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چکيده

منطقه مورد مطالعه در جنوب خاور میانه ،و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است .صعنت گردشگری ،بويژه زمینگردشگری به عنوان رويکرد جديدي براي توسعه همزيستي

انسان و طبيعت ،به منظور بهره برداري اقتصادي ،امروزه در توسعه مناطق ،جايگاه چشمگيري يافته است .با تعيين ظرفيت هاي طبيعي مناطق ،جهت گيري و برنامه ريزي و توسعه

فيزيکي در راستاي صنعت گردشگري و جذب جهانگردان بويژه در زمينه ملي و فرا ملي ،مي توان زمينه اشتغال را در سطح منطقه اي گسترش داد .اين پژوهش ،با بررسي نمونه
کوچکي از توان هاي زمینگردشگری کشور و رويکرد نوين ،به گسترش و بهبود فضاهاي طبيعي در کشور کمک مي نمايد .بدين منظور در پژوهش حاضر براي بررسي و ارزيابي

توانهاي زمین گردشگري محدوده مطالعاتي از تابع هدف و همچنين از بررسي پيمايشي عوارض پیکرشناسی و زمين شناختي منطقه استفاده شده است .در اين مدل با استفاده از

ظريب امتياز  d i,jمي توان توان هاي گردشگري را براي اولويت دادن به مکان هاي گردشگري و گردشگري سنجید و مکان هايي که بيشترين تابع هدف را دارند به عنوان بهترين

مکان گردشگری معرفي نمود .اين پژوهش نمونه موردي استفاده از تابع هدف براي ارزيابي توان هاي طبيعي و جاذبه هاي گردشگري قافالنکوه ميانه ،واقع در استان آذربايجان

شرقي است .اين منطقه داراي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي بکر و بي نظيري است که مي تواند توجه هر طبيعت گردي را به خود جلب نمايد .سنگهاي متنوع در منطقه (آندزيت ها،

بازالت ها ،ريوليت  ،ايگنمبريت ،فيشر دايک ها ،انواع عقیقها ،پرليت ،گسله ها ،آگلومرا ،برش آتشفشاني ،بمب آتشفشاني و )...مناظري ديدني را براي هر پژوهشگري در زمينه
جغرافيا و علوم زمين به وجود آورده است .از جاذبههاي ديگر منطقه ،بعد تاريخي -فرهنگي آن است که مي توان به قلعه دختر و پل دختر اشاره کرد .نتايج ياد شده اين پژوهش،
منطقه را به عنوان زمین پارکي علمي و همچنين يک موزه تاريخ طبيعي معرفی می نمايد.

کليد واژهها :زمین گردشگری ،ایران ،قافالنکوه ،قلعه دختر ،عقیق ،پرليت
*نويسنده مسئول :امين اهلل كمالي

 -1مقدمه
صنعت گردشگری يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي جهان است که در سالهاي
اخير رشد فزاينده اي يافته است .اين صنعت با بيش از  760ميليون گردشگر و
حدود  622ميليارد دالر درآمد در سال  2006حدود  10درصد توليد ناخالص
جهان را به خود اختصاص داده است ) .(W. T. O, 2006جاذبه هاي گردشگري
به ميزان جذابيت خود مي توانند گردشگران را به سوي خود جلب نمايند و در اين
زمينه ساختار جذاب اين پديده ها در زمينه جلب گردشگر داراي اهميت مي باشد
( .)Hetzer, 1965در واقع ساختار گردشگري يک مکان در برگيرنده عواملي است که
مي تواند انگيزه بيشتري را براي تقاضاي گردشگري آن مکان فراهم آورد و ساماندهي
گردشگري در يک مکان با برنامهريزي براي شناخترفتار گردشگران در آن مکان
آغاز مي شود ) .(Law,2002گردشگری در دنياي رقابتي امروز به عنوان يك گزينه
سودمند اقتصادي تلقي مي شود و مي تواند باعث اشتغال و توسعه جامعه ميزبان گردد
(نگارش و همکاران .)1388 ،بررسی تاریخ تکاملی زمین می تواند به طور بالقوه حائز
اهمیت باشد ،اما بعضی از مناطق و اشکال زمین از ارزش ویژه ای برخوردار هستند.
نشانه های به جا مانده از تغییرات اقلیمی و فرایندهای یخچالی کواترنر ،فعالیتهای
آتشفشانی ،اشکال متنوع کارست مانند غارها و در مناطق بیابانی ،کویرها از جمله این
جایگاها هستند (خوش رفتار .)1387 ،در واقع هر محلی که به خاطر شرایط ویژه خود
مانند پدیده های زمین شناسی ،زیست محیطی ،پوشش گیاهی و دیگر زیبایی های
بالقوه مورد بازدید قرار گیرد در زمین گردشگری می گنجد (احراریرودی و
شاهرخی خرگردی.)1386 ،
زمینگردشگری یک مفهوم جدید وابسته به گردشگری است که به
عنوان یک شکل در حال رشد سریع از صنعت گردشگری ظهور کرده است
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) .(Heggie, 2009برخي آن را در پهنايي از مفاهيم جغرافيايي ،اجتماعي -اقتصادي و

فرهنگي تعريف کرده اند و آن را زير مجموعه اي از گردشگري جغرافيايي دانسته اند
) . (Stueve et al., 2002گاهي نيز آن را همتراز توسعه اجتماعي دانسته اند که با مفهوم
زمین پارک ها عملي مي گردد ) .(Frey et al., 2001در پاسخ به نیاز به یک مفهوم
فراگیرتر در مورد بوم گردشگری یا گردشگری پایدار ،مفهوم زمینگردشگری توسط
صنعت مسافرت آمریکا و مجله مسافر جغرافیایی ملی در  2002معرفی شد ).(Lew, 2002
در تمام طول این معرفی زمین گردشگری به عنوان یک گردشگری که مشخصات
جغرافیایی یک محل شامل محیط زیست ،فرهنگ ،زیباشناسی ،میراث فرهنگی و
رفاه ساکنین را بهبود می بخشد ) . (Kim et al. , 2008عالوه بر آن ،درآمد گردشگری
باید حفاظت محیط را ترفیع بخشد .زمینگردشگری درباره همه ویژگی هايي
است ،كه يك مكان شاخص را به صورت واحد در مي آورد ).(Tourellot, 2004
در كشـور ايران نيز در سـالهـاي اخير تـالشهاي قابل توجـهي در زمينه
زمین گردشگری و ثبت زمین پاركها و بررسي توانهاي زمینگردشگری ايران
انجام پذيرفت كه مي توان به تاريخچه زمینگردشگری و زمین پارك در ايران به
این شرح اشاره نمود :آغاز طرح اجرايي بررسي توان هاي زمینگردشگری ايران
(امري كاظمي ،)1379،بررسي هاي مقدماتي و پيشنهاد تأسيس ،ثبت قشم در فهرست
زمین پاركهاي يونسكو(حقي پور و فرهنگ دره شوري ،) 1385،چاپ اطلس
زمین گردشگری قشم (امري كاظمي ،) 1383،چاپ فصل »ذخائرزمین گردشگری
ايران« در كتاب زمینگردشگری جهاني (امري كاظمي  ،)2006 ،برگزاري نخستين
همايش زمین پارك قشم (كزازي وهمکاران ،)1386،برگزاري نخستين كنفرانس
زمین گردشگری ايران ( )1387و چاپ اطلس جامع توانمنديهاي زمین گردشگری
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و زمین پارک ايران (پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور ) 1387 ،اشاره نمود.
در يك دستهبندي زمینگردشگری را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
 -1ژئوسايت و  -2زمین پارک
ژئوسايت :مكاني كه داراي يك پديده كمياب و ارزشمند زمين شناختي يا زمينريخت
شناختي است را ژئوسايت مي نامند .اين نقاط بايد ارزش هاي زيباييشناسي و علمي
داشته و امكان بازديد از آن براي همگان فراهم باشد .ژئوسايتها نقاط منفردي
هستند كه مي توانند مقصد بازديد زمينگردشگران (ژئوتوريستها) باشند .همچنين
مجموعه اي از ژئوسايتها را مي توان در محدوده يك زمین پارک (ژئوپارک) يافت.
زمین پارک :بر اساس تعاريف جهاني يونسكو ،ويژگيهاي زمین پارک عبارتند از
ناحيه اي كه شامل يك يا چند ويژگي علمي ،نه تنها وابسته به علم زمين شناسي ،بلكه
همچنين به خاطر وجود مزاياي باستان شناسي ،بوم شناسي يا ارزشهاي فرهنگي باشد
).(UNESCO, 2006

هدف زمین پارک ها اين است كه با توجه به وجود يك مجموعه جهاني
از سايت هاي علوم زمين ،برنامه هاي توسعه اقتصادي پايدار با حفاظت از ميراث
زمين تركيب شود كه با اهداف پروژه انسان و بیوسفر ) (MBAهمخــــــواني
داشتــــــه و ميتوانست مكمل طــرح فهرست ميـــــراث جهاني يونسكـو نيز باشد
) .(Dingwall et al., 2005در سال  1977در بخش علوم زمين يونسكو ،برنامه زمین
پاركها به صورت رسمي آغاز به كار كرد .در اروپا كشورهاي يونان ،فرانسه،
آلمان و اسپانيا در زمينه زمین پاركها فعاليت بيشتري داشته و در سال  2004شبكه
زمین پاركهاي اروپايي را پديد آوردند ) .(Zouros, 2004در حال حاضر زمین
پارک ها در سه سطح استاني – ايالتي ،ملي و بينالمللي فعاليت دارند .تعداد آنها از
25زمین پارک در سال  2004به 57زمین پارک در  2009رسيده است .از  57زمین
پارک جهاني ثبت شده 32 ،مورد در قاره اروپا 22 ،مورد در آسيا ،يك مورد در
قسمت جنوبي قاره امريكا و يك مورد در اقيانوسيه واقع شده است (جدول  .)1از
بيست و دو زمینپارک جهاني ثبت شده در قاره آسيا 20 ،مورد آنها در كشور چين،
يكي در مالزي و ديگري در ايران قراردارد .پيشبيني ميشود ساالنه  20زمینپارک
به شبكه زمینپارکهاي جهاني يونسكو افزوده شود و تا سال  2025ميالدي تعداد
آنها به حدود  500عدد برسد ).(Gray, 2004
ً
در قاره آسيا ،پس از چين ،ايران در زمينه زمینپارکها فعاليت تقريبا خوبي
داشته كه نتيجه آن ثبت اولين زمینپارک جهاني در منطقه خاورميانه در جزيره قشم
خليج فارس بوده است .مساحت اين زمین پارک حدودا 30000هكتار است .به طور
كلي مناطق زمینگردشگری شامل ژئوسايت ها و زمین پارکهاي ثبت شده و مستعد
ثبت در ايران و در حوزه خليج فارس را مي توان به چهار منطقه تقسيم كرد -1 :زمین
پارک قشم (حقی پور و فرهنگ دره شوري  -2) 1385،منطقه بوشهر (زمین پارک
مند ،مستعد ثبت جهاني) -3 ،ژئوسايت جزيره هرمز -4 ،ژئوسايت جزيره كيش.
باغباني ( )1386از شرايط مورد تأييد براي زمینگردشگری مي توان به  :امنيت،
مشاركت همه در توسعه ،حفظ محيط زيست و كاهش انواع ضرر ،بازديد افراد
غير بومي و آشنايي با آداب و رسوم منطقه ،اشاره نمود .بر همين اساس مناطقي
بر اساس زمینگردشگری (زند مقدم )1388 ،تقسيمبندي ميگردند كه عبارتند از:
 -1مكان هايي كه براي زمين شناسان و صخره نوردها شناخته شده است -2 ،مناظر
و جلوه هاي بي نظيري از پديده هاي پیکرشناسی و زمين شناسي و -3مناطق کام ً
ال
تخصصی براي پژوهشگران علوم ،پیکرشناس ها و زمین شناسی.
برنامه مديريتي طراحي شده ،به منظور بهبود وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي در
منطقه می تواند روشهاي حفظ و بهبود وضعيت ميراث زمين شناسي منطقه را به
نمايش گذاشته و با فراهم آوردن بستري مناسب براي آموزش روشنتر و گستردهتر،
شاخههاي متنوع علوم زمين و مسائل محيط زيست را گسترش دهد .با اين تعاريف،
در مي يابيم که يکي از ارکان اصلي گردشگري زمينشناسي ،مردم و اجتماع انساني
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است که مي خواهد ارزش ميراث زمين را درک کند تا آن را براي متخصصان
زمين شناسی ،جغرافيا و يا ساير عالقه مندان محافظت کند تا بيشتر بياموزند و بدانند
و او نيز بيشتر از اين آمد و شد گردشگري منتفع گردد .در نوشتار حاضر منطقه
قافالنکوه در جنوب خاور شهر ميانه و توان هاي گردشگري ،وجود جاذبه هاي زمین
گردشگری و بوم گردشگری منطقه مورد بررسي قرار گرفته است.
 -2مواد و روش ها
چهارچوب کلي اين پژوهش بر مبناي الگوريتم (شکل )1و به صورت نمادين ارائه
شده است که خروجي حاصل از آن در واقع جذب گردشگری علمي مي باشد.
به منظور بيان توان هاي زمین گردشگری و بوم گردشگری محدوده مطالعاتي،
توضيحات مختصري در مورد چهار مؤلفه ( )4،3،2،1موجود در الگوريتم براي
منطقه مطالعاتي ارائه گرديده است .در این پژوهش از سه روش استفاده شده است.
 .1روش توصيفي :ابتدا به جمع آوري اسناد كتابخانهاي و استفاده از منابع و مأخذ
آنها و سپس طبقهبندي آنها پرداختيم .در اين روش از نقشه هاي زمين شناسي و نقشۀ
راههای ایران استفاده کردیم.
 .2پژوهش هاي ميداني :از آنجا كه موضوع پايان نامۀ دوره كارشناسي ارشد نويسنده
اول ،پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب خاور میانه است ،در منطقه مورد
مطالعه حضور جدي و ميداني داشته و با انجام سايرعملیات مورد نیاز تكميلي در
منطقه به پژوهشهاي گسترده ميداني پرداخته شده است ،و ويژگيها و پديده هاي
زمينشناسي و جغرافياي طبيعي منطقه با کمک تصاوير ،توصيفها و دادههاي پيشين
به منظور ارائه جاذبه هاي زمینگردشگری محدوده به طور مشروح ارائه گرديده است.
 .3روش تحليلی :اطالعات گرد آوري و طبقهبندي شده  ،تجزيه و تحليل ،و با
استفاده از مدل ریاضی تابع هدف مورد بررسی قرار گرفته است .با هدف ارزيابي
و برآورد توان هاي گردشگري محدوده مورد مطالعه ،به فرایند توان گردشگري
پرداخته شده است .تابع هدف ارائه شده یک روش کلی است که می توان برای
مدل بندی و ارزیابی سیستمهای توصیفی بهکار برد .با استفاده از ضریب امتیاز موجود
در تابع هدف که با کمک ماتريس مربوط به امتيازها و توان هاي گردشگری منطقه
مطالعاتي محاسبه شدهاند میتوان فرایندهای مختلف مثبت یا منفی یک پدیده را
در یک مکان نسبت به مکانهای دیگر در نظر گرفت .از اين رو در تقسيمبندي
مناطق گردشگري منطقه قافالنکوه براساس ويژگيهاي زمینگردشگری قافالنکوه
دیدگاهي نو ارائه گرديده است.
-3بحث و بررسی

 .1-3معرفي محدوده  مورد مطالعه و جذابيت هاي گردشگری آن

منطقه مورد مطالعه ،در جنوب خاور ميانه بين طول هاي جغرافيـــايي ˝ 45˚ 8΄ 11و
˝ 48˚ 10΄ 23خاوري و عرض هاي جغرافیایی ˝ 39˚ 22΄ 50و˝ 39˚ 24΄ 20شمالي واقع
شده است .بر اساس تقسیم بندی های ساختاری ایران ) (Stocklin, 1968منطقه مورد
مطالعه جزئی از زون ایران مرکزی است .راه اصلي دسترسي به منطقه ،مسير تبريز -تهران
و همچنين مسير راه آهن ميانه  -تهران می باشد .بلنديهاي قافالنکوه ،قلعه و پل باستاني
دختر ،چشمه ها ،رودخانه قزل اوزن ،درههاي بزرگ ،گسله هاي وارون و عادي ،فيشر
دايکها ،وجود عقیق ها با رنگهاي متفاوت در منطقه مطالعاتي قابل توجه مي باشد.
 .2-3جاذبه هاي گردشگري فرهنگي

همانگونه كه در تعاريف مربوط به گردشگر ،بوم گردشگر ،زمین گردشگر و
زمینپارک مشاهده گرديد ،اماكن و ميراثهاي كهن فرهنگي يكي از عمدهترين
شاخص هايی است كه در تمامي اين تعاريف بر روي آن تأكيد شده است .منطقه
میانه با موقعيت خاص جغرافيايي طبيعي خود از اين گونه اماكن تاريخي فرهنگي
بيبهره نمانده و از گذشتۀ دور تا كنون اين ميراث هاي كهن فرهنگي ،باستاني باعث

امین اله کمالی و همکاران

شكل گيري فرهنگ خاص مردم اين بخش از ايران نيز گرديده است .در مسير
دسترسي به منطقه مطالعاتي روستاهای آچاچي ،قواق عمولر و خان یوردی (زبان
ترکي) قرارگرفته است .مردم روستاهاي ياد شده به کشاورزي و دامداري مشغول
هستند .هواي پاک ،طبيعت بکر و دست نخورده ،آب فراوان ،پوشش گياهي خاص،
وجود آب و هواي معتدل و خنک از جاذبه هاي قابل توجه بهار و تابستان اين ناحيه
مي باشد و دارا بودن هواي لطيف و چشمه هاي گوارا ،امکانات کمنظيري را براي
طيبعت گردها فراهم آورده است .شرایط طبیعی و پیکر شناسی اجتماعی و فرهنگی
محیط روستا ،خود خالق جاذبه هایی است که گردشگر روستایی را به بازدید از این
مناطق عالقمند و آنها را هراز گاهی به مسافرت این مناطق وا می دارد.
آثار باستانی همچون قلعه دختر و پل دختر مي توانند در جلب و جذب هرچه بيشتر
گردشگر موثر واقع گردند و در صورت رسيدگي و برنامهريزي بهتر ،همانند
استراحتگاههای مناسبی ،به منظور محل استراحت گردشگران به شمار آيند .در
اين صورت ،گردشگران مي توانند هر چه بیشتر و بهتر با آداب و رسوم ،خلق و
خو ،جغرافيا و ساير ويژگي هاي منطقه آشنا شده و آن را بهتر بشناسند .در ادامه،
مختصری در مورد این دو بنای تاریخی توضیح می دهیم.
•قلعه دختر  :این بنای تاریخی بر روي صخرة بزرگ (سنگهاي آتشفشاني ريوليتي)
و باالي كوهي بزرگ قرار گرفته که به شكل چندضلعي غير منظم از آجر ميباشد،
بلندي ديوار كه روي قلعه به شمار ميرود ،در حدود چهارده متر است .در ديوار قلعه
دو مدخل ساخته شده كه هر كدام سه متر بلندي دارد و در باالي يكي از اين مدخلها
كتيبه اي روي سنگ نوشته شده كه اکنون اثري از خط آن باقي نمانده است .از وضع
ساختمان و مصالح آن می توان ،ساختمان اين بنا را به دوره يا زمان ساختمان پل دختر
يعنی  888هجری قمری ( 1475ميالدی) نسبت داد .ساختمان قلعه دختر ،يا اين دژ
مشتمل بر سه قسمت است :طبقه اول ديواري يكسره و در طبقه دوم حفاظ داخلي
و طبقه سوم مقر اصلي فرماندهي مي باشد(کارینگ .)1351 ،اما به رغم تخريبهای
صورت گرفته در قلعه ،در وضعيت فعلي ،آثار ارزشمند و قابل بازديد در آن وجود
دارد (شکل .)B,A-2
•پل دختر :در دو کيلومتري قلعه دختر ،جايي كه رودخانه قزل اوزن به دامنه خاوري
قافالنكوه مي رسد ،پل محكم و زيبايي احداث شده كه به پل دختر معروف است
(شکل  .)C -2باستان شناسان تاریخ بنای این پل را  888هجری قمری میدانند.
بخشي از كتيبه اي كه حاكي از تاريخ بناي اوليه و باني آن بوده ،از بين رفته است
(کارینگ ( )1351 ،شکل  .)D -2پل دختر داراي سه طاق بزرگ و پايه هاي سنگي
عريضي است كه دهانه وسطي نسبت به دهانه هاي طرفين بزرگتر و داراي طاقي
بلندتر است .به همين سبب گذرگاه پل از وسط داراي شيب ماليم به دو طرف كناره
پل است .آبراه هاي مثلثی شکل طرفين پل از سنگ ساخته شده و در باالي آن طاق
نماهاي كمژرفايي به چشم مي خورد كه دهليزها در ميان آن جاي گرفته اند.
.3-3جاذبه های زمینگردشگری

•كوهها  :قافالنکوه میانه منطقه كوهستاني است كه كوه هاي آن جزو ارتفاعات
باختري ايران به شمار ميروند .ارتفاع به نسبت زياد و سنگي بودن بيشتر كوه هاي
منطقه ،قابليت بهره برداري از آنها در زمينۀ كوهنوردي و صخرهنوردي را گسترش
داده است .چنانچه برنامهريزي دقيقي در امر بهره برداري از آن صورت گيرد،
ارتفاعات منطقه می توانند به عنوان يكي از عناصر مهم گردشگری بويژه در
زمينۀ ورزش هایی از قبیل كوهنوردي و صخره نوردي مورد بهره برداري قرار
گيرند .متأسفانه هيچگونه خدمات و امكاناتي منطبق با قابليت هاي طبيعي بالقوۀ
توريستي در منطقه وجود ندارد (کمالی و همکاران .)1388 ،از جمله اين مناطق ،
قلعه دختر است که بهدليل ساختار صخره اي ،امکان صخره نوردي را ایجاد مي کند
(شکل .)A -3ارتفاعات قافالنکوه و قره زيارت جهت کوهپيمايي ،کوهنوردي،
راهپيمايي و تپه نوردي ،توانمندي هاي بااليي را براي زمین گردشگری و گردشگراني

که به اين ورزشها عالقمند هستند بوجود می آورد(شکل .)B -3

•رودخانه قزل اوزن  :قزل اوزن در زبان تركي به معني طالست ،يكي از معاني آن
هم سرخ و احمر مي باشد .وجه تسميۀ اين رود به قزل اوزن اين است كه این رود
از كوه هاي چهل چشمۀ كردستان سرچشمه مي گيرد و در طي مسير خود زمين ها
را شسته و خاك رس سرخ رنگ را با خود حمل مي نمايد كه به نظر هر بينندهاي،
اين رودخانه سرخ رنگ بوده و به همين جهت به قزل اوزن معروف شده است .اين
رودخانه ،در نزديكي قافالنكوه با زنجان رود به هم پيوسته ،رود بزرگ قزل اوزن
را به وجود ميآورد .اين رودخانه در طول سال همواره پر آب بوده است .وجود
رودخانه بزرگ قزل اوزن که از ميان دشت ها و باغ ها عبور مينمايد و بخصوص
جاري شدن آن از دامنه هاي قافالنکوه ،طبيعت کم نظيري را براي گذراندن اوقات
فراغت مردم بومي و مسافران و گردشگران فراهم آورده است که در این مسیر
ماندرهای زیبای این رودخانه در کنار پادگانه های آبرفتی ،فضای سبز مناسب ،در
زمینه گردشگری بسیار جالب توجه می باشد .و حواشی آن همواره از کانون های
گردشگری درمنطقه میانه محسوب می شود(شکل .)C -3
•چشمه ها  :وجود چشمه ها در هر منطقه از جاذبه هاي ويژه گردشگری به شمار
مي رود كه در صورت استفاده مناسب و ايجاد فضاي الزم به منظور اتراق مسافران،
مي تواند در جذب گردشگران بسيار مؤثر باشد .عمده ترين و مهم ترين چشمه هاي
منطقه عبارتند از :قافالنکوه ،گل مشا ،آچاچی ،قلعه دختر ،خان یوردی ،قواق
عمولر و....در سطح منطقه چشمه ها بيشتر خاصيت آب آشامیدنی و کشاورزی
دارند .اين چشمه ها بيشتر در در دره ها استقرار يافته اند كه در نوع خود جالب
توجه مي باشد ،همچنین در منطقه مورد مطالعه چندین چشمه گسلی وجود دارد
(شکل  .)D-8چشمه هاي قافالنکوه و قلعه دختر نزديك محورهاي اصلي و جاده ها قرار
دارند كه خود امكانات مناسبي را براي مراجعان فراهم مي آورند .محوطه پيرامون اين
چشمه ها ،امكان و موقعيت مناسبي برای گردشگرها فراهم می آورد ،اما در حال حاضر
بهرغم دسترسي مناسب ،هيچگونه بهرهبرداري گردشگری از آنها به عمل نمي آيد.
•دره های بزرگ :تنوع ریخت نگاری و وسعت منطقه ،باعث ایجاد دره های بسیاری
در منطقه شده است که بسته به موقعیت و جهت آنها ،اکوسیستم های منحصر به فردی
در درون آنها بوجود آمده است .دره های زیبایی مانند دره قافالنکوه ،دره خان
یوردی ،دره قواق عمولر ،دره قره زیارت ،دره دیم داغی و دره گل مشا نمونه هایی
از دره های منطقه می باشند که از جلوه و ویژگیهای فوقالعاده ای برخوردارند ،و
در حقیقت اين دره ها به عنوان يکى از جاذبه هاى طبيعى میانه ،میتواند گردشگران
زيادى را به خود جلب کند (شکل .)D -3
 -4سنگ شناسی
از لحاظ مفاهيم زمينشناسي منطقه مورد مطالعه در محدوده اي قرار گرفته است که در
آن سنگهايی شامل ايگنمبريت ،داسيت ،ريوليت ،پرليت ،توف ،بازالت ،آگلومرا،
برش آتشفشاني ،آنذزيت و بمب هاي آتشفشاني ديده مي شود (شکل  .)4از نظر زمين
ساختي ،منطقه بسيار فعال بوده و اثر خود را به صورت ساختارهاي زمين شناسي متعددي
به جاي گذاشته است .فرايندهاي مختلفي در شکل گيري اين سنگ ها ،بويژه در تشکيل
پرليت و عقیق وجود داشته است و نقش فرايند هاي زمينساختي در تکامل آنها بارز
است .کليه سنگ هاي ائوسن در دو طرف رودخانه قزل اوزن و نيز شمال خاوري منطقه
توسط يک سري سنگ هاي سفيد رنگ با نام سنگشناختي ريوليت تا ريوداسيت
به حالت گنبدي شکل پوشيده شده اند (کمالی و همکاران .)1389a ،اين
سنگها بيشتر بافت جرياني ايگنمبريتي ،مخروطهاي ريوليتي ،ساخت هاي
تافوني ،اشکال مختلف ايگنمبريتي و فرسايش هاي پوست پيازي دارند
(شکل .)B, C, D, E, F, G -5در سنگهاي ائوسن منطقه ،تناوبي از گدازه هاي
جرياني آندزي بازالتي همراه با اليه هايي از توف خاکستري و گاه بنفش وجود
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دارد که داراي ستبراي چند صدمتر است و به صورت فيشر دايک هايي سنگهاي
آذرآواري(پيروکالستيک) را قطع مي کنند (کمالی و همکاران .)1389b ،سنگ  هاي
تراکي آندزيت و آندزي بازالتي که شامل گدازه هاي بازيک است .در سطح
اين سنگها کاوکهاي فراوان ديده مي شود که با کلسيت و سيليس پرشدهاند
(شکل  .)H, M -5اين سنگ ها بيشتر شامل گدازه هاي مگاپورفيري با کاني هاي درشت
پالژيوکالز است که بزرگي کاني هاي آن به يک سانتيمتر ميرسد .اين گدازه ها در
بعضي جاها به حالت برشي بوده و در داخل آن گدازه هاي جرياني ريز بلور هم به چشم
مي خورد .وجود ساخت جریانی ،فرسایش النه کبوتری ،مخروطهای ریولیتی ،فرسایش
پوست پیازی ،اشکال مختلف ایگنمبریتها ،فیشر دایکها ،آگلومراها و ساخت
حفرهای در آندزیتها از جذابیت های گردشگری در این سنگها به شمار می آید.
 -5کاني زايي هاي اصلي محدوده مورد مطالعه

 .1-5عقیق

عقیق ها سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي ،با رنگها و اليه هاي متفاوتی هستند که
ميتوانند در همه سنگهاي رسوبي ،دگرگوني و آذرين و در هر قاره اي يافت شوند
) .(Moxon and Ríos, 2004عقیق ها به طور گسترده در شکل ،اندازه و رنگهاي

مختلف ديده مي شوند) .(Timothy and Beaster, 2005عقیق ها درحال حاضر يکي
از نمونه هاي ديدني و جالب از الگوي ژنز در طبيعت هستند .اما با وجود اين هنوز
در جهان نحوه تشکيل و فرايندهاي شکل گيري آن به طور کامل شناخته نشده است
) .(Timothy and Beaster, 2005عقیق ها بهطور معمول در سنگهاي اسيدي که
مقدار بااليي سيليس دارند (مانند ريوليت) به وجود مي آيند .ساخت هاي متعددي در
عقیق هاي منطقه ديده مي شود ،از جمله اين ساختها مي توان به ستارهاي ،ژئودي،
شعاعي ،گل کلمي و رشته اي اشاره کرد(شکل  .)a,b,c,d-6اين ساخت ها در نتيجه
ته نشيني محلولهاي غني از سيليس در درز و شکاف و حفرههاي سنگ منطقه
بهوجود آمده اند.
منشأ احتمالي تشکيل عقیق های منطقه ،تهنشيني ژل هاي سيليسي درون ماگما است
که حاوي عناصر کمياب و آب هستند .ژل سيليسي که بهصورت مايع است ،وارد درز
و شکاف و حفره هاي سنگهاي آتشفشاني اسيدي مانند ريوليت ها و ايگنمبريت ها
شده و ضمن سرد شدن تدريجي در اين حفره ها ،کلسدوني را در سنگ هاي منطقه
تشکيل مي دهد(کمالی و همکاران .)1389 c ،با توجه به اينکه شرايط درون حفره ها
با یکديگر فرق دارد ،فرم تبلور ژل سيليسي در آنها نيز متفاوت است .هنگامي
که بخش مرکزي حفره خالي بماند ،کوارتز با اشکال مختلف شکل مي گيرد
(شکل  .)e, f, g, h-6حفرات موجود در ژئود ها مي تواند با مواد خارجي مانند کلسيت
و يا منگنز پر شوند .در منطقه مورد مطالعه در اوپال نيز مشاهده مي شود (شکل.)I, J-6
همان طور که پیش تر اشاره شد عقیق ها دارای ویژگیهای منحصر به فرد هستند
و این باعث شده که عقیق ها نمودی یگانه داشته باشند و از هم قابل تفکیک باشند و
بر زیبایی و شگفت انگیزی آنها بیافزاید و همچنین دارای کاربردهای زیادی می باشند
که کمتر شناسانده شده اند .عقیق ها با رنگهای متفاوت و متنوع(شکل A, B, C,-7
 )Dمناظر بدیع خود میتوانند دیدنی های متنوع و تماشایی را برگردشگران به نمایش
بگذارند (کمالی و همکاران .)1388 ،مهمتر از همه ،موقعیت خوب عقیقهاست که
در کنار جاده ارتباطی زنجان -میانه ،و کنار قلعه دختر قرار گرفته که از مهمترین
عوامل جذب گردشگران بویژه زمینگردشگرها بهشمار می آید .از مهمترین
ویژگیهای این منطقه ،تنوع رنگ ،ساخت ،نحوه شکل گیری و خواص درمانی آن
می باشد .به طور کلي ،عقیق براي درمان بيماري هاي کمر درد ،پا درد ،استخوان درد و
همچنين دردهاي ماهيچه اي ،مفيد و مناسب است .کوارتز ،در درمان مشکالت قلبی،
ضد اضطراب ،آرامش بخش ،افزایش انرژی و برقرار کنندۀ تعادل مفید است .اوپال،
برای معده ،روده و تقویت قلب و تسکین افسردگی مؤثر می باشد.
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پرليت ها شيشه هاي آتشفشاني آبداري هستند که داراي شکست هاي متحدالمرکز
پوست پيازي در نمونه هاي دستي و يا در مقاطع نازک اند .قرارگيري پرليت در بخش
پايين گنبدها ،بيانگر اين واقعيت است که پس از خروج گدازه به صورت گنبد
سيليسي ،آب بخشهاي پايين گنبدها را فرا گرفته و سبب گرديده تا بخشهاي پايين
گنبدها که ترکيب ابسيدين دارند ،در اثر آبگيري به پرليت تبديل گردند و بخشهاي
خارج از آب ،همچنان بهصورت گدازههاي مطبق با ساخت جرياني آشکار باقي
بمانند ) .(Kamali et al., 2010پرليتهاي منطقه در واقع ابسيدين آبگيري شده ای
هستند که بوسيله شکستگيهاي متحدالمرکز (ترکهاي پرليتي) بهصورت پوست
پيازي ظاهر شده اند (کمالی و همکاران .)1389 a ،قسمتهاي سطحي پرليت موجود
در صحرا در اثر هوازدگي به رنگ سفيد در ميآيند که در واقع همان کانيهاي
رسي هستند .در نمونه هاي دستي از پرليت هاي منطقه گرهك هايي با حدود 2
سانتيمتر در اين سنگ ها وجود دارد که داراي ترکيب سيليسي اند (شکل.)k, l-6
دگرساني پرليت به سنگهاي ديگر و تغييرات کانيهاي متشکله آن در سنگهای
منطقه عبارتنداز انحالل و شستشوي قسمتي يا تمام قطعات شيشه اي و ايجاد حفرات
تو خالي و تشکيل کلسدوني و تشکيل رس در منطقه کرده است .پرلیتها گر چه
داراي ويژگيها و كاربردهاي زيادي هستند ،مناظر زيبایی را نيز براي تماشاگران به
نمايش مي گذارند .اما هنوز آن طور كه شايسته و بايسته است ،معرفي نشده اند .در
صورتي كه در اين منطقه با وجود معادن بزرگ توان زمینگردشگری اين پرلیتها
مانندگرهك های چند سانتیمتری و همبستگي با عقیق ها ،و کاربردهای آن مي توان
زمینگردشگران زيادي را با توجه به موقعيت مناسب خود به اين خطه از ايران
كشاند .پرليت به دليل داشتن خواص منحصر به فرد ،كاربردهاي متعددي دارد كه
عبارتند از :تهيه قطعات بتني سبك و پيشساخته ديرگداز ،تهيه سراميك كموزن،
تأمينكننده رطوبت مورد نياز گياهان و بهكارگيري در كاشت گياهان ريشهدار،
گلكاري و درختكاري در مناطق بياباني ،تهيه كودهاي كشاورزي ،تصفيه شكر و
روغن ،الستيكسازي ،كاغذسازي و كمك غذاي حيوانات (دام و طيور) .شايسته
است كه زير ساخت ها و زمينه هاي الزم را براي جذب گردشگران بويژه زمین
گردشگرها از اين پديده طبيعي كه ديدن آن برای هر گردشگري می تواند جالب
توجه باشد ،بوجود آورده و از اين رهگذر ،به عنوان يك آزمایشگاه طبیعی در
توسعه پژوهش های علمی استفاده شود.
 -6گسلش و نحوه شکل گيري منطقه
فرایند تغيیر شکل ،ريختها و ترکيبهاي مختلفي از سنگها را در مقياسهاي
متفاوت ايجاد مي کند .در منطقه مورد مطالعه چندين گسل و شکستگي بزرگ
وجود دارد که آشكارا قابل مشاهده می باشد .گسل هاي عادي منطقه داراي دو
امتداد متفاوتند :يکي خاوري – باختري که شيب آن به سمت شمال است و ديگري
شمالي  -جنوبي که شيبي به سمت خاور دارد .در شکل  A-8تصوير جالبي از يک

آيينه گسلي از گسلهاي عادي مشاهده می شود که در منطقه برونزد يافت مي شود.
گسله هاي وارون روند شمال خاور -جنوب باختر و شيبي به سمت شمال باختر دارند
در بعضي از مناطق سبب تشکيل چشمههاي گسلي شده اند (شکل  .)D -8گسل
عادي در منطقه جوانتر ازگسلهاي وارون هستند که اين موضوع را شواهد صحرايي
تأييد مي کنند (شکل .)C -8در شکل B-8مشاهده مي شود که گسله وارون فقط
سنگهاي آذرآواري را قطع و جابهجا کردهاست ،ولي آندزيتهاي منطقه را قطع
نمي کند در صورتي که گسله عادي سبب جابهجايي و قطع سنگهاي آذرآواري و
آندزيتي منطقه شده است (شکل  .)C -8با اين اوصاف ،گسله های وارون قديمي تر
از گسلهاي عادي هستند .نحوه شکل گيري سنگهاي منطقه به اين شکل بوده که
ابتدا فورانهاي آتشفشاني در منطقه صورت گرفته و سنگهاي آذرآواري تشکيل
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شده اند ،فعال بودن زمین ساخت منطقه باعث تشکيل گسلهاي وارون منطقه شده
است .فعاليت دوباره آتشفشاني سنگهاي آندزيتي و بازالتي را به وجود مي آورد .در
نهايت ،زمین ساخت فعال منطقه سبب تشکيل گسل هاي عادي شده است (کمالی،
 .)1389سير مطالعات سنگ شناسي ،کاني شناسي ،فرايندهاي آذرين ،زمینساخت و
عملکردهاي آن در منطقه ،توجه هر زمينشناسي را به خود جلب مي نمايد و اين
موارد مي تواند موضوع بازديدهاي علمي پژوهشگران و گردشگران علمي مرتبط
با علومزمين و جغرافيا قرار گيرد .در اين پژوهش مي توان گسل خوردگيها،
ساختها (ساختهاي جرياني شديد ،النه کبوتري ،اسفروليتي ،پوست پيازي و
 ،)....چشمه هاي گسلي ،فيشردايک ها ،پرليتزايي ،عقیقزايي و بمبهاي آتشفشاني
را به خوبي مشاهده نمود .از اين رو اين منطقه را مي توان به عنوان کالس درس و
آزمايشگاهي طبيعي مجسم نمود که مي تواند توجه هر زمينشناس ،جغرافيدان و هر
بيينده عالقمند به علوم زمين و جغرافيا را به خود جلب نمايد.
موارد ياد شده باال زمينه جذب گردشگری شهري ،گردشگری فرهنگي،
گردشگری روستايي و گردشگری ورزشي را فراهم مي نمايد که جذابيت خاصي به
منطقه داده و توان هاي گردشگري منطقه را افزايش مي دهد .براساس ايده پيشنهادي
) Fennell and Eagles (1990که در شکل  9ارائه شده است و با توجه به نکات ياد
شده ،اين منطقه از هر دو جنبه انجام سفرهاي ماجراجويانه و تورهاي مسافرتي مساعد
مي باشد .بنابراين زمین گردشگری و بوم گردشگری اين منطقه در بهينه ترين حالت
انجام سفر و سياحت قرار گرفته است؛ زيرا هم داراي عناصر يک سفر ماجراجويانه،
و هم عناصري از يک تور مسافرتي مي باشد.
 -7ارزيابي توان هاي گردشگري منطقه با استفاده ازمدل ریاضی تابع
هدف
به منظور ارزیابی توان های گردشگری منطقه از دو سری عامل براي تعیین توان
منطقه استفاده شده است ،یکي عوامل گردشگری (جذابیتهای پیرامونی،
امکانات گردشگری ،راههای دسترسی و منابع گردشگری) و دیگری عوامل
زمینگردشگری که توسط نبوی ( )1378و امری کاظمی ( )1385تعیین شده اند.
عوامل زمینگردشگری نبوى ( ،)1378پديدههاى زمينشناسى را بر پايه ارزش آنها
براى گروههاى سنى و کارى و همچنين گيرايى آنها براى گردشگران درون مرزى و
برون مرزى تقسيم بندی می کند (جدول  .)2عوامل امری کاظمی ( )1385به دو دسته
تقسيمبندى شده اند :یکی از نظر ميزان اهميت و ارزش و دیگری پديدههاى زمين
شناسى بر اساس نحوه تشکيل و ماهيت آنها (جدول .)2
در اين بخش ،به بيان يک مدل رياضي براي تحليل سامانههاي گردشگري
ميپردازيم .امروزه پديده هاي گوناگون طبيعي را مي توان بهصورت مدلهاي رياضي
شبيه سازي نمود و سپس در مورد چگونگي رفتار آن پديده تصميم گيري کرد
) .(Houston and Berry, 1995مدلي که در اين قسمت از آن ياد ميشود ،بهصورت
يک روش کلي است و براي اثبات کارايي ،آن را براي يک سامانه واقعي به کار
ميبريم .اين مدل در واقع حالت خاصي از مدل هايي است که اساس کار گرايش
پژوهش در عمليات را تشکيل مي دهند .مدل هاي مورد بررسي در علم پژوهش
عملياتي از يک تابعهدف و تعدادي قيد تشکيل ميشوند ;(Kolman & Beck, 1995
) Saul, 2003که در مورد گردشگری منطقه مورد مطالعه کافيست فقط تابع هدف
را در نظر بگيريم و در نتيجه در مطالعات ما وقتي به تحليل يک مدل بدون قيد
ميپردازيم ،تصميم گيري در مورد آن مدل ساده خواهد بود .تابع هدف زير را در
نظر می گیریم.

که در آن انديس  iنشانگر تعداد مکانهاي گردشگري مدل است ،متغير xi,j

بهصورت

زير تعريف مي شود:

انديس  jنشانگر توانهاي بوم گردشگري و زمینگردشگري مکان  iام است
وجود پديدهگردشكري  jدر مكان i
عدم وجود پديدهگردشگري  jدر مكان i
نقطه قوت اين مدل استفاده از ضريب امتياز  di,jاست ،از آنجا که توان هاي هر
مکان گردشگری افزون بر امکان وجود يا عدم وجود مي توانند اولويت ها و امتيازات
مثبت و يا منفي نسبت به يکديگر داشته باشند ،بيان اين برتري ها در مدل بهصورت
ضريب امتياز بيان مي شود .اين متغير يک ضريب قراردادي است و دامنه تغيرات
آن اعداد صحيح غير صفر مي باشد و مي تواند بيانگر برتري مثبت يا منفي مکان
گردشگري مورد بررسي باشد .در نهايت ،پس از محاسبه تابع هدف ياد شده براي
مکانهاي  i=1,2,…..,mمکاني که بيشترين مقدار تابع هدف را داشته باشد ،بهترين
مکان گردشگری بهشمار ميرود .در اينجا مدلذکر شده را براي سه ) (m=3مکان
گردشگري در منطقه مورد مطالعه به کار مي بريم .مکان  Aکوه قيز قلعه سي ،مکان
 Bروستاي خان يوردي و مکان  Cروستاي قواق عمولر است(شکل  .)10به منظور
سنجش توان گردشگري در منطقه مورد مطالعه ،جدول  2که مربوط به امتيازهاي
زمین گردشگري و بوم گردشگري سه مکان  A, B, Cمي باشد ،ارائه شده است .در
اين جدول هر کدام از اعداد نوشته شده همان مقدار متغير  xi,jميباشند .همچنين در
جدول  3مقادير ضريب امتياز براي هرکدام از مکان هاي  C ,B ,Aارائه شد.
در جدول ضريب امتياز ما براي مکان هايي که از لحاظ توان اولويت و مزيتي
نسبت به هم ندارند مقدار متغير  di,jرا برابر مقدار يکسان يک و در غير اين صورت
براي هر مکان مقادير کاهشي m-1 ، mتا يک قائل مي شويم ،متغير  di,jبه ازاي
 j=2,….,11در مکان هاي  i=1,2,3برابر يک است زيرا در مکان هاي C ,B ,A
توان هاي  jام به ازاي  j=2,….,11هيچ اولويتي نسبت به يکديگر ندارند اما در مورد
توان  j=1در مکان  Aبه علت وجود چندين جاذبه طبيعي در کنار هم (ساختها و
بافتها زمين شناسي متفاوت و کانيزايي عقیق و پرليت ،بمب آتشفشاني ،تنوع در
سنگ شناسي منطقه) مي توان يک توالي کامل از سنگهاي آتشفشاني و همچنين
وجود جاذبه هاي باستاني مثل قلعه و پل باستاني دختر را در منطقه ديد .اما در مکان
 Bتنوع سنگشناسي وجود دارد ولي ساخت و بافتهاي زمينشناسي کمتر ديده
مي شود و در نهايت مکان  Cفقط تنوع سنگ شناسي داريم .باتوجه به داليل ياد شده،
ضريب امتياز  d3,1=1 ، d2,1=2 ، d1,1=3قرار مي دهيم .همچنين در مورد توان  j=12در
مکان  Aبه علت وجود جاده اصلي تبريز  -زنجان و همچنين راه آهن تبريز  -تهران
و مسافت  15کيلومتري و مدت زمان هفت دقيقه تا نزديکترين شهر ضريب امتياز
 d1,12=3انتخاب مي کنيم .از طرفي در مکان  Bبه دليل اينکه نيمي از مسير (30
کيلومتري) تا نزديکترين شهر خاکي است و نيمي در مسير جاده اصلي قرار دارد
ضريب امتياز  d2,12=2را براي اين مکان قائل مي شويم و مکان  Cبه علت اينکه يک
نقطه دور افتاده باحدود  40کيلومتر مسير خاکي تا نزديکترين نقطه به شهر است
ضريب امتياز  d3,12=1قرار مي دهيم .حال اگر هر کدام از رديف هاي جدول  2را با
 Xiو هر کدام از رديفهاي جدول  3را با  Diنشان دهيم ،تابع هدف را براي هر مکان
مي توانيم از حاصلضرب برداري بهصورت رابطه زير محاسبه کنيم:
با اين توضيحات مقدار تابع هدف براي هرکدام از مکانهاي  C, B, Aپس از محاسبه
بهصورت زير بهدست ميآيد:
مکانA
مکانB
مکان C
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مي بينيم که مکان  Aبيشترين مقدار تابع هدف را دارد ،مکان  Bنسبت به  Aکمترو
کمترین مقدار تابع هدف در نقطه  Cاست ،که نشاندهنده توان بالقوه گردشگري
باالتر در نقطه  Aمي باشد .در نهایت ،به منظور سنجش توان گردشگري در منطقه
مورد مطالعه ،ماتريس مربوط به امتيازها و محاسبه توان هاي بومگردشگری و
زمینگردشگری سه موقعيت از منطقه ( )A, B, Cکه از معادله یک حاصل شده است
را طبق معادله دوم بهدست می آوریم .توان گردشگري منطقه بر اساس معادله ()2
محاسبه گرديده که در اين معادله:
جمع امتيازهاي منفي
جمع امتيازهاي مثبت،
 =EPتوان گردشگر،
است (قربانی وهمکاران.)1388 ،
توان گردشگري ( )EPدر موقعيت  Aبرابر با 3/22در موقعيت  Bبرابر با  2/3و در
موقعيت  Cبرابر با  1/58است .که نشان دهنده توان بالقوه گردشگري باالتر در نقطه
 Aمي باشد.از ميان محوطه هاي زمین گردشگری موجود در منطقه قافالنکوه ،منطقه
قلعه دختر ) (Aرا بايد به عنوان يكي از مکان هاي مناسب در ايران معرفي نمود زيرا
در اين محوطه آثار بي نظيري از عقیق ها با ساخت و بافت های متعدد و رنگی،
پرلیتزایی ،ساخت چریانی شدید ،فرسایش النه کبوتری و مخروطهای ریولیتی
وجود دارد كه تغييرات فورانهای آتشفشانشناسی در اين منطقه را براي متخصصان
علوم زمین بيان مي دارد .با وجود آثار فرهنگي از يك سو و آثار متعدد زمین شناسی،
پیکرشناسی از سوي ديگر ،در اين منطقه مهمترين پيشنهادي كه براي اين منطقه
مي توان داشت ،اعالم منطقه قافالنکوه به عنوان يك زمینپارک علمی است .اين
منطقه مي تواند به عنوان يك آزمايشگاه محيطي كمنظير مورد بهره برداري هاي علمي
و آموزشهاي تخصصي دانشجويان دانشگاههاي آذربایجان شرقی و حتي استانهاي
مجاور كه فاقد چنين شواهد و محيطهاي ارزشمندي هستند ،قرار گيرد.
 -8نتيجه گيري
بديهي است که امروزه صنعت گردشگری به عنوان منبعي درآمدزا و داراي آثار
اجتماعي و فرهنگي مهمی به شمار ميآيد و بر مبناي رشد اين صنعت ،الزم است
شاخه هاي آن نیز بسته به شرايط و ويژگيهاي هر کشور و منطقه ،مورد توجه جدی
قرار گيرد .در ايران ،جذابيت هاي فراوان طبيعي در زمینۀ گردشگری وجود دارد که
پديده هاي زمين شناسي از جملۀ این مناظر طبيعي است که همواره مورد توجه بوده
و اين توجه ،از نظر محيط هاي علمي و تخصصي دو چندان می باشد .در اين مطالعه،
محدودۀ مورد بررسي داراي شاخصه هايي است که با توجه بیشتر به آن ،مي توان
توان هاي اين نقطه را مورد توسعه و گسترش قرار داد .براي اين منظور ،از مدل تابع
هدف و ضريب امتياز  di,jاستفاده شده است .توان هاي هر مکان گردشگري افزون
بر امکان وجود يا عدم وجود ،مي توانند نسبت به هم اولويت ها و امتيازات مثبت و يا
منفي داشته باشند .اين تابع را نيز مي توان به ساير مناطق گردشگري کشور تعميم داد و
بهترين مکانها را براي برنامهريزي هاي گردشگري در سطح ملي ،منطقه اي و محلي
انجام داد .مي بينيم که مکان  Aبيشترين مقدار تابع هدف را دارد؛ بنابراین ،بهترين
مکان برای گردشگري معرفي مي شود که نشاندهندۀ توان بالقوه گردشگري باالتر
در نقطه  Aاست .از ميان محيطهاي زمینگردشگري موجود در قافالنکوه ،قلعهدختر
را بايد يکي از بهترين مكان ها در آذربايجان معرفي نمود ،زيرا در اين محيط ،آثار
کمنظيري از ساخت ها و تنوع سنگ شناسي وجود دارد که ميتوان تغييرات يک
توالي آتشفشاني را براي متخصصان علوم زمين بيان کرد .همچنين می توان به آثار
فرهنگي (مانند قلعه دختر) و زمين شناسي از قبیل عقیق زايي ،پرليت زايي و تنوع
سنگ شناسي در اين منطقه اشاره کرد .مهمترين پيشنهادي که در مورد اين منطقه
مي توان ارائه کرد ،این است که منطقه ياد شده به عنوان يک زمینپارک علمي
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معرفي گردد .قابل تأمل است که از نظر زمين شناسي و علوم طبيعي ،این منطقه
توان هاي الزم براي معرفي شدن به عنوان پارک علمي زمينشناسي و جغرافيا را
دارد و در ايران ،نمونه و الگويي در نشان دادن چرخه عظيم مواد طبيعي است .با
توجه به ويژگيهاي منطقه مورد مطالعه ،مي توان گفت که اين منطقه نه تنها داراي
توان زمینگردشگری و بومگردشگری است ،بلکه از توانهاي گردشگری تاريخي
فرهنگي هم بهرهمند مي باشد.

گردشگری
شهری
جذب گردشگر علمی (زمینشناسی،
جغرافیا ،کشاورزی ،منابع طبیعی،
مردمشناسی و )...

گردشگری
فرهنگی

گردشگری
روستایی

گردشگری
ورزشی

مطالعات زمین شناسی و جغرافیایی
جاذبه های زمین گردشگری

شکل  -1چهارچوب نمادین و الگوريتم پژوهش(قرباني وهمکاران  ،1388با اندکي تغيير)

شکل )A -2نمایی از قلعه دختر میانه  )Bبرج دیدهبانی در قلعه دختر میانه  )Cپل دختر میانه که
یکی از دهلیزهای آن تخریب شده  (Dکتیبههای پل دختر که قسمتی از آن تخریب شده است.

شکل )A -3نمايي از قلعه دختر مناسب برای صخره نوردی  )Bقافالنکوه مناسب
برای کوهنوردی و کوه پیمایی  )Cرودخانه قزل اوزن و حاشیه بسیار زیبای آن

 )Dنمایی از دره گل مشا

امین اله کمالی و همکاران

شکل )4زمين شناسي محدوده مورد مطالعه و موقعيت آن در ايران

شکل )A -5نمايي از آگلومراهاي منطقه  )Bساخت تافوني(النه کبوتري) در ريوليتهاي منطقه  )Cفرسايش و ساخت جرياني شديد در ريوليتها

 )Dفرسايش پوست پيازي  (Eساخت جرياني شديد در ايگنمبريتها  (Fمخروطهاي ريوليتي  )Gاشکال مختلف در ايگنمبريت ها  )Hفيشر دايک ها
در درون آگلومراها و برشهاي آتشفشاني  (Mساخت حفرهاي در آندزيت ها که با کلسيت و سيليس پرشده اند.
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شکل )a -6ژئود(کوارتز)  )bعقیق و کوارتز  )c, dانواع عقیق  (e, f, g, hانواع کوارتز  )iاوپال  (jاوپال  +کوارتز  )kپرليت  )lگرهک های ( ندول) درون پرليت

شکل )A -7عقیق عسلی  (Bعقیق طوسی  )Cآمتیسیت )Dعقیق آبی با رگه کوارتز قرمز
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شکل (A -8آيينه گسلي  )Bگسل معکوس و برش هاي آتشفشاني  (Cگسل نرمال  )Dگسلي که باعث ايجاد چشمه گسلي شده است.

شکل  -9دامنه و طيف فعاليتهاي گردشگری از نظر اطمينان و ايمني و افزايش آمادگي و آموزش
)(Fennell and Eagles, 1990

شکل -10راههاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه
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جدول  -1كشورها و تعداد زمینپارک هاي ثبت شده جهاني
چین

انگلستان

آلمان

اسپانیا

فرانسه

یونان

اتریش

ایتالیا

کرواسی

نام کشور

ایران

برزیل

نروژ

مالزی

رومانی

پرتغال

استرالیا

جمهوری چک

جمهوری ایرلند

تعداد زمین پارک

20

تعداد زمین پارک

1

نام  کشور

جدول  -2مقادير متغير

7

6

1

1

گیرایی برای

سایت های زمین
شناسی
نحوه تشکیل

منابع گردشگری
جذابیت های
پیرامونی

امکانات گردشگری
راه های دسترسی

1

2

1

1

2

1

1

1

x
I

j
دسته بندى پدیده

4

2

1

1

الگو و شناساگر
کمیاب بودن
بی همتابودن
تک پدیده استانی
قدمت
آموزشی
پژوهشی
گردشگاهی
باستان شناسی
منطقه ای
ملی
بین المللی
ماگماتیسم
فرسایش
تکتونیک و زمین ساخت
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
رسوب شناسی
طبیعی
فرهنگی
عناصر زیست محیطی
گردشگری تفریحی
چشمه ها
رودخانه
آب وهوا
گردشگری درمانی
گردشگری ورزشی
پوشش گیاهی
گردشگری ماجراجویانه
اقامتی
زیر بنایی

)1(A

)2(B

)3 (C

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0

1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1

جدول -3مقادیر ضریب امتیاز d
I

j
دسته بندى پدیده
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الگو وشناسگر
کمیاب بودن
بی همتابودن
تک پدیده استانی
قدمت

)1(A

)2(B

)3 (C

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

امین اله کمالی و همکاران
ادامه جدول 3
j
گیرایی برای

سایت های زمین
شناسی
نحوه تشکیل

منابع گردشگری

جذابیت های
پیرامونی

امکانات گردشگری
راه های دسترسی

I
آموزشی
پژوهشی
گردشگاهی
باستان شناسی
منطقه ای
ملی
بین المللی
ماگماتیسم
فرسایش
تکتونیک و زمین ساخت
زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
رسوب شناسی
طبیعی
فرهنگی
عناصر زیست محیطی
گردشگری تفریحی
چشمه ها
رودخانه
آب وهوا
گردشگری درمانی
گردشگری ورزشی
پوشش گیاهی
گردشگری ماجراجویانه
اقامتی
زیر بنایی

)1(A

)2(B

)3 (C

1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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