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 چکیده
جذب گردشگر و توسعه صنعت  برایباشند که قابلیت زیادی های ژئومورفولوژیک می ناهمواریترین بدهای نمکی از جالبگن

 آنهاارزیابی  ةمتنوع نمکی در استان سمنان در زمین مکان های ژئومرفیک دارند. با توجه به وجود  (ژئوتوریسمگردشگری زمینی )

مندی صورت نگرفته است. بنابراین ارزیابی توانمندی های آن تحقیقات نظامساختزیراز منظر توسعه صنعت گردشگری و ایجاد 

-حاضر با استفاده از روش پزوهشمنظور در باشد. بدیننمکی در توسعه گردشگری استان سمنان ضروری می گنبدهای ناهمواری

ای به معرفی و ارزیابی ژئومورفوسایت گنبدهای امههای حاصل از بازدیدهای میدانی و اطالعات پرسشنهای رینارد و پریرا، داده

 و ایکتابخانه میدانی، ها،داده گردآوری لحاظ از و کمی تحقیق، پارادایم لحاظ از حاضر پژوهش نمکی جنوب سمنان پرداخته شد.

نتایج حاصل از مطالعات   در آغازاست.   استوار تحلیلی -توصیفی روش ةپای بر که باشدمی کاربردی هدف نظر از و ایپرسشنامه

ای در قالب برگه شناسایی ارائه گردید، سپس با توجه به نظر کارشناسان های میدانی و تفسیر تصاویر ماهوارهای، پیمایشکتابخانه

شد. های رینارد و پریرا نمره و امتیاز داده و بازدیدهای میدانی نگارندگان به هر یک از معیارها و زیرمعیارهای مدنظر در روش

(  و در روش 547/0( و معیار ترکیبی )587/0نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که در روش رینارد معیار علمی ) 

و کمترین امتیاز را کسب نمودند. باال بودن معیار  یشتری( به ترتیب ب۶۶/4( و معیار مدیریتی )74/۶پریرا معیار ژئومورفولوژیک )

شناختی و قابلیت آموزشی فرآیندهای ژئومورفولوژیک و پس های زیباییژئومورفوسایت به دلیل ارزش علمی و ژئومورفولوژیک در

 توجه عدم و گردشگران برای ژئومورفوسایت ها این ماندن های موجود در منطقه به دلیل ناشاختهناهمواریاز آن دست نخوردگی 

مدیریت ضعیف و  ةایین بودن معیار ترکیبی و مدیریتی نشان دهندباشد و در مقابل پمی گردشگری هایجاذبه این به مسئوالن

باشد. در مجموع ژئومورفوسایت گنبدهای نمکی در هر دو روش امتیاز منطقه می در پشتیبانی هایسرویس و تجهیزات نداشتن

اصل از پژوهش حاضر می تواند باشد. نتایج حکه بیانگر قابلیت و توانایی باالی ژئومورفوسایت در جذب توریسم می گرفتندی زیاد

 .ریزان قرار گیردبرای توسعه ژئوتوریسم نمکی در استان مورد استفاده برنامه

 ژئومورفوسایت؛ ژئومورفولوژی رسوب؛ ؛روش پریرا ؛روش رینارد ؛گنبد نمکی واژگان کلیدي:
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 مقدمه 

کند که انقالب امروزه گردشگری نقشی را ایفا می

(. 21اجتمواعی ایفوا نموود )اسالمی در زمینه تحوول 

هوای های گردشگری متناسب با میزان جذابیتجاذبه

توانند گردشگران را به سوی خود جلب کنند خود می

هوای اجتمواعی و (. امروزه در کنار سوایر جاذبوه24)

هوای ژئومورفولوژیوک، آب و هووایی، فرهنگی، جاذبه

هوا در های شفابخش همراه با غارها و جریوان آبآب

های اقتصادی گردشگری از گذاریعات و سیاستمطال

 (. 9باشند )ای برخوردار میاهمیت ویژه

هوای جدیود گردشوگری ژئوتوریسم یکی از حووزه

کنود و است که کامال از اصول گردشگری طبعیت می

-شناسووی، ژئومورفولوووژی،  شوومترکیبووی از زمووین

هوا بوا ها و کانیها، سنگاندازهای طبیعی، ناهمواری

-بر فرآیندهای بوجود آورنده ایون اشوکال موی تاکید

طوور ویوژه بوا ری به(. این شاخه از گردشگ22باشد )

المللی بوه معرفوی رعایت ضوابط و استانداردهای بین

شناسی و ژئومورفولوژی به های حاصل از زمینپدیده

پردازد گردشگران همراه با حفظ هویت مکانی آنها می

اماندهی و هدفمنود و نیز مشاهده این گنجینوه را سو

کند نموده و از تخریب آن توسط انسان جلوگیری می

لوذا بور  .کندو زمینه را برای توسعه منطقه فراهم می

شناسوی، های جغرافیایی، زموینای از ویژگیمجموعه

محیطی، فرهنگی و میراث باستانی تاکید دارد زیست

(11 ،12 ،13 ،14 ،23 ،25 ،31 .) 

هوور منطقووه، شناسووایی بوورای توسووعه ژئوتوریسووم 

هووای مختلووف ژئوتوریسووتی از جملووه نووواحی جاذبووه

بیابانی، ساحلی، آتشفشانی، کوهستانی و کارسوتی از 

ریوزی و ضروریات بوده و توسوعه آن نیواز بوه برناموه

صرف هزینه بسیار دارد که در نهایت منجر به توسعه 

 (. 1۶ژئوتوریسم منطقه خواهد شد )

منووافا اقتصووادی، ایوون فعالیووت نووه تنهووا دارای 

اجتماعی است، بلکوه اشوتغال  -اکولوژیکی و فرهنگی

هووای ای از دانووش آموختگووان حوووزهطیووف گسووترده

شناسی و غیره را زیست، جغرافیا، زمینمعدن، محیط

 (.29فراهم می آورد )

عنوووان یووک نوواهمواری جالووب گنبوود نمکووی بووه

-شناسوی زیورژئومورفولوژیکی، در واقا ساختار زمین

شووکل از نمووک )هالیووت( و سووایر مووواد تسووطحی م

حاطوه هوای رسووبی اباشد که توسط الیهتخریبی می

 (. 2شده است )

کلی گنبودهای نمکوی، حاصول بواال آمودن طوربه

باشوند های رسوبی مویهای نمک از میان نهشتهتوده

که هنگام باال آمدن طبقات رسوبی روی خود را بواال 

ترتیوب بوه دینزننود و بوآورده و یا آنها را کنوار موی

صورت یک عارضه و یک ناهمواری نقش مهمی را در 

-های سطح زمین و ژئومورفولوژی ایجاد میناهمواری

(. 2گوینود )کنند که بوه آن دیواپیر نمکوی نیوز موی

گنبدهای نمکی از لحواظ شوکل هواهری شوبیه هوم 

باشوود. نیسووتند و ارتفوواع آنهووا بسوویار متفوواوت مووی

صوورت تاقودیس  های نمکی ممکن است بهساختمان

هوای تیغوه ماننود های نمکی، برجستگینمکی، بالش

های نمکی و غیوره باشود. نمکی، امواج نمک، استوک

-علت تشکیل گنبدهای نمکی تزریق نمک در سونگ

هووای اطووراف از طریووق فرآینوودهای هالوتکتونیووک 

هووای ، اخووتالف  گووالی، آب(تکتووونیکی حرکووات)

 (. 2شد )می با زیرزمینی تحت فشار و ماگماتیسم

ایووران دارای مهمتوورین گنبوودهای نمکووی جهووان 

است. گنبدهای نمکوی متعودد و متنووعی در بیشوتر 

نقاط ایران از جمله در نواحی خشک ایران مرکوزی و 

های بسته داخلی وجود دارند که حاشیه و داخل  اله

ناحیوه گنبود نمکوی  -1شامل موارد متعوددی اسوت.

و  أز نظور منشوالرستان و خلیج فارس. این گنبودها ا

ترین گنبدهای نمکوی ایوران را زمان پیدایش قدیمی

ناحیوه زاگورس مرتفوا کوه  -2(. 32شوود )شامل می

 -3باشود. منطبق بر روند مرفوتکتونیک زاگورس موی

ناحیه ایران مرکزی )یزد و کلووت( و شورآ آن )راور 

باشوند. سون ایون کرمان( که تا حودی پراکنوده موی

نفراکامبرین و ژوراسیک گنبدهای نمکی مربوط به ای

ناحیه گنبود نمکوی شومال کوویر  -4(. 32باشد )می

بزرگ )جنوب البرز( که خود به سه واحود گنبودهای 

 هووای نمکووی جنوووب و نمکووی جنوووب سوومنان، توووده
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غرب قوم شرآ تهران و کوه نمک غرب و شمالجنوب

ناحیه و ایالت نمکوی آذربایجوان.  -5 شود.تقسیم می

نسوبت بوه منطقوه سومنان کمتور تراکم این گنبدها 

است. سن آنها مربوط به رسووبات تبخیوری میوسون 

 (.32باشد )می

در دو دهة گذشته مطالعوات مختلفوی در سوطو  

هوا ی ارزیابی ژئومورفوسایتداخلی و جهانی در حوزه

صورت گرفته اسوت و در حوال حاضور بوا یوک رونود 

تکوواملی در حووال انجووام اسووت. از جملووه مهمتوورین 

تووان بوه انجام شده در خارج از کشور موی تحقیقات

 موارد ذیل اشاره نمود:

به ارائه یک روش در ، 2007در سال  در پژوهشی

. در ایون روش شود ها پرداختهارزیابی ژئومورفوسایت

به بحو  در موورد تعیوین ارزش علموی و مکمول در 

، با ایون تفواوت کوه در شدها پرداخته ژئومورفوسایت

-صادی، اکولووژیکی و زیبواییاین پژوهش، ارزش اقت

عنوان یک معیار مسوتقل در نظور گرفتوه شناختی به

شده و دو معیار اصلی )ارزش علمی و فرهنگی(، زیور 

های خاص خود را دارند. در پایان به انتخواب شاخص

 (.2۶) اقدام گردیدهای بالقوه و معرفی ژئومورفوسایت

 ها در درهبه ارزیابی ژئومورفوسایت 2011در سال 

علمی و مکمل برای  های و ارزش شد ویستا پرداخته

ایوون نتیجووه هووای منتخووب ارزیووابی و ژئومورفوسووایت

هوا از منظور تکامول که ژئومورفوسایت حاصل گردید

شناختی مشابه بوده و از نظر ارزش اقتصوادی و زمین

 (.۶)فرهنگی  ندان غنی نیستند 

برای پارک ملوی پیرنوه فرانسوه یوک  در پژوهشی

هوووای مووودیرتی و یوووابی در قالوووب ارزشروش ارز

ژئومورفوسایت از ایون  30و  گردیدگردشگری تعریف 

که  این نتیجه حاصل گردیدمنظر بررسی و در نهایت 

ها و نهادها باید در حفاهوت و معرفوی پوارک سازمان

 (.10ملی بیش از پیش تالش کنند )

مدلی برای پارک ملوی و تواریخی  2005در سال 

ت در جنووب جزیوره سیسویل مجیسوتیرا کشوور مالو

در این مدل با استفاده از معیارهای  و ایتالیا طراحی 

 (.3ها صورت گرفت )مختلف ارزیابی ژئومورفوسایت

بوه بررسوی ژئوتوریسوم در ژئوپوارک  در پژوهشی

کارهوای و راه شوده لو یوان در کشور  ین پرداخته

جدیوودی از جملووه اقوودامات موودیریتی و افووزایش 

می و آموزشی برای توسعه ژئوتوریسم های علاستفاده

 (.8) گردیددر منطقه مورد بررسی ارائه 

دره رودخانوه   که در ، در پژوهشی2014در سال 

بووه بررسووی  انجووام گرفووت، ویسووتوال در لهسووتان 

با استفاده از پنج معیوار کوارکردی،  هاژئومورفوسایت

 پرداختوه و آموزشی، علمی، محوافظتی و گردشوگری

ها ارائه زمینه ارزیابی ژئومورفوسایتمدل جدیدی در 

 (.30) گردید

بوه بررسوی ژئوپوارک  2015در پژوهشی در سال 

هوای زیسوتو آمووزش شده آپوان در ایتالیا پرداخته

محیطی به وسیله مشوارکت بوا نهادهوای آموزشوی و 

کارهای حفواهتی ها برای توسعه ژئوپارک و راهسایت

 گردیودفوی معرهوا مناسب برای هر یک از ژئوسوایت

(1.) 

روش  در قالووب یووک پووژوهش، 2015در سووال 

 گردیدها ارئه جدیدی در زمینه ارزیابی ئومورفوسایت

که شامل  هار معیوار علموی، آموزشوی، توریسوتی و 

کالس زیاد،  3و ریسک تخریب به  بودریسک تخریب 

های مدیریتی تقسویمریزیمتوسط و کم برای برنامه

 (.4) شدبندی 

 گووانوس کوووه در ژئودایورسوویتی، 2017در سووال 

 و این نتیجه حاصول گردیودمورد بررسی قرار گرفته 

-خیلوی ژئودایورسیتی کالس در مطالعاتی منطقه که

 جغرافیوایی اطالعوات سیسوتم اینکه و دارد قرار زیاد

(GIS )سوریا روش یک مکانی هایداده با ترکیب در 

 بواال دقت با ژئودایورسیتی ارزیابی در اطمینانقابل و

 .(22باشند )می

 منظوور بوه هواژئومورفوسایت ارزیابی به در پژوهشی

ایوون  و شوود پرداختووه اولووی دره در ژئوتوریسووم توسووعه

 پتانسویل، دارای مکوان 81 از کوه نتیجه حاصل گردید

 که دارند را ژئوتوریسم به شدن تبدیل توانایی مکان 24

 یخچالی، هایناهمواری کارستیک، هایناهمواری شامل

  .(5باشند)می ایدریا ه و جریانی هایناهمواری و
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در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته در ایران نیز 

بوه  ،1395در سوال است که به شر  ذیل می باشد: 

بررسی عوامل موثر در ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت

های پیست اسکی زمستانی با رویکرد ژئوتوریسوم در 

ایون نتیجوه و  شود هوای کووه سوهند پرداختوهدامنه

شورقی و قسومتهوای شومالکه دامنه حاصل گردید

هووای شوورقی بوورای ایجوواد و توسووعه هووایی از دامنووه

های پیست اسکی زمستانی مناسب میژئومورفوسایت

 (.20باشند )

بوووه ارزیوووابی و مووودیریت جووواما  در پژوهشوووی

های کارسوتیک بوا اسوتفاده از تلفیوق ژئومورفوسایت

ال نخجیوور در اسووتان هووای ارزیووابی در غووار  ووموودل

کوه  این نتیجه حاصل گردیدو  شده مرکزی پرداخته

-مویابعاد علمی و دانش ژئومورفولوژی ژئوسایت باال 

هووای گردشوووگری و و در مقابوول زیرسووواخت باشوود

محافظت در حال حاضر مرحله اولیه  رخه مدیریتی 

 (.28ند )گذراخود را می

بووه ارزیووابی کمووی  در پژوهشووی 139۶در سووال 

های بریلها های نمکی استان سمنان با روشیتژئوسا

که  این نتیجه حاصل گردیدو  شد و پرالونگ پرداخته

های گنبدهای نمکی جنوب سومنان، معودن ژئوسایت

کوهدشت کهن و معدن ملحوه بوه ترتیوب بوا کسوب 

های بریلهوا و پرالونوگ در باالترین امتیازات در روش

-قرار گرفته ژئوسایت 50های اول تا سوم از بین رتبه

بوری تموامی که عیار بهوره گردیدهمچنین بیان . اند

 (.17باشد )ها پایین میژئوسایت

هوای سونجی قابلیوتبوه پتانسویل 201۶در سال 

گیوری های توده کوهستانی شاهو با بوه کوارژئوسایت

که ژئوسوایت  گردیدو بیان  شد پرداخته GAMمدل 

االیی شووناختی بوواز ارزش علمووی، آموزشووی و زیبووایی

هوای گردشوگری برخوردار است، اما بوه لحواظ ارزش

 (. 19ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند )ژئوسایت

-وهش حاضر ارزیابی توانمندی ناهمواریژهدف پ

هوای حاصول از گنبود نمکوی در توسوعه گردشووگری 

های پریورا و رینالود استان سمنان با استفاده از روش

 باشد. می

منان قطوب گردشوگری با وجود اینکوه اسوتان سو

گوردد ولوی متاسوفانه تواکنون در نمک محسوب موی

زمینه گردشگری حاصل از گنبد نمکی در این استان 

 تحقیقی صورت نگرفته است.

 

 هامواد و روش 
 منطقه مورد مطالعه

شهرستان سمنان مهمترین منطقه استان سمنان 

و  53° 23′ 21″باشود کوه در طوول جغرافیوایی موی

واقوا شوده اسوت.  35° 34′ 12″ی عور  جغرافیوای

متور 1132ارتفاع متوسوط شهرسوتان از سوطح دریوا 

 کیلومتری تهران قرار دارد.  234باشد و در فاصله می

کیلومتری جنوب شهرستان سمنان حودودا  50در

-گنبد نمکی وجود دارد که آن را به عنووان بوارز 40

ترین منطقة گنبد نمکی ایوران تبودیل کورده اسوت. 

متور  100ای این ناحیه ارتفاعی بویش از همة گنبده

کیلوومتر اسوت.  8دارند و قطر بیشوتر آنهوا بویش از 

های های احاطه کننده آنها از نوع مارن و ماسهسنگ

هوای هوا، الیوهمارنی است و در نقطه برخورد با نمک

ژیپس تقریبا قائم وجود دارد. سن این گنبدها مربوط 

 (. 7) باشدبه میوسن می

 54° 08′ 2۶″توا  53° 21′ 15″ا بین این گنبده

  عور 35° 04′ 14″توا  34° 50′ 09″طول شرقی 

 (.1شمالی واقا شده است )شکل 

ای است های نمکی جادهراه دستیابی به این گنبد

رود. پوس از که از شهر سمنان به سوی حسینان موی

عبور از روستاهای خیرآبواد و رکون آبواد، وارد جواده 

س از عبور از وسط معدن وارد معدن گوگرد میشود. پ

شرقی شده و به گنبدهای نمکی منتهوی مسیر جنوب

 شود. می
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 . موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه1شکل

 

 پژوهشروش 

پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم تحقیق، کموی و از 

ای و هووا، میوودانی، کتابخانووهلحوواظ گووردآوری داده

باشد کوه بور می ای و از نظر هدف کاربردیپرسشنامه

 تحلیلی استوار شده است. -پایه روش توصیفی

هوا، در پژوهش حاضر برای ارزیابی ژئومورفوسوایت

ای و میوودانی محوودوده هووای کتابخانووهپووس از بررسووی

هووای ارزیووابی مطالعوواتی، ابتوودا بووه بررسووی موودل

های ها پرداخته شد و با توجه به ویژگیژئومورفوسایت

های پریرا و رینوارد انتخواب منطقه مورد مطالعه روش

 گردید.

ها بور اسواس های ژئومورفوسایتپس از آن، ویژگی

هوای گنبودهای روش رینالد مشخص گردیود. ویژگوی

ای به نام برگه شناسوایی نمکی جنوب سمنان در برگه

(. پووس از تکمیووول 2۶( )1تنظوویم گردیوود )جووودول

مشخصووات ژئومورفوسووایت بوور اسوواس موودل رینووارد و 

مورفوسایت گنبدهای نمکی بر اساس سه همکاران، ژئو

ارزش علمی، افزوده و ترکیبی تفسیر و موورد ارزیوابی 

 (. 2۶قرار گرفت )

های حفاهت، منظور محاسبه ارزش علمی، ارزشبه

های جغرافیوای دیرینوه شاخص بودن، کمیابی و ارزش

مورد ارزیوابی قورار گرفوت. در ارزش علموی، شواخص 

ک بوه تجزیوه و تحلیول جغرافیای دیرینه به دلیل کم

شرایط زمین و تاریخ آب و هوایی دارای اهمیت زیادی 

 باشد.می

هوای بووم منظور محاسبه ارزش افزوده، شواخصبه

شناختی )اکولوژیوک(، زیبوایی، اقتصوادی و فرهنگوی 

افزوده مورد بررسی قرار گرفت. هدف از محاسبه ارزش

هوای مودنظر، این است که با برجسته کوردن شواخص

ن اتصال بین ژئومورفولووژی و گردشوگری بوجوود امکا

 آید.

شووووناختی منظووووور محاسووووبه ارزش بووووومبووووه

-ژئومورفوسایت، میانگین دو زیور معیوار تواثیرات بووم

های حفاهت شده محاسبه شد. ارزش شناختی و مکان

هایی است کوه بوه های حفاهت شده شامل مکانمکان

دلیل حساسیت و محافظت به عنوان منواطق حفاهوت 

-اند. در معیوار زیبواییده مورد شناسایی قرار گرفتهش

اندازها و نحوه دسترسوی شناختی تعداد مناهر و  شم

به آنها مدنظر قرار گرفت. این معیار از میانگین دو زیر 

هوای دیودنی و سواختار و معیار تعوداد نقواط و مکوان

اندازهای ها که در آن ساختار و  شمخصوصیات سایت

مورفولوژیوک و لیتولوژیوک موورد منحصر بوه فورد ژئو

 دست آمد. گیرد، بهارزیابی قرار می
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های موذهبی، ارزش با استفاده از  هار معیار ارزش

توواریخی، ارزش توواریخی، ارزش هنووری و ارزش زمووین

فرهنگی ژئوسایت گنبدهای نمکی محاسبه گردیود. در 

این معیار به جای میوانگین بوه دسوت آموده از  هوار 

بررسی، بیشوترین امتیواز مودنظر قورار زیرمعیار مورد 

 گرفت. 

آنچه از منظر ابعاد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت 

بیشتر مربوط به تعداد ورودی گردشگران اسوت. بورای 

محاسووبة ارزش ترکیبووی، بیشووتر اقوودامات موودیریتی 

ریزی جهت توسعه گردشگری، ایجاد مسئوالن و برنامه

غواتی مودنظر های گردشگری و اقدامات تبلیزیرساخت

 قرار گرفت. 

گوروه  4دهی بور اسواس روش رینوارد از برای وزن

(، خوووب 25/0-50/0(، متوسووط )0 –25/0ضووعیف )

( اسوتفاده گردیود. در 75/0-1( و عالی )75/0-50/0)

گیوری این روش امتیازدهی گروهی بر اساس میوانگین

از امتیازدهی فوردی و یوا تلفیوق نظورات کارشناسوان 

 ست. دیگر انجام شده ا

 
 هاهاي برگه شناسايي ژئومورفوسايت. ويژگي و شاخص1جدول 

 شاخص ويژگي

 موقعیت

 کیلومتری جنوب شهرستان سمنان 50موقعیت نسبی: 

 شمالی  عر 35° 04′ 14″تا  34° 50′ 09″طول شرقی و  54° 08′ 2۶″تا  53° 21′ 15″موقعیت ریاضی: 

 متر 1012ارتفاع از سطح دریا: 

 ین راه ارتباطی: جاده نظامی سمنانترنزدیک

 ژئومورفولوژی

 مورفوژنز: باالآمدگی نمک حاصل از تکتونیک و اختالف فشار

 وضعیت فرسایش: در حال انحالل و فرسایش

 سن نسبی: میوسن

 زمینه تحقیقاتی: ژئومورفولوژی دیاپیری و کارستیک

 سازند اصلی: رسوبات تبخیری

 صل از باالآمدگی نمک، بدلندها، اشکال کارستیک حاصل از انحالل نمکویژگی بارز: اشکال حا

 جریانی-فرآیند غالب: فرسایش انحاللی

 کیلومتر 8متر و قطر بیش از  100ش از یمورفولوژی: گنبدی شکل، ارتفاع ب

 گردشگری

 

 پدیده غالب: گنبدهای نمکی

 خدمات گردشگری: بدون وجود خدمات گردشگری

 اضی اطراف: زیستگاه گیاهان و جانورانکاربری ار

 ، گردشگری علمیگنبدزمینه گردشگری: گردشگری کارست، گردشگری 

 ها و مراتا، اداره منابا طبیعی استانزیست، سازمان جنگلنهادهای درگیر: سازمان حفاهت محیط

 

هوا بوا روش ارزش نهایی ژئومورفوسوایت ةبرای محاسب

 (:23د )شه استفاد 1پریرا از رابطه 

 

(1 )                        finalW = GmV +MnV 

 

 GmVارزش نهایی ژئومورفوسایت،  finalWکه در آن، 

: ارزش مودیریتی MnVارزش ژئومورفولوژیک ژئوسایت، و 

 20 بوه ارزش نهوایی عدد  ه باشد. هرژئومورفوسایت می

 ژئومورفوسوایت بواالی هایپتانسیل نشانگر باشد، نزدیکتر

بود برای محاسبه ارزش  خواهد گردشگری ریزیبرنامه در

 هوایهها از ربطوژئومورفولوژیک و مدیریتی ژئومورفوسایت

 :گیری شدبهره 7تا  2

 

(2                                         )GmV = SeV + AdV 
 

(3          )ScV = Ra + In + Rp + Dv + Ge + Kn + Rn 

 

(4                               )AdV = Cult + Aest + Ecol 

(5                                         )MnV = UsV + PrV 
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(۶                 )UsV = Ac + Vi + Gu + Ou + Lp + Eq 

 

(7             )                                  PrV = In + Vu 

 

عیار  AdVعلمی ژئومورفوسایت،  ارزش ScVکه در آن 

: Inبت بوه منطقوه، نایاب بوودن نسو :Raمکمل ژئوسایت، 

: قابلیووت آموووزش Rpنخوووردگی و سووالم بووودن، دسووت

: تعووووداد اشووووکال Dvفرآینوووودهای ژئومورفولوژیووووک، 

شناسوی بوا : دیگر اشکال زمینGeژئومورفولوژیک جالب، 

: دانووش علمووی در زمینووه مسووائل Knارزش میراثووی، 

انودازها در سوطح یاب بودن  شوم:  کمRnژئومورفولوژی: 

: ارزش زیبایی شناختی، Aestفرهنگی،  : ارزشCultملی، 

Ecol .ارزش اکولوژیکی :UsV :استفاده،  ارزشPrV عیوار :

: قابلیت رویوت، Vi: میزان دسترسی، Acارزش محافظت، 

Guهووای طبیعووی و : اسووتفاده حاضوور از دیگوور جووذابیت

: Lpهوای پشوتیبانی، : تجهیوزات و سورویسOuفرهنگی، 

: استفاده کنونی Eq قوانین محافظت و محدودیت استفاده،

نخوردگی، و  دست : میزانInهای کنونی، از دیگر جذابیت

Vu: از گیووووریهبهوووور صووووورت در پووووذیریآسوووویب  

 .می باشد مکان

 

 نتايج 

 موجوبهوای متفواوت، تغییرات و تحوالت در محویط

هوای ژئومورفولووژیکی در منواطق نواهمواریگیوری شکل

 گنبود مختلف شده است.  در جنووب شهرسوتان سومنان

تشکیل گنبدهای نمکی زیبا و جذاب شوده  موجبنمکی 

است و استان سمنان را به تبدیل به قطب گردشوگری در 

هوا بوه دلیول ماهیوت و نواهمواریایران نموده است. ایون 

توجووه توانمنوودی زیووادی در جووذب انوودازهای قابوول شووم

گردشگران و توسعه پایدار گردشگری دارنود. در پوژوهش 

ص کردن ژئومورفوسایت مورد نظر، بوا حاضر، پس از مشخ

کارشووناس و بازدیوودهای میوودانی  24توجووه بووه نظوور 

ها و زیرمعیارهای مدنظر بور نگارندگان به هر یک از ارزش

های رینارد و پریرا نمره و امتیاز داده شد و در اساس روش

نهایت امتیاز نهایی هور یوک از معیارهوا و زیرمعیارهوا بوا 

گیوری سواده محاسوبه گردیود ناستفاده از روش میوانگی

ای از گنبودهای نمکوی (. نمونوه3و شکل  4تا  2)جداول 

 نشان داده شده است. 2مطالعاتی در شکل  ةمنطق

 

  
 (.18اي ). نمايي از گنبد نمکي جنوب سمنان )سمت راست عکس گنبد نمکي، سمت چپ تصوير ماهواره2شکل

 

و  2ق جدول نتایج حاصل از روش رینارد نشان داد که طب

، در معیوار علموی زیرمعیوار منحصور بوه فورد بوودن 3شکل 

معیوار در را کسب نمود و در مقابل زیور 88/0بیشترین امتیاز 

هم تنیدگی کمترین امتیاز را بدسوت آورد. در معیوار افوزوده، 

و زیرمعیوار  91/0زیر معیار فرهنگوی دارای بیشوترین امتیواز 

باشود. بواال بوودن از مویدارای کمترین امتیو 41/0اکولوژیکی 

زیرمعیار فرهنگی ژئوسایت در روش رینارد بوه علوت اهمیوت 

باشد. در معیار ترکیبی نیز زیر تاریخی ژئوسایت میباالی زمین
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 و زیر معیار نحوه مودیریت 9۶/0معیار آموزش باالترین امتیاز 

را کسب نموده اسوت کوه نشوانگر عودم  08/0کمترین امتیاز 

باشد. بوه طوور ئوسایت توسط مسئوالن میتوجه و نظارت بر ژ

 نتایج بیانگر این اسوت کوه زیرمعیارهوای 2کلی طبق جدول 

 تواریخی و منحصور بوه فورد بوودن  -آموزشی، اهمیت زموین

( 88/0، 91/0، 9۶/0ترتیووب بووا کسووب بوواالترین امتیوواز )بووه

-بیشووترین ارجحیووت را در میووان زیرمعیارهووا داشووته و زیوور

های حفاهت ، اهمیت مذهبی و مکانمعیارهای نحوه مدیریت

( 18/0، 11/0، 08/0توورین امتیووازات )شووده بووا کسووب پووایین

 اند.کمترین ارجحیت را در میان زیرمعیارها داشته

 
 . امتیازدهي به معیارهاي علمي، افزوده و ترکیبي در روش رينارد2جدول

 زيرمعیار معیار
 نمره دهي

 میانگین
25/0-0 5/0-25/0 75/0-5/0 1-75/0 

 علمی

 

 - ۶4/0 - - تنیدگیدرهم

785/0 
 80/0 - - - مشاهده مجدد

 88/0 - - - منحصر به فرد بودن

 82/0 - - - جغرافیای دیرینه

 افزوده

 اکولوژیک
 - 57/0 - - اثرات اکولوژیکی

۶۶/0 

 - - - 25/0 مکان های حفاهت شده

 زیبایی

 94/0 - - - تعداد نقاط دیدنی

باین، گسترش عمودی، ساختار ت

 فضایی
- - ۶4/0 - 

 فرهنگی

 - - - 11/0 اهمیت مذهبی

 - ۶8/0 - - اهمیت تاریخی

 - ۶9/0 - - اهمیت هنری

 91/0 - - - تاریخی-اهمیت زمین

 - 53/0 - - تولیدات اقتصادی اقتصادی

 ترکیبی

 82/0 - - - جهانی

547/0 
 9۶/0 - - - آموزشی

 - - 33/0  تهدیدها

 - - - 08/0 نحوه مدیریت

  

 

   
 

 . امتیازهاي هر يک از زيرمعیارها در ارزش هاي علمي، افزوده و ترکیبي3شکل

درهم 

,  تنیدگي

0.64

مشاهده 

,  مجدد

0.8
منحصر 

به فرد 

, بودن

0.88

جغرافیاي 

, جهاني0.82, ديرينه

0.82

,  آموزشي

0.96

, تهديدها

0.33

نحوه 

, مديريت

0.08
اکولوژي

0.41, کي

, زيبايي

,  فرهنگي0.79

0.91

اقتصادي

 ,0.53
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در مجموع امتیاز معیار علموی کوه از میوانگین  هوار 

تنیدگی، مشاهده مجدد، منحصور بوه فورد زیرمعیار درهم

دسووت آمووده اسووت بوورای بووودن و جغرافیووای دیرینووه بووه

(، 785/0ژئومورفوسایت گنبدهای نمکی جنوب سومنان )

معیووار امتیوواز معیووار افووزوده کووه از میووانگین  هووار زیوور

اکولوژیک، زیبایی، فرهنگی و اقتصادی بدست آمده اسوت 

-( و امتیاز معیار ترکیبی که از میانگین  هوار زیور۶۶/0)

محاسوبه  معیار جهانی، آموزشی، تهدیدها و نحوه مدیریت

دست آمد. نتوایج نشوان داد کوه از میوان ه( ب547/0د )ش

معیارهای علمی، افزوده و ترکیبی، معیار علموی بواالترین 

توان به منحصر به امتیاز را کسب نمود که از دالیل آن می

فرد بودن گنبدهای نمکوی موجوود در منطقوه و اهمیوت 

م ها برای درک تاریخ گذشته زموین و اقلویژئومورفوسایت

 عیوار بوودن پوایین دالیل مهمترین منطقه اشاره نمود. از

 بوودن پوایین به باید نظر مورد ژئومورفوسایت در ترکیبی

 بوا که نمود اشاره منطقه در مدیریت نحوه زیرمعیار ارزش

 معیوار کوه شود موجب آموزشی زیرمعیار بودن باال وجود

 کسوب را کمتوری امتیواز معیارها سایر به نسبت ترکیبی

نظر در  مورد ژئومورفوسایت نهایی امتیاز مجموع در. دنمای

 و است یزیاد امتیاز که آمد بدست( ۶۶4/0) روش رینارد

 جوذب در را ژئومورفوسوایت توانایی و قابلیت این موضوع

 نشان اقتصادی کاالی یک به را آن شدن تبدیل و توریسم

 .دهدمی

نتوووایج حاصووول از روش پریووورا بووور اسووواس ارزش 

و بر اساس ارزش مدیریتی در  3یک در جدول ژئومورفولوژ

نشان داده شوده اسوت. طبوق نتوایج حاصول از  4جدول 

ارزش ژئومورفولوژیک، در عیار علمی، شاخص نایاب بودن 

نسبت به منطقه، به علت این که ژئوسایت مورد نظر یکی 

باشود، امتیواز از مهمترین عوار  موجود در منطقوه موی

دست نخوردگی، بوه علوت  را دریافت نمود. شاخص 78/0

هوای این که ژئوسوایت کموی آسویب دیوده ولوی ویژگوی

را  73/0اساسی ژئومورفولوژیک آن حفظ شده است امتیاز 

کسب نموده است. شواخص قابلیوت آمووزش فرآینودهای 

ژئومورفولوژیک، با توجه به این کوه گنبودهای نمکوی بوه 

باشود اموا خوبی نشانگر فرآینودهای ژئومورفولووژیکی موی

باشد، ژئوسایت وضیح آن برای غیر کارشناسان سخت میت

اسوت. ژئوسوایت  بوه خوود اختصواص دادهرا  72/0امتیاز 

مورد نظر طبق شاخص تعداد اشکال ژئومورفولوژیوک، بوه 

اشکال جالوب ژئومورفولوژیوک در  3علت این که بیش از 

را کسب نمووده اسوت. بوا  81/0منطقه وجود دارد، امتیاز 

شناسی دیگوری نیوز در های زمینویژگیتوجه به این که 

ارتباط بوا ژئومورفولووژی در ژئوسوایت گنبودهای نمکوی 

-وجود دارد، ژئوسایت از لحاظ شاخص دیگر اشکال زمین

را کسووب نموووده اسووت. از لحوواظ  21/0شناسووی امتیوواز 

شاخص نادر بودن در سطح ملی، با توجه به این که تمرکز 

ق دیگور وجوود گنبد نمکی در سطح کشوور در منواط 50

ندارد و وجود گنبدهای نمکی در سطح بقیه مناطق کشور 

را  35/0باشوند، ژئوسوایت امتیواز به صورت پراکنوده موی

دریافووت نمووود. شوواخص مطالعووه علمووی در نشووریات 

در  یوانگینژئومورفولوژی، با توجه به ایون کوه بوه طوور م

ها به بررسوی گنبودهای نمکوی علمی و سخنرانیهایهمقال

را دریافت  24/0نان پرداخته شده است، امتیاز جنوب سم

از حوداکرر  84/3ژئوسایت مورد نظر امتیاز  پایان. در کرد

را از لحاظ عیوار علموی ارزش ژئومورفولوژیوک  5/5امتیاز 

مکمووول، شووواخص ارزش  ارزشبدسوووت آورد. از لحووواظ 

فرهنگی، با توجوه بوه ایون کوه ژئوسوایت دارای عووار  

 35/0باشد، امتیاز ها میاهموارینفرهنگی بدون ارتباط با 

شناسی، بوه علوت را دریافت نمود. از دیدگاه ارزش زیبایی

عدم حضور اعوجاجات ناشی از انسان ساخت در ژئوسایت 

و مجاورت ژئوسایت بوا اشوکال مشوابه، ژئوسوایت امتیواز 

را کسب نمود. به دلیل ایون کوه حیوات جوانوری و  45/1

ژئوسوایت از لحواظ  گیاهی کموی در منطقوه وجوود دارد،

را کسوب نمووده اسوت. در  ۶0/0ارزش اکولوژیک امتیواز 

 4/2نهایت ژئوسایت مورد نظر از نظر عیار مکمول، امتیواز 

بدست آورد. ژئومورفوسایت موورد  5/4را از حداکرر امتیاز 

مطالعه از لحاظ ارزش ژئومورفولوژیکی که از حاصل جما 

داکرر امتیواز گردد، از حارزش علمی و مکمل محاسبه می

در  زیوادامتیواز  گورفتندست آورد. هرا ب 24/۶، امتیاز 10

هوای زیبوایی و قابلیوت نخست بوه دلیول ارزش،این معیار

-آموزشی فرآیندهای ژئومورفولوژیک و پوس از آن دسوت

باشود کوه های موجود در منطقوه مویناهموارینخوردگی 

و خود بیانگر ناشاخته ماندن این عوار  برای گردشگران 

 باشد.های گردشگری میعدم توجه مسئوالن به این جاذبه



 14تا  1صفحات  ،1397 بهار و تابستان ،11 شماره بيابان، مديريتپژوهشي  –علمي  نشريه 10

 

 امتیازدهي به معیارهاي ارزش ژئومورفولوژيکي در روش پريرا  .3جدول

 وزن نهايي وزن زيرمعیار معیارها

 علمي

 78/0 نایاب بودن نسبت به منطقه

24/۶ 

 73/0 دست نخوردگی و سالم بودن

 72/0 وژیکقابلیت آموزشی فرآیندهای ژئومورفول

 81/0 تعداد اشکال ژئومورفولوژیک جذاب

 21/0 دیگر اشکال زمین شناسی با ارزش میراثی

 35/0 کم یاب بودن  شم اندازها در سطح ملی

 24/0 های ژئومورفولوژیمطالعه علمی در نشریه

 مکمل

 35/0 ارزش فرهنگی

 ۶0/0 ارزش اکولوژیکی

 45/1 ارزش های زیبایی

 
 . امتیازدهي به معیارهاي ارزش مديريتي در روش پريرا4جدول 

 وزن نهايي وزن زيرمعیار معیارها

 استفاده

 9/0 میزان دسترسی

۶۶/4 

 34/1 قابلیت رویت

استفاده های حاضر از دیگر جذابیت های 

 طبیعی و فرهنگی
05/0 

 0 تجهیزات و سرویس های پشتیبانی

 ۶8/0 ت های استفادهقوانین محافظت و محدودی

 0 استفاده کنونی از دیگر جذابیت های کنونی

 محافظت
 95/0 میزان دست نخوردگی

 74/0 آسیب پذیری در صورت استفاده از سایت

 

اسووتفاده در ارزش  ارزشنتووایج حاصوول از  بوور پایووة

دسترسی، با توجه به این کوه بوا  قدارمدیریتی، شاخص م

روی امکوان متور پیواده 500خودروی شخصی و کمتور از 

را  9/0دسترسی به ژئوسایت وجود دارد، ژئوسایت امتیواز 

دیود  موانا نبودشاخص قابلیت دید،  یةاپدریافت نمود. بر 

مشاهده عوار  در ژئوسایت  برایپوشش گیاهی  همچون

وجود نودارد و بورای مشواهده تموامی اشوکال مورتبط بوا 

را بدسوت آورد.  34/1باشد، امتیاز ژئومورفولوژی عالی می

از لحاظ شاخص استفاده از دیگر منابا طبیعی و فرهنگی 

به علت این که منابا دیگری در ژئوسوایت تقریبوا وجوود 

را کسب نموود. از نظور عیوار  05/0ندارد، ژئوسایت امتیاز 

تجهیزات و خدمات پشتیبانی، با توجه به این که خودمات 

ژئوسوایت  کیلوومتری از 25پشتیبانی در فاصوله بویش از 

قرار دارند، ژئوسایت هیچ امتیازی دریافت نکرد. بوا توجوه 

های استفاده، با توجوه به عیار حمایت قانونی و محدودیت

به این که ژئوسوایت موورد نظور بودون حفاهوت و بودون 
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را کسوب نموود.  ۶7/0باشد، امتیاز محدودیت استفاده می

، بوا طبق عیار استفاده کنونی برای عالئق ژئومورفولوژیوک

توجه به این که در رابطه با ژئوسایت مورد نظور تبلیغواتی 

صورت نگرفته است و ژئوسایت مورد استفاده گردشوگران 

قرار نگرفته است، ژئوسایت مورد نظر هیچ امتیازی کسوب 

نکرد. در نهایت ژئوسوایت گنبودهای نمکوی از نظور عیوار 

ل نتایج حاصو پایةرا بدست آورد. بر  97/2استفاده، امتیاز 

-مدیریتی، در شاخص دسوت معیارمحافظت در ارزش از 

نخوردگی، به علت این که ژئوسایت سالم و بودون صودمه 

را کسب نمود و بر اسواس  95/0باشد، امتیاز محسوس می

پذیری در صورت استفاده از سایت، با توجه شاخص آسیب

هوای به این که در صوورت اسوتفاده از ژئوسوایت، ویژگوی

مکن است آسیب ببینند، ژئوسایت امتیاز ژئومورفولوژیک م

را بدست آورد. در نهایت ارزش محافظت ژئوسوایت،  74/0

بدست آمد. ژئوسایت از نظر ارزش مودیریتی کوه از  ۶9/1

حاصوول جمووا ارزش عیووار اسووتفاده و ارزش محافظووت 

را بوه  ۶۶/4، امتیاز 10گردد، از حداکرر امتیازمحاسبه می

رسی مناسب به ژئوسوایت دست آورد. با وجود امکان دست

و قابلیت عالی مشاهده عوار  ژئومورفولوژیوک در سوطح 

ژئوسایت، به دلیل عدم وجود تجهیوزات و سورویس هوای 

پشووتیبانی در منطقووه و عوودم اسووتفاده حاضوور از دیگوور 

جذابیت هوای فرهنگوی و طبیعوی در منطقوه، ژئوسوایت 

ارزش مدیریتی پایینی بدست آورد. در مجمووع ژئوسوایت 

های نمکی جنوب سومنان بور اسواس روش پریورا از گنبد

 را کسب نمود. 9/10، امتیاز 20حداکرر امتیاز 
 

 گیريبحث و نتیجه 

بیشووترین گنبوودهای نمکووی ایووران یکووی در امتووداد 

 -کرموان )زاگرس و دیگوری در ایوران مرکوزی روراندگی 

(، اما بیشتر تجما 2اند )پراکنده شده (بزمان تا آذربایجان

 (.2)شمال دشوت کوویر )جنووب سومنان( اسوت آنها در 

گنبدهای نمکی جنوب سمنان در اثر عوامل تکتوونیکی و 

(. استان سمنان با توجه 32اند )اختالف  گالی ایجاد شده

ای بورای انجوام نمک دارای شورایط بوالقوه زیادبه معادن 

های گردشگری بر پایه نمک بوده و به عنووان قطوب طر 

خته شوده اسوت. در اسوتان گردشگری نمک کشوور شونا

های منحصر بوه فورد سمنان به رغم وجود ژئومورفوسایت

ها و نمکی، در زمینه ارزیابی قابلیت اینگونه ژئومورفوسایت

هوای مودیریتی، حفاهوت و پایوداری آن تحقیقوات جنبه

هوای مند و منسجمی وجود ندارد. بنابراین ارائه روشنظام

لمووی، فرهنگووی، هووای عجوواما ارزیووابی در توسووعه ارزش

اقتصووادی و .... مبتنووی بوور پایووداری و حفاهووت میووراث و 

(، زیرا 2۶، 25مناطق ژئومورفیک فرآیندی ضروری است )

توازن اقتصادی، حفاهت از میوراث طبیعوی، جلووگیری از 

های شغلی و ارتقوا  کیفیوت تخریب محیط، ایجاد فرصت

اندازهای فرهنگی از جمله نتوایج اینگونوه مطالعوات  شم

باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است توا از دیودگاه یم

ژئومورفولوژیووک بووه ارزیووابی توانمنوودی ژئومورفوسووایت 

هوای گنبدهای نمکی جنوب سمنان بوا اسوتفاده از مودل

رینارد و پریورا پرداختوه شوود. نتوایج حاصول از پوژوهش 

حاضر نشان داد که ژئومورفوسایت مورد مطالعوه از لحواظ 

مطلووبی قورار دارد و همچنوین  علمی در وضوعیت ارزش

باشود و دارای و بدیا می نمونههای نمکی ناهمواریدارای 

شناسوی شناخت اقلیم و تواریخ زموینبرای ی زیاداهمیت 

ولوی از لحواظ مودیریتی در شورایط  است.گذشته منطقه 

دهنده عدم توجه مسوئوالن مطلوبی قرار ندارد و این نشان

ردشگری این ژئومورفوسایت های گریزان به قابلیتو برنامه

( 28، 19، 17باشد که با نتوایج حاصول از تحقیقوات )می

مطابقووت دارد. در مجموووع ژئومورفوسووایت مووورد مطالعووه 

دهنده قابلیوت امتیاز  نهایی باالیی را کسب نمود که نشان

و توانمندی قابل توجه آن جهت جذب گردشگر و توسوعه 

سوتان و صنعت گردشگری بور پایوه نموک در سوطح شهر

باشد. نتوایج حاصول از پوژوهش حاضور استان سمنان می

هوووای رینوووارد و پریووورا را در ارزیوووابی کوووارایی روش

( 15دهد که با نتایج )های کویری نشان میژئومورفوسایت

اکنووون کشووورهایی ماننوود پاکسووتان، مطابقووت دارد. هووم

لهستان و گواتماال با ایجاد طر  گردشگری بر پایوه نموک 

رای هزاران نفر گردشگر بوده کوه هموین نکتوه ساالنه پذی

موجب رونق صنعت گردشگری در این کشورها شده است. 

این درحالی است که این هرفیت در کشور ما هنوز بودون 

استفاده و ناشناخته مانده است. به طوور کلوی، توجوه بوه 

نمکوی و  گنبودهای حاصل از ناهمواریقابلیت گردشگری 

ژئوتوریسووتی و همچنووین  تعریووف آن در قالووب مفوواهیم

ها از مهمترین دستاوردهای پژوهش ناهمواریارزیابی این 
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های بواالی ها و قابلیتبا توجه به پتانسیل باشد.حاضر می

گردشگری دیاپیریسم نموک موجوود در اسوتان پیشونهاد 

گوردد کوه ابتودا در زمینوه معرفوی و شناسواندن ایون می

هووای نوووین از روش گیووریبهوورههووای بووا ژئومورفوسووایت

د و شوو، اینترنت و روزنامه اقدام رسانه ملیتبلیغات مانند 

هوای گردشوگری در گام بعد اقدام بوه تقویوت زیرسواخت

های ارتباطی مناسوب بورای دسترسوی بوه مانند ایجاد راه

های بهداشتی و پارکینگ ها، ایجاد سرویسژئومورفوسایت

یحوی هوای تفرها و تاسیس مکاندر اطراف ژئومورفوسایت

 مصنوعی مانند پارک گردد. 
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Abstract 
Salt domes are one of the most interesting geomorphologic landforms that have great potential 

in attracting tourists and developing the geotourism industry. Due to the existence of various 

salty geomorphosites in Semnan, there are not systematic researches for estimating these 

geomorphosites for developing tourism and creating its infrastructures. Therefore, it is 

necessary to estimating the capability of salty diapirism landforms in developing tourism in the 

study region. In the present study, we try to estimate the data of field observation and 

questionnaire information about geamorphosite value of salty domes in the south of Semnan by 

using Reynard and Pereira methods. The present research is quantitative in terms of research 

paradigm, field, library and questionnaire in terms of collecting data, and in terms of purpose is 

applied, which is based on descriptive-analytical method. First, the results of literature were 

studied, field measurements and interpreting the satellite images have presented in the form of 

recognition sheet, then have given scores to each criteria and sub-criteria in Reynard and Pereira 

method, according to experts opinion and field observations. The results indicated that in the 

Reynard method, the scientific value (0.785) and combination value (0.547) and in the Pereira 

method, Geomorphological value (6.74) and Managerial value (4.66) have obtained the highest 

and lowest scores, respectively. The high scientific and geomorphological values in 

geomorphosite is due to the aesthetic values and educational capability of geomorphologic 

processes, and then the virginal of the landforms in the area due to the unfamiliar of these 

geomorphosites to tourists and the lack of attention of the officials to these tourist attractions. In 

contrast, low values of combination and management, indicates poor management and lack of 

support equipment and services in the region. In general, geomorphosite obtained a good final 

score based on two methods, which indicates the high capability of geomorphosite in the 

attraction of tourism. The results of present research can be used by decision makers to develop 

the salt geotourism in the province. 
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