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چکيده
توريسم طبيعت که  اکوتوريسم ناميده مي شود، نوعي از گردشگري است که 
طبيعت گردان بدون آسيب رساني به طبيعت از مناظر طبيعي ديدن مي کنند. ژئوتوريسم 
يا گردشگري زمين شناسي، يکي از رشته هاي وابسته به طبيعت گردي است که به 
معرفي پديده هاي زمين شناسي به گردشگران، با حفظ هويت مکاني مي پردازد و 
در آن شخص بازديد کننده به دنبال مشاهده جاذبه هاي ژئومورفولوژيکي، يافته هاي 
... است. يکي از راهکارهاي  ديرينه انسان شناسي، غارها، جذابيت هاي معدني و 
ضروري جهت گسترش صنعت توريسم، شناسايي هر چه کامل تر مناطق مستعد 
گردشگري  زمين _ طبيعت و برنامه ريزي دقيق جهت کشف سرمايه هاي اين مناطق 
بر  مؤثر  مورفولوژيکي  فرايندهاي  و  فرم  بررسي  پژوهش  اين  از  مي باشد. هدف 
توريسم کرمان، بازشناسي پديده هاي جاذب گردشگري و تعيين اولويت هاي مکاني 
براي انتخاب اماکن مناسب براي ايجاد کانون های جاذب منطقه ي گردشگري بوده 
است. روش تحقيق به کار رفته در اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي و براساس 
ماهيت، توصيفي- تحليلي است که به صورت کتابخانه اي، ميداني و با مشاهده و 
توصيف و تشريح قسمت هاي مختلف اين منطقه صورت پذيرفته است. در اين مقاله 
مکان يابي استان کرمان با استفاده از روش سايتيشن صورت گرفته است. از يافته هاي 
اين  پژوهش معرفي قسمت هاي مختلف اين استان و جاذبه هاي کم نظير اين منطقه 
مي باشد که به طور مشروح به آن پرداخته شده است، تا بتوان از پتانسيل های موجود 
درجهت جذب گردشگر استفاده کرد و استان کرمان به عنوان پر جاذبه ترين مکان 

جهت گردشگري طبيعي  معرفي شده است.
واژه هاي کليدي: زمين گردشگري، طبيعت گردي، کرمان، سايتيشن

مقدمه
گردش در سرزمين های گوناگون بخشي از نيازهاي زندگي انسان و يکي 
از روش های پر رونق گذران اوقات فراغت به شمار مي رود. حرکت شتابان به 
سوي قرن بيست و يکم شيوه های نسبي توسعه اقتصادي و اتکا به درآمد های 
ايجاد  از سرمايه های فسيلي را مطرود دانسته و ضرورت  محدوده، بخشي 
حرکت های نوين و دستيابي به مکانيزهاي کار امد در بهره گيري افزون تر از 
شرايط  طبيعي موجود را به ويژه در کشورهايي که از فرهنگ غني تاريخ 
کهن وآثار باستان بسياري برخوردارند، ايجاب مي نمايند.صنعت جهانگردي 
و گردشگري، رويکرد جديد براي توسعه همزيستي انسان و اجتماع با طبيعت 
است. بهره بري بهتر اقتصادي امروزه در توسعه مناطق گردشگري و مکان های 
ديدني جايگاه وااليي پيدا کرده است. تبلور يافتن گردشگري به عنوان يک نياز 
و تبديل آن به بزرگترين صنعت خدماتي دنيا و تخصصي شدن گردشگري، 

اين فرصت را فراهم کرده تا هرمکاني جهت بهره جستن از منافع حاصل از 
گردشگري اميدوار باشد. اما مسلمًا اين کار بدون شناسايي عوامل تأثيرگذار، 

شناخت محيطي و مديريت امکان پذير نخواهد بود.

نگاره 1: موقعیت استان کرمان

طبيعت گردي همواره بخش مهمي از بحث گسترده گردشگري را به 
خود اختصاص داده و بين طبيعت گردان عده ی زيادي عالقه مند به ديدن 
غارها،  چشمه ها،  رودخانه ها،  و  کوه ها  همانند  ژئومورفولوژيک  پديده های 
دشت ها، دره ها، تپه ها هستند و مي توان گفت همين عالقه مندي ها آغاز پيوند 

مباحث گردشگري و ژئومورفولوژيکي خواهد بود.
با  شمال  از  است.  شده  واقع  ايران  شرقى  جنوب  در  کرمان  استان 
استان های خراسان و يزد، از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سيستان 
با استان فارس همسايه است. مساحت اين استان  و بلوچستان و از غرب 
حدود ۱75069کيلومترمربع و اولين استان پهناور کشور است که حدود ۱۱ 
از مرتفع ترين  استان يکى  اين  بر گرفته است.  را در  ايران  از خاک  درصد 
استان های کشور است، و شهرستان بافت آن با ۲۲50 متر ارتفاع از سطح 
دريا مرتفع ترين شهرستان استان مى باشد. براساس آخرين تقسيمات کشوری 
استان کرمان مشتمل بر ۱0 شهرستان، 7 شهر و ۳۱ بخش است. شهرستان های 
آن عبارت اند از: بافت، بردسير، بم، جيرفت، رفسنجان، زرند، سيرجان، شهر 

بابک، کرمان و کهنوج. )کالنتري خانداني،27:1387(

تعارف و مفاهيم
تعريف گردشگري

لغت توريسم )Tourism( از کلمه تور )Tour(  به معناي گشتن اخذ شده 
که ريشه در لغت التين Tourns به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدا 

مكان يابي اكوتوريسم به روش سايتيشن
) مطالعه موردي: استان كرمان(

دکتر مّحمدحسین رامشت                                     عذري دانشي مسكوني
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و مقصد و چرخش دارد )آکسفورد1970، 81( که از يونان به اسپانيا، فرانسه و در 
نهايت به انگليس راه يافته است و ارتباط تنگاتنگ با پديده هاي زمين شناسي 
دارد.)زاهدي 1385، 34( تعريف سازمان جهاني جهانگردي: گردشگري شامل 
کساني  وگردشگران  مي دهند  انجام  گردشگران  که  است  فعاليت هايي  کليه 
هستند که به قصد گذران اوقات فراغت، کسب وکار و اهداف ديگر مدتي 
اقامتگاه معمول خود  کمتر از يکسال متوالي را در سفر و اقامت خارج از 

مي گذرانند.)زاهدي1384، 11(

ژئوتوريسم
مبناي  بر  که  گردشگري  از  جديد  مفهوم  يک  عنوان  به  ژئوتوريسم 
افزون،  روز  طور  به  است  استوار  مکان  يک  جغرافيايي  ويژه  خصوصيت 
موجب جلب نظر و اشتياق مردم سراسر جهان گرديده است. ژئوتوريسم را 

مي توان اين گونه تعريف نمود:
»گردشگري که خصوصيت جغرافيايي يک مکان )شامل محيط، ميراث، 
زيبايي شناسي، فرهنگ و رفاه ساکنان محلي( را پايدار نگاه دارد و يا ترقي 
تخصصي  رشته هاي  از  يکي  زمين شناسي  توريسم  و  ژئوتوريسم  بخشد«. 
اکوتوريسم است که به معرفي پديده هاي زمين شناسي به گردشگران باحفظ 
و  بوده  پايدار  توريسم  مجموعه  زير  ژئوتوريسم  مي پردازد.  مکاني  هويت 
هدف آن حفظ منابع گردشگري در مقاصد است، يعني هدايت گردشگران به 
نحوي که محل بازديد براي نسل آينده همان طور باقي مانده و قابل استفاده 

باشد. )رحماني 6، 1-1387( 
براي ارزيابي توانمندي هاي منطقه مورد مطالعه با استفاده از علم جغرافيا 
روش  از  مطالعه  اين  در  که  نمود  استفاده  مي توان  مختلفي  روش هاي  از 
دارد  ديگري وجود  البته روش های  است.  استفاده شده   Saitation تحليل  
که از جمله اين روش ها شيوه LSA يا تحليل سيستم های ارضي است. اين 
پهنه اي  به صورت  تحليل  آن  جمله  از  که  دارد  خاصي  ويژگي های  روش 
مي باشد. تحليل سيستم هاي ارضي، يک طبقه بندي علمي برمبناي فرم ارضي 
وبا ساختاري سلسله مراتبي است و بر رابطه زمين )لندفرم( با قابليت ها و 
محدويت هاي ارضي تاکيد دارد. در اين روش هم چنين مي توان به ارزيابي 
محدوديت هاي آمايش در يک ناحيه دست يافت. موضوعي که به طور قطع 
در فرآيند برنامه ريزي، به اندازه قابليت هاي يک ناحيه بستگي دارد و مي تواند 
در بهره برداري بهينه از محيط ياري دهنده باشد. در اين روش مشابهت هاي 
فرمي اساس طبقه بندي قرار مي گيرد و ويژگي هاي ارضي ناشي از فرم در 

برابر موضوعي ارزيابي و به صورت قابليت و محدوديت معرفي مي شود. 
تحليل سيستم هاي ارضي با روش هاي متعددي صورت مي پذيرد از آن 
جمله روش موس،  روش رايت،  روش ژئوپدولوژي که روش اخير بيشتر 

برتحليل اطالعات ژئومورفيک تأکيد دارد. )رامشت،  155،  1388( 
است،  شده  پرداخته  نقاط  شناسايي  به  تحقيق  اين  در  اينکه  دليل  به   

نمي توان از روش LSA استفاده کرد.
معموالً نقاط جذاب در گردشگري )attract point( به صورت کانون ها 
آنها  ارزيابي  و گره های نقطه اي شکل  مي گيرند و از روش پهنه اي براي 
خاصي   مکاني  مجموعه های  بتوان  آنکه  براي  لذا  گرفت.  بهره  نمي توان 

توصيف  و نسبت به آرايش و تنظيم تقويم بازديد از آنها مبادرت کرد از 
روشي استفاده مي شود که اصطالحًا به آن Saitation گفته مي شود.

مبناي مطالعه به روش سايتيشن به تحليل  نقطه اي پديده ها معطوف است. 
در اين روش کانون هاي جذاب گردشگري رکن تحليل قرار گرفته  و به گونه اي 
اين کانون ها انتخاب مي شود که آمايش آن ها به صورت خطي و نقطه اي صورت 

مي گيرد. از ويژگي های اين روش مي توان به موارد زير اشاره کرد:
فاصله  به  ارزش طبيعي  با  به صورت مجموعه های  انتخابي  ۱- سايت های 

اندک انتخاب مي شود.
۲- انتخاب سايت ها به گونه ايست که تنوع پديده ها و الگو های متنوع در 

هر سايت رعايت شده باشد.
۳- تقويم زماني براي بازديد سايت ها با توجه به مدت زمان بازديد و فصل 

مناسب بازديد تنظيم مي شود.
4- امکانات خدماتي هر سايت بر اساس طول زمان بازديد تعريف مي شود.

5- در هر سايت عرضه کاالي به خصوصي براي بازديد کنندگان تدارک ديده 
مي شود به گونه اي که در سايت های ديگر چنين محصولي عرضه نشود.

6- سعي مي شود ارزش کاال و محصوالت خاص ارائه شده در هر سايت با 
محيط منطقه اي و پديده های آن سايت ارتباط معنايي داشته باشد.

7-تخصصي شدن و ارائه اختصاصي خدمات در سايت ها مستلزم مطلوبيت 
و خرسندي بازديد کننده مي باشد.

8-بر طبق آنچه در مورد روش سايتيشن گفته شد وباتوجه به منطقه مورد 
مطالعه دراين پژوهش مي توان در جهت آمايش نقطه اي مناطق کانديد شده 

اقدام نمود.

تکنيک کار در روش سايتيشن 
ابتدا اطالعات تصويري از منطقه مورد مطالعه شامل دم 90 متري ايران 
با ارزيابي بزرگ مقياس  و نقشه های توپوگرافي۱:50000 آن تهيه و سپس 
نسبت به مشخص  نمودن فرم های کالن ژئومورفولوژيک بر روي آنها اقدام 
مي شود. در منطقه مطالعاتي اين کار با بررسي 70 نقشه توپوگرافي انجام و 
اين  سپس  گرديد.  انتخاب  شاخص  فرم های  عنوان  به   ۱:50000 نقشه   ۱7
ژئومورفولوژيک  پديده های  به  نسبت  و  تلفيق  ايران  دم  نقشه  با  ها  نقشه 
پديده ها   اين  نقطه اي  دسته بندي  به  نسبت  بعدي  مرحله  اقدام شد.  آن  عام 
و تدوين فرآيندي که آنها را به وجود آورده اند مبادرت گرديد.و سپس با 
توجه به تنوع فرم ها و فاصله آنها نسبت به يکديگر و امکان دسترسي شبکه 
ارتباطي به آنها و همچنين فاصله هر مجموعه با مرکز استان نسبت به تعيين 
موقعيت هر سايت اقدام شد. مجموعًا در منطقه سه سايت عمده که بتواند 
مجموعه اي از فرم های شاخص ژئومورفولوژيک و فرآيند های متنوع را در 
معرض ديد قرار بدهد انتخاب شده و براي هر سايت نامي اختصاصي منظور 

گرديد. 
اين سه سايت عبارتند از:

۱(سايت بام شهر
۲( سايت شهرديس ها

۳( سايت سرمايش
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نگاره 2: نقشه سايت استان 
کرمان

سايت 1:  )بام کرمان(
اين سايت درشمال استان کرمان قرار دارد از طريق جاده اصلي به شهر 
وصل مي شود. شهر کرمان در اين سايت بوده و تا شعاع سي کيلومتري از 
اين  در  جاذبه  مهمترين  شهر  بام  که  چون  مي دهد.  پوشش  را  کرمان  شهر 
کرمان  بام  سايت  در  است.  شده  نامگذاري  کرمان  بام  نام  به  است  سايت 

يکسري فرم ها و فرايندهاي  مورفولوژيکي وجود دارد که عبارتند از: 
1 – سيرک ها: شامل 4 مجموعه سيرک که در کوه هاي سرکوه، سيرچ، جوپار 
سيرک ها  شده اند.  داده  نمايش   c حرف  با   4 شماره  نگاره  در  دارند.  قرار 

مکان هاي جذابي براي بازديد خصوصا بازديد هاي علمي مي باشند. 

نگاره3: نمايش 
سیرک

2 -معابر يخچالي: از فرم های ديگر فرايند يخ،  آثار ناشي از حرکت متمرکز 
يخ  است. رودخانه های يخي و جريان آنها معموالً سبب ايجاد دره های عريض 
و U  شکل مي شود. اين دره ها چنانچه در سطوح هموار و مرتفع با پوشش 

وسيع يخي همراه باشد دره خاصي را بوجود مي آورد.)رامشت،  69، 1388(
مجموعه  دست  پايين  در  يخچالي  معبر های  مطالعه   مورد  محدوده  در 
سيرک ها وجود دارند که در اين پژوهش به عنوان مناطقي جهت ييالق در نظر 
گرفته شده اند چرا که با توجه به دماي بسيار باالی استان کرمان در فصل تابستان 
و نزديکي اين مناطق به خود شهر کرمان با وجود نزديکي به ارتفاعات داراي 
هوايي بسيار مطبوع و خنک در فصل تابستان مي باشند و مي توان از اين مناطق در 
فصل تابستان به عنوان مناطقي با آب و هواي مطبوع استفاده کرد و حتي امکان 

ايجاد دهکده های توريستي را در اين مناطق بوجود آورد.
3 - بام شهر: در شرق شهر کرمان و در نزديکي آن ارتفاعاتي وجود دارند 
با نام کوه طاق علي و کوه غارقنبر. با توجه به اين که اين منطقه در نزديکي 

شهر کرمان قرار دارد، چشم انداز زيبايي از شهر را نشان مي دهد. در روي اين 
ارتفاعات مي توان مکان هايي براي ديدن از شهر احداث کرد از جمله احداث 
هتل ها رستوران ها و مراکز گردشگري که با توجه به چشم اندازهاي زيبايي که 
از شهر به ما مي دهند قابليت بسيار بااليي در جهت جذب گردشگران دارند. 
همچنين به واسطه مسير دسترسي مناسب امکان رشد و پيشرفت اين منطقه 

وجود دارد اين مناطق در روي نگاره 6 با عالمت R مشخص شده است.

نگاره 4: مجموعه سیرک ها 
و مناطق يیالقي

4- تلماسه ها: ذرات دانه درشتي )در حد ماسه(که باد با خود حمل مي کند 
مانعي  با  ذرات  که  وقتي  مي شوند.  نشين  ته  تپه)تلماسه(  شکل  به  معموالً 
زمين  طبيعي  عوارض  يا  و  سنگ  گياهان-قطعات  مانند  بزرگ  يا  کوچک 
و غيره روبرو مي شوند از حرکت مي ايستند و بر جاي مي مانند. در سايت 
بام کرمان تعدادي از تلماسه ها وجود دارند که از لحاظ فرم جزء برخان ها 
هستند. اين عوارض به لحاظ گردشگري مي توانند مکان هايي براي جذب 
گردشگر و همچنين گردشگري علمي باشند و به دليل نزديکي اين پديده ها 
با  پديده  اين  دارا مي باشند.  را  بسيار خوبي  امکان دسترسي  با شهر کرمان 

عالمت W در نگاره شماره 6 مشخص شده است.

نگاره 5 : تلماسه

5 -اراضي بريده شده: اراضي بريده شده اراضي هستند که به لحاظ شکل زمين های 
اطراف شهر کرمان با آنها متفاوت هستند و به لحاظ علمي براي گردشگران  علمي 
پديده های قابل مشاهده و جذابي مي باشند به خصوص براي ژئوموفولوژيست ها و 

مين شناس ها. اين فرايند با حرف T در نگاره شماره 6 مشخص شده است.
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6 - فرايند های غالب در اين سايت: فرايند هايي که در اين سايت باعث 
بوجود آمدن فرم های مختلف شده فرايند يخ و برف هستند که در تشکيل 
فرم های سيرک ها ومعابر يخچالي مؤثر مي باشند و فرايند باد که در ايجاد 

فرم تلماسه تأثيرگذار است.

نگاره 6 : نقشه تلماسه ها و مكان 
يابي بام شهر

نگاره7 :کلوت ها
سايت 2: )شهرديس ها(

اين  دارد.  قرار  کرمان  استان  شرقي  شمال  قسمت  در   ۲ شماره  سايت 
سايت در برگيرنده شهر شهداد مي باشند و تا شعاع  ۱۱0 کيلومتري به سمت 
شرق استان ادامه دارد. به دليل قرارگيري کلوت ها در اين سايت که بازديد 
کنندگان لقب شهرديس به آن ها مي دهند نام اين سايت را سايت شهرديس ها 
نيز يکسري فرم های ژئومورفولوژيکي وجود  اين سايت  قرار مي دهيم. در 

دارند که به بررسي آنها مي پردازيم.

عارضه های  انگيزترين  وهم  و  انگيزترين  شگفت  زيباترين،  -کلوت ها:   1
ناشناخته  دروني  که  مي باشند  فرد  به  منحصر  قدر  همان  که  جهان،  بياباني 
دارند. کلوت ها حدود ۱0000 کيلومترمربع از وسعت دشت لوت را شامل 
مي شوند. پست ترين نقطه دشت لوت در مشرق معدن نمک تقريبًا در منطقه 
که  است  متر   56 از  دريا  از سطح  آن  ارتفاع  و  واقع  شده  کلوت ها  شرق 
پست ترين نقطه داخلي ايران و جهان به شمار مي رود،  زيرا درجه حرارت 
لوت در اين قسمت در سايه 65 درجه سانتي گراد هم تجاوز مي کند، کلوت ها 

در نگاره  شماره 9 با حرف WW نمايش داده شده است.

3 - نبکا: تپه های گياه دار )نبکاها( ترکيبي از ماسه بادي و برگ خزان شده 
درختچه گز است که در اثر باد بوجود آمده است.بدين ترتيب که ماسه پاي 
بوته گز ريخته شده و در هنگام پاييز بر روي آن برگ ريخته و دوباره ماسه 
پروري برگ و باز برگ پروري ماسه و ... و در طول سال ها يک نبکا بوجود 
اين  از ۱۲ متر مي باشد. در نگاره شماره 9  نبکاها بيش  ارتفاع  آمده است. 

پديده با حرف Wn نمايش داده شده است.

نگاره 8:  نبكا

از  پوشيده  و  رنگ  سياه  پهنه اي  کيلومترمربع   450 حدود  بريان:  -گندم   4
نظريات  .براساس  مرکزي  و  شمالي  لوت  فاصل  حد  در  آذرين  سنگ های 
سنگي  پهنه  اين  است.  آتشفشان  فوران  حاصل  بريان  گندم  شناسان  زمين 
حدود 400 متراز سطح دريا فاصله دارد وبه واسطه رنگ و جنس در گرم 
ترين روزهاي سال که نور خورشيد به خوبي جذب مي شود دمايي نزديک 
به رکورد جهاني )58 درجه در صحراي العزيزيه ليبي( به وجود مي آورد. 

)محمدجهانشاهي، 1389،  205(

5 - پليگون های بيابان: قشرهاي نمکي که به شکل پوششي سطح کوير را 
مي پوشانند به دليل جريان هاي آبي است که از مناطق کوهستاني سرچشمه 
گرفته و بعد از هر طغيان در منطقه کوير تبخير و موجب اضافه شدن پوشش 
جديد نمک بر روي قشر قبلي مي گردد. اين فرآيند هميشه در منطقه غالب 
بوده و مي توان گفت هميشه تبخير شديدتر از ميزان آبي است که به منطقه 
وارد مي شود.همچنين در اين مناطق بخشي از آب هاي زيرزميني کوير نزديک 
به سطح بوده و حتي در روي سطح زمين جريان پيدا مي کند. چون آب شور 
و نمک دار است آب های زير زميني به طرف باال حرکت کرده و وقتي به 
سطح زمين مي رسد آب آن تبخير شده و نمک متبلور مي گردد. در اين حالت 
سطح پف کرده شکل مي گيرد. گاهي در نتيجه حرارت شديد در اين مناطق 
به  وشکاف ها  درزها  طريق  از  شده  منبسط  زيرين  گلي  و  نمکي  اليه های 
خارج راه يافته و اشکال چند ضلعي )پليگون های بيابان( به وجود مي آيد. در 
دشت لوت نيز در انتهاي رود شور بيرجند در محل چاله گود نمک شهداد 
کوير به معناي واقعي آن تشکيل گرديده است و اليه های قطور بلوري نمک 
با اشکال زيبا شکل گرفته که محل استخراج يکي از بهترين انواع نمک های 
خوراکي مي باشد و اهالي بومي از قديم االيام طي ساليان متمادي از آن بهره 

برداري مي نموده و يکي از منابع درآمد آنها بوده است.
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نگاره 9: نقشه کلوت ها 
و نبكا

در  که  است  کرمان  شهرستان  بخش های  از  يکي  شهداد  شهر:  باغ   -  6
پست ترين نقطه ي کوير که حداکثر ارتفاع ۳00 متر مي باشد قرار گرفته و 
قنات های متعددي دارد. محصوالت آن خرما، مرکبات و حنا مي باشد. باغ های 
يکي  آخر سال  ماهه ي  نيزدارد و در شش  زيبايي  نخلستان های  و  مرکبات 
گردشگاه هاي ديدني استان است. خرابه های شهر قديمي شهداد که به 4000 
سال ق.م. تعلق دارد،  در دشت لوت شهداد و در جوار شهر جديد کشف 
شده است که به شهر کتوله ها معروف است.)حسن زنده دل1377-ص60( در 
اين شهر با توجه به قابليت های موجود امکان برنامه ريزي مکاني به عنوان 

باغ شهر وجود دارد.که در نگاره شماره۱0 نمايش داده شده است.

7- آبگرم: چشمه آب گرم مورد مطالعه در اين سايت در پنج کيلومتري شهر 
سيرچ قرار دارد و امکانات بسيار محدودي نيز براي مراجعه کنندگان دارد، 
که با توجه به قابليت های اين چشمه آب گرم اين امکان را دارا مي باشد که 

با برنامه ريزي و افزايش امکانات، پذيراي گردشگران بيشتري باشد.

نگاره 10: نقشه 
آبگرم و باغ شهر

8 -فرايند های غالب در اين سايت
فرايند های غالب در اين سايت عبارتند از فرايند های آب و باد که باعث 

بوجود آمدن فرم کلوت ها و نبکاها مي شود.

سايت شماره 3 : )سرمايش(
اين سايت در فاصله ۱۳0 کيلومتري استان  کرمان در مسير جاده کرمان 
– جيرفت قرار دارد. به دليل وجود آب و هواي سرد اين منطقه نسبت به بقيه 
استان به عنوان سايت سرمايش نامگذاري شد. در اين سايت هم پديده های 
آن  جمله  از  شد.  پرداخته  آن  توضيح  به  که  دارد  وجود  فردي  به  منحصر 
تنها  و  بزرگ دهبکري هست  نام سيرک  به  دنيا  بزرگترين سيرک يخچالي 

سيرکي است که جاده اصلي از وسط آن عبور مي کند. 

1 - باغ های ميوه: استان کرمان به دليل شرايط خاص اقليمي و تنوع آب 
کشت  و  فصل  از  خارج  صورت  به  محصوالت  کشت  قابليت  هوايي،  و 
گلخانه اي را دارا است.در اين سايت به دليل آب و هواي خنک تر نسبت به 
مناطق ديگر، باغات ميوه بسياري وجود دارند. اين منطقه جزئي از شهرستان 
بودن  لحاظ خنک تر  به  که  دارد  آن وجود  در  نخلستان هايي  و  بم مي باشد 
اين قسمت نسبت به مابقي استان از تعداد نخلستان ها کاسته شده و بيشتر 
درخت هاي  مربوط به کشت مرکبات ديده مي شود. با توجه به تفاوت آب 
و هوايي اين منطقه و خنک تر بودن آن درخت هاي ميوه از جمله گيالس، 
زرد آلو و بادام در اين منطقه وجود دارد. اين تنوع، جذابيت خاصي را در 
منطقه بوجود آورده و از اين منطقه مي توان به عنوان آگرا توريسم استفاده 
کرد تا گردشگران در اين منطقه از ديدن باغ ها و هواي مطبوع در فصل گرم 
بهرمند شوند. در نگاره شماره ۱۲ اين منطقه با حرف A  مشخص شده است.

نگاره 11: جنگل ها منطقه جبالبارز

نگاره 12
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شهرستان  در  سايت  اين  درون  مطالعه  مورد  جنگل های  جنگل ها:   –2
جيرفت  منطقه جبالبارز واقع مي باشند. شهرستان جيرفت به واسطه موقعيت 
جغرافيايي، آب و هواي مساعد، خاک حاصلخيز، آب کافي، وجود ارتفاعات 
و شرايط کوهستاني و جلگه اي، شرايط الزم را براي روئيدن گياهان مختلف 
و پوشش گياهي متفاوت را دارا مي باشد. )کالنتري خانداني، 73، 1387( کوه هاي 
جبال بارز  که يکي از بکرترين و شگفت انگيزترين سلسله کوه هاي ايران 
کشور  شرق  جنوب  کوه  رشته  طوالني ترين  طول،  کيلومتر   ۲50 با  است 
مختلفي  گياهان  از  پوشيده  بارز  بيشتر بخش های جبال  محسوب مي گردد. 
است که تحت تأثير شرايط آب و هوايي و نيز ارتفاع از سطح دريا، برسينه 
آرچين  و  کوهي  بادام  اورس،   کهکم،  بنه،  گسترانيده اند.  دامنه  ارتفاعات 
عمده ترين درختان اين منطقه مي باشند که به صورت جنگل های متراکم و 
گاه تک درخت ديده مي شوند. و نيز آويشن، درمنه، زارچ، دارچين،   ريواس، 
گل نرگس، الله، زنبق، ازگن و... که در همه جا ديده مى شوند. اين منطقه 
عالوه بر اينکه از زيستگاه هاي خرس سياه آسيايي در ايران محسوب  مي گردد، 
ميزبان انواع زيادي از جانوران گوشت خوار و علف خوار و پرندگان است که 

در نقاط مختلف جبالبارز چشم نوازي مي کنند.)محمد جهانشاهي، 1389،  47( 

3 -  کالرومالنج ها: مالنج ها از جمله سنگ هايي هستند که در مقابل عوامل 
فرسايشي مقاومت متفاوتي از خود نشان مي دهند که اين امر بيشتر به واسطه 
اختالط رسوبات دگرگوني، رسوبي و آذرين است و بنابراين چشم اندازي 
از تپه ماهورهاي نسبتًا خشن به وجود مي آيد. در نقشه های توپوگرافي اين 
شکسته  متراکم  سينوس هاي  صورت  به  را  تراز  منحني هاي  اندازها  چشم 
مورد  منطقه  مالنج هاي  کالرو  مي سازد.  متظاهر  متعددومنفرد  قلل  با  همراه 
مطالعه در فاصله ۱40کيلومتري شهر کرمان درمسير جاده اصلي جيرفت – 
کرمان در  منطقه مهرگان در اطراف جاده قرار دارند. در اين سايت از اين 
پديده وجود دارد که در نگاره شماره ۱5 با رنگ قرمز نمايش داده شده است.

نگاره 13: 
کت باد

4 - کت باد: پديده بسيار نادر ديگر  در سايت سرمايش وجود حفره های 
گفته  باد  آن کت  به  محلي  زبان  در  که  اين حفره ها  است.   co2 گاز  تخليه 
مهمترين  و  شده  ظاهر  دار  حباب  و  سرد  به صورت چشمه های  مي شود، 
چشمه آن در روستاي مسکون که حدوداً ۱50 کيلومتر از مرکز استان فاصله 
يک  حدوداً  مسافت  طي  با  مي توانند  گردشگران  است.  گرفته  قرار  دارد 
 co2 کيلومتر از جاده ي اصلي کرمان – جيرفت از آن بازديد کنند. وجود گاز
و خروج آن از منافذ چشمه مذکور براي گردشگران بسيار جذاب و آزمون 
خروج گاز co2 از چشمه با تجربه ي شخصي بازديد کنندگان و روشن کردن 

شمع يا آتش در کنار چشمه و خاموش شدن آن خاطرات بياد ماندني از آن 
در ذهن ايجاد مي کند.

نگاره 14: 
عكس 

زمین هاي عدم 
تعادل

شکل  بدلندها  يا  تعادل  عدم  زمين هاي  تعادل:  عدم  -زمين هاي   5
ژئومورفولوژي خاصي است که بيشتر در سازندهاي سست از قبيل رس ها و 
مارن ها قابل مشاهده است و درآن مجموعه اي از شيارهاي باريک و عميق 
با فاصله کم به وسيله بال هاي نوک تيز از هم جدا مي شوند. عرصه مزبور 
در اثر فرسايش آبي حاصل شده و از شواهد بارز مناطق بياباني است.گسل 
بروات يکي از پديده های ديدني منطقه است. بدلندها به واسطه ي وجود اين 

گسل بوجود آمده اند و باعث فاصله سطوح زمين از هم ديگر شده است.

نگاره 15: نقشه 
کالرومالنج، 

زمین هاي عدم 
تعادل و سیرک 

بزرگ

6 - سيرک بزرگ: در سايت شماره ۱ نحوه به وجود آمدن سيرک توضيح 
اما در اين سايت بزرگترين سيرک را داريم که وسعت آن بسيار  داده شد 
زياد است به طوري که يک شهر را درون خود قرار داده است. وسعت اين 
سيرک در دنيا جزء عوامل نادر به حساب مي آيد و بدين لحاظ آن را جزء 
يکي از مناطق خاص گردشگري مي توانيم تلقي کنيم. در اين سيرک شهر 
ده بکر وجود دارد که به لحاظ قرارگيري در اين سيرک داراي آب و هوا 
و طبيعت بسيار بکري مي باشد که از آن مي توان به عنوان مناطق ييالقي و 
شهر  غرب  کيلومتري   50 در  نمود.  استفاده  توريستي  دهکده های  احداث 
توجهي  به شکل جالب  دهبکري،  ييالقي  روستاي  مسير جيرفت  در  و  بم 
مي کند.  جلب  را  آدمي  نظر  جبالبارز  کوه هاي  رشته  ابتدايي  بخش های  در 
درختان تنومند گردو،  سپيدارهاي بلند، باغ هاي زردآلو و آلبالو و دامنه های 
پوشيده از بنه و کهکم و نيز رودخانه دهبکري که از وسط روستا مي گذرد، 
چشم اندازهاي باشکوهي را رقم مي زند. اين روستا بيش از ۳000 کيلومتر 
برفو، چاله، کمايي، جمالي و سوزا و  بين کوه هاي شير،  ارتفاع دارد و در 
سولو قرار گرفته است. دهبکري نقطه سوار شدن بر بال هاي بلند و پيوسته 

جبالبارز است. 
همچنين  و  ستودني اند  واقع  به  زمستان ها  در  دهبکري  چشم اندازهاي 
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جاذبه های  ديگر  از  برفو  کوه  دامنه  در  و  جنوبي  بخش  در  آبشارها  وجود 
از  بميکي  گرم  شهر  مجاورت  در  دهبکري  بزرگ  سيرک  است.  منطقه 
برف  عظيم  ذخيره  که  مي باشد  کواترنر  در  يخچالي  سيرک هاي  بزرگترين 
و ساختار منطقه آن را ايجاد کرده است و اين سيرک در دوران چهارم در 
ايران  بزرگترين سيرک هاي يخچالي  از  به عنوان يکي  فاز يخچالي  آخرين 
بوجود آمده است. زبانه های يخچالي آن تا ۲0 کيلومتري شهر بم مي رسيده 
و از آنجا به بعد اين جريان های يخي رودخانه شمال بم را که امروز خشک 

مي باشد تغذيه مي کرده است.
سيرک دهبکري با توجه به وضعيت خاص توپوگرافي و جهت شيب 
آن به عنوان يک ريز اقليم معتدل تا سرد در بين نواحي گرم همجوار خود 
مي باشد و اقليمي مشابه شهرهاي شمالي دارد.دهبکري با بارش متوسط 5۱8 
ميليمتر و متوسط دماي۱۲ درجه سانتي گراد و به فاصله حدود۳5 کيلومتر،  
بين دو منطقه گرم وکم باران بم، با بارش متوسط 6۳ و متوسط دماي ۲۲ 
و جيرفت با بارش متوسط ۱۱۲ و دماي متوسط ۲4 درجه سانتي گراد قرار 
در  دايمي  مرز  برف  خط  که  شده  باعث  عوامل  اين  همه ي  است.  گرفته 
 ۲4 در  برف  شدن  جمع  و  برسد  متري   ۲640 ارتفاع  به  گذشته  دوره های 
سيرک و تغذيه سيرک بزرگ دهبکري باعث شده که در آخرين فاز يخچالي، 
ما شاهد يکي از بزرگترين سيرک هاي يخچالي جنوب شرق  کشور باشيم. 
)محمدجهانشاهي،  137، 1389( در نگاره ۱5 اين سيرک بزرگ با رنگ زرد مشخص 

شده است.

اين  در  ايجاد شده  فرايند های  از  اين سايت:  در  غالب  فرآيندهاي   -   7
سايت که فرم های مختلف را بوجود آورده فرايند يخچالي است که باعث 
بوجود آمدن بزرگترين سيرک شده، پديده تکتونيکي که باعث بوجود آمدن 
گسل در منطقه زمين هاي عدم تعادلي شده، فرايند زمين ساخت که باعث 

شکل گيري کالرو مالنج ها شده است.

نگاره16: سیرک 
دهبكري

نتيجه گيري
و  متعدد  پراکندگي های  علي رغم  شد  انجام  که  مطالعاتي  به  توجه  با   
بتواند  که  محدودي  سايت های  انتخاب  امکان  سايتيشن  روش  با  گسترده، 
بيانگر تمام فرم های بسيار شاخص و فرآيند های متنوع در منطقه باشد فراهم 

آمد.
لذا معرفي سه سايت ۱-بام کرمان ۲-شهرديس ها ۳-سرمايش بيان کننده 
سه نقطه جذاب در استان کرمان با مساحت ۱75069 کيلومترمربع مي باشد. 

اين سايت ها به صورت اقمار پيرامون، شهر کرمان قرار و ستاره ي سه پري را 
بوجود مي آورند. )نگاره ۲( لذا مجموعه سايت های ژئوتوريسم استان کرمان 

تحت عنوان ستاره کرمان نامگذاري و معرفي مي شوند.
ضمن آنکه اين سه سايت تمام فرآيندهاي کالن و شاخص اين استان 
با  بازديدکنندگان  که  مي آورند  فراهم  را  شرايطي  مي گذارند،  نمايش  به  را 
بتوانند بازديد های  يک تور يک روزه با طى مسافت حداکثر ۱50 کيلومتر 
کوتاه مدتي را به عمل آورند. نکته در خور توجه در اين متد انتخاب سايت 
بام شهر بود که مي تواند فرصت های مناسبي براي بازديد کنندکان در شب 

فراهم آورد.
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