
قابلیت های شهرستان دامغان به عنوان یک هدف زمین گردشگری
امین نوید طلب3مهدی صرفی، 2، *مهرداد ناقوسی1

دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه دامغان1
استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان2

استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان3

منطقه مورد مطالعه

ادامه بحث

منابع

مقدمه

ینتیجه گیر

چکیده

مین همایش انجمن زمین شناسی ایرانسوو بیست
1399آبانماه 21و 20

The 23rd Symposium of Geological Society of Iran

10-11 November, 2020

ژئویبترکازکهمیشودمحسوبرشتهمیاناصطالحیواژهاینکهآمدهچنینژئوتوریسمدرمفهوم
وسیاستد،اقتصانظیرشاخهچندباعلمیتنهاییبهتوریسمکلمه.استشدهتشکیلتوریسمو

شورک.داردتمرکزگردشگریزمینبرکهداردمشخصیدامنهژئوتوریسمکلمهاما.استفرهنگ
دنیالکدرمناطقترینغنیوترینکاملازیکیشناختیزمینهایپدیدهومناظرنظرازایران

تصنعدرراسبقتگویتوانمیهاپدیدهاینمعرفیوشناساندنبابنابراین.رودمیبشمار
لیمیاقتنوعدارایخودجغرافیاییموقعیتبهتوجهبادامغانشهرستان.ربودمنطقهژئوتوریسم

کوچکشناختیزمینهایپدیدهاز.استدادهجایخوددررامختلفیهایپدیدهواستفراوانی
هنگیفروتاریخیهایویژگیازاجمالیمعرفیضمنتاشدهسعیپژوهشایندر.مقیاسبزرگتا

یمعرفمنطقهاینبفردمنحصروجذابشناختیزمینهایپدیدهازبخشیدامغان،شهرستان
شدهارائهمنطقهشناختیزمیننظیربیپدیده16ارزشمندتاریخیاثرهفتمعرفیبرعالوه.گردد
هبرادامغانشهرستانتوانمیالزمهایزیرساختایجادوموجودهایپتانسیلبهتوجهبا.است

.نمودمعرفیگردشگریزمینهدفمنطقهوژئوسایتیکعنوان
شناختیزمینژئوسایت،ژئوتوریسم،دامغان،:کلیدیکلمات

برایگرانگردشساختنتوانامنظوربهتفسیریوخدماتیامکاناتعرضهمعنایبهژئوتوریسمیاگردشگریزمین
یکی.دباشمیاست،همراهزمینعلومتوسعهدرآنهامشارکتباکهژئومورفلوژیوشناسیزمیندرکودانشکسب

ناسیشزمینهایآگاهیافزایشوفراغتاوقاتپرکردنبرایطبیعترمزگشاییژئوتوریسمهایهدفترینمهماز
گردشگرییمعنابهژئوتوریسمکلیطوربه.استمردمعمومبرایشناسیزمینمسائلبامرتبطفرهنگیمسائلو

قراردلیلبهدامغانشهرستان.(1390همکاران،وعلیلوحاج)استشناسیزمینهایپدیدهوهااندازهچشمدر
حالهبتاگذشتهازهمواره(بالعکسوکشورغرببهشرقاصلیمسیر)کشوراصلیهایشاهراهازیکیدرگیری
توجهردموتاریخی،منابعازبسیاریدرمنطقهاینکهآنجاییاز.استداشتهقرارگردشگرانومسافرانتوجهمورد

در.ندکایجادکشورگردشگردیصنعتدررامهمینقشتواندمیبنابرایناستگرفتهقرارپژوهشگرانومورخان
موردانشهرستاینتاریخیچنینهموشناسیزمینهایپدیدهترینجذابوترینمهمتاشدهسعیپژوهشاین

ایدهآیندرخارجیوداخلیمسافرانبرایگردشگریهدفیکعنوانیهرامنطقهاینبتوانتاگیردقرارمعرفی
.کردتبدیلنزدیک

جغرافیاییهایعرضو54°30′و54°00جغرافیاییهایطولفاصلحدوکشورشمالینیمهدردامغانشهرستان
نایکوهبلندترینواستشدهواقعالبرزکوهرشتهجنوبدردامغانشهرکلیطوربه.داردقرار36°30′و00°36

درمتر1068ارتفاعبانیزنقطهترینپایینوشهرستانشرقیشمالدرمتر3623ارتفاعباکرکسیکوهمنطقه
ایهتابستانوبارشپروسردهایزمستانکوهستانیوشمالیمناطقهوایوآب.استواقعدامغانشرقیجنوب
دیدشدماییتغییراتوخشکوگرمهوایوآبشهرستانجنوبیهایبخشدرکهصورتیدرداردهمراهبهرامعتدل
پایینهایبخشدرکهاستروددامغانوعلیچشمهرودشهرایناصلیهایرودخانه.استحاکمساالنهوروزانه
وعلوی)اندرساندهثبتبهسالفصولازبرخیدرراثانیهدرلیتر1200دبیهارودخانهاین.پیوندندمیهمبهدست

.(1354همکاران،
هایازندس.باشدمیدگرگونیهایسنگشاملکهاستپرکامبرینبهمربوطمنطقهسنگیهایواحدترینقدیمی

دهمشاهدامغانشمالدرشمشکسازندهایرخنمونچنینهمدهند،مینشانراکامبریندورهرسوباتاللونومیال
هموارهکیتکتونیهایفعالیتدلیلبهدامغانمنطقه.هستندگیاهیهایفسیلوسنگزغالآنهااغلبکهاستشده
وطزرهگسلدامغان،گسلمانندمنطقهفعالهایگسلواستداشتهقرارزلزلهنظیرمحیطیمخاطراتتاثیرتحت
منطقهدرشدیدبادهایوجوددامغاناقلیمیهایویژگیترینمهمازدیگریکی.هستندنکتهاینمویدآستانهگسل
آننوبیجوکویریهایبخشبادامغانکوهستانیوشمالیبخشدرهوازیادفشاراختالفآنهاپیدایشعللکهاست
نمودمشاهدهمنطقهدرراکهنسالهایدرختتوانمیندرتبهکههستندشدیدقدریبههابادوزشاین.است

.(1397مایانی،غالمی)

بحث
:آنانواعوژئوسایتتعریف

اختسزیرایجادامکانوهستندژئومورفلوژیوشناسیزمینجالبهایفرآیندوهاشکلدارایکههاییمکانبه
طورهب.گویندمیژئوسایتباشد،منطقهآندر...وهارستورانبومگردی،هایاقامتگاهها،هتلمانندگردشگریهای
سمنان،ردایرانمرکزیکویرمانندبزرگدستهسهبهاندازهنظراز(ژئوتوریستی)گردشگریزمینهایجاذبهکلی

در.شوندمیتقسیمدامغانکوهسیمهفسیلیسایتمانندکوچکیاوسورتبادابپلکانیهایچشمهمثلمتوسط
:هستندزیرشرحبهکهمیشوندتقسیمثانویهواولیهگروهدوبههاژئوسایتایجاد،شکل

(نوعیمصصورتبههموطبیعیصورتبههم)ژئومورفلوژیکیوشناختیزمینویژههایپدیده:اولیههایژئوسایت
.هستندعلمیوآموزشیاهمیتدارایودارندرخنمونروبازمناطقدرمشخصهاییمحدودهدرکه

:ثانویههایژئوسایت
مهموقایعمخصوصهایمکانوهامحلیاوهاکتابخانهیازمینعلومهایموزهمانندژئوتوریستیمناطقدیگربه

.گویندمیهثانویژئوسایتهستند،زمینگذشتهوقایعیادآورکهمخصوصهایتمثالوتابلوهازمین،درافتادهاتفاق
ژئوتوریسمبندیتقسیم

-میایتژئوس.دهدمیقرارتوجهموردگردشگرانبرایراهاژئوسایتکهاستگردشگریصنعتازبخشیژئوتوریسم
طوربه1جدولدربنابراین.باشدغاریکیاوروبازوزیرزمینمعادندار،فسیلهایالیهسنگی،رخنمونیکتواند

.(1390همکاران،وعلیلوحاج)استشدهآوردهایرانکشوردرژئوتوریسمبخشرونقبرایهاژئوسایتانواعمختصر

(ژئوسایت های بالقوه)ژئوتوریسم 

ماجراجویانه با رویکرد های ورزشی
در کوه ها، غارها، رودخانه ها، دریاچه ها، 

کویر و بیابان

-رخنمون های جاده ای

زمین شناسی و شکل شناسی زمین
فرآیند های زمین مثل آتشفشان ها

شکل های زمین مثل پیچ های رودخانه

نگیمصالح به کار رفته یا نوع سازند های سبناهای صخره ای، سنگی و دست کند

معدن کاری
معادن در حال استخراج امروزی

معادن متروکه معاصر
میراث معدن کاری و فلزکاری کهن

-(انسان شناسی)فسیل های انسان 

ژئوتوریسم اکتشافی
(زمین باستان شناسی)ژئوآرکئولوژی 

اکتشاف کانی جواهری و فلزات قیمتی

:آنهاحفظمنافعوشناسیزمینهایپدیدهازحفاظتاهمیت
هادیدهپاینعموما.استآیندگانبرایآنتفرجبحثوآموزشیعلمی،مقاصدشناختی،زمینمیراثازحفاظتاصلیدلیل
ایرانورکشدر.هستندشد،ذکرکهمقاصدیبرایجذابمنبعیکنتیجهدرودارندخودهمراهراایسالهمیلیاردچندتاریخ

بهرهواستفادهردموشناختیزمینمختلفهایپدیدهکنونبهتاگذشتهازپیوستهطوربهجغرافیاییواقلیمیتنوعدلیلبه
یشرفتپبا.استشواهداینجملهازکاریفلزصنعتبهیابیدستقدیمی،هایکاریمعدن.استگرفتهقرارمردمبرداری

حفاظتبهیازنهاپدیدهاینتمامیژئوتوریسم،بخشویژهبهگردشگریصنعتشدنگستردهآن،کناردروشناسیزمینعلم
:اندشدهخالصهزیرنکاتدرهاپدیدهاینازحفاظتمنافعکلیطوربهاما.دارند

.هامکاناینکناردرفراغتاوقاتکردنسپریوتفریحبهمردمعمومنیاز*
.محلیهایاندازچشمازروستاییجمعیتبخصوصمحلیجوامعبردنسود*
.مختلفهایپدیدهازآموزشیهایگروهوآماتورشناسیزمینهایانجمناستفاده*
.دارندهاپدیدهاینازمستمربازدیدبهنیازمحیطی،تغییراتوزمینشناختبرایمحققانوپژوهشگران*
.باشندمناطقاینمحدودهدربایدمدارسوهادانشگاهشناسیزمیناردوهای*

:ایراندرژئوسایتبهتبدیلپتانسیلدارایهایمکان.6
دادهجایخوددلدررابسیاریهایپدیدهخود،شناختیزمینواقلیمیتنوعدلیلبهایرانشد،گفتهترپیشکههمانطور

کهداشتتوجهایدبالبته.بردبهرهژئوسایتیکایجادوگردشگرینقاطبهتبدیلبرایهاپدیدهاینازتوانمیبنابراین.است
هامکانآندرنیززیرساختی-توریستیعواملها،جاذبهکناردرکهشودمیقلمدادواقعیژئوسایتوقتیبالقوهژئوسایت

:هستندزیرشرحبهمختصرافرهنگیوطبیعیمنظرازایرانبالقوههایژئوسایت.گرددایجاد
:ژئومورفلوژیوشناسیزمینمنظراز

ها،دولینها،رودخانهها،فسیلها،دشتها،درهها،کوهستانجن،هایدودکشها،تاالبها،دریاچهها،کویروهابیابان
دازهگهایجریانها،جزیرهبازالتی،منشورهایوهاپیلوالواها،کراترآبگرم،هایچشمهها،تراورتننمکی،هایگنبدغارها،

اشکالوهاآتشفشانها،افکنهمخروطمختلف،هایکانیوسنگها،لغزشزمینآبشارها،ها،فشانگلها،کانیونای،
.ساحلیهایپدیدهوسواحلنهایتدروکارستیاشکالوهاکارستآتشفشانی،

:فرهنگیومعدنیمنظراز
درسنگتماموویژهبناهایوایرانکهنوشدادیمعادناستخراج،حالدرمعادنمتروکه،معادنآتشفشانی،روستاهای

.ساختبشرنواحیدروطبیعینواحیبرخی
:ژئوسایتیکبهتبدیلبرایدامغانشهرستانهایپتانسیل.7

قطبهبشدنتبدیلپتانسیلکاملطوربهشناختیزمینهایپدیدهوهازیباییمنظرازدامغانشهرستانخوشبختانه
.ندباشمیاهمیتداراینیزتاریخیموضوعاتگردشگریزمینبحثدرچنینهم.استداراراکشوردرمنطقهگردشگری
بنابراین.دگنجنمیرامقالهایندربحثمجالحتیوبودهغنیکامالنیزتاریخی-فرهنگیهایجنبهنظرازدامغانشهرستان

هایدهپدیازبرخیمعرفیبهآنازپسومیشودپرداختهشهرستانتاریخیهایویژگیبهمختصرکامالطوربهابتدادر
:کردارهاشزیرمواردبهتوانمیدامغانشهرستانتاریخیفرهنگیهایشاخصهترینمهماز.پردازیممیمنطقهشناختیزمین

ایتختپ)پیلوسهکاتوممعروفشهرهماندامغانپژوهشگرانازبسیارییعقیدهبه:دروازهصدشهریاپیلوسهکاتوم
البته.دندبونهادهصددروازهیاپیلوسهکاتومراآننامشهرهایدروازهزیادتعداددلیلبهباستانیونانیانکهاست(هاپارت
.طلبدمیرییابهحقیقتاینیافتنبرایراپژوهانتاریخوشناسانباستانتالشونشدهمشخصهنوزشهرایندقیقمرکز
درحتیواستبودهآبادوبزرگشهریاسالمزماندرچهواسالمازقبلزماندرچهدامغانشهرستان:قومسایالتمرکز
آبادوترینبزرگازیکیهاافغانتسلطازتاقبلقومسایالت.استبودهحکومتاینزمستانیپایتختنیزاشکانیانزمان
.استبردهویرانیبهروآنازپسکهبودهایرانایاالتترین

نایشاخصهترینمهممیالدازپیشسالهزارسهتادوبهمربوطتمدنهاینشانهوجود:حصارتپهتاریخیمجموعه
ی،کارفلزآثار.شودمیمنسوبتاریخیدورهسهبهوشدهواقعدامغانجنوبکیلومتری2درحصارتپهمحدوده.استمنطقه

بههرانتمسیرآهنریلراندوعبورعلتبهمتاسفانهاخیرهایسالدر.هستندمنطقهاینهاییافتهازهمگیسفالیآثار
عالقهبرایباالییبسیاراهمیتارزشمند،بنایاینحفظ.استگرفتهقرارجدیآسیبمعرضدرمنطقهاینبالعکس،ومشهد
.داردشناسیباستانبهمندان

افغانرلشکشکستمحلنامهمینبهروستایینزدیکیدرشاهرودطرفبهدامغانشرقدرایمنطقه:مهماندوستمنطقه
.آیدمیبشمارمنطقهدرگردشگرجذبهایپتانسیلازیکیتاریخیرخداداین.استمهماندوستجنگدرافشارشاهنادراز

:دامغانمعروفهایقلعه
درتقروستاینزدیکودامغانغربدرکهباشدمیگچوسنگجنسازایقلعهکوهگردیاگنبداندژ:کوهگردقلعه-

اینازتبهمرچندیننیزشاهنامهدرچنینهم.استبودهاسماعیلیهفرقهخاطربهبیشترقلعهاینمعروفیت.استواقعآباد
اسماعیلیانمالکیتتحتسال200قلعهاین.استبودهگرشاسبفرزنداسفندیارشدنزندانیمحلواستشدهبردهنامقلعه
ستشکمغوللشکربرابردراسماعیلیانقلعهآخرینعنوانبهجانانهمقاومتوشدنمحاصرهسال20ازپسسرانجامکهبود

.کندمیسقوطدژوخورده
قرارقلعهاینکوهمنصورروستایبرمشرفهایکوهفرازبرودامغانغربشمالکیلومتری25در:کوهمنصورقلعه-

قلعهاینجودو.استگرفتهقراراستفادهمورداسماعیلیهمخالفانزندانعنوانبهقلعهاینمحلیمردمانعقیدهبه.استگرفته
هعالقبرایزیبابسیارمنطقهیکتواندمیاطرافهایکوهنوازچشمطبیعتومنطقهدرسال1000ازبیشسنیباکهن

.باشدگردشگریوکوهنوردیبهمندان
قلعهاینکهداردقراربلندینسبتاکوهآستانهروستایکیلومتری8درعلیچشمهبهدامغانجادهمسیردر:نگارمهرقلعه-
.شودمیدیدهآناطرافدرمجازغیرهایحفاریامااستالعبورصعبتقریباقلعهبهرسیدنمسیر.شدهساختهآنفرازبر

قرارنحوه.دباشمیپدرشبهقلعهپادشاهدخترمهرنگارخیانتآنترینمعروفکهشدهگفتهقلعهاینبرایزیادیهایافسانه
قلعهاینانمکبودناهمیتباازنشاناینکهداردقرارآندیدمیداندروسیعیبسیارمنطقهکهاستشکلیبهقلعهگیری
.دارد
اینگردشگریزمینهایجاذبهمعرفیبهدامغان،شهرستانفرهنگی-تاریخیهایویژگیازکمیومختصرمعرفیازپس

:پردازیممیآناطرافهایمحدودهوشهرستان
عتوس.رسیممیقلیعلیحاجکویربهخورزانروستایازعبوربادامغانجنوبکیلومتری43فاصلهبه:قلیعلیحاجکویر

زیبایییاربساندازچشمنمکرنگسفیدوبلورینمنظرهوهندسیهایضلعیچند.باشدمیمربعکیلومتر6541منطقهاین
سفرزمانبهترینونبودهمناسبسالگرمفصلدرمنطقهاینبهسفرداشتنظردرباید.کندمیایجادگردشگرانبرایرا

.استخردادتافروردینهایماهبین
روستاهایمحدودهدرهابرخانوایماسههایتپهروان،هایشنازدیدنیمناظر:دامغانجنوبمنطقهماسههایرمل

رزیایجادبا.استمنطقهبرایفردیبهمنحصروارزشمندویژگیدامغان،جنوبکیلومتری75درآبادیزدانتاآبادحسن
سناحنحوبهمنطقهاینازآفرودهایمسیرونوردیکویرنظیربیابانیهایورزشازبرخیدرتوانمیمناسبهایساخت
.نموداستفاده
باالست،معدنشرقیضلعدردامغانکیلومتری10فاصلهدرعلیچشمهبهدامغانمسیراز:کوهسیمهفسیلیسایت
بسیاریالقهعوتوجهموردکههستندهاتریلوبیتمنطقهاینفسیلییخانوادهترینمهم.داردقرارکوهسیمهفسیلیسایت

استرذکقابل.کنندمیمراجعهمنطقهاینبهخودمطالعاتبرایزیادیپژوهشگرانسالههمه.دارندقرارشناساندیرینهاز
Ghobadi)استشدهمعرفیمنطقهدراین2007درسالDamghanampyxجنسکه pour et al., 2007 اینبنابراین(

.استژئوتوریسمآموزشی-علمیمبحثبراینقاطبهترینازیکیمحدوده
.استشدهمعرفیمتر585ضخامتبهدامغانکوهمیالدرمحققانتوسطسازنداینالگویبرش:میالسازندالگویبرش

مناطقبهترینازیکیواستهاوتریلوبیتبازوپایانمانندفراوانیهایفسیلشاملسازنداین.استشدهتقسیمعضو5بهکه
.(1383آقانباتی،)استکشوردرزمینبردادهرخوقایعازبخشیگرروایتکهبودهعلمیوآموزشیهایپتانسیلبرای

رقیششمالدرروستااینموقعیت.استآنسنگزغالازغنیمعادنخاطربهبیشترروستااینمعروفیت:طزرهروستای
هجاذبترینمهمازشدهفسیلدرختیهایتنهوگیاهیهایفسیلسنگ،زغالازغنیمعادن.داردقراردامغانشهرستان

.هستندمنطقهایندیدنیهای

حاج علی کویر نمک( ب(. با کادر قرمز مشخص شده اند)بقایای قلعه تاریخی منصور کوه در روستای منصور کوه ( الف: 1شکل 
یافت نوعی از فسیل های گیاهی( د. رمل های ماسه ای کویر حسن آباد( ج. قلی و چند ضلعی های تشکیل شده بر سطح آن

(نگارنده: منبع. )شده در ناحیه طزره
دامغانمسیردردامغانشمالیکیلومتری40درخوشدرپیرتوریستیمنطقه:(خوشتر)پیرخوشدرچشمه

چنینهم.استدادههدیهمنطقهبهراخاصیزیباییخوشدرپیرچشمهوآبشاروجود.داردقراردیباجبه
هاتزیرساخازبرخیوجودبهتوجهبا.استافزودهآنهایزیباییبهاطرافهایکوهنوازچشمودیدنیمناظر

.نمودبازدیدمنطقهاینازسالایامازبسیاریدرتوانمی
دامغانسددریاچهبهمنتهیجادهنزدیکیدرعلیچشمهطرفبهدامغانمسیردر:ایجادههایرخنمون
خودیلینبهمایلسبزرنگباکهشوندمینمایانکرجتوفیسازندازنوازیچشموزیبابسیارهایرخنمون

هایهپادگانکوهمنصورروستایجادهابتدایدرمسیرادامهدرچنینهم.انددادهمنطقهاینبهراخاصیجلوه
.آیندمیحساببهمنطقهاینهایشگفتیازدیگریکیزیبابسیارهایرخنمونباآبرفتی
گذشتهازکهداردوجوداستخراجقابلفیروزهوطالمعادندامغانجنوبهایکوهمحدودهدر:زرکوهمعادن

گردشگریهزمیندرگردشگرانبرایخوببسیارمکانیکتواندمیمنطقهاین.اندگرفتهقراربرداریبهرهمورد
دنمعاوطزرهسنگذغالمعدننظیرنیزدیگرهایمعدنازبسیاریفوقمعادنبرعالوه.باشدماجراجویانه

.دارندقراراستفادهمورددامغاندرنیزبنتونیتوسرب
نوریایهآلودگیفاقدوصافآسمانیازبودنبرخورداردلیلبهکویریمناطق:شناسیستارهونجومعلم
یکیدامغانشهرستانمحدوده.استشناسیستارهونجومعلمبهمندانعالقهبرایعالقهموردمناطقازیکی

رزیازبخشیدامغان،دانشگاهدررصدخانهیکوجودخوشبختانه.استامراینبرایمناطقاینبهتریناز
یژگیواینازتوانمیکارآمدوصحیحمدیریتبا.استنمودهمهیاراامراینبهرسیدگیبرایالزمهایساخت

.نموداستفادهشکلبهترینبه
درواروتویهروستاهایبهجادهراستسمتدرسمنانطرفبهدامغانجادهکیلومتری30در:غلغلچشمه

یالقییروستاهایاینتوریستیهایجاذبهازانگورستانیچشمهگردشگریمنطقهوغلغلچشمه.رسیممی
نایبهفراغتاوقاتگذراندنبرایسالگرمفصولدردامغانشهرستانمردمازبسیاریسالههمه.هستند
.کنندمیمراجعهمنطقه

رستانشههایشگفتیازدیگریکیزمینسطحدرمریخسیارهبهشبیهمناظریدیدن:مریخیهایتپه
زانگیشگفتودیدنیمناظراینبارشمروستایمحدودهدردامغانجنوبکیلومتری130در.استدامغان

اینهایرخنموندیگراز.کندمیخیرهخودبهراگردشگریهرچشمکهجذاببسیارمناظری.شویممیروبرو
.دکراشارهنمکهروستایمسیردررودبارتویهمنطقهشرقیهایکوهبهتوانمیانگیزشگفتپدیده

هخوشبختان.داردقرارعلیچشمهتاریخیمجموعهدامغانشهرشمالکیلومتری30در:علیچشمهمجموعه
بهدامغانهرشمناطقترینتوریستیازیکیآنپیرامونمحیطوچشمهاینمجموعه،اینبهرسیدگیدلیلبه

نایهایزیباییبهقاجاریانبهمربوطعمارتدووجودآن،رودخانهوعلیچشمهوجودبرعالوه.آیدمیحساب
.استافزودهمنطقه

مناطقازکییشیربندغار.کردحرکتجزنروستایسمتبهبایدشیربندغاربهدسترسیبرای:شیربندغار
قابلغاردروندرزیباییبسیاررسوبیهایساختواستمتر250آنتقریبیطول.رودمیبشماربکرودیدنی

.استپاییزاولنیمهوبهارفصلغارازبازدیدزمانبهترین.استمشاهده
بدیلبیهایجاذبهازیکیوداردقراردیباجشهرستانشرقکیلومتری17درتنگهاین:زندانتنگه

هایزیباییگواراوزاللآبیداشتنجریانومرتفعوایصخرههایدیواره.رودمیبشمارمنطقهکوهستانی
.استکردهچنداندوراتنگهاین

زلزلهمنطقهمحیطیمخاطراتترینمهمازیکیقدیمبسیارهایزماناز:دامغاناطرافمهمهایگسل
گسلمنطقهاینهایگسلترینمهم.استرخداداینمویدمنطقهدرفراوانهایگسلوجود.استبوده

امغاندشمالدرآستانهگسلهمراهبهاستالبرزومرکزیایرانهایبلوکجداکنندهنوعیبهخودکهعطاری
ایبرپژوهشیمحوریتباهاییبازدیدبرایراعلمیوآموزشیمحیطیکتوانندمیهمگیدامغان،گسلو

.آورندفرآهمگردشگران،
ازیکیبهخودپلکانیچینشباسورتبادابتراورتنیهایچشمه:سورتبادابپلکانیهایچشمه

پلکانیهایهچشم.استشدهتبدیلدنیاحتیوایرانشناختیزمینهایپدیدهترینبفردمنحصروزیباترین
البته.داردقراردامغانشمالکیلومتری65درواقعارستروستایهایکوهقلهدرنارنجیتازردهایرنگبه

درساریانشهرستومازندراناستانمحدودهدرانگیزشگفتپدیدهاینکهگیردقرارتوجهموردبایدنکتهاین
ازکییعنوانبهدامغانشهرستانبهنزدیکیوترراحتدسترسیهایراهعلتبهاماداردقرارچهاردانگهبخش

.شدبردهناممنطقهاینانگیزشگفتآثار

رخنمون (ج. کوه های مریخی واقع در مسیر پیرخوشدر به نمکه( ب. گردشگری پیرخوشدر-منطقه توریستی( الف: 2شکل 
.(نگارنده: منبع. )چشمه های پلکانی تراورتن باداب سورت( د. های جاده ای توف کرج در مسیر دامغان به چشمه علی

(ژئوسایت های بالقوه)زیرشاخه های ژئوتوریسم : 1جدول 

بومیمردمککمباومحلیامکاناتازاستفادهباکهاستتوریسمی:کهآمدهچنینپایدارژئوتوریسمتعریفدر
فرصتداردقرارنیزمردمپذیرشموردکهژئوتوریسمابتکار.(1390همکاران،وعلیلوحاج)یابدمیتوسعه
آگاهیهببشریحیاتواقعدر.استساختهفرآهمطبیعتحفظبهکمکباهمراهراشناسیزمینعلمکسب
باتوانیمباالنکاتتمامیبهتوجهبا.استوابستهدولتمردانتوسطآندرستادارهومدیریتوزمینازمردم

تصاداقبهکشورازهرمنطقهدرشناسیزمینمختلفهایپدیدهمعرفیچنینهموکارآمدوصحیحمدیریت
آنبریسعپژوهشایندر.بودمردممیاندرپویااقتصادیگرفتنرونقشاهدتاکردکمکمنطقهآنبومیان

معرفیریسم،ژئوتوصنعتبهمندانعالقهبرایدامغانشهرستانگردشگریزمینهایپتانسیلازبخشیتابود
.دادهتوسعدامغانشهرستاندرراصنعتایننیازموردهایزیرساختساختجهتدرتالشبابتوانتاگردد

نقاطدرصنعتاینازحاصلدرآمدموجودهایدادهاساسبرکهکرداشارهنکتهاینبهتوانمینهایتدر
درشدهثبتژئوپارک18ازبیشکهچینکشوردرطوریکهبه.استبودهبخشامیدبسیاردرآمدکمومحروم
.استشدهبرابر16هاژئوپارکمجاورروستاییاندرآمداستدارارایونسکو

.شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین: تهران. ، زمین شناسی ایران(1383)آقانباتی، ع، -
.، ژئوتوریسم، تهران، دانشگاه پیام نور(1390)حاج علیلو، ب، نکویی صدر، ب، -
.دامغان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، تهران1:100000، نقشه زمین شناسی (1354)علوی، م، صالحی راد، ر، -
.، دامغان قطب گردشگری، تهران، اندیشه معاصر(1397)غالمی مایانی، الف، -
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