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  ژئوتوریسم )زمین گردشگری( روستایی: مفاهیم و شبکه های جهانی
 

 

 چکیده :

امروزه گرم شدن زمین و بحرانهای اقتصادی جهان از یک سو و مهاجرت روستاییان و معضل بیکاری در مناطق کوچک از سوی 

ری در چه شاخه نوینی از گردشگری باید سرمایه گذا ۱۲دیگر در بازار گردشگری سواالتی را مطرح کرده است: اینکه در قرن 

باشد؟ و چه مقاصد گردشگری برای گردشگران جذاب است، و در عین حال آیا رونق اقتصادی را برای تجارت های کوچک و فقر 

 "ژئوتوریسم روستایی"زدایی را برای روستاییان به دنبال دارد؟ این مقاله سعی بر آن دارد که به معرفی شاخه جدید گردشگری 

دازد. به عالوه این مطالعه با تاکید بر ژئوروستاها به عنوان مقاصد گردشگری به شکل  ژئوتوریسم، اهمیت فعالیت شبکه ای در این بپر

 قلمروها را توضیح می دهد . در این پژوهش نویسندگان با تاکید براستراتژی های بکار رفته در تعدادی از روستاهای سنگی و 

د ، چرا که ارند که ژئوتوریسم را به عنوان ابزاری جهت توسعه روستایی و رفاه مردم محلی معرفی کننصخره ای جهان  سعی برآن د

استراتژیهای جهانی و تبادل اطالعات و تجارب از طریق فعالیت شبکه ای در گردشگری روستایی راهی  است برای  بومی سازی 

 فقرزدایی و توسعه روستاها.   

 

 که ای، گردشگری روستایی، ژئوپارک، ژئوتوریسم، ژئو روستافعالیت شب :كليد واژه ها

 
Rural Geotourism: Concepts and Global Networks  

  

 

Abstract: 
 

Nowadays global warming and global financial crisis on one hand and migration and unemployment in rural areas on 

the other hand have arisen in tourism marketing the questions: What kind of investments and new tourism 

products are required for 21st Century? And which destinations will be attractive for tourists and can develop small 

businesses as a tool for poverty alleviation as well. In this paper we present a new niche market in tourism " Rural 

Geotourism" as a tool for rural development. Moreover, this study with emphasis on the geo-villages, as new rural 

geotourism destinations, discusses the benefit of development of network activity for promoting local economy and 

small and medium-sized enterprises activities in these territories. In addition, this study, tries to introduce the 

strategies applied in geo-villages around the world to illustrate geotourism as tool for rural development and well-

being of local communities. Lastly it can be conclude that localization of the global strategies, knowledge transfer, 

and exchange of knowledge and experiences through networks can be a new gateway for rural development and 

poverty alleviation.  
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 مقدمه :

صنعت گردشگری نیز مانند سایر صنایع با چالش های بسیاری در زمینه پیاده سازی اصول پایداری روبرو است و به منظور غالب شدن بر 

واژه گردشگری پایدار منشاء گرفته از مفهوم توسعه صاد سبز تبدیل شود. ری به یک اقتاین چالش ها تالش دارد که با رعایت اصول پایدا

پایدار است وآن شکلی از تکامل  می باشد که نیازهای نسل حاضر  و میزبانان را برطرف می کند بدون آنکه آسیبی به نیازهای نسل آینده 

. ظهور مفهوم گردشگری پایدار در سال )7002مکاران، توسط براندت لند ارائه شد )بیتون و ه ۲۸۹۱وارد کند. این تعریف در سال 

ظهور شاخه هایی از گردشگری مانند ؛ گردشگری و  نشان میدهد که گردشگری،  صنعتی است یپیشتاز برای توسعه اقتصاد سبز ۲۸۹۱

 روستایی، اکوتوریسم، و در دهه اخیر ژئوتوریسم  گواه این مطلب میباشد. 

میراث طبیعی پتانسیل باالیی برای جذب گردشگر دارند، در این میان این وظیفه زمین شناسان و جغرافی  میراث زمین شناسی مانند سایر

و دانش خود را در اختیار کارشناسان گردشگری قرار آنها بپردازند  دانان است که به فهرست بندی جاذبه های زمین شناسی و حفاظت

ن یک محصول گردشگری وارد بازار کرده و فعالیت های هم پیوند با آنها را معرفی کنند. دهند تا آنها جاذبه های  زمین شناسی را به عنوا

، ابتکار و  (7007ایبانز پاالسیوس و همکاران، برای توسعه ژئوتوریسم الزم است که میراث زمین شناسی با اهداف آموزشی، اقتصادی)

که ژئوتوریسم شاخه ای جدید از گردشگری است که تاکید بیان داشت  ۱۰۰۲در سال  نوآوری و فعالیت شبکه ای همپیوند گردد. هوزه

یسم که زیر چتر گردشگری آن بر زمین شناسی میباشد ولی این شاخه جدید با سرعت زیادی رو به رشد است. یکی از شاخه های  ژئوتور

 است.  "ژئوتوریسم روستایی  "روستایی شکل گرفته 

توسعه ژئوتوریسم روستایی به ویژه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه نه تنها میتواند یک استراتژی برای رونق اقتصاد سبز باشد، 

تاکنون از گردشگری روستایی دانش محور  ایراناز می کند. در بلکه دریچه ای را به سوی جهانی سازی علوم زمین و تبادل اطالعات ب

و میراثهای زمین شناسی و  زمینآنگونه که باید به عنوان یک وسیله جهت رفع مشکالت روستاییان، رونق اقتصاد محلی و یا حفاظت از 

دون آن هم ب -و...  کندوان، ابیانه، ماسولهژئومورفولوژی  استفاده نشده و تنها گردشگری روستایی در تعداد معدودی از روستاها مانند 

توسعه بخش میراث ساله  70رونق داشته است.از آنجایی که یکی از اهداف کیفی سند چشم انداز –تاکید خاص بر میراث زمین شناسی 

تعیین و ایجاد مناطق نمونه گردشگری در بخش گردشگری است و  ایجاد اشتغال و درآمد ارزی( 0101-0831) فرهنگی وگردشگری

نامه های آتی این سند است، این مقاله بر معرفی یک  نیچه مارکت در گردشگری به نام  ژئوتوریسم از بر در استانهای مختلف کشور

( بررسی سرمایه ۱( معرفی ویژگیهای ژئوتوریسم روستایی ۲روستایی تاکید دارد. به عالوه این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال میکند : 

 م روستایی در ژئوروستاها  گذاری ها و استراتژی های مفید برای رونق ژئوتوریس

 

 :روش تحقیقبحث و 
ژئوتوریسم برای جذب گردشگر بیشتر نیاز به استراتژیهای ابتکاری دارد و در نتیجه ژئوتوریسم را به عنوان موفق ترین تجارت در مناطق 

پ است که بین کشورهای . کنس تنس منطقه ای در کوههای آل( ۱۰۰۸)جرنر و همکاران ،  روستائی منطقه کنس تنس معرفی کردند

ها فاکتور کلیدی در توسعه ژئوتوریسم هستند چرا که آنها ژئوپارکالزم به ذکر است که  آلمان،سوئیس و اتریش قرار گرفته است.
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همچنین ژئوتوریسم با آموزش مردم بومی درصدد حفظ چشم اندازهای  ژئوتوریسم را ابزار سودآوری برای رشد اقتصاد محلی می دانند،

ها و ژئوتوریسم وجود دارد به گونه ای که توسعه ژئوتوریسم یعی موجود در قلمرو ژئوپارک است. یک رابطه نزدیکی بین ژئوپارکطب

 اند و ژئوپارکها نیزها به عنوان پیشتاز در پیاده سازی اهداف ژئوتوریسم شناخته شدهیکی از اهداف ژئوپارکهاست و امروزه ژئوپارک

اند و بدین های خود قراردادهپایدار بر تهیه نقشه های راهنمای ژئوتوریستی تأکید دارند و آن را در رأس برنامه همانند کمسیون توسعه

ها در مناطق بومی یک منطقه می پردازند، از آنجایی که اکثر ژئوپارک -های زمین شناسی و ارزشهای فرهنگی گونه به معرفی پدیده

همانگونه که روشن است روستاها اولین  ژئوتوریسم حرکت نوینی به سمت توسعه روستائی است، توان گفتاند میروستائی واقع شده

مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می شوند و از چند سده اخیر با رشد پر شتاب صنعت و فناوری در جهان و پدیده جهانی 

یی که عمومًا روستائیان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری شدن،عقب ماندگی مناطق روستائی بیشتر عیان گردیده است . ازآنجا

هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار می باشند، اقشار روستائی فقیرتر و آسیب پذیرتر محسوب می شوند که گاه منجر به 

اند و آداب و رسوم سنتی خود را حفظ کردهمهاجرت آنان به سمت شهرها می شود و این در حالی است که روستائیان بیشتر از شهرنشینان 

 از لحاظ فرهنگی غنی تر از شهرنشینانند.

در گذشته بعضی مدیران و سیاست گذاران امر توسعه، صرفاً بر توسعه کشاورزی متمرکز می شدند که امروز نتایج نشان داده است که 

ت که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه جانبه ای استوسعه روستائی صرفاً از این طریق محقق نمی شود روستا جامعه

گردد( و ثانیًا توسعه می باشد چرا که فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستائیان نمی شود و بیشتر عاید زمین داران،)مالکان بزرگ می

ل روستائیان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت را به کشاورزی صنعتی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می شود و این خود کاهش اشتغا

را ابداع کردند که یک استراتژی  (Agritourism)مسئوالن و پژوهشگران به دنبال حل این مشکل، گردشگری کشاورزی  ؛دنبال دارد

اعث رونق اقتصاد محلی می مشارکت مردمی بود و از این دیدگاه مردم همه با هم وسیله توسعه بودند و جذب گردشگران به این مناطق ب

در دهه اخیر  شد. ولی در این میان نقش آن دسته از روستاهائی که کشاورزی در آن رونق چندانی ندارد نادیده گرفته شده است.

توریسم به ویژه ی دیگر طبیعت گردی دارد ،امروزه توسعه ژئوها و نواقص موجود در شاخه هاژئوتوریسم سعی در کمرنگ کردن کمبود

مناطق روستایی باعث ایجاد اشتغال پاره وقت و حتی تمام وقت و یا درآمد تکمیلی غیر کشاورزی برای روستائیان شده است ) ترابی  در

(. گردشگری صنعتی پویا و رقابتی است که با توجه به شرایط جهانی و نیاز بازار شکل های جدید آن در 1122فارسانی و همکاران، 

برای مثال شکل های مختلفی از گردشگری روستایی در مناطق مختلف رونق پیدا کرده   ).1112تا و بوهالیس، آینده ظهور میکند ) کوش

است. در آلمان و اتریش گذراندن تعطیالت در مزارع کشاورزی روستاها اهمیت بسزای دارد، این در حالی است که در فرانسه استراحت 

سکونت در خانه های  دوم و یا ویالیی  (. 2991دی،  -سی-ای–ری روستایی است ) اودر کلبه های روستایی از مولفه های مهم گردشگ

(. برای مثال اجاره و فروش خانه های ویالیی 2991دی،  -سی-ای–در مناطق روستایی شکل دیگری از گردشگری روستایی است  ) او

به  ال خوبی از توسعه این شاخه از گردشگری است. ( در کشور پرتغال مثPóvoa Dãoگرانیتی باز سازی شده در روستای پوا داون )

( در یونان به گردشگران این اجازه را میدهد که زندگی  در خانه های محلی ساخته Bali Stone Villageعالوه روستای سنگی بالی) 

مطرح شده که در  (  (Farm Tourism در ایران نیز به تازگی ابتکاراتی تحت عنوان گردشگری مزرعه شده از سنگ را تجربه کنند.
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نقاطی از استان های گلستان و فارس گردشگران با سفر و اقامت در مناطق روستایی و در واقع در مزرعه، عمال و از نزدیک امور 

کشاورزی، باغداری و دامپروی را تجربه نموده و ضمن همکاری با کارگران مزرعه، محیطی متفاوت را لمس می کنند.ژئوتوریسم هم 

(  2سایر شاخه های گردشگری، پویا است. امروزه تعداد زیادی موضوعات پژوهشی برای رونق ژئوتوریسم مطرح شده است ) طرح مانند 

(، ژئوتوریسم شهری  که به وسیله نشنال جئوگرافی مطرح شده است ) موفت و 1121مانند : ژئوتوریسم زیرزمینی ) گاروفان و گونی، 

شاخه معرفی کرده است که عبارتند از : ژئوتوریسم  ۱برای ژئوتوریسم   ۱۰۰۸ی صدری در سال (، حاج علیلو و نکوی1112مودی، 

ماجراجویی و ورزشی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی، رخنمونهای جاده ای و  بناهای صخره ای و دست کند، معدنکاری، فسیل های 

بندی در واقع نوعی گردشگری موضوعی در ژئوتوریسم نامیده میشود. انسانی و ژئوتوریسم اکتشافی. الزم به ذکر است که این نوع تقسیم 

  ۲۸۸۱یکی از شکلهای ژئوتوریسم که اخیرا زیر چتر گردشگری روستایی شکل گرفته است ژئوتوریسم روستایی است. الن در سال 

 اجرا اظهار داشت که گردشگری روستایی نوعی از گردشگری است که اصوال در حومه شهرها و در روستاها

(. جوامع 2991دی،  -سی-ای–نفر در هر کیلومتر مربع باشد ) او ۲۵۰می شود. به عالوه در این مناطق پراکنش جمعیت باید در حدود  

نفر را در بر میگیرند. الزم به ذکر است که تعریف روستا در کشورهای مختلف  ۲۰،۰۰۰روستایی کوچک هستند و جمعیتی کمتر از 

بیان داشت که گردشگری روستایی شکلی از گردشگری در مناطق روستایی است که در نهایت   ۲۸۸۱سال متفاوت است. الن در 

کارآفرینی در مقیاس کوچک و رونق کسب و کار های کوچک محلی را به دنبال دارد، در عین حال منجر به حفاظت از چشم اندازهای 

یی که ژئوتوریسم روستایی هم مناطق روستایی را در بر میگیرد از محلی و مولفه های فرهنگی می شود. پس می توان گفت از آنجا

تعریف باال و اصول ذکر شده استثنا نیست. ژئوتوریسم روستایی شکلی از طبیعت گردی است که در حومه شهرها و روستاهایی که جاذبه 

کرده است. در این روستا ها میراث زمین  های منحصر به فرد و یا چشم اندازهای زیبای زمین شناختی و ژئومورفولوژی دارند ظهور

)شکل  و کندوان( 2)شکل شناسی با زندگی روستایی و مولفه های فرهنگی در هم آمیخته شده است. روستای کاپادوکیا در ترکیه، میمند 

 ازالتی خوجیاشان ) چین(، روستای ب(1)شکل  و روستاهای شیستی در پرتغال در ایران، مونسانتو ) روستای بنا شده بر سنگ گرانیت ( (1

از آنجاییکه در ژئوروستاها جاذبه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی محصول گردشگری لهای خوبی از ژئوروستاها هستند. مثا (1)شکل 

هستند، می توان گفت توسعه ژئوتوریسم روستایی فرصتی است برای جذب گردشگران به روستاهایی که مزارع کشاورزی و چشم انداز 

گلی ندارند. به عالوه، ژئوتوریسم روستایی با به کار بردن ابتکار، استراتژیهای نوین، برندهای ژئوتوریسمی، لوگوهای ژئوتوریسمی جن

نشان دهنده ویژگی  2قادر است از کسب و کارهای کوچک روستایی حمایت کند و درامد تکمیلی برای بومیان به ارمغان آورد. جدول 

 .روستایی را از سایر شاخه های گردشگری متمایز می کند هایی است که ژئوتوریسم
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 : روستای میمند در کرمان، ایران ) عکس: علیرضا امری کاظمی(2شکل 

 
 

 (عکس: علیرضا امری کاظمی): روستای صخره ای کندوان، ایران 1شکل 
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 کاظمی(: روستای شیستی در آروکای پرتغال )عکس: علیرضا امری 1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : روستای بازالتی خوجیاشان در چین1شکل 

 (http://news.xinhuanet.com/english/photo/2012-04/10/c_131517690.htm: منبع  (
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 ( ۱۰۲۱م ) منبع : ترابی فارسانی : موضوعات پژوهشی برای ژئوتوریس 2طرح 

 

 روستایی ژئوتوریسم: ویژگیهای 2جدول 

 مشاهده ژئو سایت ها

ژئو ورزش : ورزش هایی که توپوگرافی زمین در آنها نقش بسزای دارد ماند صخره نوردی، الزم به ذکر است که این 

 ورزش ها با فعالیت های آموزشی در زمینه زمین شناسی ادغام می گردد 

 بیعت گردی دانش محور با تاکید بر علوم زمین مانند مشاهده میراث زمین شناسی، عکاسی از چشم انداز های زمین و... ط

 روستایی باعث رونق سایر شاخه های گردشگری از جمله اکوتوریسم و گردشگری ماجراجویانه می گردد  ژئوتوریسم

تاهای صخره ای، ژئورستورانها، ژئونانوایی ها  و هتلهای سنگی از اقامت و بازدید از خانه های سنگی، ژئوروستاها، روس

 جاذبه های ژئوتوریسم روستایی است

 سازی مانند برپایی ژئوجشنواره ها و جشنوارهای تولیدات زمین شناسی  دتاکید بر رویدادها و حتی رویدا

 ژئوتوریسمی منطقه و....ارائه تسهیالتی نظیر راهنمای گردشگری روستا در موبایل، ژئوتور، نقشه 
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 ادغام علوم زمین با مولفه های روستایی و محلی 

 گردشگری سالمت طبیعت محور : مانند گل درمانی، سنگ درمانی، نمک درمانی، آب درمانی و...

 

روس و مک شبکه اروپایی ژئوپارک ها در رونق ژئوتوریسم روستایی و تبادل اطالعات زمین محور در روستاها پیشتاز است )زو

 2991(. براساس تصمیمات گرفته شده در بخش علوم زمین شناسی یونسکو، در سال 1121؛ مک کیور و همکاران  1119کیور، 

شبکه  1111(. سپس در سال 1112ای جدید به نام ژئوپارک وارد علوم بین رشته ای شد)جونز، برای حفظ میراث زمین، واژه

با بیکاری و رشد فزاینده مهاجرت از روستاها و حفاظت از میراث زمین شناختی در چهار کشور اروپایی ژئوپارک ها به هدف مقابله 

 1112در پرتغال مرکز توسعه روستایی و منطقه ای در سال  (. 1111فرانسه، یونان، آلمان و اسپانیا احداث شد ) زوروس و مارتینی، 

که بنای آنها بر سنگ شیست گذاشته شده بود و سنگ روستای کشور 11از گردشگری را در یک پروژه توسعه روستایی با استفاده 

احداث شبکه های محلی گام نخست در پروژه مذکور .دگرگونی شیست اساس معماری روستاها را تشکیل می داد به اجرا درآورد

ه از سنگ شیست برای همه بود. بازسازی خانه ها و تغییر کاربری آنها به محل سکونت گردشگران، طراحی  یک لوگوی الهام گرفت

(، سازماندهی تورهای گردشگری و آموزش راهنمایان، طراحی تقویم گردشگری، و احداث مغازه شیستی برای 1روستاها ) طرح 

روستا بود ) آژانش توسعه  11عرضه محصوالت و تولیدات محلی از جمله استراتژیهای بکار رفته برای رونق اقتصاد محلی در این 

(. در این ژئو روستاها گردشگر به مشاهده چشم اندازهای شیستی می پردازد و با اقامت در خانه های سنگی  1112گردشگری، 

زندگی روستایی را تجربه میکند. همچنین گردشگر با مشاهده معماری بنا شده بر سنگ، اثر زمین شناسی را بر فرهنگ و سبک 

 دشگری در روستاهای شیستی پرتغال نوعی ژئوتوریسم روستایی است. زندگی روستاییان درک میکند. می توان گفت توسعه گر

 

 

 
..  
 

 : لوگوی طراحی شده برای روستاهای شیستی در کشور پرتغال2طرح 

 (/http://www.aldeiasdoxisto.pt منبع (
 

و روستاها، ژئوسایت ها، ژئوپارک ها، غارها و معادن، ژئوتوریست )زمین گردشگر( از میراث زمین شناختی مانند ژئبازدید کنندگان 

ژئوروستا به ویژه روستاهای سنگی مقاصد گردشگری جدیدی هستند برای کسانی که به علوم  (. ۱۰۰۹نامیده میشوند )رابینسون، 
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ن روستا های بسیاری است که معماری آن بر سنگ طبیعی به ویژه زمین شناسی شاخه سنگ شناسی و پترولوژی عالقه مندند. در جها

نهاده شده است و یا حتی خانه ها  در دل کوه ها واقع شده اند. فرایند های زمین شناسی چشم انداز های منحصر به فرد و زیبایی را 

امریکا از جمله در سراسر زمین ایجاد کرده اند. روستاهای گردشگری موجود در کوه های آلپ و صخره های موجود در قاره 

بازی هستند که  مقاصد ژئوتوریسمی شناخته شده در جهانند. امروزه با ظهور ژئوتوریسم میتوان گفت ژئو روستاها موزه های سر

تنها سنگ ها را لمس میکنند و از روستاها بازدید کنندگان نه ید کنندگان منتقل میکنند. در ژئوکودکان و بازدعلوم زمین را به 

ه میکنند بلکه کاربرد آنها را در معماری و فرهنگ می بینند. سنگها  و صخره ها  به عنوان اولین سالح انسان در برابر نزدیک مشاهد

اند که گام به سوی تمدن بردارد )دوران پارینه سنگی(. شناخته شده و به انسان کمک کرده  مشکالت و خطرات محیط زیست

گاههای انسان غارنشین بودند، همچنین در طول تاریخ سنگ الوهیت خاصی برای انسان  بنابراین، سنگها  و صخره ها  اولین سکونت

(. میتوان گفت که سنگ ها و صخره ها با مولفه  ۱۰۲۰داشته است و انواع گوناگون اعتقادات را ایجاد کرده است ) فدای تهرانی، 

در علم زمین شناسی سه گروه اصلی از سنگها وجود دارند ؛ سنگ های آذرین، سنگ های های فرهنگی به هم گره خورده اند. 

رسوبی و سنگ های دگرگونی، روستاهای بسیاری در سراسر جهان هستند که نماد این سنگ ها ) به ویژه سنگ های آذرین( 

 (5)شکل  تاهای شیستی و گرانیتی پرتغالهستند. روستای بازالتی خوجیاشان در چین سمبلی از سنگهای آذرین بیرونی است، روس

خانه  به ترتیب ( میباشد. در ژئوروستاهای صخره ای مانند کاپادوکیا، کندوان و میمند  (هم نماد سنگهای دگرگونی و آذرین درونی

ت را های دست کند، هتل های صخره ای، ژئو رستوران ها، از جاذبه های گردشگری روستا هستند که به گردشگران این فرص

میدهند که در مدت اقامت زندگی مانند دوران سنگی و غارنشینان را تجربه کنند. یکی از جذابیت های ویژه روستای کندوان در 

ایران، زندگی روستاییان در این خانه های صخره ای به صورت واقعی است. این خانه ها همانند خانه های معمولی دارای سیستم آب 

(. در واقع این خانه ها بصورت نمایشگاهی برای 2192دارای سند مالکیت رسمی هستند)امری کاظمی، و برق و فاضالب بوده و 

گردشگران نبوده و یک خانه واقعی هستند و گردشگر می تواند زندگی روزمره روستاییان را در میان یک پدیده کم نظیر زمین 

 شناختی شاهد باشد.
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 ی گرانیتی شمال پرتغال: هتل گرانیتی در یکی از روستاها5شکل 

 (Flintstones House Lures Tourists in Portugal  (منبع وب سایت : 

 فعاليت شبکه ای و ژئوتوریسم روستایی  

(. آموزش و تبادل اطالعات، رونق ۲۸۹۲افراد، اشیاء، یا رویداد ها است )کنوکه و کوکلینسکی، شبکه نوع خاصی از ارتباط بین 

(. ۱۰۰۱و موریسون و همکاران،  ۱۰۰۰تشکیل انجمن های تخصصی از جمله مزایای شبکه هستند ) لینچ، فعالیت های تجاری و 

شبکه ها نه تنها تبادل اطالعات را آسان میکنند، بلکه به دنبال حمایت کسب و کارهای کوچک و رونق اقتصاد محلی  می باشند.  

(. شبکه ها در مناطق ۲۸۸۵در توسعه روستایی است )لوه و همکاران، ارتباط بین مناطق و گسترش فعالیت شبکه ای فاکتور مهمی 

بیان داشت  ۱۰۰۰(. مردوچ در سال ۲۸۸۹سطح محلی افزایش داده اند )دای، فعالیت های اقتصادی پایدار را درروستایی والس بریتانیا 

صتهای خارج از روستا ارتباط برقرار که شبکه ها الگوی جدیدی از توسعه روستایی هستند که بین مشکالت داخلی روستا و فر

شبکه ها را عامل رونق کسب و کارهای کوچک در دنیای رقابتی گردشگری خواندند. در  ۱۰۰۵میکنند.  نولی و همکاران در سال 

است. به تعداد بیشماری از کشور های اروپایی و استرالیا پروژه های پایلوت شبکه برای رشد و مدیریت ابتکار و نوآوری پیاده شده 

ویژه استرالیا گسترش فعالیت شبکه ای در روستاها را راهبردی  برای فائق آمدن بر چالش های اجتماعی، اقتصادی و محیطی روستا 

؛ رشد شبکه ها در روستا  ۱۰۰۵(.  بر اساس پژوهش های انجام شده توسط لی و همکاران در سال ۱۰۰۲میداند )سوبلس و همکاران، 

دربازه زمان طوالنی سودهای بسیاری به دنبال داشته  -ایتالیا، نوروژ، اسکاتلند، فنالند، ایرلند، و سوئد –ی های شش کشور اروپای

( معتقدند که شبکه ها فرصتهایی را برای آموزش و توسعه روستایی خلق میکنند. پروژه ایجاد شبکه  ۱۰۰۵است. حای و همکاران ) 

 ۱۱به وسیله مرکز توسعه منطقه ای در  ۱۰۰۲این موضوع است. این پروژه در سال  برای رونق روستاهای شیستی در پرتغال گواه

روستای شیستی به هدف توسعه روستایی و رونق گردشگری در پرتغال آغاز شد ؛ و در نهایت رونق اقتصاد محلی و گردشگری 

رقابت و ابتکار را افزایش داده و جهانی بیان داشت که در گردشگری شبکه ها  ۱۰۰۹پایدار را به دنبال داشت. کارلوش در سال 

طی پژوهش انجام شده، استفاده از فعالیت شبکه ای در روستا های مرکزی  ۱۰۰۲شدن را آسان میکنند. بردا و همکاران در سال 

ای پرتغال را پارامتر مهمی برای رونق کسب و کار های کوچک گردشگری قلمداد کردند.   الزم به ذکر است که تعدای شبکه 

(؛ شبکه بین المللی  توریسم روستایی 1112( ) داوسون، GENشبکه جهانی اکو روستاها ) –رسمی در جهان احداث شده است 

(RTI-TN)  (؛ شبکه اروپایی روستاهای مقصد گردشگریGenuineland )–  که با سازمان دهی برنامه هایی مانند برگزاری

تربیت راهنمایان گردشگری و توسعه اکوتوریسم و گردشگری روستایی سعی در کارگاه های آموزشی، کنفرانس، اجرای پروژه، 

با توجه به تاریخچه ذکر شده و پروژه های  .رونق اقتصاد محلی، پیاده سازی اصول گردشگری پایدار و افزایش رفاه بومیان دارند 

و درگیر کردن روستاییان در آن فاکتور  انجام شده در اقصی نقاط جهان میتوان گفت که احداث شبکه های رسمی و غیر رسمی

رونق اقتصاد محلی، گسترش منظور حفاظت از میراث های زمین، مهمی برای توسعه روستایی هستند. در دهه اخیر نیز  به 
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و  ژئوتوریسم،  عمومی  کردن علوم زمین، تبادل اطالعات و  انتقال اطالعات از سطح کارشناسی به عموم، شبکه های جهانی، آسیای

اروپایی ژئوپارک ها احداث شدند. از آنجایی که اکثر ژئوپارک های ثبت شده در شبکه جهانی در مناطق روستایی واقع شده اند ؛ 

احداث ژئوپارک ها و گسترش ژئوتوریسم الگوی جدیدی از توسعه روستایی است. طبق نظر یونسکو برای اینکه یک منطقه به 

( منطقه باید به اندازه ای بزرگ باشد که رونق اقتصاد محلی را به ۲عیار های زیر را در نظر گیرد: عنوان ژئوپارک شناخته شود باید م

( تشویق و درگیر کردن مردم بومی ۱دنبال داشته و چندین جاذبه منحصر به فرد فرهنگی، طبیعی و زمین شناسی را در بر گرفته باشد، 

 ( گسترش فعالیت شبکه ای.  ۲( حفاظت،  ۵( آموزش،  ۱تصادی، ( رونق اق ۲در مدیریت و اجرای طرح های منطقه،  

الزم به ذکر است که در جهان، ژئو سایت ها و ژئو روستاهای زیادی هستند که در محدوده ژئو پارک ها قرار ندارند و آنقدر بزرگ 

فرد و زیبا هستند و پتانسیل باالیی  هم نیستند که خود به ژئوپارک تبدیل شوند ولی دربرگیرنده میراث های زمین شناسی منحصر به

( Geo-Villages Network (GVN)برای رونق ژئوتوریسم روستایی دارند. بنابراین میتوان گفت احداث شبکه ژئوروستاها )

زیر چتر حمایتی شبکه ملی ژئوپارک ها و یا سازمان زمین شناسی هر کشور فاکتور کلیدی است برای رونق ژئوتوریسم و 

نش محور در آن کشور. شبکه ژئوروستاها فرصتی است برای تبادل گردشگر در روستاهای مقصد ژئوتوریسم.  به گردشگری دا

ها به منظور تربیت راهنمایان ژئوتوریسم  NGOعالوه احداث شبکه ژئوروستا ها راهی است برای فعالیت های داوطلبانه و گسترش 

آموزان در روستاها.  شبکه ژئوروستاها نه  تنها پایگاه داده ای است برای  و برگزاری کارگاه های آموزشی برای کودکان و دانش

توریسمی به دوست داران زمین بلکه وظیفه تهیه و تنظیم تسهیالت گردشگری روستایی را به منظور انتقال دانش اهای ژئومعرفی روست

روستا، سازماندهی ژئوتورها، تهیه نقشه ژوتوریسمی روستا زمین بعهده دارد، تسهیالتی مانند : احداث تابلو های تفسیری و راهنما در 

توریسمی در هر کشور و مدیریت صحیح آن دریچه ای است به سوی که احداث شبکه روستاهای ژئوو... در پایان می توان گفت 

  فقرزدایی از روستاها، کاهش نرخ مهاجرت و عمومی سازی علوم زمین.

 نتیجه گیری :
 

تایی به عنوان شاخه جدید گردشگری روستایی استراتژیی است برای  عمومی سازی علوم زمین.  ژئوتوریسم توسعه ژئوتوریسم روس

روستایی به دنبال احیای مولفه های فرهنگی و ادغام آنها با جاذبه های زمین شناسی است. ساخت صنایع دستی که نمادی از جاذبه 

اروکا در کشور پرتغال مثال خوبی در این زمینه میباشد. از دیگر ویژگی های های زمین شناسی منطقه هستند در روستاهای ژئوپارک 

ژئوتوریسم روستایی  این است که فعالیت های تفریحی و گردشگری را با علوم زمین شناسی هم پیوند کرده. گسترش این شاخه از 

گان را به دنبال دارد.  ژئوتوریسم روستایی با به گردشگری دانش محور آموزش روستاییان و انتقال دانش زمین شناسی به بازدید کنند

تورها، احداث رستوران های سنگی، غار رستوران ها، هتلهای سنگی، موزه های زمین ی ژئوکار بردن ابتکاراتی چون سازمانده

رزدایی از روستاها شناسی، مراکز  سنگ تراپی، آب درمانی ، و خانه های اجاره ای که به صورت خانوادگی اداره میشوند سعی در فق

( زیر چتر Geo-Villages Network (GVN)و کاهش نرخ بیکاری در مقاصد ژئوتوریسمی دارد. احداث شبکه ژئوروستاها )
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حمایتی شبکه ملی ژئوپارک ها و یا حمایت سازمان زمین شناسی هر کشور راهی است برای رونق کسب و کارهای کوچک 

ه محلی ها ، حمایت از محصوالت و تولیدات داخلی با ایجاد یک برند ژئو توریسمی و تنظیم گردشگری، انتقال ایده های ابتکاری ب

توریسم روستایی راهبردی است مناسب برای رونق اقتصاد محلی، ایدار برای مدیریت ژئو روستاها. در نهایت میتوان گفت ژئواصول پ

 روستاهای کشور های در حال توسعه. توسعه روستایی و گسترش گردشگری دانش محور در روستاها به ویژه
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