت به يک مکان ،بر دانستههاي خود در
مورد پديدهها ميافزايد .به نظر آالن( ،)Allan , 2011a: 11ژئوتوريست کسي است که از مکاني داراي ويژگيهاي زمينشناسي و
ژئومورفولوژيکي ديدن ميکند و اطّالعاتي را در مورد پديدههاي آن بهدست ميآورد .اين تعريف ،دربرگيرندة بعد التذاذ از زيبائيهاي
مکان مورد نظر که بر انگيزانندة احساس شگفتي ژئوتوريست است ،و بعد حصول معلومات در مورد ارزش ذاتي ژئوپارک ميباشد.
انگيزه ژئوتوريستها تعيين کننده رفتار آنهاست( .)Dowling, 2013: 6بازديد مجدد از ژئوسايت ارتباط معنيداري با انگيزههاي دروني
و بيروني ژئوتوريست دارد .اين بدان معني است که تجربه ژئوتوريسم موفق در گرو لحاظ نيازها و خواستههاي گردشگر است و در چنين
صورتي امکان بازديد مجدد از ژئوسايت محتملتر است .بنابراين ،ميتوان گفت که بازديدهاي مکرر الزمه ژئوتوريسم در وضعيت فعلي
خود به عنوان شکلي جديد از گردشگري است.
مقاصدژئوتوریستها 

ژئوتوريسم نوعي گردشگري نواحي طبيعي 1است که توجّه خاصّي به زمينشناسي و چشمانداز دارد( .)Dowling, 2013: 69اين
تعريف ،گردشگري را به سمت ژئوسايتها و حفاظت از تنوّع زميني رهنمون ميشود و نوعي ارج نهادن به علوم زمين از طريق
پاسداشت و يادگيري سوق ميدهد .نيل به اين هدف ،در گرو بازديدهاي انفرادي از پديدههاي زمينشناختي و ژئومورفولوژيکي ،استفاده
از معابر و نقاط ديدني ،تورهاي هدفدار ،فعّاليتهاي زمينمحور و پشتيباني از مراکز سازماندهي بازديدکنندگان از ژئوسايتها و
ژئومورفوسايتها است .البته بايد در نظر داشت که بعد ديگر نيل به اين هدف ،آشنايي مردم ساکن در مقاصد گردشگري است که معموال
خود با آثار منفي و مثبت توسعه گردشگري در جامعه خود آشنا هستند( ;Jones, 2005: 306; Stronza and Gordillo, 2008: 461
Gholamhosssein and Abolqasem, 2012: 126; Lee, 2013: 39; Garcíaet al., 2015: 34; Gigovi´c et al., 2016:
.)349
بزرگترين پتانسيل ژئوتوريسم در نواحي اتفاق ميافتد که از ساختار زمين شناسي و اشکال ناهمواري متنوع برخوردارند( Warowna et

 .) al., 2016: 46اين نواحي شامل ژئوسايتها ،ژئومورفوسايتها و در مقياسي بزرگتر ژئوپارکها هستند .ژئوسايت عبارت است از يک
چشمانداز ،مجموعهاي از اشکال ناهمواريها ،يک ناهمواري بينظير ،يک برونزد سنگي ،يک پهنة فسيلي ،يک فسيل خاصّ ،غارها ،چالة
ايجاد شده در اثر برخورد شهابسنگها ،آتشفشان و حتّي يک معدن( .)Dowling and Newsome, 2006ورپالست( Verpaelst,
 )2004با ارائة يک طبقهبندي ،انواع ژئوسايتها ،تعريف و معيارهاي انتخاب آنها را بيان نموده است(جدول .)2
1 - Natural Area tourism
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لهایجدولبهجایآفریقایجنوبیازایرانانتخابشدهاست( .)Verpaelst, 2004
ها،مثا 


انواعژئوسایت
جدول(.)4
نوعژئوسایت 
مکانهای

لیتولوژیکی 

مکانهای 

چینهشناختی 

ژئوسیستمها 

چشماندازهای

زمینشناسیو

ژئومورفولوژیکی 

تعریف 
برونزدهايي از سنگها که از ارزشي برجسته از نظر ترکيب و
چينهشناسي ،پديدهشناسي ،سنگشناختي ،ساختماني ،تکتونيکي
يا اهميّت تاريخي برخوردارند.
برونزدي از يک توالي سنگي يا رسوبات که نمادي از يک واحد
چينهشناختي خاصّ را ارائه ميکنند.
مکاني داراي مجموعهاي از سنگها و رسوبات که ويژگيهاي
آنها نمادي از يک ژئوسيستم هستند.
مکاني که اثري ارزشمند از تاريخ زمينشناسي يا تحوّل چشمانداز
را به نمايش ميگذارد .اين مکان ميتواند يک سازند
زمينشناسي زيبا و خاصّ يا نمادي از يک تحوّل موزون در يک
منطقه باشد.

غارها 

عبارتند از مجراهاي طبيعي که در اثر فرايندهاي ژئوديناميکي
مثل ذوب و يخبندان ايجاد شدهاند و غارهايي که در نتيجة
انحالل کربنات کلسيم ايجاد شدهاند.

معادن 

برونزدهايي که داراي انواعي از کانيهاي با ارزش از نظر ترکيب
و بلورشناسي ،سنگشناختي ،زيباشناختي يا اهميّت تاريخي
هستند.

مکانهایمعدنی

تاریخی 

پهنههایفسیلی 

محلّبرخورد 
سنگها 


شهاب
محیطهای

زمینشناسیکه

حامییک
اکوسیستمهستند .

مکانهاي معدني که از نوعي اهميّت تاريخي و ارزش ميراثي
برخوردارند يا مکاني برخوردار از ارزش آموزشي و علمي از نظر
زمينشناسي معدني هستند.
برونزدهايي که داراي فسيلهايي بارز هستند و از ارزش بااليي
از نظر چينهشناختي ،زيستشناسي ديرينه ،زيباشناختي و هر چيز
ديگري که ميتواند در يک اکوسيستم خاصّ وجود داشته باشد.
مکاني که عناصر ساختماني و فيزيوگرافيکي ايجاد شده در اثر
برخورد شهابسنگها به زمين را به نمايش ميگذارد.
مکاني که ترکيب ژئوشيميايي يا کانيشناختي آن در واقع
پناهگاهي براي گونههاي نادر و مورد تهديد حيات وحش يا
پوشش گياهي است.

معیارهایانتخاب 
ارزش علمي ،پناهگاهي براي
گونههاي نادر
آسيبپذيري ،ارزش آموزشي ،تنوّع
زيستي ديرينه
ارزش علمي ،آسيبپذيري ،ويزگي
منحصر بهفرد ،اهميّت بينالمللي،
نقطه تحوّل چينه شناختي ،ارزش
آموزشي
ارزش آموزشي ،ارزش علمي ،جذبه
ژئوتوريستي ،شهرت
اهميّت تاريخي ،ارزش آموزشي،
ارزش علمي،
آسيبپذيري ،جذبة ژئوتوريستي،
کيفيت زيباشناختي ،ارزش اقتصادي
ارزش علمي ،جذبه ژئوتوريستي،
آسيبپذيري
ارزش آموزشي ،ويزگي منحصر
بهفرد ،پناهگاهي براي گونههاي
نادر
ارزش علمي ،آسيبپذيري ،ارزش
آموزشي،
ارزش اقتصادي
اهميّت تاريخي ،ارزش آموزشي،
ارزش علمي
آسيبپذيري ،جذبه ژئوتوريستي،
ارزش اقتصادي
ارزش علمي ،آسيبپذيري ،ارزش
آموزشي  ،تنوّع زيستي ديرينه،
ارزش اقتصادي
ارزش علمي ،آسيبپذيري ،جذبه
ژئوتوريستي ،ارزش فرهنگي،
شهرت ،ارزش اقتصادي
ارتباط با تنوّع زيستي ،ويژگي
فوقالعاده ،شهرت ،ارزش علمي،
جذبه ژئوتوريستي ،ارزش اقتصادي

مثالها 

مجموعة ژئوتوريستي بيستون در
کرمانشاه

چينخوردگيهاي سازندهاي ژوراسيک
در منطقة ژئوتوريستي درهديز جلفا
مجموعة توفايي تختسليمان
زمينلغزش سيمره و تنگهاي واقع در
رشتهکوههاي زاگرس چينخورده

غار عليصدر
غار کتلهخور

معدن مس سونگون در شمالغرب ايران

معادن فيروزه در نيشابور

پهنة فسيلي مراغه

-

رشتهکوههاي قرهداغ
آذربايجان(جنگلهاي ارسباران)

در خصوص ژئوپارکها ،يونسکو نقش مهمّي در تنظيم استانداردهاي معرّفي فهرست ژئوپارکهاي جهان داشته است .اوّلين مباحث
در مورد ژئوپارکها و ژئوسايتها ،در سال  1336مطرح شده است و طرح مفهوم ژئوسايت از طرف يونسکو و انجمن بينالمللي علوم
زمينشناسي 1مربوط به اين سال است .اين دو سازمان ،برنامههايي را با عنوان " ژئوسايت و ژئوپارک" به منظور پيشبرد اهداف توسعهاي
در مقياسهاي ناحيهاي و روستايي تدارک ديدهاند( .)Tapiador, 2007: 61تفاوت بين ژئوسايت و ژئوپارک در اين است که ژئوسايت
"يک مکان داراي ميراث زمينشناسي در مقياس کوچک" است در حالي که ،ژئوپارک داراي ابعادي بزرگتر و مکاني داراي انواعي ديگر
از جاذبهها و ميراثها مثل جاذبههاي باستانشناختي ،زيستشناختي ،تاريخي و فرهنگي است(.)Tapiador, 2007: 61
)1 International Union of Geological Sciences (IUGS
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بروزينسکي( )Brozinski, 2009معتقد است که براي حلّ مشکل فقدان جاذبه در سنگها ،بايد زمينة فعّاليتهاي جذّاب و ارائة
گزارشي در مورد سازند چشم اندازها در ژئوسايت را براي گردشگر و به منظور کمک به وي در شناخت اهميّت و احساس هيبت ،فراهم
نمود .ال وارتيتي و همکاران وي( )El Wartiti et al., 2008: 415ژئوسايت را به اين صورت تعريف نمودهاند:.
«مکان يا ناحيهاي به وسعت چند متر يا کيلومتر مربّع ،داراي اهميّت علمي و زمينشناختي ،که ويژگيهاي زمينشناختي(کاني،
ساختماني ،ژئومورفيکي و فيزيوگرافيکي) آن داراي معيار يا معيارهايي برجسته( ارزشمند ،نادر ،آسيبپذير و در معرض مخاطره)
ميباشند».
واحد ديگر م طرح در مورد مقاصد گردشگري ژئومورفوسايتها هستند .ژئومورفوسايت يا مکان ژئومورفيکي به داراييهاي
ژئومورفولوژيکي ميراث جغرافيايي يک منطقه اطالق ميشود .اشکال ژئومورفولوژيکي همواره بخشي از ميراث جغرافيايي و يکي از
شاخصهاي حفاظت از سرمايههاي جغرافيايي بوده و درعين حال ،با توجّه به زيبايي ،پويايي و اندازهاي که دارند ،نوع خاصّي از ژئوسايتها
را ايجاد ميکنند .در برخي از منابع ،مکانهاي ژئومورفيکي به عنوان نوعي ژئوسايت مطرح شدهاند که شامل اشکال ناهمواريهايي
هستند که ارزش خود را مديون وجود انسان هستند( .)Panizza, 2001: 4اين مکانها درواقع اشکال ژئومورفولوژيکي هستند که بنا به
درک يا انتفاع انسان داراي ارزش ويژهاي ميباشند( .)Panizza and Piacente, 1993: 177اين ارزش ميتواند بسته به ماهيّت علمي،
زيستشناختي ،فرهنگي ،زيبايي و اقتصادي آن ،متغيّر باشد( .)Reynard, 2005به عبارتي ،يک مکان ژئومورفيکي ميتواند هر قسمتي از
کرة زمين باشد که در دانش علوم زمين ،اقليم و تاريخ زندگي ،داراي جايگاه خاصّي است(.)Grandgirard, 1997; Reynard, 2005
احراز يک يا چند نوع از ارزشهاي فوق از منظر ديد يک انسان در يک منطقه کافي است که در زمرة مکانهاي ژئومورفيکي قرار
گيرد( .) Pereira and Pereira, 2010: 216در اين ميان ،ارزش علمي ارزشي زيربنايي براي شناخت و ارزيابي يک مکان ژئومورفيکي
است ولي ارزشهاي ديگر از جمله ارزشهاي زيستشناختي ،فرهنگي ،زيبايي و اقتصادي معموالً به هنگام انتخاب و مقايسه بين
مکانهاي ژئومورفيکي مورد استفاده قرار ميگيرند .رينارد و همکاران( )Reynard et al., 2007: 3از ارزشهاي اخير با نام ارزشهاي
اکتسابي 1ياد ميکنند .از ميان ارزش هاي اکتسابي ،ارزش اقتصادي ،در اصل براي برآورد توانمندي گردشگري يک مکان ژئومورفيکي به
کار ميرود.
در تعبيري ديگر ،يک ژئومورفوسايت عبارت است از يک شکل ژئومورفولوژيکي ،5که با توجّه به درک و استنباط انسان داراي ارزش
علمي ،فرهنگي-تاريخي ،زيباييشناختي و يا اجتماعي-اقتصادي است(  .)Panniza, 2001; Reynard and Panniza, 2005چنين
مکانهايي ممکن است شامل يک يا چند پديدة ژئومورفولوژيکي و يا چشماندازهايي وسيع باشند و فعّاليتهاي انساني ميتواند آنها را
تغيير دهد ،به آنها خسارت بزند و يا حتّي آنها را تخريب نمايد .ژئومورفوسايتها ،در ادبيّات مطالعاتي آن با عناوين ديگري مثل
سرمايههايژئومورفولوژيک، )Panniza and Piacente,1993(2کاالهاي ژئومورفولوژيکي ،) Carton et al., 1994(2مکان
ژئومورفولوژيک( ،)Hooke, 1994ژئوتوپهاي ژئومورفولوژيک ) Grandgirard, 1997(2مکانهاي داراي جذبة
ژئومورفولوژيکي )Rivas et al., 1997(6و درنهايت مکانهاي ژئومورفولوژيکي )Pralong, 2005( 5نيز معرّفي شدهاند.

1 Additional Values
2 Landform
3 Geomorphological assets
4 Geomorphological goods
5 Geomorphological geotopes
6 Sites of geomorphological interest
7 Geomorphological sites
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بررسي منابع داخلي بررسي منابع نيز نشان مي دهد که تعاريف متعدّدي از طرف محقّقين در مورد ژئومورفوسايت ارائه شده است.
برخي نشان ميدهد که اين اصطالح با همان واژة شکل اصلي و التين خود بهکار برده شده(مقصودي و همکاران1234 ،؛ يماني و
همکاران )1231 ،و يا با اصطالحاتي همچون لندفورمهاي ژئومورفولوژيکي(مقصودي و عمادالدّين1212 ،؛ شايان و همکاران1213 ،؛
يماني و همکاران1231 ،؛ بياتي خطيبي و همکاران ،)1213:و يا معجوني از اين اصطالحات(فتوحي و همکاران )1231 ،و
ژئومورفوسايتها و مکانهاي ويژه ژئومورفولوژيک(مقيمي و همکاران )1231 ،مورد استفاده قرار گرفته است .بنابراين ،تعريف اصطالحي
که بتواند مفهوم درستي از واژة «ژئومورفوسايت» ارائه نمايد نيز يکي ديگر از چالشهاي پيش روي پژوهشگران اين عرصه است.
بي ترديد برخورداري از مجموعه اي از پديدهها و جاذبههاي گردشگري با ماهيتهاي زمين شناختي ،ژئومورفولوژيکي ،زيست شناختي،
ميراثي و فرهنگي يکي از مهمترين ويژگيهاي هر محوطه ژئوتوريستي است .بنابراين ،ارائه مجموعه اي متنوع از جاذبهها که در ادبيات
ژئوتوريسم به" )Mao et al., 2009: 77( 1"ABCمعروف است و پديدههاي غيرزنده(زمين شناختي و ژئومورفولوژيکي) ،زنده(جانوران و
گياهان) و فرهنگي(جاذبههاي مصنوعي) را در بر ميگيرد ،از طرف ژئوتورها براي ژئوتوريستها ضروري است.
نهايتاً در مورد ژئوتوريستها ميتوان گفت که آنها قبل از بازديد از يک مقصد گردشگري ،سعي ميکنند اطّالعاتي در مورد آن کسب
نمايند و توانمنديهاي مقصد گردشگري را با فعاليتها و درخواستهاي خود( جدول  )2تطبيق نمايند .بنابراين ،يک ژئوتوريست فردي مطّلع و
آگاه است و تمايل دارد بر دانستههاي خود در مورد اشکال و جاذبههاي ژئوپارک بيفزايد .اطّالعات جامع در مورد مقصد ژئوتوريسم
ميبايست قبالً از طريق وبگاه ها ،بروشورها و غيره در اختيار قرار گيرد و ژئوتوريست در طول بازديد بتواند اطّالعات قبلي خود را در محلّ
جستجو نموده و از مجموع اين اطالعات بهره و لذّت الزم را کسب نمايد( .)Dowling, 2009: 15براي ارائة معلومات غني در مورد
پديدههاي جغرافيايي و زمينشناختي براي ژئوتوريستها ،الزم است فعّاليتهاي ژئوتوريسم با مطالعات علمي در مورد پديدههاي فوق
االشاره همراه شود .در هر حال ،نميتوان جغرافيا و زمينشناسي را بهعنوان دانش فراموش کرد و اگر سرزمين خود را نميشناسيم
نميتوانيم از گردشگري سخن به ميان آوريم.
هاودرخواستهایتفریحیموردتوجّهگردشگراندرنواحیطبیعیبدوناستفادهازوسائطنقلیه

نمونههاییازفعّالیت

جدول(.)5
موتوری( )Newsome and Lacroix, 2011: 320
فعّالیتتفریحی 

ویژگیها 

سفرها و پيادهرويهاي روزانه در مسافتهاي کوتاه و بلند که ميتواند چند روز ادامه
داشته باشد و يا به صورت کمپ زدن و به همراه امکانات اسکان باشد.

مسابقات 

پيمايش مسافتهاي بلند در مقياس کشوري که ميتواند با مشارکت تعداد زيادي از

پیادهرویو

پیمایش 
تکریمحیاتوحش  طيف وسيعي از فعّاليتها که دامنة آن از مشاهدات موردي تا اجراي تورهاي با سازماندهي
باال متغيّر است .تماشاي پرندگان ،سياحتهاي ماجراجويانه و تماشاي پستانداران دريايي از
جمله موارد خاصّ اين طيف هستند.
تماشایمناظرجالب بازديد از نواحي ديدني ،چشماندازها و محصوالت ژئوتوريسم مثل غارها ،اجراي
وبازدیدهایروزانه  گردشهاي ژئوتوريستي و ايجاد مراکز ديد و بازديد مردم
هم ميتواند در مکانهاي با برنامهريزي و مديريّت شده باشد و هم در مکانهاي دور
اردوزدن 
افتاده و بهدور از هرگونه مديريّت .بيشترين مشکالت زماني اتّفاق ميافتد که اردو زدن
بدون کنترل و بي ضابطه باشد.
دامنة وسيعي از تجربيات گردشگري ،از گشتهاي ويژه تا مکانهايي با گردشگر انبوه که
تورهاینواحی
در آنها گردشگران از طرف تورگردانان مديريّت ميشوند و زيرساختهاي الزم براي اين
طبیعیومقاصد
امر فراهم است.
حیاتوحش 

پیامدبالقوّه 
بستگي به طراحي و مديريّت مسير و شرايط
محيطي دارد.
متغير ،بستگي به مديريّت دارد.

معموال پيامد چنداني ندارد .مکانهاي داراي
تراکم بازديد معموال مديريّت شده هستند.
متغير ،بستگي به برنامهريزي و مديريّت دارد.

با توجّه به مديريّت دقيق و مؤثّر تورگردانان
پيامدهاي کمي دارد.
نامعلوم ،اطّالعات چنداني در دسترس نيست.

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

گونهشناسي ژئوتوريستها با هدف مديريت بهينه گردشگري در ژئوسايتها
شرکت کنندگان انجام پذيرد .در اغلب موارد فعّاليتي مداوم و  52ساعته الزم است تا
صحرانوردی 
شرکت کنندگان به انتهاي مسير برسند .اين گونه مسابقات معموال شبانه روزي است و
مستلزم بهره گيري از يک اردوگاه مرکزي است.
معموالّ مسيرهاي خاصّ تحت کنترل هستند و معموالّ اين گونه مسيرها در مناطق
اسبسواری 
حفاظت شده جايي ندارند.
مسابقات اسبسواري و رويدادهاي استقامت ،اين گونه مسابقات معموالّ در فواصل بيش از
رویدادهاو 
 244کيلومتر اتّفاق ميافتد و بيش از  2روز طول ميکشد .تعبية نقاط کنترل و مکانهاي
مسابقات
پشتيباني نيز بخشي از اين رويدادها هستند .اين مورد براي مناطق حفاظت شده ممنوع
اسبسواری 

است.
شامل طيف گستردهاي از فعّاليتها از دوچرخه سواري تفنّني در مسيرها گرفته تا
دوچرخهسواری

فعّاليتهاي ورزشي حرفهاي است .مسألة اصلي در اين گونه مسيرها عملکرد استفاده
کوهستان 
کنندگان ميباشد .دوچرخه سواري کوهستان در مواردي بخشي از يک رويداد بزرگ
ورزشي است که ميتواند با شرکت تعداد زيادي از ورزشکاران و تماشاگران همراه باشد.
شامل پيمايش مسيري تعيين شده براي فتح قلّة يک تپه يا کوه به صورت حرفهاي يا غير
کوهپیمایی 
حرفهاي که ميتواند بدون محدوديّت شرکت کنندگان صورت گيرد.
ترکيبي از دوچرخهسواري کوهستان ،دو و ميداني ،قايقراني ،سنگنوردي ،طنابکشي و
مسابقات
فرود آزاد است که با ه مکاري راهنمايان و مربيان و با حمايت حاميان بازرگاني صورت
ماجراجویانه 
ميگيرد .خدمات حمل و نقل و بهکارگيري افراد زبده در اين زمينهها جزو ضروريات است.
اين مسابقات ميتواند با شرکت تعداد زيادي از افراد و تماشاچيان برگزار شود .در سالهاي
اخير ،درخواستها براي اجراي اين مسابقات در مناطق حفاظت شده افزايش يافته است.
فعّالیتهایمتفرقه  مراسم ازدواج ،ميهماني هاي بزرگ ،رويدادهاي اجتماعي ،و رويدادهاي موسيقي و ارکستر
از جمله اين موارد هستند .اين فعّاليتها ميتواند در غارها يا ديگر محيطهاي حسّاس
برگزار شوند.
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داراي پيامدهاي بالقوه شديد که عمدتاً
بستگي به جنس و استحکام کف مسير دارد.
نامعلوم ،اطّالعات چنداني در دسترس نيست.

دادهها در اين خصوص چندان زياد نيست.
بيشترين پيامدهاي اين مورد از نواحي
حفاظت شده مجاور شهرها در استراليا
گزارش شده است.
نامعلوم ،اطّالعات چنداني در دسترس نيست.
نامعلوم ،اطّالعات چنداني در دسترس نيست.

نامعلوم ،دادهاي وجود ندارد.

ژئوتوریست:گردشگرانبوهیاهمساز؟ 


بعد از جنگ جهاني دوّم ،صنعت گردشگري با هدف استاندارد نمودن خدمات گردشگري و پاسخگويي به نياز تنوّعبخشي محصول ،به
گردشگري انبوه روي آورد .در ميانههاي قرن بيستم ،گردشگري انبوه مترادف گردشگري بزرگ مقياس ،محسوب ميشد و به نوعي
مرهمي بر درد بيکاري و اقتصاد ورشکستة کشورها بود .به نظرهاني( )Honey, 2008: 3توسعة افراطي و نابرابر ،آلودگي محيطي ،تهاجم
فرهنگي و حضور اقتصاد بيگانه در مقاصد گردشگري ،از جمله عواقب اينگونه از گردشگري است .خان( ) Khan, 1997: 988معتقد
است که گردشگري انبوه در کشورهاي در حال توسعه با تبديل مقاصد گردشگري به مناطقي وابسته به خارج ،آنها را به صورت ابزاري در
دست بيگانگان براي اعمال نفوذ در اين مناطق درميآورد.
مسائل پيشآمده در مورد بهرهمندي مقاصد گردشگري از منافع گردشگري در نتيجة اجراي گردشگري انبوه از نظر فرهنگي،
اقتصادي و محيطي موجب گرديد تا زمينه براي ايجاد نهضتي جهاني براي نجات اينگونه مقاصد که با مدل گردشگري انبوه اداره
ميشدند ،فراهم آيد( .)Honey, 2008: 3جامعة جهاني با برگزاري سلسله نشستهايي مانند بيانية مانيل 1در مورد گردشگري جهاني در
سال 1314ميالدي ،و بيانيةهاگ 5در مورد گردشگري به سال 1313ميالدي ،به آثار زيانبار گردشگري واکنش نشان داد و بدين ترتيب
نگراني خود را در مورد تهديدهاي گردشگري اعالم و مديران مقاصد گردشگري را براي بهکارگيري روشهايي جهت پايدارسازي توسعة
گردشگري ترغيب نمود( .)Ceballos-Lascuráin, 1996با اين که بيانيههاي فوق در جلب توجّه جامعة جهاني به آثار زيانبار گردشگري

1- Manila
2- Hague
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انبوه نقش داشتند ولي اين انتشار گزارش «آيندة مشترک ما ) WCED, 1987(»1و به عبارتي گزارش برونتلند 5بود که با طرح مفهوم
توسعة پايدار در عرصة بينالمللي ،زمينة گذر از گردشگري انبوه را فراهم نمودند( .)Hardy et al., 2002: 491به نظر باتلر ( Butler,
 )1999: 8طرح مفهوم توسعة پايدار ،نقش تعيين کنندهاي در تغيير ماهيّت صنعت گردشگري داشته است .موفقيّت توسعة پايدار و بهتبع
آن گردشگري پايدار ميتواند به حلّ مشکالت علمي ،اقتصادي ،اجتماعي_فرهنگي و محيطي بيانجامد؛ مشکالتي که در طول دهه
 1314ايجاد نهضتي فراگير در سطح جهان را براي حفاظت از مقاصد گردشگري بهدنبال داشت(.)Hardy et al., 2002: 487
اين مسائل تا حدود زيادي نتيجة گذر از مدل فورديسم 2گردشگري(گردشگري انبوه) بزرگ مقياس که بر استاندارد نمودن خدمات
گردشگري و پاسخگويي به نياز تنوّع بخشي محصول تأکيد داشت ،به مدلي مسئوليتپذير و کوچک مقياس از مسافرت که اساس آن بر
حفاظت از مقصد گردشگري بنا نهاده شده است ،ميباشد( .)Perez & Sampol, 2000: 635نتيجه چنين مالحظاتي در مورد گردشگري
انبوه ،شکلگيري نوعي مديريّت پايدار در زمينه گردشگري را در پي داشته است.
انديشه تغيير وضعيّت گردشگري از حالت تخريبي و انبوه ،به چيزي کوچکتر و پايدارتر ،زمينه ظهور اشکال همساز گردشگري(شکل
 )1مثل اکوتوريسم( ،)Ceballos-Lascuráin, 1996ژئوتوريسم( ،)Stokes, Cook, & Drew, 2003گردشگري نوينRosenow & (2
 ،)Pulsipher, 1979گردشگري نژادي ،)Moscardo & Pearce, 1999(2گردشگري فقرمدارانه،)Ashley & Roe, 2002(6
گردشگري همساز ،)Butler, 1990(5گردشگري قضايي ،)Scheyvens, 2002(1گردشگري صلح ،)Higgins-Desbiolles, 2006(3و
گردشگري عشق ) Wearing, 2001(14را فراهم آورده است .هر کدام از اين اشکال گردشگري همساز ،سعي دارند منظري خاصّ از
مقصد گردشگري را در کانون توجّه خود قرار دهند و بدين ترتيب با هدايت گردشگراني عالقهمند به اينگونه مقاصد ،زمينة شکوفايي
بيش از پيش توانمنديهاي گردشگري آنها را فراهم آورند .ژئوتوريسم نيز بهعنوان نوعي گردشگري همساز از اين قاعده مستثني نيست
و با توجّه به اين که بر بهرهمندي تمام بخشهاي يک مقصد گردشگري تأکيد دارد و پايداري کلّية ويژگيهاي جغرافيايي آن را در کانون
توجّه دارد ،داراي جايگاه ويژهاي است و بر همين اساس ،ميتوان آن را مترادف گردشگري پايدار در نظر گرفت .در چنين تعريفي
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
ژئوتوريست نيست و به طوري که نتايج مطالعات آالن( )Allan, 2011a: iiiدر مقايسه انگيزههاي ژئوتوريستها در کشور استراليا و اردن،
وجود تفاوت در اين انگيزهها را در مناطق مختلف زمين تاييد ميکند .بر اساس اين نتايج انگيزه ژئوتوريستهاي استراليايي مبتني بر عالقه
به شگفتي ها ،حس لذت جويي و کسب معلومات با کمترين حد دلبستگي است در حالي که در اردن اين انگيزهها بر گرفته از خالصي از
مشکالت زندگي ،حس لذت جوبي و استراحت با کمترين دلبستگي است .در اين ميان ،وجه مشترک بين ژئوتوريستهاي دو کشور است.

1- Our Common Future
2- Bruntland
3- Fordism
4- New tourism
5- Ethnic tourism
6- Pro-poor tourism
7- Alternative tourism
8- Justice tourism
9- Reconciliation tourism
10- Volunteer tourism

گونهشناسي ژئوتوريستها با هدف مديريت بهينه گردشگري در ژئوسايتها
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به عبارت ديگر ،ژئوتوريستهاي کشور استراليا گردشگراني برونگرا 1هستند که سفر به مناطق جديد و کشف نقاط ناشناخته را ترجيح
ميدهند در حالي که ژئوتوريستهاي اردن گردشگراني درونگرا 5هستند که ترجيح آنها مسافرت به مقاصد آشناي گردشگري انبوه است.
تحقيق ديگري در مورد ژئوتوريستهاي کشور استراليا حاکي از تمايل آنها به مسافرت انفرادي در استراليا و يا خارج از اين کشور به
جاي مشارکت در تورهاي گروهي است( .)Mao et al., 2009: 77اين نتايج به نوعي نشان دهنده نبود امکانات مقاصد گردشگري
ژئوتوريسم براي تورهاي گروهي است و گرايش مطالعات و دادههاي موجود به سمت و سوي مسافرتهاي انفرادي نيز مزيد بر علت است.
شايد اگر در ايران نيز مطالعه اي مبتني بر گرايش ژئوتوريستها براي انجام مسافرتهاي انفرادي يا گروهي انجام گيرد ،نتايجي مشابه نتايج
فوق را خواهد داشت.
پيشنهادات مائو و همکاران( )Mao et al., 2009: 77در مورد توسعه مقاصد ژئوتوريسم در آينده در نوع خود قابل توجه است .اين
پيشنهادات عبارتند از:
توسعه ژئوتوريسم بايد بر بازار نسل بزرگسال ،بازنشستگان و افرادي که فرزندانشان بزرگ شده و تنها هستند ،متمرکز شود .اين گروه
از مردم داراي وقت و پول بيشتري براي خرج در مسافرتهاي زئوتوريستي هستند .آنها عالقه بيشتري هم به ژئوتوريسم دارند و اشتياق
آنها به فرصتهاي مسافرت بيشتر از ساير گروههاست.
احترام به عالقه ژئوتوريستها به مسافرت انفرادي در مقابل مسافرتهاي گروهي
بسط آموزشهاي حرفه اي براي صنوف ديگر مثل معلمان ،پزشکان ،مهندسان و غيره
توسعه مقاصد گردشگري بايد مبتني بر دسترسي ،اقامت ،فعاليتها ،جاذبهها و امکانات رفاهي که در ادبيات گردشگري به پنج "2"A
معروف است ،باشد اين توسعه بايد خواسته هاي مسافران مختلف(انفرادي يا گروهي) و بويژه براي افراد ناتوان را در بر گيرد.
با توجه به اين که مقاصد ژئوتوريسم در مواردي در مناطق دور دست قرار دارند ،تمهيدات دسترسي به امنيت و کمکهاي اولبه پزشکي
به ويژه براي سالمندان و در مواقع آسيب ديدگي
ايمني نقل و انتقال ژئوتوريستها بايد در سطحي باال باشد.
اطالعات جامع در مورد محوطه ژئوتوريستي مورد بازديد قبل از اين که ژئوتوريستها اين اطالعات را از سايتهاي اينترنتي ،بروشورها يا
دفاتر گردشگري بگيرند ،بايد در اختيار آنها قرار گيرد.
در اختيار قرار دادن اطالعات صحيح و مکفي در سطوح مختلف از طريق نصب عالئم جاده اي ،تابلوها ،نقشهها و راهنمايان
گردشگري
توسعه ژئوتوريسم نبايد حفاظت از محوطه هاي ژئوتوريستي را تحت تأثير قرار دهد .بنابراين ،دست اندرکاران توسعه و آمايشگران
سرزمين بايد به هر نحوي ،نوعي تعادل بين حفاظت و توسعه ژئوتوريسم برقرار کنند.
ویژگیهایجمعیتشناختیژئوتوریستها 

ژئوتوريست کسي است که به منظور کسب معلومات در مورد پديدههاي زمين شناختي و ژئومورفولوژيکي و بازديد از آنها مسافرت
مينمايد و همانند يک گردشگر پايدار يا يک اکوتوريست اطالعاتي در مورد پديدههاي موجود در مقصد گردشگري دارد( Allan, 2011a:
1 -Allocentric
2 -psychocentric
)3- Five A’s (that is, Access, Accommodations, Activities, Attractions, Amenities
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 .)11ژئوتوريستها معموال آدمهايي با درآمد باال و تعدّد سفر هستند که عالقة خاصّي به مسافرتهاي محيطمحور دارند و مسافرتهايي
را ترجيح ميدهند که عالوه بر محيطمحوري ،ماهيّتي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند .بر اساس مطالعات انجام شده بر روي  122ميليون
آمريکايي که در سه سال منتهي به گزارش منتشره( )Tourtelott, 2005حداقلّ يک بار مسافرت کرده بودند ،نشان داد که اين مسافرين
در هشت دسته جاي ميگيرند(شکل  .) 1اين مطالعات مبتني بر سه شاخص جمعيّت ،سفر و ژئوتوريسم بود .اين گزارش نشان داد که تنها
سه دسته از گردشگران به عنوان ژئوتوريست محسوب ميشوند و آنهايي هستند که با محيط آشنايي کافي دارند و به هنگام مسافرت ،به
دنبال فرهنگ و تجربيات منحصربهفرد هستند .اين دسته از گردشگران نهتنها ميليونها نفر از گردشگران را شامل ميشوند ،بلکه براي
صنعت گردشگري نيز بسيار سودمند هستند.

).هشتقسممسافرین( )Tourtelott, 2005
شکل( 1

دو دستة اخير از گردشگران ذکر شده ،عالقهمندي خاصّي نيز به مسافرتهاي داراي محتواي فرهنگي و اجتماعي دارند.
سه بخش بعدي گردشگران شامل گردشگراني هستند که پتانسيل بااليي براي حضور در عرصة ژئوتوريسم دارند و عبارتند از )1:سنّت
گرايان ،1اين دسته از گردشگران داراي سنّ بيشتري نسبت به دستة شهروندان خوب هستند )5 ،خيالبافان ،5در محدودة طيف سني Xو
2Yهستند و  )2بي تفاوتها ،2که عمدتاً از بين کهنساالن هستند.
همانند شهروندان خوب ،سنّتگرايان ،گروه جمعيّتي پيرتري را تشکيل ميدهند و به همين دليل تعداد آنها نسبت به ساير گروههاي
گردشگران کمتر است .خيالبافان اغلب اعضاي نسلهاي  Xو  Yرا تشکيل ميدهند در حالي که دستة بي تفاوتها اغلب از متولّدين
بعد از جنگ جهاني دوّم(متولدين دهه  64ميالدي) هستند.

1 Traditionals
2 Wishful Thinkers
به دنيا  Xکه به متولدين هزاره معروفند ،به دنبال نسل Y

به متولدين بين جنگ جهاني دوم و سال  1314ميالدي اطالق مي شود و نسل -Xدر اياالت متحده آمريکا نسل 3

آمدند.
4 - Apathetics
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دو گروه سنّتگرايان و بيتفاوتها در انتخابهاي مسافرتي خود محافظهکارند و سطوح بااليي از نظافت ،بهداشت و ايمني را مدّ نظر
قرار ميدهند .خيالبافان در آرزوي مسافرتهايي هستند که تاکنون تجربه نکردهاند و دوست دارند در طول مسافرتشان بسيار فعّال و
مشغول باشند .اين دسته از گردشگران به دنبال سرگرمي و داشتن مسافرتي مفرح هستند .هيچ يک از سه گروه اخير ،عالقهمند سفرهاي
فرهنگمحور نيستند و در زادگاهشان نيز با فعّاليتهاي فرهنگي سر و کار ندارند .اين سه گروه با سفرهاي محيطمحور هم بيگانهاند و چه
در هنگام سفر و چه در محلّ زندگي خود ،به محيط و مسائل آن کاري ندارند.
در هر صورت ،ايجاد زمينة آموزش ژئوتوريستها جزو وظايف مهمّ متخصّصين علوم زمين که در عرصة ژئوتوريسم فعّاليت دارند،
ميباشد .بيترديد ،براي توضيح و آموزش زمينشناسي و ژئومورفولوژي براي ژئوتوريستها ،بهرهگيري از ابزارهاي ساده و سازگار با
روحيّة ژئوتوريستها ضرورت دارد .با اين حال ،در مواردي اگر تحليل و تشخيص نيازمنديهاي گردشگران مطلوب نباشد ،دستيابي به
موفقيّت نيز درهالهاي از ابهام خواهد بود .درواقع ،يک محصول ژئوتوريستي مثل مورفوژنز يک جاذبة ژئومورفولوژيکي ،شايد براي قشر
خاصّي از ژئوتوريستها مثل سالخوردگان جذبه داشته باشد ولي براي قشر ديگر ،مثل دانشآموزان يک دبستان هيچ گونه جذّابيّتي ندارد.
با اين حال ،اين تحليلها در بسياري از امور آموزشي علوم زمين ناديده گرفته ميشود و لحاظ نيازمنديهاي ژئوتوريست هنوز هم در نزد
جامعة علمي علوم زمين چندان جا نيفتاده است.
بحث 

توجه به گونه شناسي ژئوتوريستها ،درک بهتر ابعاد ژئوتور يسم را به دنبال داشته و به گسترش و بازاريابي ژئوتوريسم کمک شاياني
ميکند .همچنين ،نوعي بصيرت افزايي در انتخاب مقصد گردشگري و ايجاد فضايي رقابتي در مورد اين مقاصد را فراهم
ميکند( .)Dowling, 2013: 69با اين که جويس( )Joyce, 2006انواع ژئوتوريستها را در يک مطالعه کوچک مقياس به بازديدکنندگان
عادي عالقمند به بخش يا بخشهايي از زمين شناسي ،عالقمندان خبره و غير خبره زمين شناسي و ژئومورفولوژي ،انواع گروههاي دانش
آموزي ،اعضاي هيأت علمي شرکت کننده در کنفرانسها و مسافرتهاي علمي ،داوطليبن کارآموزي عرصه اکوتورها و ژئوتورها ،و عکاسان
چشم انداز ،هنرمندان ،مورخان و  ...تقسيم بندي کرده است ،همزمان تالشهايي نيز براي تعيين انگيزه ژئوتوريستها براي مشارکت در
ژئوتوريسم صورت گرفته است( .)Allan et al., 2011در اين مطالعات انگيزههايي مثل حس کنجکاوي ،آموزش ،همراهي خانواده و
دوستان ،باز ديد از يک پديده منحصر بفرد مثل وجود يک غار در يک ژئوپارک از طرف ژئوتوريستها مطرح شده است .بر اين اساس ،انواع
ديگري از ژئوتوريستها مطرح شده اند( )McKercher & du Cros, 2002که عبارتند از )1:ژئوتوريستهاي مصمم و با اراده 1که انگيزه
اصلي آنها براي مسافرت بازديد از يک ژئوسايت است و تجربه اي مثبت از ژئوتوريسم دارند )5 ،ژئوتوريستهاي تعمدي 5که انگيزه آنها
برگرفته از تجربه مثبت از ژئوسايت و لذت بردن از کسب اطالعات است )2 ،ژئوتوريستهاي بختي 2که ژئوتوريسم نقش تعيين کنندهاي
در تصميم آنها براي بازديد از يک ژئوسايت ندارد  )2ژئوتوريستهاي اتفاقي 2که انگيزه آنها ارتباطي با ژئوتوريسم ندارد و قبل از بازديد از
ژئوسايت هيچ اطالعي از آن ندارند و ژئوتوريست ضمني 2که ژئوتوريسم هيچ نقشي در انتخاب مقصد ندارد و پس از بازديد تجربه اي
منفي از آن را بروز ميدهد.
هوز( )Hose, 2008معتقد است گروههاي ژئوتوريستي دو دستهاند )1:گروههاي آموزشي ،شامل دانشآموزان و دانشجويان در تمامي
سطوح تحصيلي که داراي مطالعات زمينشناسي يا مطالعات مرتبط با آنها هستند )5 .گروههاي تفريحي شامل اقشار گوناگون مردمي از
1- Purposeful geotourist
2- Intentional geotourist
3- Serendipitous geotourist
4- Accidental geotourist
5- Incidental geotourist
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عوام تا متخصّص .افراد و گروههاي ديگري هم وجود دارند که هدفشان تماشاي جاذبههاي زمينشناختي و ژئومورفيکي در يک ژئوسايت
يا ژئوپارک است.
با توجّه به مطالب باال ،در مجموع ميتوان ژئوتوريستها را در سه گروه عمده جاي داد:علما؛ جغرافيدانان ،زمينشناسان و
ژئومورفولوگها؛ و طرفداران جغرافيا و زمينشناسي و ژئومورفولوژي.
تعريف ژئوتوريسم ،بر نگاهداري و حمايت از ابعاد پنجگانة کليدي ويژگيهاي جغرافيايي يک ناحيه؛ يعني محيط ،فرهنگ ،زيبايي،
علم ،آموزش و بهزيستي مردم محلّي تأکيد دارد( .)Stokes and et al., 2003: 1اين بدان معني است که هر کس به عنوان مجري يا
مخاطب ژئوتوريسم ،موظف به رعايت کليه اصول و ابعاد آن است .اهم اين اصول عبارتند از:به حداقل رساندن پيامدها ،نکوداشت و
آگاهي بخشي محيطي و فرهنگي ،ايجاد تجربيات مثبت براي بازديدکنندگان و ميزبانان ،جلب حمايتهاي مالي مستقيم براي اقدامات
حفاظتي ،ايجاد درآمدهاي مالي و توانمند سازي مردمان محلي ،ارتقاي سطح حساسيت سياسي ،محيطي ،اجنماعي جوامع ميزبان ،حمايت
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
حدود و مفاهيم مربوط به ژئوتوريسم ميتوان طيف عالقمندان ،اهداف ،ويژگيها ،عالئق و انگيزهها ،نيازها و خواستهها ،گونه شناسي،
مقاصد گردشگري ،ويژگيهاي جمعيت شناختي ژئوتوريستها را تعريف نمود .بر اين اساس ،ژئوتوريست واقعي کسي است که پاسداري و
حمايت از ابعاد پنجگانة کليدي ذکر شده را وظيفه خود بداند و در راستاي اهداف ژئوتوريسم و متناسب با ماهيّت و قلمرو آن گام بردارد.
نتیجهگیری 

پژوهشها در مورد ژئوتوريسم و مفاهيم مرتبط با آن مراحل اوليه رشد خود را طي ميکنند .مخاطبان اصلي اين شاخه از گردشگري
نواحي طبيعي يعني ژئوتوريستها نيز در ادبيات موضوع بسيار غريب هستند و نتايج انگشت شمار جستجو در موتورهاي جستجوگر اينترنتي
و ادبيات مکتوب ،گوياي اين مطلب است .اين مقاله سعي نمود با بررسي منابع و جمع آوري مستندات مکتوب داخلي و خارجي ،تصويري
از ژئوتوريستها و ويژگيهاي آنها ارائه نمايد .روند فزاينده عالقمندي به ديدار از محوطههاي ژئوتوريستي ،افزايش معلومات زمين شناختي
و ژئوموفولوژيکي ،بازديد از فرهنگهاي گوناگون ،لذت بردن از فعاليتها در فضاي باز ،و اسکان در اقامتگاههاي ساده علي رغم ترغيب
گردشگران به ژئوتوريسم ،تمايل ژئوتوريستها به مسافرتهاي انفرادي نسبت به مشارکت در تورهاي گروهي را در پي داشته است .شايد
دليل اين امر ،فقدان چنين تورهايي در ايران و حتي جهان است و يا اگر هم وجود داشته باشند نيازها و خواستههاي ژئوتوريستها را برآورد
نميکنند.
گسترش ژئوتوريسم در ايران را ميتوان در راستاي اقتصاد مقاومتي و برنامههاي توسعه کشور دانست و تعريف صحيح از مخاطبان
اصلي اين نوع از گردشگري ميتواند برنامهريزان و دستاندرکاران اين صنعت را ياري نمايد .اين مقاله سعي نمود با تحليل و بيان جامعي
از ابعاد و ويژگيهاي يک ژئوتوريست و گردآوري و ارائه نظريات و پيشنهادهاي موجود در ادبيات موضوع ،اطالعاتي متقن از ژتوريستها را
در اختيار محققين و دستاندرکاران عرصه ژئوتوريسم قرار دهد.
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