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 چكيده

هاي گردشگري هاي نو در ارائه جاذبه ژئوتوريسم يا گردشگري جغرافيايي يكي از روش

كه كلي نگري در اين شاخه خاص نش . هاي جغرافيايي آن است أت گرفته از ويژگياست

نه تنها عامل جاذبه و ژئومورفولوژي هاي طبيعي از جمله پديده ژئوتوريسم هاي زمين شناسي

مي بلكه جاذبه،شود مي و فرهنگي را نيز در بر بنابراين بررسي در اين زمينه. گيرد هاي تاريخي

و مي مي رسد كه ضروري به نظر هاي جامع كشوري جاي اين در طرحتوان اذعان داشت

شناسي، ژئومورفولوژي خاص استان فارس با داشتن ميراث غني زمين. شاخه خالي است

و غيره تنگ(زاگرس نظير  و فرهنگيو جاذبه) ها، گنبدهاي نمكي، آبشارها تخت(هاي تاريخي

و غيره و پاسارگاد .وريسم استريزي بر پايه ژئوت از مناطق مستعد براي برنامه) جمشيد
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و با استفاده از نقشه در اين مقاله سعي شده از است بانگاهي جامع، مدون هاي مختلف

و ساير نقشه شناسي، تصاوير ماهواره جمله نقشه زمين و انجام مطالعات ميداني اي هاي استاني

به تهيه نقشه ژئوتوريسم استان شده، جاذبه و تاريخي فرهن كه در نهايت منجر گي هاي طبيعي

و در ادامه برخي از مكان و كافي جهت برنامه معرفي شود كه داراي شرايط الزم ريزي هايي

مي. استدهشباشند، مشخص ژئوتوريسم در استان مي كه نتايج اين تحقيق نشان دهد

و ها، تاقديس هاي ژئومورفولوژي خاص نظير تنگقرارگيري برخي پديده ها، گنبدهاي نمكي

و ارتباط تنگاتنگ اين جاذبهجاذبهها در كنار چشمه و با هاي تاريخي فرهنگي ها با يكديگر

به راه و واحدي هاي ارتباطي اصلي، اين مكان فاصله اندك نسبت به صورت شاخص ها را

كه تعيين. مستعد براي اين نوع گردشگري درآورده است ذكر اين نكته ضروري است

به. يسم در استان الزم بوده ولي كافي نيستريزي ژئوتور هايي شاخص براي برنامه مكان توجه

و برنامه كه ريشه در توسعه پايدار دارد، مطالعات در ژئوتوريسم پايدار ريزي براي گردشگري

از جمله راهبردهاي توسعه براي دستيابي به اهداف مورد نظر توجه. استان را كامل خواهد كرد

و مشاركت اجتماعات محلي در گردشگ ري منطقه است كه با اين رويكرد كيفيت به جامعه

مي. يابد زندگي جوامع محلي افزايش مي و مشاركت در حفظ منافع ساكنان به حداكثر رسد

و ملي اين جوامع خواهد شد و باعث بهبود هويت محلي به حداكثر از ديگر راهبردها. منافع

و افزايش آنها از جمله ايجاد زيرساخت خد)ها راه(ها و تسهيالت گردشگري،، افزايش مات

و  و فرهنگي و مرمت آثار تاريخي و تشويق سرمايه گذاري خصوصي، حفاظت ترغيب

. باشدآموزش راهنمايان تورهاي تخصصي در اين زمينه مي

. ژئوتوريسم، توريسم پايدار، ميراث فرهنگي، ميراث طبيعي، استان فارس:ها كليد واژه
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 مقدمه

و يكم رشد سر و ظهور ويژگي مايهدر قرن بيست هاي داري جديد عصر فراصنعتي، بروز

و ژرفش انقالب تكنولوژيك در همه زمينهي شبكه اصلي جامعه تا اي، گسترش ها باعث شده

به اوقات فراغت بويژه گردشگري بين و صنعت گردشگري المللي افزايش پرشتاب پيدا كند

يكي از رشته ر عنوان كارگر(ا در اقتصاد جهاني ايفا نمايد هاي ميان دانشي فعاليت عظيمي

ص1386 ،5.(

و پرشتاب صنعت گردشگري، روش به در روند كنوني توسعه سريع و قديمي هاي سنتي

آن كار گرفته شده، به تدريج كارايي خود را از دست مي و در اين عرصه موفقيت از دهند

كه روش و جاذبه كسي است ،1385، كزازيوروتيث(هاي جديدي را ارائه نمايد هاي نو

).5ص

يكي از اين روش .هاي گردشگري است هاي نو در ارائه جاذبه ژئوتوريسم،

و و سياحت و سير به معني زمين، تور به معني گشت واژه ژئوتوريسم از سه كلمه ژئو

و عمل تركيب شده است به معني مكتب .ايسم

و كارشناس ژئوتوريسم در مجله1جاناتان تورتالت نشنال جئوگرافيك، واژه متخصص

هاي نوعي از گردشگري كه هويت خصيصه: ژئوتوريسم را اين گونه تعريف كرده است

مي جغرافيايي مكان و يا ارتقاء و ميراث، زيبا. دهد ها را حفظ كرده وييبراي اينكه محيط ها

به همراه بيا و بهزيستي و براي شهروندان رفاه با دقت. وردفرهنگ آن مورد بازديد قرار گرفته

و قابل بررسي است كه در واقع همان اهداف  سه نكته حائز اهميت در تعريف ژئوتوريسم

:ژئوتوريسم است

كه نشأت گرفته از ويژگي-1 هاي ديد كلي نگري اين شاخه از گردشگري است

كه با اين ديد قلمرو ژئوتوريسم در برگيرنده مجموعه جا جغرافيايي آن است ازبهذاي از ها

و جاذبه مله جاذبهج و عشايريست هاي طبيعي و فرهنگي، روستايي .هاي تاريخي

1.Jonathan B. Tourtellot of 2004 
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به دنبال گزينش مكان-2 و واحد تحت عنوان ژئوپارك است ژئوتوريسم هايي شاخص

و فرهنگي باشد اي از جاذبهكه در برگيرنده مجموعه در هم تنيده .هاي طبيعي، تاريخي

و-3  هدايت گردشگران در جهت حفاظت منابع طبيعي، ارتقاء منابع گردشگري، رفاه

.بهبود كيفيت زندگي جوامع محلي

و ريزي در برنامه به اين نكات الزم و استاني توجه هاي ژئوتوريسمي در سطح هر منطقه

كه اين موارد از شروط الزم براي انتخاب بهينه يك منطقه از نظر  ضروري است چرا

.هاي ژئوتوريسمي است ريزي برنامه

كه با بررسي كامل توانمندي از اين مقاله درصدد آن است هاي استان فارس، اين استان را

و  و جايگاه استان فارس را در مطالعات نظر شرايط موجود در تعريف ژئوتوريسم ارزيابي

.ريزي براي اين نوع از گردشگري مشخص نمايد برنامه

و روش ها مواد

در- و  ابتدا با استفاده از نقشه تقسيمات كشوري موقعيت استان فارس مشخص شده

به مقياس ادامه با استفاده از نقشه زمين  اطالعات نقشه تقسيمات 1:1000000شناسي استان

و سپس فهرست جاذبه شناسي انتقال داده استاني بر روي نقشه زمين هاي طبيعي از جمله شده

و رودها ها، درياچهي نمكي، دشتها، گنبدها تاقديس( با) ها و از اين نقشه استخراج شده

به تشريح اين جاذبه كمك اطالعات كتابخانه هاي استان موقعيت تنگ. است شده ها پرداخته اي

. استخراج شده است1:50000نيز از نقشه توپوگرافي به مقياس 

به معرفي جاذبه- و هاي تاريخي، بخش ديگري از كار مربوط فرهنگي، گردشگري

كه بعد از استخراج اطالعات كتابخانه اي اين اطالعات به نقشه زمين عشايري استان بوده

كه در نهايت منجر به ترسيم نقشه ژئوتوريسم استان فارس به  شناسي استان انتقال داده شد

.گرديد 1:1000000مقياس

و-  نيز نقشه ژئومورفولوژي ايران پس از تهيه نقشه ژئوتوريسم استان، با استفاده از آن

و همكاران( ريزي ژئوتوريسم در استان هاي مناسب براي برنامه برخي از مكان) 1370،ثروتي
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به ذكر است كه در انجام مراحل مختلف كار از برداشت. مشخص شد هاي ميداني نيز الزم

.استفاده شد

و حدود منطقه  موقعيت

 هزار 123946هاي جنوبي كشور با وسعت استان فارس به عنوان يكي از استان

و از اين لحاظ4/7كيلومترمربع، به خود اختصاص داده  درصد از كل مساحت كشور را

مي رود به شمار ).1نقشه شماره(پنجمين استان كشور

و سيرجان، از جنوب به به كويرهاي ابركوه، مروست و شمال شرق اين استان از شرق

به  و از غرب و شمال غرب به ارتفاعات رشته كوه جلگهخليج فارس، و از شمال ي خوزستان

و- ها با جهت شمال غربي اين رشته كوه. زاگرس مشرف است  جنوب شرقي تا نواحي مركزي

ترين نقطه استان قله سفيدكوه در جنوب شهرستان مرتفع. اند جنوب شرقي استان امتداد يافته

و3943اقليد با ارتفاع   3718 قله رنج در شهرستان سپيدان با ارتفاعي برابر متر از سطح دريا

.متر از سطح درياست

از بخش و بخش500هاي جنوبي به طور عمده كمتر هاي متر از سطح دريا ارتفاع داشته

و بخشپست استان را تشكيل مي و شمال غربي از مرتفع دهند به ترين قسمت هاي شمال ها

مي روند .شمار
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 هاي ژئوتوريستي منطقه مورد مطالعهجاذبه

 هاي طبيعي جاذبه)الف

 هاي ژئومورفولوژي مورد بررسي قرار گرفته هاي طبيعي در قالب پديده در اينجا جاذبه

 مهمي چون كوهستان، دشت، درياچه، استان فارس از نظر مورفولوژي داراي واحدهاي. است

و رودخانه مي .باشد آبشار، چشمه

 كوهستان-1

و گنبدهاي نمكي ها، تنگ اي از تاقديسي مجموعه واحد كوهستان در برگيرنده ها، غارها

به عنوان يكي از ميراث كه هر كدام از هاي غني زمين است و ژئومورفولوژي استان شناسي

در توانمندي .زمينه گردشگري برخوردار هستندهاي الزم

 تاقديس1-1

و و زون سنندج ارتفاعات در اين استان شامل واحد زاگرس چين خورده، زاگرس مرتفع

هاي كازرون، ممسني، فيروزآباد، الر، پهنه زاگرس چين خورده در شهرستان. باشد سيرجان مي

ميدشت، فسا، جهرم، سپيدان، شير المرد، داراب، خنج، مهر، زرين و مرودشت و از باشد

و سيرجان در شهرستان هاي نيريز، استهبان، ارسنجان، بوانات، زاگرس مرتفع، سنندج

مي پاسارگاد، خرم و اقليد هاي استان كه داراي قابليت ترين تاقديس مهم. باشد بيد، آباده

و ورزشي گسترده تا گردشگري قديس اند، عبارتند از تاقديس سفيد در جنوب شرقي اقليد،

رنج در شمال غربي اردكان، تاقديس موسي خاني در شمال غربي سعادت شهر، تاقديس ول 

، تاقديس خرمن كوه در شمال غرب فسا،)شهرستان ارسنجان(در شمال درياچه طشك 

و و جنوب شرقي الر ، تاقديس ختابان) هرمزگان-مرز فارس(تاقديس شب در جنوب

ر شمال مرودشت، تاقديس گرم در شمال غربد) تخت جمشيد(بوانات، تاقديس رحمت

، تاقديس دراك)جهرم، تاقديس سفيدار در شمال غرب جهرم، تاقديس البرز در جنوب جهرم
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و تاقديس درا در غرب ممسني در غرب شيراز، تاقديس دوان در شمال شرقي كازرون

و همكاران،( (1381حسيني ).2نقشه شماره)

ها هاي گردشگري تاقديس جاذبه

و هوا، سرچشمه رودهاي مهم استان، اين جاذبه ها عبارتند از كوهنوردي، اعتدال آب

مناطق حفاظت(، زيستگاه حيات وحش) سفيد-رنج(قابليت انجام مسابقات اسكي روي برف 

.و مراتع ييالقي عشاير) شده

ها تنگ1-2

ا كوه در همه جاي رشته ز پيكرشناسي هاي زاگرس از جمله استان فارس اشكال مشخصي

بي با مشاركت عوامل سنگ و ثباتي تكتونيكي منطقه ديده شناسي، اقليمي، عوامل فرسايشي

را شوند كه مهم مي كه محور تاقديس ترين اين اشكال معبرهاي عرضي باريكي هستند

مي شكافته و موسوم به تنگ يا كلوز ص1374،اوبرلندر(باشند اند ،16.(

هاي فارس بسيارند، به علت داشتن طبيعت زيبا، رودخانهها كه در استان اين تنگ

و بعضا آثار تاريخي از مناطق مستعد براي جذب  و هواي مناسب، وجود چشمه خروشان، آب

به حساب مي بهشت(، تنگ بستانك)اقليد(ها عبارتند از تنگ براق اين تنگ. آيند گردشگر

،)كازرون(، تنگ چوگان)پاسارگاد( بالغي، تنگ)سپيدان(، تنگ تيزاب)گمشده مرودشت

و هرايرز)فيروزآباد(تنگ خرقه، هايقر، تنگاب ،)ممسني(، تنگ ابولحيات كازرون، تنگ بوان

و پلنگان اهللا)ريزني(تنگ جزين و ايج، تنگ و غوره، تنگ استهبان دان اكبر شيراز، تنگ گنبيل

(سپيدان( ص 1380،سازمان هواشناسي) ،39.(

آب ماهي، ترمون، پسبند، كوديان، خوزي، پدنو تان نيز تنگدر جنوب اس هاي اهالن، مهر،

كه مجموعا در شهرستان المرد قرار گرفتهو ركن هاي انبوه، وجود نخلستان. اند آباد وجود دارند

و آسياب سارها، درختان مركبات موجود در اين تنگ چشمه به همراه بقاياي بندها در ها ها

و خش و حياتي سامانه گرم كه وجود آب براي مردم اين منطقه بسيار با ارزش كي چون المرد
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به جذابيت ص1387،جوهري(اند هاي اين منطقه براي جذب گردشگر افزوده است، ،30،

.) استان50000:1هاي توپوگرافيهمچنين استفاده از نقشه

 غارها1-3

 كيلومتري شمال4در( شاپور در استان فارس غارهاي فراواني وجود دارند از جمله غار

در(، غار دوزخي) كيلومتري جنوب شرق داراب120در(، غار مظفر)غربي بيشابور كازرون

بو) كيلومتري جنوب بوانات5در(، غار كان گوهر)شرق حاجي آباد زرين دشت در(، غار بن

الر95 غار،) كيلومتري جنوب غرب ارسنجان22در(، غار ضحاك) كيلومتري جنوب غرب

و وراء  در(تادوان در60تادوان و وراء  كيلومتري شرق شهر5 كيلومتري شمال غرب جهرم

).جهرم

 هاي گردشگري غارها جاذبه

و استاالگ ها، استاالگميت هاي آهكي، حوضچه وجود تاالرها، ستون ازيتتها ها

مي جذابيت به حساب و همكاران(آيند هاي گردشگري در اين غارها ص1381،حسيني ،214-

).3و نقشه شماره 167

 گنبدهاي نمكي1-4

مي گنبدهاي نمكي از پديده به حساب و هاي مهم ژئومورفولوژي استان فارس آيند

هاي ريزي هاي گردشگري استان جهت برنامه توان از اين اشكال در كنار ساير جاذبه مي

فا. ژئوتوريسم استفاده نمود ميبراي سهولت بررسي، گنبدهاي نمكي توان به هشت رس را

و فلزات فارس(منطقه تقسيم نمود  ص1378،اداره كل معادن توپوگرافي هايو نقشه7،

): استان50000:1

، در اين مسير سه گنبد نمكي) كوهمره سرخي- مسيرر شيراز( منطقه كوهمره سرخي-1

.بزرگ وجود دارد
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. گنبد نمكي وجود دارد4 مسير، در اين) فيروزآباد-مسير شيراز( منطقه فيروزآباد-2

.و گنبد نمكي جهاني در اين قسمت قرار دارد) هاي فراوان با دولين(گنبد نمكي كنار سياه

و چشمه و روي آب هاي متعدد شور، چشمه اين گنبدها داراي پتانسيل معدني سرب هاي

و همچنين پتانسيل بهره مي گرم .باشند برداري نمك

).مسير شيراز، سروستان، خرامه(ه خرام- منطقه سروستان-3

و داراي در ابتداي اين مسير گنبد نمكي سروستان در شرق شهرستان سروستان قرار دارد

به صورت محدود انجام مي و استخراج نمك .گيرد وسعت قابل توجهي است

). فسا-مسير جاده شيراز( جهرم- منطقه فسا-4

و جنوب غربي فسا واقع از شدهاين گنبدها در جنوب و دسترسي به آنها با استفاده اند

.هاي خاكي روستايي ميسر است راه

و شيراز-مسير جاده شيراز( منطقه داراب-5 11، در اين منطقه جمعا) جهرم- داراب

كه بيشتر در جنوب استان رخنمون دارند به. گنبد نمكي وجود دارد گنبد نمكي شمال داراب

م مي رتفع صعبعلت رخنمون شدن در زون زاگرس .باشد العبور

الر-6 به شهرهاي اطراف( منطقه ، بيشترين تمركز گنبدهاي نمكي استان)مسير الر

به منطقه داراب متصل است، مشاهده نمود فارس را مي در اين. توان در منطقه الر كه از شمال

 را نشان گنبد نمكي اين ناحيه رخنمون خوبي از سنگ نمك. گنبد نمكي وجود دارد18منطقه 

.است جاده خاكي تا حاشيه گنبدها كشيده شده. دهد مي

ني منطقه-7 نيني-مسير جاده استهبان(ريزي و شمال شهرستان به طرف ريز ريز

ني)آباد جهان به گردنه، پيش از رسيدن به شهرستان ني ريز در ابتداي ورود ريز، ساختاري

د گنبدي شكل، گنبد نمكي گردنه ني نيريز وجود و در شمال در ارد ريز نيز دو گنبد نمكي

و بيش مسطح رخنمون دارند .دشتي كم

،) كمارج- كازرون-مسير جاده شيراز( منطقه كمارج-8

و در مجاورت روستاي كمارج-در مسير جاده شيراز  كازرون پس از سه راهي كازرون

به. هستندشود كه ظاهرا داراي ريشه مشترك دو رخنمون گنبد نمكي مشاهده مي اين گنبد
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به صورت تونلي و نمك و داراي وسعت قابل توجهي بوده گنبد نمكي كمارج معروف است

.شود در بخش جنوبي آن استخراج مي

ووهاي ژئوم پديده آن رفولوژي گنبدهاي نمكي  جاذبه گردشگري

و دولين ها، چاه يخچال ار جالب هاي بسي هاي لغزشي ثقلي از پديده هاي كارستي، پديده ها

ژئومورفولوژي گنبدهاي نمكي استان فارس هستند، براي مثال گنبد نمكي كرمستج در منطقه 

الر، علي)3(گنبد نمكي سروستان)6(الر  ، گنبد نمكي كنار سياه فيروزآباد)6(آباد در منطقه

(5(، گنبد نمكي كرسيا داراب)2( ).2 نقشه شماره)

ها دشت-2

و منحصر به فرد استان فارس جهتها ها يكي از پديده دشت ي ژئومورفولوژي جالب

مي ريزي برنامه و نمدان از دشت. آيند هاي ژئوتوريسم به حساب هاي سردسيري بكان، اسپاس

و حاصلخيز مركزي نظير دشت سعادت اقليد در شمال استان تا دشت شهر، هاي وسيع، زيبا

هاي وسيع تا دشت) مركزي، ارژن(ز دشت شيرا) كامفيروز، درودزن، رامجرد(دشت مرودشت 

و قطرويه در شرق استان حكايت از توانمندي درو بياباني المرد در جنوب استان هاي استان

).2نقشه شماره(زمينه مطالعات اين نوع از گردشگري دارند 

در: ارژن دشت  كيلومتر مربع قرار18 كيلومتري غرب شيراز با مساحت50 اين دشت

و ارتفا به نام پوليه دشت. متر است1950ع آن دارد به عنوان يكي از اشكال كارستيك  ارژن

و بررسي است از. قابل تحقيق در مجاورت گسل غربي پوليه، چشمه آبي با دبي نسبتا زياد،

مي آهك كه در امتداد گسل شرقي دشت هاي آسماري منطقه خارج و توسط پونورهايي شود

به سمت محلمياند، از دشت خارج پديد آمده و تر واقع در شرق يا جنوب هاي پست شوند

و پاييز كامال خشك. شوند ناحيه احتماال درياچه پريشان منتقل مي دشت ارژن در طول تابستان

به دليل افزايش دبي چشمه و بهار و دو چشمه(ها است، ليكن در زمستان چشمه سلمان

و ظرفيت محدود زهك)ديگر به دشت آبش، جريان ورودي هاي خروجي شرق دشت، مازاد
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 ماه از سال پرندگان6كند كه در حدودبه صورت يك درياچه فصلي كف پوليه را غرقابي مي

و تابستان است مهاجر در اينجا توقف مي و گردشگري از اين تاالب بهار و فصل بازديد كنند

ص1385،كزازي( ،185) ).2نقشه شماره)

و280 در اين دشت: ريز دشت قطرويه ني  كيلومتري شرق38 كيلومتري مركز استان

اين دشت با داشتن خاكي با بافت رسي،. كرمان قرار دارد-ريز در مسير راه ارتباطي فارس ني

و ماسه به نام كوير قطرويه معروف است بسيار شور به نام. زار در اين كوير دشت وسيعي

و بزرگي است كه در فصول كم بارش به ميدان گل قرار دارد كه در واقع بستر درياجه قدي مي

دق صورت دق و مي رسي دشت قطرويه از مناطق حفاظت شده كشور. شود رسي نمكي ظاهر

و بكر اين منطقه از سويي جهت مسابقات رالي، فيلم. آيدبه حساب مي هاي مستند طبيعت زيبا

ايو از سوي ديگر مي و جهان گردد تواند مورد استفاده مشتاقان طبيعت از سراسر منابع(ران

ص1385،طبيعي فارس ،1) ).2نقشه شماره)

ها در شهرستان المرد در فاصله اين دشت: هاي المرد، عالء مرودشت، اشكنان دشت

و گسترده در اين خندقوجود. اند كيلومتري از مركز استان واقع شده470 تا 430 هاي وسيع

و محققان عالقمندان ديدن جلوهها با كمتر از يك درصد پوشش گياهي، دشت هاي نادر طبيعي

به اين منطقه جذب نمايند بيابان را مي ص(توانند ).2نقشه شماره(،)1همان منبع،

مي از ديگر دشت و آسپاس اقليد اشاره كرد هاي مهم استان و نمدان به دشت بكان توان

بيكه عالوه بر جاذبه مينظير، محل اسكان طوايف عشا هاي طبيعي كه جاذبه يري نيز هاي باشد

و همچنين توانند در كنار جاذبه عشايري آن مي هاي طبيعي در جذب گردشگر مؤثر باشند

و تادوان جهرم، دشت فيروزآباد، دشت برم  دشت بوانات، دشت مورسپيدان، دشت خفر

ني و درودزن(ريز، دشت موك فيروزآباد، دشت كازرون، دشت پلنگان ، مرودشت) كامفيروز

و دشت طويله جاويد ممسني نيز از دشت با دشت سعادت شهر هاي بسيار زيبا، حاصلخيز

و پوشش گياهي مناسب مي آب غني كه از توانمندي منابع هاي بسيار بااليي در زمينه باشند

و همكاران(گردشگري برخوردار هستند  (1381،حسيني ).2نقشه شماره)
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ها درياچه-3

مس4/1حدود اين استان بيشترين. اند ها در برگرفته احت استان فارس را درياچه درصد از

حركات تكتونيكي دوران چهارم كه حاصل. هاي كشور داراست تعداد درياچه را در بين استان

و عربستان است، موجب بروز شكستگي و فرونشست برخورد دو خشكي ايران مركزي هايي ها

و كاف ).2نقشه شماره( است تر شدهچون درياچه بختگان، طشك، مهارلو

ني: درياچه بختگان و اين درياچه به عنوان چاله يا پالياي ارضي بياباني در شهرستان ريز

و بزرگ250در فاصله  آب شور استان محسوب كيلومتري مركز استان قرار دارد ترين درياچه

و بكر، محيط زيست پرند. شود مي گان مهاجر در اواخر درياچه بختگان با داشتن جزايري زيبا

هاي هاي احياء شده بياباني، وجود جلوه تابستان، اوايل فصل بهار، فصل زمستان، وجود عرصه

و عريان آتشفشاني از مناطق)رسي نمكيدق-كوير نمكي(بياباني  ، ارتفاعات كم پوشش

مي ريزي مستعد استان در زمينه برنامه ف(آيد هاي ژئوتوريسم به حساب ،ارسمنابع طبيعي

ص1385 ،1) ).2نقشه شماره)

در820 اين درياچه با ارتفاع:درياچه پريشان و12 متر  كيلومتري جنوب شرق كازرون

و بزرگ135 با كيلومتري غرب شيراز واقع شده و آب شيرين ايران است ترين درياچه

به  و خصوصيات بيولوژيكي خاصي كه دارد از اهميت منحصر فردي موقعيت جغرافيايي ويژه

آب با امور. در زمينه مطالعات گردشگري برخوردار است از جمله شيرين بودن آب، تناسب

و مهاجر از  ،) دانمارك- كانادا-سيبري(كشاورزي، ارزش زيستگاهي براي پرندگان بومي

، ايجاد اشتغال، تامين قسمتي از پروتئين مردم، تعديل اقليم)سرخه(ماهيان موجود در آن

و پژوهشي، جلوهمنطقه، مطالع در ات علمي و و زيبايي طبيعي و پاييزي درياچه هاي بهاري

و تفريحگاهي  ). راني قايق(هاي آبي ورزش-نتيجه نقش توريستي

مي و گردشگري از اين درياچه از پاييز تا اواسط بهار ،منصوري(باشد فصل بازديد

ص1376 ،172.(
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كه باز از توانمن از ديگر درياچه هاي الزم در جهت جذب توريستديهاي استان

توان به درياچه مهارلو، درياچه كافتر، درياچه طشك، درياچه فصلي خنج، برخوردار هستند، مي

و تاالب دشت ارژن اشاره كرد) جويم الرستان(، درياچه هرم)اوز الرستان(درياچه هيرم 

).2شماره نقشه(

 آبشار-4

كه به علت مناظرندستهرفولوژي جذاب استان فارس آبشارهاهاي ژئومو ديگر پديدهاز

و شگفت مي بديع كه ايجاد و آوري كنند، از مناطق بسيار مستعد جهت مطالعات گردشگري

.آيند ژئوتوريسمي به حساب مي

به حساب:آبشار مارگون و مناظر طبيعي ايران كه يكي از زيباترين آبشارها  اين آبشار

آبشار مارگون با ارتفاع. كيلومتري شمال غرب شهر اردكان قرار دارد45آيد، در فاصله مي

آب رودخانه كمهر وحو60حدود  به طرزيه آبخيز آن است كه از ميان صخرهض متر حاصل ها

مي شگفت و چشم. شود آور سرازير و بسيار موقعيت طبيعي اندازهاي اطراف اين آبشار زيبا

پد بلند، جلوه همجواري درختان جنگلي با توپوگرافي ناحيه. اند يد آوردههاي اعجاب انگيزي

و رودخانه گل هاي مملو از الله اي همراه با دشت كوهستاني و هاي رنگارنگ هاي واژگون

و ديگر گل به طوري كه اين آبشار را در رديف اي بديع پديد هاي وحشي، منظره ختمي  آورده

به يكي از جاذبه قر هاي منحصر و همكاران(ار داده است فرد استان ص1381،حسيني ،172-

173.(

به دشتك ابرج از ديگر آبشارهاي استان مي ، آبشار استهبان، آبشار قالت)مرودشت(توان

و پا قلعه)شيراز( ، آبشار بوان و چله)ممسني(، آبشار كجستون ،)سپيدان(گاه، آبشار چيكون

و مرواريد و)جهرم(آبشار صغاده و) ريزني( آبشار طارم، آبشار ريزآب آبشار حسني پاچر

تراشان، فدامي، آبشار، آبشار دشت ارژن، آبشار آبگرم، آبشار كاسه)كازرون(آبشار بلبك 

و تنگ رغز  (داراب(خرتنگ، تنگ خسويه .اشاره كرد)3نقشه شماره(،)1383متانت)
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ها چشمه-5

و چشمه چشمه به دليل هاي طبيعي از خاصيتهاي آب گرم و تفرجگاهي آب درماني

كه برخي و گذران اوقات فراغت از اهميت بسياري برخوردار هستند نظر صنعت گردشگري

شش)كازرون(ها عبارتند از چشمه ساسان از اين چشمه ، چشمه رچي،)سپيدان(پير، چشمه

آب، چشمه)پاسارگاد(چشمه ابوالمهدي) آباد حاجي(، چشمه بالنگان)شيراز(چشمه خارگان

آب بادكرزا قز)الرستان(، چشمه آب گرم چاهو)المرد(گرم ، چشمه)داراب(، چشمه اوغالن

، چشمه قدمگاه)قادرآباد(، چشمه بناب)اقليد(اهللا، چشمه محمد رسول)سپيدان(دان غوره

و چشمه حنيفقان)مرودشت( ، چشمه آتشكده، چشمه زنجيران، چشمه آب گرم كنار سياه

(فيروزآباد( (1383،انتمت) ).3نقشه شماره)

ها رودخانه-6

هاي گردشگري در اين استان محسوب ها وحواشي آنها همواره از كانون رودخانه

شش هاي كر، قره رودخانه. شوند مي پير، بشار، سيوند، دالكي، آغاج، شادكام، فهليان، مارگان،

و رود مهران الرستان آباده، زهره ممسني، بوانات، فيروزآب مند، شاهپور، ايزدخواست نقشه(1اد

.از اين گروهند)2شماره 

به عنوان پرآب:رودخانه كر و سپيدان ترين رود استان از كوه اين رود هاي اقليد

به شهرستان مرودشت وارد مي از. شود سرچشمه گرفته، در ناحيه تنگ براق پس از گذشتن

و ايجاد يك منطقه جذاب گردشگري وارد دشت  ميسد درودزن شود كه در اين مسير، رامجرد

هاي آبرفتي، فضاي سبز مناسب، در زمينه مĤندرهاي زيباي اين رودخانه دركنار پادگانه

در پايين دست رودخانه، بندهاي سنتي امير، فيض. باشد گردشگري بسيار جالب توجه مي

كه براي عالقمندان و جهان آباد بروي اين رودخانه احداث شده به آثار تاريخي آباد، تيلكان

مي. باشد جالب توجه مي و در ادامه، اين رودخانه وارد منطقه كربال از شهرستان شيراز شود

مي سرانجام در منطقه سياه به درياچه بختگان ).2نقشه شماره(ريزد زار

1. www.ngdir.ir
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توريسم استان فارسژئونقشه.3نقشه شماره
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ن  نقشه ژئوتوريسم استان فارس.3قشه شماره راهنماي

 گردشگري روستايي فارس)ب

و فرهنگي شرايط طبيعي، مورفولوژي، عناصر اقليمي همراه با ساختار اقتصادي، اجتماعي

كه هر  و متنوعي از روستاها را در استان فارس به وجود آورده محيط روستا، اشكال گوناگون

به لحاظ فيزيكي، تيپ معما و رسوم كدام ري، نوع مسكن، الگوي سكونت، نوع معشيت، آداب

مي هاي طبيعي، جاذبه ها، جاذبهو سنت و فرهنگي از يكديگر متمايز اين. باشند هاي تاريخي

به وجه تمايز وجوه مختلف روستا، خود خالق جاذبه كه گردشگر روستايي را هايي است

و آنها را هر از گا وابازديد از اين مناطق عالقمند به مسافرت اين مناطق (داردميهي سقايي،.

www.altavista.com(.
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و گردشگري از روستاي هدف گردشگري365در همين راستا سازمان ميراث فرهنگي

كه هدف از اين طرح، توزيع روستاي استان فارس را به عنوان روستاهاي هدف تعيين كرده15

و معرفي جاذبه رو سفر و و خارجي هاي طبيعي، تاريخي ستايي استان به گردشگران داخلي

از. باشد مي :اين روستاها عبارتند

بخش دشمن زياري(، پاقلعه)در بخش زرقان شيراز(، بند امير)فيروزآباد(آتشكده

بخش(، دشتك)بخش كامفيروز مرودشت(، جيدرزار)بخش سده اقليد(، تنگ براق)ممسني

س(، ده كهنه)درودزن مرودشت ،)بخش جره باالده كازرون(، سرمشهد)پيدانبخش مركزي

بخش(، قنات ابراهيم)بخش مركزي شيراز(، قالت)بخش مركزي خرم بيد(قصر يعقوب

، كاريان)بخش سروستان شيراز(، مهارلو)بخش مركزي سپيدان(، مارگون)سرچهان بوانات

(بخش سروستان شيراز(و كوهنجان) بخش جويم الرستان( و) گردشگري ميراث فرهنگي

).2ص،1385،استان فارس

 گردشگري عشايري فارس)ج

و هوا، وجود ظرفيت آب و جاذبه استان فارس به دليل داشتن تنوع هاي متنوع محيطي ها

ي پراكنش عشاير در محدوده. اندازهاي زيباي جغرافيايي، مركز ثقل عشاير ايران استو چشم

د استان ويژگي و درياچههاي جغرافيايي اعم از كوه، هاي هاي مسير، جاذبه شت، دره، رودخانه

هاي اكوتوريستي، در كنار فرهنگ اين مجموعه زيبايي. طبيعي فراواني را به وجود آورده است

و رسوم غني عشاير، جذابيت هاي گردشگري قلمرو عشاير استان را دو چندانو آداب

از عشاير استان به دليل شيوه. است كرده و هنريي زندگي متاثر عوامل طبيعي، موجد فرهنگ

و هر بيننده شده كه با زندگي ايلي پيوند خورده مياند و فعال. نمايداي را مجذوب سازي توجه

به يكي از كانونگردشگري عشايري مي هاي بزرگ گردشگري در كشور، تواند اين استان را

و گردشگران را به سوي خود بكشا و حتي جهان تبديل نمايد ميمنطقه كه در نتيجه به ند تواند

و توسعه فرهنگي اين قشر محروم از استان بيانجامد-بهبود وضعيت اقتصادي عالوه. اجتماعي
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و اشتغال با بر ايجاد درآمد زايي، باعث ارتقاء سطح فرهنگي، استحكام پيوندهاي اجتماعي

شد ويژگي ص83، اكبريوقرخلو(هاي متنوع خواهد ،568.(

پ كانون  يشنهادي ژئوپارك در استان فارسهاي

زمين شناسي، ژئومورفولوژي، باستان شناسي(اي است كه از نظر علمي ژئوپارك محدوده

كه براي اولين)و فرهنگي و در واقع نوعي ساختار حفاظتي مديريتي است جايگاه مهمي دارد

و اهداف عمده آن، آموزش عموم 1999بار توسط يونسكو در سال  مردم در زمينه پيشنهاد شد

و ابزاري براي  و فرهنگي، حفاظت از ميراث زمين شناسي علوم زمين شناختي، آثار تاريخي

ص1386،حسين زاده(باشد دست يابي به توسعه پايدار مي ،24.(

به دنبال انتخاب مكان و واحد تحت همانطور كه قبال بيان شد، ژئوتوريسم هاي شاخص

كه در برگير هاي طبيعي، تاريخي، اي از جاذبهي در هم تنيده نده مجموعهعنوان ژئوپارك است

كه در ادامه پس از بررسي نقشه و عشايري باشد و فرهنگي، روستايي هاي زمين شناسي

و بررسي جاذبه و غيره مكان ژئوتوريسم استان مي هاي طبيعي :گردند هاي پيشنهادي زير معرفي

 شهرستان مرودشت

 اين كانون به نام كانون تفريحي تخت): تخت جمشيدكانون( موقعيت كانون اول

. كيلومتري شمال شهر مرودشت قرار دارد10جمشيد، در فاصله

 داليل انتخاب اين كانون

و جهان در اين قسمت قرارگيري مهم-1 ميراث جهاني تخت(ترين آثار تاريخي ايران

،)جمشيد

ف-2 و نقش رستم در اين قسمت با  اصله اندك از تخت جمشيد، قرارگيري نقش رجب

در-3  كيلومتري شمال تخت جمشيد،5 قرارگيري شهر استخر
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ها، رودخانه سيوند، تنگ خوش در نزديكي شهر ها، چشمه وجود مزارع سر سبز، باغ-4

 سيوند، بخصوص در منطقه پوزه سيوند،

و آسفالته شيراز-5  اصفهان،- مجاورت با جاده اصلي

،)تل جري، تپه علي آباد، تل موشكي(ها تاريخي وجود تپه-6

 كيلومتري شمال غرب 120، حدود) درودزن-دشت كامفيروز(:موقعيت كانون دوم

.شهرستان مرودشت

 داليل انتخاب كانون

و هواي-2) تنگ بستانك( منطقه تفريحگاهي بسيار زيباي بهشت گمشده-1 آب  وجود

س-3معتدل در فصل تابستان كر-4بز وجود مناطق بسيار سر و مسير رودخانه -5 سرچشمه

به عنوان-7 مسير مارپيچي رودخانه كر در اين قسمت-6مزارع شاليزار  وجود سد درودزن

و برفگير جهت فعاليت-8يك منطقه تفريحي توريستي -9هاي كوهنوردي ارتفاعات مرتفع

و جيدرزار به عنوان روستاهاي هدف گردشگري ).3 شمارهنقشه(وجود روستاهاي دشتك

 شهرستان فيروزآباد

به اسم كانون توريستي):كانون تنگاب(موقعيت كانون اول كه  تفريحي- اين كانون

در5تنگاب ناميده شده، در و  كيلومتري شهر شيراز واقع شده90 كيلومتري شهر فيروزآباد

.است

 داليل انتخاب كانون

و تنگاب وجود تاقديس-2 وجود آثار تاريخي كاخ اردشير-1  وجود رودخانه-3پودنو

و تامين آب كافي براي ورزش و فعاليت تنگاب و همينطور نيازهاي آبي ها -4هاي آبي

و همچنين مجاورت با جاده شيراز-مجاورت با جاده ترانزيتي شيراز -5 عسلويه– فيروزآباد
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و همچ10وجود قلعه دختر با فاصله حدود و نقوش برجسته تنگاب و شهر كيلومتري نين منار

بي نور با فاصله وجود مكان زيارتي امامزاده-6قديم با فاصله اندك  بي و بي حور بي هاي

و روستاي هدف گردشگري-7 كيلومتري از اين كانون30حدود   وجود چشمه آتشكده

آب لوله كشي- وجود شبكه برق رساني-8آتشكده و هاي وجود يكي از قطب-9 تلفن

ص1383،مغاني( فاصله اندك از اين مكان عشايري كشور در ،127.(

و در فاصله):كانون خرقه(موقعيت كانون دوم 20 اين كانون در كنار تنگ خرقه

و در جاده فيروزآباد . فراشبند قرار دارد- كيلومتري فيروزآباد

 داليل انتخاب اين كانون

و چشم-1 بي وجود مناظر طبيعي  وجود رودخانه خرقه-2نظير تنگ خرقه اندازي زيبا

به-5آب كافي، وجود شبكه برق رساني، تلفن-4) داوود( وجود امامزاده خرقه-3  نزديكي

ص1383،مغاني( فراشبند-جاده فيروزآباد ،128.(

و) موك- پودنو-داالن(عالوه بر اين دو كانون وجود منطقه حفاظت شده ، دشت موك

چش(چشمه زنجيران، چشمه حنيفقان و چشمه)مهچهل ي، تنگ هايقر، گنبد نمكي كنار سياه

و عميق آن، چشمه فرهاد، برم فرهاد، دشت باچون، تاقديس گروم، تنگ كارزين، دره وسيع

و باغات آن، مسير راه فيروزآباد، قير، مسير رودخانه قره آغاج، مسير دوتوترك، شهر ميمند

ت هاي بسيار باال در زمينه مطالعات وانمنديجنوبي رودخانه فيروزآباد از مناطق بسيار جذاب با

ص(تواند به حساب آيد ژئوتوريسمي استان مي و همكاران، (1حسيني ).3شماره نقشه)

 شهرستان كازرون

در: موقعيت كانون ساسان در23اين كانون  كيلومتري12 كيلومتري شهر كازرون

و در . كيلومتري شهر شيراز قرار دارد130چنارشاهيجان
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 داليل انتخاب اين مكان

 وجود نقوش برجسته تنگ چوگان-3 وجود رودخانه شاپور-2 وجود تنگ چوگان-1

و قلعه دختر-4 و مجسمه شاپور در فاصله-5 شهر بيشابور -6 كيلومتري4 غار شاپور

هاي هاي منطقه با پوشش گياهي جنگلي انبوه، عالوه بر تعديل هوا، براي ورزش تاقديس

در-8.و غارنوردي مناسب استكوهنوردي  -8 كيلومتري كازرون14 وجود درياچه پريشان

و مطبوع و هواي لطيف و آذرماه بويژه در ماه(آب و آبان ).هاي اسفند تا ارديبهشت

و انبوه، باغ عالوه بر اين كانون، وجود نخلستان هاي مركبات در بخش شاپور هاي متراكم

و بوم قناتبويژه پرتقال تنگ چوگان، وجود  و تاريخ اين مرز هاي نشأت گرفته از فرهنگ

ص1376،منصوري( ، منطقه حفاظت شده ارژن، پريشان، مسير دشت ارژن به كازرون)245،

و دختر كتل-راه قديم( ،) ابوالحيات- دشت ارژن(زارهاي راه، دشت برم، بلوط)هاي پيرزن

ب و دشت و چنارشايجان و گالشكمسير تنگ ابوالحيات به نودان در نرگس- رم زار فامور

،)هاي جالب توجه كوهستاني آبادي(هاي سمغون، دوسيرون، دوون شمال شرق پريشان، آبادي

هاي باالي اين شهرستان جهت روستاي هدف گردشگري سرمشهد، همه حكايت از توانمندي

مي برنامه و همكاران(باشند ريزي ژئوتوريسم در استان ص1381،حسيني ،190) نقشه)

).3شماره

 شهرستان پاسارگاد

و تنگ بالغي-2 وجود مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد-1 و هواي معتدل-3 دره  آب

 دشت بسيار-7 تنگ اهللا اكبر-6هاي متعدد از جمله ابوالمهدي چشمه-5 رودخانه سيوند-4

و سرسبز سعادت شهر همراه با مسير مارپيچي رودخانه سيوند در اي -8ن دشت حاصلخيز

و علي وجود باغ و زيباي قصرالدشت  تفرجگاه-9آباد كمين در اين منطقه هاي سرسبز

هاي اين منطقه جهت مطالعات آثار تاريخي كاروانسراي قوام همه از توانمندي-10سرپنيران

ص1385،زينليان(ژئوتوريسمي است  ).3نقشه شماره()116-114،
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 ژئوتوريسم پايدار

و نكات موجود در تعريف ژئوتوريسم حفاظت از منابع طبيعي، ارتقاء يكي از اهداف

و بهبود كيفيت زندگي جوامع محلي است به. منابع گردشگري، رفاه راهبرد كلي براي رسيدن

به گردشگري پايدار  ژئوتوريسم. است) ژئوتوريسم پايدار(اين اهداف در استان فارس توجه

به عنوان فلسفه پايدار مي  براي پاسخگويي به نتايج، كه در توسعه پايدار ريشه دارداي تواند

و نتايج مطرح به كار آيد عملي نيازها در برابر آثار منفي صنعت گردشگري در نواحي مقصد

به همراه خواهد داشت .شده در باال را در سطح استان

 راهبردهاي توسعه ژئوتوريسم پايدار-3

ا-1 شكل توسعه ژئوتوريسم پايدار در اين ستان بايد بر پايه گردشگري مبتني بر جامعه

و. گيرد و توسعه و مشاركت جامعه در فرايند برنامه ريزي در اين رويكرد به گردشگري

كه فايده پيشبرد طرح با.هايي براي اجتماعات محلي ايجاد كنند هاي ژئوتوريسم پرداخته شود

مياين رويكرد منافع توسعه گردشگري براي ساكنان محلي به تضمين و اين منافع شود

مي حداكثر مي و باعث بهبود كيفيت جوامع محلي مي. شود رسد و گردشگري بهتر پذيرفته شود

مي مشاركت در حفظ منافع افزايش مي و ملي و باعث بهبود حس هويت محلي شود يابد

ص1383،سقايي( در).36، كه توسعه صنعت گردشگري  مقياس بايد به اين نكته توجه داشت

تر، در مقايسه با صنعت گردشگري در مقياس وسيع به طور مستقيم سود بيشتري كوچك

.كند نصيب جوامع مي

 ايجاد تنوع در بازار گردشگري، شناسايي بازارهاي بالقوه بخصوص در كشورهاي-2

و پويايي خود را كه بتواند تداوم به طوري  در توسعه يافته، جلوگيري از فصلي بودن اين بازار

و ماه كليه فصل به هاي و هم و از اين طريق هم موجبات سوددهي بيشتر هاي سال حفظ نموده

و زيرساخت و كيفيت بهتر تسهيالت پي داشته باشد تبع توسعه ،كزازي(هاي گردشگري را در

ص1385 ،7.(
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و ها از جمله راه ايجاد زير ساخت-3 و نواحي شهري هاي آسفالته بين مناطق گردشگري

و  و تسهيالت گردشگري در زمينه ساختمان، هتل روستايي، توسعه ارتباطات، ايجاد تاسيسات

و سكونتگاه فضاسازي محيط، ايجاد شهرك هاي ارزان قيمت، تبليغات تهيه، هاي گردشگري

و آموزش راهنمايان توزيع انواع نقشه و ايجاد تورهاي تخصصي ها، بروشورهاي گردشگري

و نظير اي . نها دانستاين تورها
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 نتيجه گيري

و برنامه و استان بايد بر پايه اهداف در مطالعه ريزي ژئوتوريسمي در سطح هر منطقه

و محتواي ژئوتوريسم شكل گيرد .موجود در تعريف

و تعدد(ها نگرش كلي اين نوع از گردشگري به جاذبه: هدف اول يعني وجود، تنوع

ج هاي زمين جاذبه و فرهنگي هاي طبيعي، جاذبه اذبهشناسي، ژئومورفولوژي، -هاي تاريخي

و عشايري در سطح يك منطقه ).روستايي

و كامل استان فارس از لحاظ جاذبه هاي پديده-شناسي هاي زمين پس از بررسي جامع

ها، دشت(هاي طبيعي ديگر جاذبه) ها، غارها، گنبدهاي نمكي ها، تنگ تاقديس(رفولوژيوژئوم

و چشمهها، آبشارها درياچه به تفكيك شهرستانو جاذبه)ها، رودها و فرهنگي هاي تاريخي

و جاذبه كه اين هدف در استان فارس كامال قابل هاي روستايي عشايري اين نتيجه حاصل شد

هاي ذكر شده هاي بسيار قابل توجه در زمينه جاذبه تحقق است، چرا كه استان فارس با قابليت

ميدر باال در حقيقت نگين انگش به جرأت و توان گفت استان فارس تري ايران زمين است

كه به يكي از كانون و توانايي آن را دارد در ايراني كوچك است هاي مهم ژئوتوريسمي كشور

و خارجي تبديل شود .سطح داخلي

و واحد تحت عنوان ژئوپارك در سطح استان تعيين مكان: هدف دوم در: هايي شاخص

و تهيه نقشه ژئوتوريسم استان بررسياين قسمت با توجه به هاي انجام گرفته در قسمت اول

زمين شناسي، ژئومورفولوژي،(ها اي از كليه جاذبه هايي كه مجموعه در هم تنيده فارس، مكان

و عشايري و فرهنگي، روستايي مي) تاريخي ترين نواحي براي دهند، از مناسب را تشكيل

در ژئوتوريسم به حساب مي كه  ادامه چند كانون پيشنهادي در سطح استان مشخص آيند

.گرديد

 توجه اين نوع گردشگري به حفاظت از منابع طبيعي، ارتقاء منابع:هدف سوم

و بهبود كيفيت زندگي جوامع محلي .ست گردشگري، رفاه
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به راهبردهاي گردشگري پايدار در سطح استان است كه به اين هدف توجه براي رسيدن

.به اين مقوله نيز پرداخته شده استدر اين مقاله 
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