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 چکیده

گسترش گردشگری های ارزنده در بنیاد در صنعت گردشگری، با وجود برخورداری از ویژگیگردشگری، گرایشی نوزمین

ترین نتایج حاصل از ای و همه جانبه مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش همراه با بررسی مهمپایدار، به صورت ریشه

شناسی شهرستان کالت، نقشۀ های زمین ریختها، ضمن مروری بر پدیدهسایتشناسانه در ژئوهای زمینفرآیند گسترش آگاهی

شناسی های زمینترین پدیدهسو یکی از برجستهمنطقه استخراج و ارائه گردیده است، همچنین، آبشار قره ژئومورفوتوریسم این

چشمه، سو، بر روی سازندهای سردهد که آبشار قرهای قرار گرفت. نتایج بررسی نشان میمنطقه، مورد مطالعۀ دقیق و همه سویه

میلیون سال پیش است.  20شناسی و مربوط به حدود تعلق به دوران دوم زمینهای آن، مکند و فسیلسنگانه و آیتامیر حرکت می

گردشگری، همکاری جدی و اصولی بین از جمله راهبردهای پیشنهادی برای پیشرفت و گسترش سیستماتیک صنعت زمین

، ی یاد شده، به منظور تحقیقای از علوم کاربردشناسی و گردشگری، ارائه دروس مشترک، با محتوای میان رشتههای زمیندانشکده

شناسی گردشگری، چاپ و نشر کتاب، تربیت تورگردانان آگاه به دانش زمینهای زمینگردآوری و انتشار اطالعات، از راه تهیۀ نقشه

 و ... است. 

 

 سو.، آبشار قرهکالت نادری پایدار، گردشگری ،گردشگریزمین :ی کلیدیهاواژه

                                           
 202کد مقاله ثبت شده در همایش: شناسی. شناسی و فسیلچینهدانشجوی کارشناسی ارشد * 1

 واحد مشهد.شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، استادیار گروه زمین - 2
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 مقدمه
 

گیری دارد. در این به عنوان دومین صنعت درآمدزا، در عرصۀ اقتصاد جهانی تأثیر چشم ،اشکال مختلف آنامروزه گردشگری در 

ای نوین از صنعت گردشگری، که دارای توانمندی باالیی در جهت توسعۀ اقتصادی نواحی مختلف گردشگری به عنوان شاخهمیان زمین

از  ایگونهو  گردشگری()بوم ای از گردشگری مناطق طبیعیگردشگری شاخهاست، تا حدودی مهجور مانده است. در واقع زمین

اران، )نوری و همک کید داردأاندازهای ژئومورفولوژیکی تها و چشمروی ژئوسایتبیش از هر چیز بر رود که گردشگری پایدار به شمار می

 .(24: ص1495

تواند شامل حال مناطق برخوردار جدید از صنعت گردشگری، میهای چشمگیری که در اثر توجه به این گونۀ با توجه به فرصت

های دارای ظرفیت در این حوزه، شایان اهمیت بسزایی است. به ویژه در سرزمین ایران که از ژئوسایت گردد، شناسایی و معرفی مکان

گری کشور سرآمد گردش، در زمرۀ ده تهنیز محیط طبیعی برجسدرخشان در بعد انسانی و تمدن غنی و  تاریخ فرهنگ وبا برخورداری از 

های تاریخی و گردی، در کنار دیگر جاذبههای موجود در عرصۀ زمین(، توجه به قابلیت174:ص1422دارد )داولینگ،  جهان قرار

 گشای مسیر توسعۀ گردشگری پایدار باشد.تواند راهفرهنگی و ... ، می

مودی )مح المللی تبدیل شده استاصلی در بازاریابی بین ؤلفۀبه یک م به محیط زیستنسبت حساسیت از آنجا که امروزه،  

اران گذمدیران و سیاست پایدار هر چه بیشتر در کانون توجه گردشگرینیز پرداختن به  ایرانرود در انتظار می(، 66: 1490میمند، 

 قرار گیرد. عرصۀ گردشگری کشور

 

 

 های اصلی آنگردشگری و ویژگیـ زمین 5

 

وان تها را برای آن میها و ویژگیآید، گسترۀ وسیعی از تعریف( برمیتوریسمئوژ« )گردشگریزمین»که از واژۀ ترکیبی همچنان

ی شناسبخش زمین مربوط به زمین»(. اما در تعریف تخصصی که مورد نظر این پژوهش است، 512: 1490برشمرد )مهرپویا و همکاران، 

ها، همراه با ها و کانیواره، سنگهای دارای سنگاندازهای طبیعی و اشکال موجود سطح زمین، الیهمو ژئومورفولوژی و منابع چش

 (.5: 1422)داولینگ، « دهی به چنین عوارضی استتأکید بر درک فرایندهای به وجود آوردنده و در حال شکل

راه و رسم یک زندگی  در تقابل باطبیعی و فرهنگی انداز به لمس چشم ]مردم[مبین رشد تمایل  گردشگریزمین»در این دیدگاه 

درک ارزش طبیعت و میراث آن به سرعت در حال تبدیل به مولد حرکت جدیدی چراکه در جهان امروز،  های شهری است.با ویژگی

ر پنج اصل گیری و ثمربخشی خود، مبتنی بگردشگری در فرایند شکل(. از این رو زمین535)همان، « برای صنعت گردشگری است

 کلیدی است که عبارتند از:

 

 شناسیهای زمینـ اتکا بر جاذبه1

 ـ اصل پایداری5

 محوریـ آموزش4

 ـ سودمند برای اقتصاد محلی3

 (.29: ص1495ـ رضایت گردشگران )نوری،2
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تقاضای رو به »جهانی، ترین اصل به شمار آورد؛ زیرا در عرصۀ اقتصاد را اسـاسـی« محوریآموزش»توان از میان این اصـول، می

 های آتشفشانی،دهانه شناختی مثل غارها،اساس ساختارهای زمین بر گردشگریزمینهای جاذبه ۀمنجر به توسع« زمین»رشد برای 

 (.535: 1422)داولینگ، « شدن و آبشارها شده است ستیگرم ،کارِ های آبچشمه

اید توجه البته ب ند.هستآوری اطالعات دقیقی به منظور تبلیغ مند فراهمنیاز ،شناسی به عنوان کاالی گردشگریهای زمینجاذبه 

و  گردشـگریزمینبدون در نظر گرفتن مالحظات  ،معرفی و تبلیغ آنها برای بازدید شـناسـی،های زمینشـناسـایی پدیدهداشـت که 

ـــازی عمومیتی و آگاهظتمهیـدات حفا  را به آن پدیده وارد نماید ناپذیریرانجبهای جدی و زیان در بلندمدت تواندمی )آموزش( س

ساختن محیط  به معنی رسـیدن به رشـد در شـیوه حفظ طبیعت، پایدار، گردشـگری ۀتوسـع کهدر حالی»(؛ 29: 1422)رحیم پور، 

 (.  66: 1490)محمودی میمند،  «حفظ فرهنگ و تمدن در جوامع محلی است زیست،

 د،ناخوشــاین ثیرأتقویت رفتار مناســب با کاهش ت» یابی به این اهداف،برای دســتاز جمله راهبردهای مناســب باید پذیرفت که 

ـــگران از اثرات ـــگری و ترویبردن میزان حفاظت از مکان باال افزایش آگاهی گردش مندی در مورد حفظ طبیعت هعالق جهای گردش

 است.یتی تدابیر شایسته مدیر اتخاذ شناساندن و بها دادن و ،(53: 1422)داولینگ، « بیجان

گذارد که توجه دقیق و اصولی به این شاخۀ نوپا از صنعت گردشگری، تردیدی بر جا نمیتجربۀ کشورهای پیشرو در عرصۀ زمین

تواند نتایج بسیار ، بلکه در چارچوب فرایندهای علمی و کاربردی، می«ایپروژه»تنها در قالب گردشگری و تعریف و اجرای آن، نه

 های اقتصادی وابسته به صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان، از جمله کشور ما داشته باشد.ای بر جریانارزنده

های نهفته در آن گردی و توانمندیای و کاربردی به مبحث زمینترین نتایج حاصل از توجه ریشهدر ادامه مروری کوتاه بر مهم

 خواهیم داشت.

 

 هاان و مدت اقامت آنگردشگر جذب افزایش: 

د اجرا به مور گردشگریهایی را با هدف پیشبرد بسیاری از کشورها و مناطق اروپایی برنامه ،گردشگرینقش حیاتی  ۀواسط به»

هایی به عنوان گردانندۀ امور گردشگری، در قالب دولتی و یا خصوصی، . همچنین در بیشتر کشورهای جهان، نهادها و سازماناندهگذاشت

 گریگردشها عبارت از فراهم آوردن اطالعاتی در مورد مناطق یکی از وظایف اصلی این سازمانل هستند. به فعالیت در این عرصه مشغو

 (.169: 1490)محمودی میمند، « برای گردشگران است

آوری اطالعات در مورد مناطق گردشگری، ناشی از تنوع به وجود آمده در اشکال سفر و گردشگری است. گردشگران، ضرورت فراهم

 رسفبرای ریزی توجه به اطالعات موجود در خصوص مقاصد مختلف گردشگری، اقدام به انتخاب و در مرحلۀ بعد، اقدام به برنامهبا 

های مختلف، در شمار های آن در زمینهنمایند. بدیهی است در این هنگام نیز، نیاز به آگاهی از شرایط خاص مقصد، به ویژه جاذبهمی

. ها، نیازها، تمایالت و..گویی به پرسشدارد. زیرا سفر و گردشگری، کنشی هدفمند است که در پی پاسخ های گردشگر قراراولویت

 گردد.فرد، آشکار می

ری د باشد، نیازی ضروهای مقصجاذبهدهندۀ تصاویر ذهنی منطبق بر واقعیت بیرونی از هایی که شکلپس، دسترسی به آگاهی 

خدمات  ،توانند با کسب اطالعات بیشتر در مورد نیازهای مشتریمیداشت که مقاصد گردشگری  رسد. همچنین باید توجهبه نظر می

)سازمان  یابدمشتریان به تصمیم برای بازدید، افزایش می ۀاحتمال تبدیل عالقاین واکنش،  ۀدر نتیج دهند.مناسبی را به آنها ارائه 

 (.505: 1490جهانی توریسم، 

از دانش  سطح خوبیاز  ،کارکنان خط مقدم گردشگریخشی مؤثر از واکنش فوق، ضرورت دارد که در این پیوند و به عنوان ب

( و با تحریک حس کنجکاوی 144: 1490)محمودی میمند، برخوردار باشند  ،نمایندگردشگری که در آن فعالیت می ۀمنطق ۀدربار

فسیر ت»دید، مدت اقامت وی را در منطقه افزایش دهند. در واقع، های مناسب دربارۀ مکان مورد بازیابی به پاسخگردشگر و انتظار دست
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غنی سازد و قدردانی و  ،اقامت او تواند مدت اقامت بازدید کننده را از طریق معنی دار و لذت بخش نمودنمی یک مکان، خوب از

 (.190: 1490)سازمان جهانی توریسم، « درک بازدید کننده را از موضوع افزایش دهد

 

 پایدار گردشگریۀ توسع: 

حفظ و حراست از میراث فرهنگی و و  های آیندهای برای نسلحفظ منابع کنونی پایه پایدار، گردشگریاز جمله عناصر کلیدی 

. با این حال شواهد موجود مبنی بر آن است که دید کلی نسبت به بازدیدکنندگان از مناطق گردشگری، منطقه می باشدهر تاریخی در 

خی را بناهای تاری دقتی،اعتنایی و بیبا بی چراکه ،شودیاد میبربرهای جدید  با عنوان د نیست و گاهی از گردشگرانچندان خوشاین

 (.62: 1490)محمودی میمند،  کنندمی یدچار فرسایش و نابود

ها و حتی وارهسنگ ها،سنگ  ها،لندفورم اندازهای طبیعی،چشمارزش درک رسد تا با ایجاد زمینه بنابراین ضروری به نظر می 

 (.32: 1422به وجود آورد )داولینگ،  گردشگرذهن زمین در آن آثار، ها، نیاز به حفاظت را قبل از نابودیها و رسوبخاک

 شناسی از طریق گردشگری علمیمفاهیم زمین ۀتوسع: 

است. بدین منظور آموزش کلیۀ علوم،  امروزه آموزش و افزایش سطح علمی جامعه، یکی از نشانه های توسعه یافتگی آن جامعه»

آید. علوم زمین نیز به عنوان یک علم کاربردی ای از واجبات پیشرفت آن به حساب میبه ویژه علوم کاربردی، به همگان در هر جامعه

 : مقاله ارائه شده به صورت پوستر(.1491)حامی مطلق، « از این امر مستثنی نیست

شکیل می شناسی را تمطالعات علمی اساس فرایند انتقال دانش زمین»نیز به این نکته دارد که:  ژئوتوریسم جهانینویسندۀ کتاب 

تفاده توانند با اسمردم می ۀای که تودبه گونه؛ شودمنتقل می گردشگریزمین این دانش از طریق مطالعات علمی به» یناو بنابر «دهد

نگ، )داولی« داشته باشند اطالعات در مورد نتایج مطالعاتی منتشر شده را امکان کسب همانند یک دانشمند، های یکسان،از فرصت

1427 :515 .) 

 

 کارآفرینی: 

ای ههایی فراتر از مبنای اولیۀ مسافرت در سدهاند و انگیزهگیرتر شدهامروزه اغلب گردشگران نسبت به گردشگران گذشته سخت

ویی گای در صنعت توریسم هستند که پاسخطیفی گسترده و نوپا، دارای تمایالت ویژهگردشگران به عنوان اخیردارند. در این بین، زمین

و در نتیجه، پویایی در عرصه اقتصاد  کرده های شغلی فراوان برای جوانان تحصیلفرصتهای آنان، منجر به ایجاد اصولی به درخواست

 خواهد شد. گردشگری

« حتی در زمان کسادی و رکود اقتصادی نیز دچار رکود نمی شود یگردشگر صنعت»تجربۀ جهانی ثابت نموده است که  

 (. 50:ص1490)محمودی میمند،

 گرا و پرشتابپیشرفت اقتصادی، هایهرشته ای در رشتهمکاری میان» گردشگری رام. زمین 1992در سال « فری»در تعریفی که 

 (. 512: 1422)مهرپویا و همکاران، « و ستد است ری و دادوبخشی نوین در پیشه و گویدبه زبان خود سخن میمعرفی نموده که 

 گردشگری تأکید دارد.این تعریف به روشنی بر جنبۀ کارآفرینی صنعت زمین

ماید. نشناسی را به عنوان راهنمایان تور فراهم میزمان با بازدید از ژئوسایت، زمینۀ اشتغال کارشناسان زمینلزوم ارائۀ توضیح هم

که حضور راهنمایانی که توان ادارۀ تورهای علمی و گردشگران خاص را داشته باشند، در درازمدت به سود صنعت تردیدی نیست 

 گردشگری خواهد بود.
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 های گوناگون(ای برخوردار از ژئوسایتـ  موقعیت و حدود جغرافیایی کالت نادری )منطقه 4

 

این شهرستان از شمال  دارد. قرار استان خراسان رضویال شرق در شم کیلومترمربع 4576وسعتی در حدود با شهرستان کالت 

های هزار مسجد و شهرستان کیلومتر با کشور ترکمنستان هم مرز است و از جنوب به کوه 120به وسیله تپه ماهورهایی به طول 

 از سطح دریا در بعضی نقاط بیش از ارتفاع آن .گرددمیمشهد و از شرق به شهرستان سرخس و از غرب به شهرستان درگز محدود 

 (.1است )شکل متر  5100

 

 
 

 

 

 

 

 :پیشینۀ تاریخی کالت 

حکیم ابوالقاسم فردوسی در  ۀکالت در لغت به معنی آبادی و زیستگاهی بر فراز کوه است. نخستین بار نام کالت در شاهنام

م مستحک یدژهای سر به فلک کشیده هزارمسجد که مانند است.  قرار گرفتن در میان کوهاسی فرود پسر سیاوش آمده داستان حم

شایانی گموقعیت ژئواستراتژیکی خاصی داده است؛ تا جایی که جهاناند، در طول تاریخ به آن را در بر گرفتهکالت  و غیر قابل نفوذ

 .ندانموده ناتوانیاعتراف به  ی در فتح آن،ناکامو بار حمله به این محل  13پس از  ،لنگ تیمورچون 

ر دتیموریان و بخصوص دوره افشاریه  ایلخانان،متعددی از ادوار آثار تاریخی این موقعیت جغرافیایی خاص، موجب شده است که  

د کالت با نام این پادشاه پیوننام ه افشار به این منطقه داشته، ای که نادرشادر این بین به دلیل توجه ویژه .آن بر جای مانده باشد

 (.147-120: 1422)پاژ،  شناسندای که هم اکنون کالت را بیشتر با پسوند نادری میبه گونهخورده است، 

ر ر چیز بشود، بیش از ههای برجستۀ تاریخی موجب شده است، هرگاه از کالت به عنوان منطقۀ گردشگری یاد میهمین ویژگی

گردی )اکوتوریسم( نیز به کالت های اخیر، تا حدودی از جنبۀ طبیعتتاریخی آن تکیه گردد. اگرچه در سال -های فرهنگیجاذبه

 موقعیت شهرستان کالت در استان خراسان رضوی(:  1شکل )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

222 

که بر اساس شواهد، برخی از شناسی این منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حال آنریختهای زمینتوجه شده، اما ارزش

 های موجود در ایران، در شهرستان کالت واقع است. ژئوسایتمنحصر به فردترین 

ناسانۀ شریختهای زمینترین ویژگیدر ادامه به عنوان مثالی عینی برای مبانی نظری بخش نخست این پژوهش، به برخی از مهم 

 د.گردسو با تفصیل بیشتری معرفی میها، آبشار قرهکالت اشاره خواهد شد و از میان این ژئوسایت

 

 ها:مواد و روش 

 های حاصل از بررسی میدانی و مصاحبهای و سنجش آن با آگاهیدر این پژوهش ابتدا با استفاده از شیوۀ مطالعه و بررسی کتابخانه

 های ژئومورفولوژیک شهرستان کالت تهیه شد.با خبرگان و اهل فن، فهرستی از جاذبه

های مورد نظر، مشخص شده و در مرحلۀ بعد، با استفاده جغرافیایی پدیدهاختصاصات  Google Earthافزارسپس با کمک نرم 

شناسی(، شناسی خراسان رضوی )تهیه شده توسط سازمان زمینزمین 1:200000نقشۀ  ARCGIS (ARC MAP،)افزار از نرم

مزبور، منتقل و با این روش نقشۀ زمین مرجع )ژئورفرنس( گردید و در نهایت، پنج الیۀ آبشار، ناودیس، دره، قله و غار، به نقشۀ 

 (. 4ژئومورفوتوریسم شهرستان کالت نادری تهیه شد )شکل 

 

 های تحقیق:یافته 

های نظامی و افزا، ویژگیاندازهای روحشهرستان کالت دارای موقعیت جغرافیایی خاص، مناظر بکر طبیعی، آب و هوا و چشم

 (.13: 1422نظیر است )امیری، رخدادهای شگرفی را رقم زده و در نوع خود بیاستراتژیکی است که از گذشته تا حال تحوالت و 

امل است که ش آنشناختی ریختاختصاصات زمین ی این منطقه مربوط بههاجاذبهباید به این نکته دقت داشت که بسیاری از  

 گردد.های عمیق، غارها، آبشارها و ناودیس میها، درهقله

 

 ها:قله -

، که است آنهای پیرامون سر به فلک کشیدۀ رشته کوه هایهقل ،منطقهاین  شناسیریختزمین یهاترین پدیدهشاخصاز جمله 

الیین،  ۀدر مشرف برقله هزارمسجد  از: کالت عبارتند منطقۀ لقل اند. نامدارترینکالت نادری را چون نگینی ارزشمند در میان گرفته

، ی بالغعل ۀسو، قلقره ۀهای انتهایی درزو اورتکند، قله نکیخدان، کوه خ ۀقل ،کچل سیستان ۀچهار راه خاکستر، قل ۀهای انتهای درقله

 کوه اشلیر و خواجه.

 

 ها:دره -

قله » ۀهای ایران در ناحیترین درهعمیق است.های عمیق و باریک آن دره ،شناسی کالت نادریریختهای زمیناز جمله ارزش

ار بسی ند،اهای عمیق که احتماالً در نزاع بین آب و سنگ به وجود آمده. بزرگی این درهواقع شده استاز توابع شهرستان کالت  «زو

 . داردمی اای را به تعجب وانگیز است و هر بینندهشگفت

لک کشیدۀ کالت شده است که های سر به فهای زیبا در پای قلهگیری درههای جوی فراوان، سبب شکلوجود ارتفاعات و ریزش

 ها به شرح زیراند: ترین این درهمهم

 ،سینی ۀدر ،عمارت ۀدر، خور ۀدر ،چهارراه خاکستر ۀدر، الیین کهنه ۀسیستان، در ۀدر ،آبگرم ۀدر(، قرنقورون ۀقله زو )در 1کانیون

 .سیستان ۀهای جنوب دربابارمضان و دره ۀتیرگان، در ۀدر، ایده لیک ۀدر، حمام قلعه ژرف ۀدر، کال قره داغ اورتکند ۀدر

                                           
 های باریک و عمیقدره  - 1
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 غارها: -

ــــایش یاهــهحفر غــارهــا ـــول عملکرد فرس ـــتر محص ـــتنــد کــه بیش ــدتکتونیــکو ی در زمین هس   ۀغــارهــای منطقــ. ان

ــه ــع ــال ــط ــورد م ــر  ،م ــظ ــا از ن ــد، ام ــن ــیســـــت ــوردار ن ــرخ ــی ب ــه ــوج ــل ت ــاب ــدان ق ــن ــق چ ــم ــه از ع ــرچ  اگ

 ،  غارهای دستکند.غار قارانقلق، غار آب تلخ، غارهای حسن احمدترین آنها عبارتند از: شناسی اهمیت دارند و مهمهای زمینویژگی

 

 :هاناودیس -

های چین خورده کپه داغ کالت در کوه های تکتونیکی زیبا و پراهمیت است.های آویخته در کالت نادری از جمله پدیدهناودیس»

های ساختاری تکتونیکی به ویژه پدیده های ایران و توران،دلیل برخورد ورقبر اثر تکتونیک فشاری منطقه به  قرار گرفته است.

 : مقاله ارائه شده به شکل پوستر(. 1491)حامی مطلق،« اندنظیری در این منطقه ایجاد شدههای کمها و ناودیستاقدیس

 بل مشاهده است. این ناودیس معلق یا آویخته در سازند آیتامیر در مسیر جادۀ مشهد به کالت نادری قا

 

 :آبشارها -

آوری که به وجود آبشارها هستند که به علت منظره بدیع و شگفت ،تئومورفولوژی جذاب شهرستان کالژ از دیگر پدیده های

 آیند.به حساب می گردشگریزمینآورند، از مناطق بسیار مستعد جهت مطالعات می

آبشار  ،دآبشار اورتکن ،آبشارهای شَشو، آبشار چَــرَم کهنه، آبشارهای بابا رمضان، سیستان ۀآبشارهای جنوبی در، سوقره آبشارهای 

ه از جمله عوامل جذب گردشگر ب آبگرم ۀآبشارهای درو  آبشار ایستیق سو، آبشار خور، ایده لیک ۀآبشارهای در ،آبادآبشار کریم، قزلق

 منطقه هستند.

 

 سو:مطالعه موردی آبشار قره 

های سیاه کف رودخانه است که وقتی آب از ای ترکی و به معنای آب سیاه است. گویا وجه تسمیۀ آن وجود سنگ، واژه«سوقره»

 شود.کند، مسیر روخانه سیاه دیده میها حرکت میروی آن

ن آب وداند، نامناسب ببه روایت منابع تاریخی موجود، یکی از مشکالتی که ساکنان کالت همواره با آن دست به گریبان بوده

نوشیدنی داخل قلعه بوده است. این مشکل در دورۀ افشاریه به دلیل استقرار جمع زیادی از سربازان و نیروهای نظامی نادرشاه، بیش 

و سساز شده بود. از این رو، نادرشاه بر آن شد تا با استفاده از توان مهندسان خود، آب شیرین و گوارای قرههای دیگر، مشکلاز دوره

ر های اخیشناسی در سالهای باستانها و یافتهپژوهش کیلومتر با عمارت خورشید فاصله داشت به آنجا هدایت نماید. 2حدود را که 

 نماید. های فوق را تأیید میهای سفالی و سنگی در این منطقه، روایتها و لولهاز جمله کشف بقایای تنبوشه

 هایهای تنگی که خود نیز جزء جاذبهبا و آب و هوای ییالقی، محصور در درهبا طبیعت زی« سوقره»آبشارهای بلند هشتگانۀ 

گردشگری منطقه هستند. وجود های زمینآیند، دارای موقعیت ممتازی در میان سایر جاذبهشناسی منطقه به شمار میریختزمین

مرتفع  های فلزیرا متمایل به باالرفتن از نردبان انگیزی که بازدیدکنندگان از این ناحیههای خنک و مصفا و آبشارهای وسوسهچشمه

 (.5نماید، از جمله مواردی است که همواره گردشگران زیادی را به سمت این آبشارها جذب کرده است )شکل و گاه خطرناک می
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 سوه(: نمایی از آبشار قر5شکل ) 

 

 شناسی منطقه:یناختصاصات زم 

 کالت»شناسی های زمینشناسی، داستان خاص خود را دارد. براساس پژوهشاز نگاه دانش زمینگمان هر ناحیه بر روی زمین بی

شوند و های پیش از ژوراسیک به ندرت دیده میسنگدر این منطقه پی .داغ قرار گرفته استکپه ۀهای چین خوردنادری در کوه

 دهند.می های منطقه را شکلبیشتر چهره ،پایینی ۀکرتاس ن به سنِّژوراسیک باالیی و آهکی تیرگا سازندهای کربناتی مزدوران به سنِّ

  .شودهای فراوان در آن دیده میوارهها و همچنین سنگگسل ،هاخوردگیچین زایی،کوه

کند. محیط سازندهای سرچشمه و سنگانه کامال چشمۀ سنگانه و آیتامیر حرکت میسو بر روی سازندهای سرهمچنین آبشار قره

ی شناستنان است. رسوبات آن شیل و مارن و متعلق به دوران دوم زمینهای حلزونی شکل بزرگ از نرمدریایی بوده و دارای فسیل

میلیون سال پیش است. سازند آیتامیر نیز که در محیط ساحلی شکل گرفته تحت تأثیر فشارهای تکتونیکی از آب  20یعنی حدود 

 گردد. ت ارتفاعات قابل توجهی مشاهده میاکنون به صورخارج شده است و هم

 

 

 

شکل 

(: نقشه ژئومورفوتوریسم شهرستان کالت نادری4)  

 

 

 گیری و پیشنهادات:ـ نتیجه 3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

222 

 

مشهد مقدس نیز به ، دنشوهای مذهبی نیرومندترین قطب جذب گردشگر شناخته میمکان نگردی،در جغرافیای جهااز آنجا که 

ا انگیزۀ ی که بگردشگرانقابل توجهی از  هدایت بخشباشد. ها گردشگر میهمه ساله شاهد حضور میلیون عنوان پایتخت معنوی کشور،

ت که نیازهاستحقق برخی پیش مندنیاز های گردشگری خراسان رضوی،بازدید از سایر جاذبه برای، کنندزیارت به این شهر سفر می

 گردد:د مطالعه، بیان میدر ادامه و در قالب نتایج حاصل از بررسی منطقۀ مور

 

های نهفته در آن موجب افزایش جذب گردشگران و مدت گردشگری و توانمندیای  و کاربردی به مقولۀ زمینتوجه ریشه -

 ها، توسعۀ گردشگری پایدار و ... در منطقه خواهد شد. اقامت آن

افزایش آگاهی گردی، همگام با  ای زمینهیابی به عناصر کلیدی گردشگری پایدار در سایتبرای دستدلخواه  ۀنتیج  -

 تأمین خواهد شد.گردشگران 

ا، هدارد که شامل قله این منطقهشناختی ریختاختصاصات زمین تاریخی شهرستان کالت، ریشه در -های فرهنگیجاذبه -

 ها است.های عمیق، غارها، آبشارها و ناودیسدره

 .است مانندی برای تبلیغ در سطح ملی و فراملیهای بیدارای ارزشمنطقۀ مورد مطالعه،  گردشگریزمین -

  

 همچنین:  

گردشگری، بروشور، عکس و های زمینهای جذاب گردشگری، شامل نقشهگذاری دقیق مدیریتی در امر تهیۀ بستهسیاست -

 کتاب؛

 شناسی و گردشگری؛های زمینمهیا نمودن بستر مناسب برای همکاری جدی و اصولی بین دانشکده -

شناسی و گردشگری( برای تدریس در مراکز علمی و ای )زمینرشتههای آموزشی جدید، با محتوای میانگنجاندن سرفصل -

 دانشگاهی؛

 شناسی؛آموزش راهنمایان آگاه به دانش زمین  -

 های منطقه؛مند بر روی یکایک ژئوسایتهای نظامتالش برای انجام پژوهش -

پژوهشی با هدف افزایش میزان حساسیت عمومی در  -های علمیبه عنوان سایتگردشگری کالت های زمینمعرفی سایت -

 های طبیعی؛حفاظت از میراث

 برگزاری تورهای علمی برای بازدید کنندگان خاص و عام، با توجه به نیازهای هر دو گروه؛ -

 رسانی روزآمد و کاربردی تحت پشتیبانی مراکز علمی و پژوهشی؛های اطالعایجاد سایت -

گردشگری منطقه و سرمایه گذاری در های گسترش زمینگذاران داخلی و خارجی جهت پیوستن به  طرحیب سرمایهترغ -

 آنها؛

 گردشگری در منطقه؛های زمینواگذاری تسهیالت ویژه برای گسترش و تجهیز سایت -

گونه مناطق، از جمله راهبردها های گردشگران در این گویی به خواستهبخشی به امکانات و تسهیالت در راستای پاسختنوع -

 و پیشنهادات این مقوله است.

 

 

 :منابع 
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 ، مشهد: خیزران.دژ خدای آفرین(، 1422امیری، حسن و وحدت شاکری )

(:  44؛ )1422، نوروز مسافران گردشگری و هتلداری دو ماهنامه بین المللی میراث فرهنگیجویباری، راضیه، مشهد قلب ایران، 

57-51. 

های آویخته کالت نادری، های تکتونیکی در ژئوتوریسم ایران با نگاهی بر ناودیسق، حنانه، اهمیت آموزش پدیدهحامی مطل

؛ )نحوه ارائه: به صورت 1491سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نخستین همایش میراث زمین شناختی ایران، بهمن

 پوستر(.
 

 -، تبریز: سازمان منطقه آزاد تجاریزادهنجف مترجم عادل ،)جهانی( ژئوتوریسم( 1422) نیوساماس کی و دیوید ر داولینگ،

 صنعتی ارس.

 – 61(: 44؛ )1422رحیم پور، علی، ژئوتوریسم، دو ماهنامه بین المللی میراث فرهنگی و گردشگری و هتلداری مسافران، نوروز 

22 . 
 

 ، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.و در حال توسعه گردشگری در کشورهای توسعه یافته(، 1495رحیم پور، علی)
 

 ، تهران: مهکامه.سیدعلی دلبریترجمه ، مدیریت مقصد توریسم(، 1490سازمان جهانی توریسم)
 

تهران:  ،: شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسممدیریت نوین توریسم جهانی (،1490)مقدمی محمد و امیر محمودی میمند،

 مهکامه.
 

، زمین گردشگری )ژئوتوریسم( شاهراهی ماندگار و پایدار به سوی زیبایی آرمانی در زمین،  مروتعباس و علی اصغر  مهرپویا،

 .517-551(: 21) ؛1490، پاییز علوم زمین
 

، ژئوتوریسم غار آبی سهوالنراهبردهای مناسب برای توسعه ، نظرخوش . مامند مرادی هوسین سیدهدایت اله و نصرتنوری، 

 .24-62(: 17؛ )1495، ایمطالعات و پژوهش های شهری و منطقه
 

 .147-120(: 6و 2؛ )1422، فصلنامه پاژنویسنده نامعلوم، کالت، 
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