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مکاریهومشارکتجلبدنبالبهکهاستیونسکوزمینعلومبخشسویازهوشمندانهوارزشمندابتکاریژئوپارک
وهمکاری.استشناختیزمینمیراثویژهبهسرزمین،ازپایداربرداریبهرهوحفاظتبهمربوطاموردرمحلیجامعه

ارشمبهموثرراهبردیوراهکارفرهنگی،وطبیعیشناختی،زمینمیراثنگهداریوحفظدرمحلیجوامعهماهنگی
بهبوددرآنهانقشوژئوپارکمحدودهگوناگونهایپدیدهومیراثارزشبامردمشدنآشناآن،نتیجهکهرودمی

.رودمیارشمبهزمینوانسانپایدارهمزیستیبرایهامدلبهترینازیکیژئوپارکواقعدر.استزندگیشانوضعیت
بهآنرویجتکهاقتصادیپایدارتوسعهبرایمعینراهبردیکومشخصشناسیزمینمیراثبااستایمنطقهژئوپارک

هایپدیدهمعرفیضمنتاشدهسعدیپژوهشایندر.(1396همکاران،وکاظمیامری)استمحلیجوامعنفع
ژئوپارکیکبهشدنتبدیلبرایمنطقهاینپتانسیلگناباد،شهرستانویژهبهخراسانجنوبفرهنگیوژئومورفولیکی

.گیردقراربررسیوبحثمورد

:مناطق دارای اولویت برای معرفی ژئوپارک های جهانی در ایران
ده اناد کاه با توجه به مطالب ذکر شده مناطقی توسط کارشناسان مختلف به عنوان نواحی دارای پتانسیل گردشگری انتخااب شا

:اسامی آنها به شرح زیر هست
هدشات ، منطقه سهند، منطقاه کاالت، منطقاه کو(مند)منطقه دشتی منطقه لوت، منطقه دماوند، منطقه سبالن، منطقه مکران، 

اناارک، -، منطقاه نخلاک(سیمره)، منطقه ماکو، منطقه هرمز، منطقه ارس، منطقه کبیرکوه (اشتران کوه)، منطقه زاگرس (شیرز)
نطقاه ، م(فیاروز آبااد-کاازرون)خور، منطقه گلستان، منطقه اکباتان، منطقه گنو، منطقه ارومیاه، منطقاه فاارس -منطقه جندق

کرماان، کیاسر، منطقه نفتی اهواز، منطقه الموت، منطقه کاشان، منطقاه یازد، منطقاه-طبس، منطقه ماه نشان، منطقه سوادکوه
تاوان فهمیاد کاه با نگاهی باه اساامی باای مای(. 1396امری کاظمی و همکاران، )مریوان و در نهایت منطقه گیالن -منطقه پاوه

فیات هاای بنابراین در ادامه به بررسای ظر. شهرستان گناباد برخالف استعداد خود در هیچ یک از مناطق ذکر شده بای آورده نشد
.این شهرستان در زمینه ایجاد یک ناحیه زمین گردشگری و به دنبال آن یک ژئوپارک بین المللی خواهیم پرداخت

:معرفی پتانسیل های شهرستان گناباد
-قسیم میفرهنگی و زمین شناختی ت-بطور کلی جذابیت ها و پدیده های دارای استعداد جهانی شدن گناباد به دو بخش تاریخی

خسات باه بناابراین ن. در این پژوهش سعی بر آن بوده تا به طور مختصر هر یک از این دو بخش معرفی و شناساانده شاوند. شوند
.پردازیمشود و سپس در ادامه به بررسی پدیده های زمین شناختی این منطقه میپیشینه تاریخی این شهرستان نگاهی می

:پیشینه تاریخی شهرستان گناباد
ن توساط گیاو اگر پیدایش آ. های قدیمی و آثار باستانی، به طور قطع شهر گناباد قبل از اسالم وجود داشته استبا توجه به اثر نام
یو و گودرز نیاز بعضی نیز تاریخ گناباد را به قبل تر رسانده و گفته اند قبل از گ. شودقرن قبل از میالد مربوط می8باشد به حدود 

اب هام چناین در کتا. زیرا جنگی که در آنجا واقع شده دلیلی بر آن است که قبال آبادی در آنجاا باوده اسات. وجود داشته است
اهان شود گناباد یکی از شهرهای قادیمی اسات کاه در زماان پادشااز آثار معلوم می"فرهنگ ایران جلد نهم نوشته شده است که 

."د داردهخامنشی ایجاد شده و شواهدی از قبیل قبر پیران ویسه، قلعه فرود، قلعه رستم و قلعه معروف به پشنگ در آنجا وجو
گناباد در دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان، هم آباد و دارای اهمیت بوده اسات و یکای از ساه مساجد دو دیاوانی خراساان در آن 

در. ساخته شده است و در واقع این شهر در ردیف شهر زوزن، مقر ملک زوزن و فریومدکرسی و وییت جاوین قارار داشاته اسات
چون امامزاده در دوره صفویه نیز وجود بناهایی. در این شهر سکونت داشته اند( کوهستان)دوره تیموریان نیز حکام ایالت قهستان 

. تسلطان محمد عابد کاخک و مسجد جامع جدید گناباد و بعضی از آب انبارها و کاروانسراهای شاه عباسی موید ایان مطلاب اسا
باوده گناباد در قبل از اسالم معبر داخلی فالت ایران و قسمت های شرقی آن محل برخورد میدان جنگ لشکریان ایاران و تاوران

جناگ منطقه دیگر دشت پشن است که در شاهنامه فردوسی نام برده شده و. رخ نیز در آنجا اتفاق افتاده است12است که جنگ 
ی از معاابر با توجه به مراتب فوق یکا. پیران ویسه و توس نوذر در آن اتفاق افتاده است و آن را جنگ یدن و همایون نیز گفته اند

ن گذشته است و مرکز آن به دشات پشاکیلومتری جنوب غربی گناباد می30اصلی و جنگی از روستاهای کالت و زیبد در حدود 
قل قاول در کنار این مسیر آثار تاریخی وجود دارد که اشعار شاهنامه و ن. شده استکیلومتری شمال شرقی گناباد وصل می40در 

ی و در فردوس خرابه های ارگ فرود منسوب به فرود، شاهزاده کیان-در شرق کالت و نزدیک جاده گناباد. کندمورخان را تایید می
بنابراین به طور کلی جذابیت . (1371تابنده، )دشت پشن، تپه ها و سفالهای منسوب به هزاره سوم پیش از میالد به چشم میخورد 

یکی از با اهمیات تارین شاهرهای ایالات قهساتان در -1: توان در موارد زیر جمع بندی کردهای تاریخی و فرهنگی گناباد را می
و )ذکار ناام گنابااد -3، (محل دفن احتمالی پیران ویسه سپهسایر لشاکر افراسایاب)بقایای ارگ فرود و درب صوفه -2گذشته، 

رخ 12به دفعات در شاهنامه فردوسی و محل جنگ لشکر ایران و تاوران کاه باه جناگ ( روستاهای اطراف آن مثل کالت و زیبد
ی و زماین عمیق ترین و طوینی ترین و قدیمی ترین سازه کاریز ساخته شده به کمک علوم مهندس: قنات قصبه-4. معروف است

ت تااریخی باه ثبا-میالدی توسط یونسکو به عنوان یک اثر فرهنگای2016شناسی به دست بشر بنام قنات قصبه گناباد در سال 
اخت آن گردد به طوری که در سفرنامه ناصر خسرو به آن اشاره شاده و ساقدمت این قنات به زمان های بسیار قدیم باز می. رسید

انساته اناد البته برخی از محققین نیز ساخت آن را به زمان هخامنشیان مربوط د. را به کیخسرو پادشاه ایران زمین نسبت داده اند
طقاه تواناد کماک بزرگای را در ثبات مناین قنات یکی از بهترین نماد های اصالت و هویتی منطقه است که مای(. 1371تابنده، )

.گناباد به عنوان یک ژئوپارک در جهان انجام دهد
ال از گذشته همچنین شهرستان گناباد از دیرباز به برخی از صنایع دستی و محصویت کشاورزی نیز معروف بوده است به طور مث

نابااد باه تا به امروز هنر سفالگری در روستای مند گناباد در حال جریان است به طوری که حتی کاشی های مرغوب و با کیفیت گ
غول باوده در صنعت کشاورزی مردم گناباد به کشت زعفران و تولید ابریشم مرغوب مشا. نام کاشی های فرمانفرما معروف بوده اند

زی انقاالب توان به کاشت گسترده تریاک در منطقه اشاره کرد که در زمان قبال از پیارواز نکات قابل توجه در این صنعت می. اند
(. 1373زمانی، )توسط دولت وقت ایران اینکار غیرقانونی شد و پس از آن مردم منطقه به کاشت زعفران و پسته روی آوردند 

:پدیده های زمین شناختی شهرستان گناباد و حومه آن به شرح زیر هستند
ن اسات گاهی اوقات، اگر برخی ازییه ها نسبت به فرسایش مقاوم تر از سایر ییه ها باشاند ممکا(: تخت دیو یا هودو)گرز دیو 

30در . گوینادمای( 1384رقیمای، )به این گونه ساخت ها تخت دیو یاا گارز دیاو . ساختمان های خارق العاده ای تشکیل گردد
ایی چشم ناوازی کیلومتری جاده گناباد به طرف فردوس شاهد منظره دیدنی این گرز دیوها بوده که با لیتولوژی کنگولومرایی، زیب

دروم هلر توان به سه خبرچین در ایالت یوتا آمریکا واز دیگر مثال های این ساخت در نقاط مختلف دنیا می. دهندرا به منطقه می
ان نیاز هم چنین در کشور ایران نیز ساخت های مشابه در ماه نشان زنجان و جاسک در استان هرمزگ. در آلبرتای کانادا اشاره کرد

(. 1390حاج علیلو و همکاران، . )این پدیده بیشتر در مناطق بد لند ها تشکیل و قابل مشاهده است. خوردبه چشم می
ی در کیلومتری غرب گناباد به طرف قائن در ارتفاعات حاشیه کویر دشات بیااک کماان سانگ55در : پل سنگی دشت خضری

15ع این کماان طبیعای ارتفاا. آوردورودی غار فارس ایجاد شده که منظره ای بی نظیر و چشم نواز را برای گردشگران فرآهم می
هاای سانگی تفاوت کمان سنگی و پل سنگی در نحوه تشکیل آنهاست به طوریکه در تشکیل پل. متر را دارا است25متر و طول 

اما کمان های سنگی به وسایله نیروهاای طبیعای مثال ( 1385زمردیان، )رودخانه های مآندری و جریان آهسته آب نقش داشته 
ارک ملی یوتا توان به مناظر این چنین در پاز نمونه های مشابه این طاق می. فرسایش فیزیکی، زلزله و سایر موارد تشکیل شده اند

-عالوه بر وجود این کمان، مجموعه غار فارس نیز در همین منظقه قرار دارد که بر جذابیت های آن اضاافه مای. آمریکا اشاره کرد

.کند

59ْ 00 َ ٍجغرافیاییطولهایفاصلحددر،خراساناستانمرکزیقسمتدروایرانشرقدرگنابادشهرستانمحدوده
جنوبکیلومتری270فاصلهدرشهراین.داردجای34ْ  00َْ ا34ْ 30َْجغرافیاییعرضهایو58ْ 30َْا

،غربجنوبدرفردوس،شرقجنوبدرقائنوبیرجندشهرهایبهآسفالتهجادهوسیلهبهوشدهواقعمشهدشهر
کوچکوبزرگآبادیهایشهرستاناینمحدودهدر.شودمیمتصلشمالدرحیدریهتربتوغربشمالدرکاشمر
5،بیدختشهرو،گنابادجنوبکیلومتری20،کاخکشهربهتوانمیآنهامهمترینازکهشودمیدیدهفراوانی

شوندمیتصلمیکدیگربهفراوانیخاکیو شوسه،آسفالتهراههایتوسطآبادیهااین.نموداشاره،گنابادغربکیلومتری
.کندمیآسانزیادایاندازهتامنطقهسراسربهرادسترسی،راههاهمینوجودو

ازهمواریتنسببهوگستردهدشتهایتوسطکههستندمتفاوتهاییروندباهاییکوهوهاتپهمنطقهدرواقعارتفاعات
وتاسغربیاشرقسروندیدارایکهگیرندمیقرارگنابادشهرجنوبدرارتفاعاتاینعمدهبخش.شوندمیجداهم
سیاهوههایکازتوانمیارتفاعاتمهمتریناز.نداشدهتشکیلسنوزوئیکومزوزوئیکسنباسنگهاییاز،هعمدطوربه
کوهرشته.داردجایسیاهکوهدربلندامتر2863باگنابادورقهمحدودهدرنقطهبلندترین.بردنامشترانو ناگهانی،

لیلدبه.دشومیمحدودگناباددشتبهنیزشمالازومتصلقائندشتوفردوسدشتبهجنوبسمتازشدهیاد
وفبرذوبازحاصلآبهای.استدشتازترخنکنسبتبهآنمحدودهدرهواکوهرشتهاینزیادنسبتبهبلندی
.(1386همکاران،وقائمی)استشدهبلندیهااینپایدرفراوانیهایچشمهایجادباعثباران

بحث

وسعهتبرایوباشدپهناوروکافیمساحتدارایکهاستمشخصکامالهایمحدودهباایمنطقهژئوپارک،
رهدر)شناختیزمینمیراثهایسایتازمشخصیتعداددارایمحدوده،این.آیدبکارمنطقهاقتصادی
رویدادتی،شناخزمینتاریخوناحیهیکگرنمایانوبودهیگانگییازیباییعلمی،خاصاهمیتبا(مقیاس

فرهنگی،ارزشدارایشناختیزمیناهمیتبرعالوهاستممکنناحیهاین.استآنهایفرآیندیاها
بهتواندمیطقهمنهردرژئوپارکیکثبتووجودبنابراین.باشدنیزشناختیبوموشناسیباستانوتاریخی

همویخیتار-فرهنگیهایپتانسیلتاشدهسعیپژوهشایندر.کندکمکآناقتصادیرشدوشکوفایی
.دشونمعرفیآناطرافوگنابادشهرستانمنطقهشناختیزمینهایپدیدهترینمهمازبرخیچنین

تاریخیوشناختیزمینیپدیده17ازبیششناساییبهمنجرهادادهآوریجمعازحاصلنتایجبنابراین
منجرژئوپارکیکثبتبهتواندمیصحیحمدیریتصورتدرکهگردیدآناطرافوگنابادشهرستاندر

دشتسنگیپلدیو،تختهایساختبهتوانمیمنطقهایندرموجودهایپدیدهترینمهماز.شود
.کرداشارهزوکارستیدرهوسوراخسنگخضری،
.تاریخی-فرهنگیهایپدیدهشناسی،زمینهایپدیدهژئوپارک،گناباد،:کلیدیکلمات

:تعریف ژئوپارک
شد و برای طبق تعریف یونسکو، ژئوپارک، قلمرویی با محدوده های کامال مشخص است که دارای مساحت کافی و پهناور با

باا ( یااسدر هر مق)این قلمرو، دارای تعداد مشخصی از سایت های میراث زمین شناختی . توسعه اقتصادی منطقه بکار آید
د هاای آن اهمیت خاص علمی، زیبایی یا یگانگی بوده و نمایان گر یک ناحیه و تاریخ زمین شناختی، رویداد هاا یاا فرآینا

وم شناختی این ناحیه ممکن است عالوه بر اهمیت زمین شناختی دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و باستان شناسی و ب. است
توساعه شود که اهداف گسترده ای را باراییک ژئوپارک ملی، با ایجاد زیرساخت های مناسب مدیریتی اداره می. نیز باشد

(.1396بدری کللو و همکاران، )بندد پایدار اجتماعی و اقتصادی منطقه بکار می
:اهمیت ژئوپارک

، ایجاد فرصت ژئوپارک ها از طریق توسعه فعالیت های گردشگری پایدار، در افزایش تعداد بازدید کنندگان از منطقه میزبان
زشای و های شغلی جدید، توسعه مشاغل مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد روش های نوین و خالقانه، توسعه برنامه هاای آمو

رنامه ژئوپارک ها با داشتن روح جامعه محوری و مشارکت دادن فعال مردم بومی و محلی در ب. پژوهشی نقش اساسی دارند
جااد خاود های مختلف اجرایی ژئوپارک، هم چنین در سطوح مدیریتی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، نقش بسزایی در ای

ورت در ادامه مهم ترین مزایای ایجاد ژئو پارک ها باه صا. باوری و پایداری فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی دارا هستند
:شودفهرست وار بیان می

(ژئوتوریسم)توسعه گردشگری پایدار •
درآمد زایی و ایجاد اشتغال مولد برای جوامع محلی•
حفاظت از میراث زمین شناختی، طبیعی، فرهنگی و تاریخی•
ترویج آموزش و بهبود وضعیت فرهنگ و دانش عمومی جوامع محلی•
ارتقا سطح اقتصادی و توسعه فعالیت های اقتصادی بدون تخریب•
(.1396بدری کللو و همکاران، )احیاء سنت ها، آداب و رسوم کهن •

:معرفی ژئوپارک های ایران
ن بوده اسات، اگرچه کشور ایران یکی از پیشگامان امر شناسایی و معرفی پتانسیل های زمین گردشگری و ژئوپارک در جها

پارک اما به طور کلی نبود درک صحیح از مفهوم ژئو. اما در امر معرفی و راه اندازی ژئوپارک چندان موفق عمل نکرده است
و اهداف آن در کشور، عدم هماهنگی های بین سازمانی در مباحث حاکمیت سرزمینی و هم چناین تمرکاز تاک محاوری 

روبرو کرده بخش دانشگاهی بر مباحث تئوری و نظری، برخی از دییلی است که گسترش ژئوپارک ها در کشور را با چالش
-کو میبا اینحال به طور مختصر به معرفی تنها ژئوپارک ایرانی ثبت شده در یونس(. 1396امری کاظمی و همکاران، )است 

:ژئوپارک جهانی قشم:پردازیم
300شمسی باا مسااحت حادود 1385ژئوپارک جهانی قشم یکی از نخستین ژئوپارک های شبکه جهانی بود که در سال 

بیعای و در ژئوپارک قشم جاذباه هاای گونااگون زماین شاناختی، ط. کیلومتر مربع در بخشی از جزیره قشم به ثبت رسید
گاناه ایان 25ژئوسایت هاای . گیرندآموزشی قرار می-فرهنگی در قالب ژئوسایت ها مورد بهره برداری گردشگری و علمی

شاکیل و ژئوپارک شامل جاذبه های زمین شناختی، طبیعی و فرهنگی هستند که هریاک باه گوناه ای بیاانگر تاریخچاه ت
کیلاومتر 2063این ژئوپارک با پوشش سراسری جزایر قشم و هنگاام و مسااحتی برابار باا . روندتکامل جزیره به شمار می

(.1396بدری کللو و همکاران، )مربع، یکی از ژئو پارک های بزرگ جهان است 

( ج. نابادمحل ورودی اصلی قنات قصبه گ( ب(. محل دفن احتمالی پیران ویسه سپهسایر لشکر افراسیاب)درب صوفه ( الف: 1شکل
ر دشت پل سنگی طبیعی در دهانه غار فارس د( د(.  نگارنده: منبع. )در جاده گناباد به فردوس( تخت دیو)ساخت رسوبی گرز دیو 

(.تصویر اهدایی از احسان آبیار)خضری 

هارهداین.روندمیشماربهایراندرکارستمهمهایپدیدهازکارستیهایدرهوکانیونها:زوکارستیدره
وآمدهیدپدآهکسنگشکستگیهایاصلیخطوطمحلدرشیمیاییهوازدگیوخورندگیاثرعلتبهعمدتا
عملوهاشکافودرزدرآبنفوذ.انددادهتوسعهراآنهاجاریآبهایماننددیگرفرسایشیعواملسپس
نیزیرزمیمجرایسقفزمانگذشتباوشدهزیرزمینیهایراهروگسترشموجبنخستآن،توسطانحالل
شهرستانطرفبهگنابادجنوبکیلومتری30در.(1385زمریدان،)گرددمینمایاندرهونمودهریزش
.رسیدیزانگشگفتدرهاینبهرودخانهمسیرازعبورباتوانمیزوآبادصالحروستایبهرسیدنبافردوس
اینپرآبیازنشاندرهاینمسیردرآبیآسیابچندوجودمتعددهایچشمهوفراوانآبوجودبرعالوه
ودهافزآنهایزیباییبهمنطقهایندرمختلفشناسیزمینهایساخت.استداشتهگذشتهدرمنطقه
.است
کویرگرنسپیدمناظربجستانمنطقهازعبورازپسبردسکنطرفبهگنابادجادهمسیردر:نمککویر
یطیمحشرایطازخبرکهگیاهانوجاندارانهایگونهوجودفاقدایمنطقه.میشودنمایانبجستاننمکی
جذابهایویژگیازمنطقهاینضلعیششهایساختونمکیانحاللیبلورهای.دهدمیآنخشکوگرم
.روندمیشماربهآن

با.ستاگنابادمنطقهتوریستیهایجذابیتازدیگریکیشورکالاصطالحایاوشوررودخانه:شورکال
.کنیممیبرخوردشورکالمنطقهبهگنابادشهرکیلومتری30حدوددرومشهدبهگنابادجادهازعبور

ردمانم.کندمیایجادکویردلدرزیباییاندازچشمآندرآبداشتنجریانصورتدرکهفصلیایرودخانه
بسیارآبیرودخانهایندر.کنندمیمراجعهمنطقهاینبهخانگیمصارفبراینمکبرداشتبراینیزمحلی
.داردجریاندهدنمیجایخوددرراجانداریهیچبایبسیارشوریوجوددلیلبهکهشفاف
وگنابادکیلومتری25فاصلحدمشهدبهگنابادجادهراستسمتدر:جنگلمنطقهایماسههایرمل

بیابانیهمنطقایندربرخانیهایتلماسهوجود.برمیخوریممنطقهایماسههایتپهبهجنگلشهربهنزدیک
-میانمکایندرگذاریسرمایهوصحیحمدیریتدرصورت.استبخشیدهآنبهرافردیبهمنحصرزیبایی
هاییپروژهدمانن.کردتبدیلبیابانیهایورزشیاورانیاتومبیلمسابقاتبرایمحلیبهراهاتپهاینتوان
.استانجامحالدرعربیهمسایههایکشوردرکه

داردوجودکرغندبنامقائنشهرستانطرفبهگنابادشرقجنوبکیلومتری40درروستایی:کرغندمنطقه
وفوربهمتیقینیمهوقیمتیهایکانیوهاسنگروستا،ایندستپایینوبایدستمناطقازبسیاریدرکه

واردمبرعالوه.کرداشارهجاسپروآمیتیسآبی،هایآگاتانواعبهتوانمیهاآنجملهازکهشودمییافت
افزودهقهمنطاینهایزیباییبهدیوتختنظیرکنگلومراییهایساختوزیباکانیونیهایدرهوجودفوق
منطقهنایدرگردشگرانبرایراجذابیلحظاتاکتشافیگردشگریتورهایایجادباتوانمیبنابراین.است
.کردفرآهم

شاخههبمندانعالقهبرایجذابوزیبابسیارمناظری:بردسکنبهگنابادمسیررسوبیهایرخنمون
ورنگبارسوبیهایساختودارزاویههایدگرشیبی.میخوردچشمبهمسیرایندرگردشگریزمین

ردآنمانندبهمناظریکهمیخوردچشمبهمسیرایندرسنگماسهتاآهکازمتفاوتیهایلیتولوژی
Harzژئوپارک Braunschweiger landاستمشاهدهقابلآلمانکشوردر.

مناطقزادیگریکیشهرکاخکجنوبدرواقعکاخکآبشارتوریستیمنطقه:کاخکآبشارودریاچهسد،
وستورانرشاپ،کافیساختمانندمنطقهایندرمناسبگذاریسرمایهباخوشبختانهواستمنطقهدیدنی

.استشدهتبدیلمنطقهمردمبرایگردشگریمناطقازیکیبهشهربازی
غربوبجستانشرقجنوبمحدودهدرهکتارهزار120وسعتبهایمنطقه:هاللیشدهحفاظتمنطقه
جملهاز.شودمیمواردسایروسیاهزیرهزرشک،نظیرمتنوعگیاهیپوششبابیابانیمناطقشاملکهگناباد
کناردرمنطقهبودنکوهستانیبهتوجهبا.استکلومیشوحشی،گربهمنطقهدرموجودجانورانهایگونه
.باشدگنابادمنطقهدرگردشگرجذبنقطهیکتواندمیبیابانیمناظر
برایادگنابشهرستانمردمطوینیگرمفصولوخشکوگرمهوایوآبدلیلبه:کوهستانیهایییالق
مناظرازوکردهسفر...وخانیکوکالتدیسفان،روستاهایمانندییالقیمناطقبهتابستانگرمایازفرار

.برندمیاستفادهگستردهقنواتوفراوان،هایچشمهدیدنی،

( ب و ج(. بافلش قرمز مشخص شده اند)دره کارستی زو و باقیمانده آسیاب های آبی موجود در آن ( الف: 2شکل
وبی دگرشیبی نهشته های رس( ه. کویر نمک در مسیر گناباد به بجستان( د. (flowstone)رسوبات کلسیتی رودخانه 

(.نگارنده: منبع. )چشمه های آبی موجود در روستای ییالقی دیسفان( و. موجود در جاده گناباد به بردسکن

هایزلزلهمعرکدرگذشتهازآناطرافمناطقوگنابادشهرستانفوقمورادبرعالوه:آموزشیپتانسیل
کهرسیدهثبتبهمنطقهدرریشتری7.2باییزلزلهدوگذشتهسال50درطوریکهبهاستداشتهقراربزرگ
نایجهتهمیناز.فرستادمرگکامبهرازیادیافرادمتاسفانهکهبودشمسی1347سالزلزلهآنترینمهم

درواندتمیوداردراخیززلزلهمناطقوموجودهایگسلازبازدیدبرایعلمیگردشگرجذبپتانسیلمنطقه
.کندایفارابسزایینقشهاژئوپارکآموزشیوعلمیبحث

طوریکههبرودمیپیشدرآمدپرصنعتیکبهشدنتبدیلسمتبهمختلفهایکشوردرگردشگریامروزه
نابراینب.استدیگرصنایعازبایتربسیارگردشگریصنعتازحاصلدرآمداروپاییهایکشورازبرخیدر
آنفمختلهایپدیدهو(خشکمناطقگردشگری)شناختیزمیننظرازکهایرانمثلکشوریدرتوانمی

بخشدروصاخصصنعتاینگرفتنقدرتبهمختلفنقاطپتانسیلشناساییبااستفراوانیاستعداددارای
برخیمعرفیبهخالصهطوربهتاشدسعیپژوهشایندرجهتهمیناز.کردشایانیکمکگردشگریزمین

هردراساسیاصلچهاربنابر.شودپرداختهگردشگریزمینبخشدرگنابادشهرستانهایقابلیتاز
دروبودنآشکاروپدیدارمدیریت،المللی،بینارزشاندازهدرشناختیزمینمیراثترتیب،بهکهژئوپارک
پدیدهوتاریخیغناینظرازبایییپتانسیلدارایگنابادشهرستانکهگفتتوانمیای،شبکهفعالیتنهایت

قاتتحقیصحیح،مدیریتباتوانمینتیجهدر.استالمللیبینسطحدرژئوپارکیکایجادبرایها
.دادپرورشایرانکشوردرراجهاندرنوپاصنعتاینموجود،هایپتانسیلارزیابیوکارشناسی،

.امروزجواننشرتهران،ایران،درآناندازچشمویونسکوجهانیهایژئوپارک،(1396)ر،جدیدی،ن،کللو،بدریر،-عکاظمی،امری-
.امروزجواننشرتهران،ها،سرزمینآمایشدرنوینرهیافتیها،ژئوپارک،(1396)ر-عکاظمی،امریر،جدیدی،ن،کللو،بدری-
.حقیقتانتشاراتتهران،گناباد،جغرافیایوتاریخ،(1379)ح،-ستابنده،-
.نورپیامدانشگاهتهران،ژئوتوریسم،،(1390)ب،صدر،نکوییب،علیلو،حاج-
.گرگانطبیعیمنابعوکشاورزیعلومدانشگاهگلستان،سیستماتیک،ژئومورفلوژی،(1384)م،رقیمی،-
.مرندیزنشرمشهد،تاریخ،پیرگناباد،،(1373)ع،زمانی،-
.فردوسیدانشگاهانتشاراتمشهد،درونی،هایدینامیکواقلیمیفرآیندهای،(دومجلد)ایرانژئومورفلوژی،(1385)ج،م،زمردیان-
.تهرانایران،معدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمانگناباد،1:100000شناسیزمیننقشه،(1386)فقائمی،ح،شهریور،ف،قائمی،-

کیلومتری غرب شهرستان فردوس در بایی کوه های منطقه ابراهیم آباد مشاهده 35پدیده ای به همین نام در : سوراخ-سنگ
از نمونه های . رسدمتر می20قطر این سوراخ طبیعی که بر اثر فرسایش سنگ های آهکی کوه به وجود آمده به بیش از . شودمی

این . که در پارک ملی پاپاگو ایالت آریزونا وجود دارد اشاره کرد(Hole in the Rock)توان به چاله ای در سنگ مشابه آن می
.تواند میزبان بسیار ارزشمندی برای عالقه مندان به گردشگری و کوهنوردی در منطقه باشدپدیده می

ل شده چشمه آب گرم معدنی فردوس به یکی دیگر از نقاط جذاب برای گردشگران تبدی:مجموعه آب گرم طبیعی فردوس
یک مرکز از گذشته تا به زمان حال این مجموعه همه ساله میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران داخلی بوده و تبدیل به. است

ه سایر مردم توان این مجموعه را در سطح بین المللی ببنابراین با مدیریت درست و کارشناسی، می. توریست درمانی شده است
.جهان معرفی کرد


