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بررسی نقش پارک های آتشفشانی در توسعه پایدار توریسم با استفاده از 

R.S-G.I.S  )؛ مطالعه موردی )آتشفشان سبالن 
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 استاد یار دانشگاه ازاد سمنان  -2

 

 چکیده :
یکی از رشته های گردشگری وابسته به طبیعت است که به معرفی پدیده  1ژئوتوریسم        

های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن می پردازد . ژئوتوریسم از علوم 
مختلف زمین شناسی کمک می گیرد. و عالقمندان به طبیعت و پدیده های زمین شناسی را 

وت می کند. مثل آتشفشان سبالن که به عنوان یک برای بازدید از جاذبه های زیبای زمین دع
پدیده ی ژئومورفورلوژیک نه تنها متخصصان زمین شناسی بلکه گردشگران عادی نیز به آن 
عالقمند هستند. مباحث زمین شناسی برای اغلب مردم یادآور پدیده های با شکوه وسرارآمیزی 

..است . دراین میان آتشفشان سبالن مثل آتشفشان ؛ زلزله، شهاب سنگ، دایناسور ، فسیل و..
می تواند به عنوان اولین پارک آتشفشانی کشور نقش بسزایی درتوسعه پایدار گردشگری ایفا 

ولزوم  2نماید. با توجه به وسعت زیاد محدوده آتشفشان سبالن وبیشماری اشکال ژئومورفوژیک
دار توریسم ، این مهم میسر شناسایی ژئومورفوسایت  ها برای برنامه ریزی به جهت توسعه پای

که دراین  4(R.S – G.I.Sنمی شود ، مگر با استفاده از روش ها وتکنیک های مدرن همانند )
مقاله سعی شده است اهمیت کاربرد آن در شناسایی لندفرم ها وژئومورفوسایت ها وامکانات 

 انسان ساخت بیان شود. 
 ، پارک آتشفشانی ، ژئوتوریسم ، توسعه پایدار R.S –G.I.Sکلیدواژه: 
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 دمهــمق

بهره گیری از ر و اوری سنجش از دو ـــازفنزارهای موثر درزمینه مطالعات علوم زمین استفاده ــــیکی ازاب

د  ـــم زیادی از اطالعات را تولیــسنجش از دور حج[ 11:  1412علوی پناه ]واره ای است .ـــداده های ماه

د وجمع آوری می ــان ، بلکه دردوره ها وزمان های مختلف تولیـمی کند. این اطالعات نه فقط در یک زم

ود اهمیت اطالعات حاصل از بررسی ــود. با وجــه پدیده ها استفاده نمــشوند که می توان از آنها برای مطالع

بین سنجش از دور وسیستم اطالعات  ی برقراری رابطه یــایی افراد از چگونگــهای سنجش از دور عدم آشن

م ــرده از آنها می شود. بسیاری معتقدند تلفیق سیستـــد وگستــعدم استفاده ی مفیجغرافیایی موجب 

اویر ماهواره ای را به میزان قابل ــرافیایی وسنجش از دور، پتانسیل استفاده از داده ها وتصـــاطالعات جغ

اطالعات جغرافیایی می تواند به راحتی با اطالعات سنجش از دور تلفیق مالحظه ای افزایش می دهد. سامانه 

 1اشکال ژئومورفولوژیک و مشخص نمودن ژئومورفوسایتبرای مثال کاربرد سنجش از دور در شناسایی شود. 

ها به دلیل وسعت و تعدد و گستردگی آنها می تواند نقش موثری درمعرفی آنها به عنوان پتانسیل های زمین 

گردشگری داشته باشد. همچنین کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی دراین بخش راه روشنی را برای هدایت 

ستم اطالعات جغرافیایی رشد وسی برنامه ریزان ایجاد می کند . شاید مهمترین وجه مشترک صنعت توریسم

در مناطق مختلف در  فزایندهان ها طی سال های اخیر باشد . اگر بپذیریم که موفقیت فعالیت توریسم 

روه برنامه ریزی گردشگری ، توسعه و پژوهش درباره آن و بازاریابی است اهمیت استفاده از این روش ها ـــگ

طور که می دانیم ژئو پارک ها خصوصاً پارک های آتشفشانی همان [1:1411فرج زاده اصل ]  آشکار می شود.

به دلیل وسعت زیاد وصعوبت دسترسی به بعضی از مناطق آنها به منظور ایجاد زیر ساخت های الزم امکان 

پیمایش میدانی ندارند. بنابراین به منظور بررسی ومطالعه اولیه، نقش کاربرد سنجش از دور وسامانه اطالعات 

بنابراین تصاویر ماهواره ای در شکار می شود. آدر احصای بهینه اهداف مورد نظر بیش از پیش جغرافیایی 

قلمرو کوهستان ها از جنبه های متعددی مورد استفاده قرارمی گیرند که در زیر به برخی از این جنبه ها 

 اشاره شده است. 

 فوتکتونیکی ومورفوکلیماتیکی رتفکیک وتمیز واحدهای مو .1

 گسل ها  الگوهای خطی وخط واره هاو انواع وتشخیصتفکیک  .2

 نیسم، متافورمیسم و سایر واحدهای رسوبی لکاتعیین وتفکیک رژیم های و .4

 تشخیص انواع تنگه ها  ودره های کوهستانی و مسیر رودخانه ها وشبکه آبراهه ها  .3

و به طور کلی  تعیین سطوح برف گیرکه می تواند در ایجاد پیست های اسکی و ورزش های زمستانی .1

 در گسترش توریسم زمستانی موثر باشد . 
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 پیشینه تحقیق: 

درکشور صورت نگرفته است  R.S-G.I.Sشاید بتوان گفت تاکنون مطالعه یک پارک آتشفشانی با استفاده از 

می توان به ارزیابی مکان یابی مناسب طبیعت گردی با تکنیک  را بودهاما مواردی که متجانس با این بحث 

سامانه های اطالعات جغرافیایی آقای رمضانی پور وهمکاران وکتاب سیستم اطالعات  جغرافیایی وکاربرد آن 

 در توریسم نوشته فرج زاده اصل اشاره کرد. 

 مواد وروش ها -2

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 

الی قرار دارد . آتشفشان سبالن در ـعرض شم 41و 261رقی و ـطول ش 31و  141°وه در موقعیت ـاین ک

که درواقع خط تقسیم حوضه های آبریز ارومیه و رودخانه متر قراردارد  3111باختر شهر اردبیل به ارتفاع 

دبیل شروع و در ارس به شمار می رود. رشته کوه آتشفشانی خاموش سبالن از دره قرسو در شمال غربی ار

کیلومتر تا کـوه قوش داغ در جنوب اهر ادامه  31کیلومتر و عرض تقریبـی  66غربی به طول  –جهت شرقی 

 1266می یابد. مخروط آتشفشانی سبالن از نوع آتشفشـان چینه ای است که گدازه های آن سطحی معادل 

به شدت قطعه قطعه مخروط ا( شکل رکالد)کیلومتر مربع را می پوشاند. به علت فروریختگی و ریزش دهانه 

شده است . آتشفشان  سبالن دارای سه  قله به نام سلطان هرم داغ و کسری می باشد که قله سلطان اصلی و  

بزرگتر است. و در قله آن یک کراتریا دریاچه کوچکی وجوددارد که در نوع خود کم نظیر می باشد. دردامنه 

درجه سانتی گراد حرارت دارد.  36یادی وجوددارد که آب آنها در حدود جنوبی سبالن چشمه های گوگردی ز

این چشمه های گوگردی نشان دهنده آخرین فعالیت های یک آتشفشان است که بیانگر خاموش شدن آن 

 است.
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 روش تحقیق:

ای ونقشه های ماهواره ای استفاده شده است.  همانطوریکه در برای انجام این تحقیق از مطالعات کتابخانه 

چکیده ومقدمه ذکر شد هدف از این مقاله بررسی لندفرم ها واشکال ژئومورفولوژیک از منظر علم زمین 

سایتها با استفاده ده است . بلکه به دلیل وسعت زیاد محدوده مطالعاتی فقط شناسایی ژئومورفووشناسی و... نب

هریزی زمین گردشگری بوده ، لذا دراین پژوهش ای وتعیین حدود آن ها برای برنامی ماهواره از عکس ها

 سعی شده است با استفاده از عکس های ماهواره ای وکاربرد آنها جان کالم بیان شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه خطرناک یخچالی       پیست اسکی  ودامنه آلوارس                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 سد سبالن                                                                   فرودگاه اردبیل                                   
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 دره شیروان                                                  کراتر قله اصلی                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت شهر سرعین          تله کابین شابیل                                     
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 G.I.Sدرمحیط دریاچه شورابیل                                       دریاچه شورابیل                                          

 

 تجزیه وتحلیل 

از  شاخه های مهندسی علوم   R.S- G.I.Sاز آنجایی که هدف از ارائه این مقاله بیشتر بیان اهمیت کاربرد 

ژئوماتیک در برنامه ریزی  برای توسعه پایدار توریسم بود . لذا سعی گردید علی رغم ماهیت تحلیلی کار بیشتر 

 شود.  هبه جنبه توصیفی و تاکید و تشویق متخصصان برای استفاده و شناسایی زوایای آن پرداخت

و انتقال ان به محیط  س از تفسیر عکس های ماهواره ایهر چند به این موضوع واقف بودیم که بایستی پ

نسبت به تحلیل آنها اقدام کرد وعالوه بر  GISوایجاد الیه های مختلف در محیط  سامانه اطالعات جغرافیایی 

ی( نسبت به ساخت جداول اطالعاتی مربوط به هر عارضه نیز اقدام ن)نقطه ای ، خطی و پلیگوفایلهای ساخت 

گیزه اصلی فقط شناسایی ظاهری اشکال  ژئومورفولوژیک با شیب ها ومکان یابی های مختلف بوده نمود. اما ان

، لذا مالحظه می شود که درعکس های انتخابی مکان ها وژئومورفوسایت های مختلف مثل پیست اسکی 

ت مثل فرودگاه ، ودامنه آلوارس ، درّه شیروان ، کراتر قلّه اصلی ، منطقه خطرناک یخچالی وعوامل انسان ساخ

دریاچه شورابیل و مراکز جمعیتی مثل اردبیل وسرعین کامالً مشخص گردیده است. که قطعاً می تواند 

درمعرفی منطقه عمومی سبالن به عنوان اولین پارک آتشفشانی به جهت توسعه پایدار توریسم قابل عرضه 

 د. وبیان باشد . ودر برنامه ریزی های مدون مورد استفاده قرارگیر
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 نتیجه گیری 

همانطور ی که فتوگرامتری درعلم نقشه برداری باعث تسریع درفرآیند تولید  نقشه شد، به جرات می توان 

هم به جهت سرعت وهم به جهت وسعت کار، انقالبی را دراین زمینه ایجاد کرده است.  -گفت سنجش از دور

پس از پردازش و تفسیر مبنای بسیار خوبی هستند تا  R.Sنقشه ها و عکس های ماهواره ای حاصل از 

تعیین مکان مناسب برای گردشگری از لحاظ با اهداف مشخص برروی آنها برنامهریزی شود.  G.I.Sدرمحیط 

شرایط طبیعی وزیست محیطی بسیار حائز اهمیت است . زیرا فاکتورهای موثر دراستعداد یابی مکان های 

یت ها متفاوت بوده وهمچنین نیازمند به ابزار توانمندی است که بتواند با درنظر فوسارتوریستی خصوصاً ژئومو

 گرفتن تمامی عوامل، مکان یابی مناسب را برای گردشگران انجام دهد. 

از طرفی هدف از ارائه این مقاله ارج نهادن به توانمندی ها وگستره مهندسی علوم ژئوماتیک بود که گرایش 

ن ، ابزار بسیار قدرتمندی نه تنها در برنامه ریزی های علوم مختلف هستند بلکه درآ  G.I.Sو  R.Sهای 

نقش بارزی را می توانند در توسعه پایدار توریسم ایفا نمایند. اگر به عکس های ماهواره ای مندرج درمقاله 

 توجه شود عوامل انسان ساخت مثل مجتمع های آب درمانی، مراکز جمعیتی، دریاچه ها، دره های

تفرجگاهی، دامنه های برف گیر، پیست های اسکی، تله کابین، جاده ها و....مشخص شده است که به راحتی 

برداری وبا هم پوشانی الیه ها می  ری و پس از ذخیره سازی اطالعات به صورت رستGISمی توان در محیط 

 رد زیر اشاره نمود. توان خروجی دقیقی را انتظار داشت که از مهمترین نتایج آن می توان به موا

 کاهش در وقت وهزینه برای پیدا کردن یک مکان مناسب  .1

 شناسایی ومعرفی ژئومورفوسایت های ایمن و بدور از خطرهای احتمالی  .2

 شناسایی مکان های مناسب برای ایجاد زیر ساخت ها مثل هتل و.... .4

وان اولین پارک معرفی وشناساندن اشکال مختلف توریسم مثل معرفی آتشفشان سبالن به عن .3

 آتشفشانی کشور 
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 منابع وماخذ

( ارزیابی مکان های مناسب طبیعت گردی با تکنیک سامانه های اطالعات 1436رمضانی پور و همکاران )-1

 جغرافیایی 

 ( 1411فرج زاده   اصل سیستم اطالعات جغرافیایی وکاربرد آن دربرنامه ریزی  توریسم )-2

( شناسایی پهنه ها وفیزیوگرافی وکمی حوضه های آبریز دامن با استفاده از 1436محمد بوری وهمکاران )-4

 اطالعات جغرافیایی وسنجش از دورسیستم 

 عکس ها ونقشه های ماهواره ای از سایت گوگل -3
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 تقدیر وتشکر

یسنده مسئول قبل از اینکه دانشجوی ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم وابتدا بایستی عرض کنم به عنوان ن

باشم یک مهندس عمران هستم و قبل از اینکه یک مهندس عمران باشم یک نقشه بردار هستم که درسال 

با افتخار بورسیه سازمان نقشه برداری کشور شدم ودر زندگی هر چی دارم  از نقشه برداری دارم  1461

ست تک تک اساتید استخوان خورد کرده سازمان را می بوسم که بنده را تربیت کردند. ودرسال .بنابراین د

شرکت کرده ام که امیدوارم همانطور یکه قبالً به اینجانب آموزش   R.S – G.I.Sجاری نیز در رشته دکتری 

 دادید وکمک کردید دراین راه هم یار من باشید. 

ته بیشتر توصیفی است تا تحلیلی مرا یک گام به جلو ببرید ، هدف من ایجاد امیدوارم با قبول مقاله ام که الب

 زهم صمیمانه از تمام مجموعه  سازمانبا صنعت توریسم است. در پایان باارتباط بین مهندسی علوم ژئوماتیک 

این رشته که بی نام و نشان در تهیه نقشه های پوششی متخصصین خصوصاً  نقشه برداری کشور 
1

21666
و...   

و بنده نیز سهم بسیار کوچکی دراین زمینه در بدترین شرایط سخت آب و هوایی و عاطفی خدمت کرده اند 

 سپاسگزارم . داشته ام ، 
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