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چکیده
سرزمین ایران در زمینهی ژئوتوریسم و جاذبههای زمین گردشگری در سطح ملی ،منطقهای
و محلی از پتان سیلهای باالیی برخوردار است .د شت مختاران در جنوب بیرجند ،ژئو سایتی
اسییت که دارای میراث زمینشییناسییی و ژئومورفولوژی در مقیاس کوچک میباشیید .هدف
پژوهش حا ضر ،معرفی و ارزیابی جاذبههای زمین گرد شگری لندفرمهای ژئومورفیک د شت
مختاران و نواحی میاور آن در زمینه ر شد و تو سعه گرد شگری میبا شد .د شت مختاران از
نظر شکل هندسی به صورت یک شکل بیضوی با کشیدگی جنوب شرق – شمال غرب بوده
که تمامی پیرامون آن را ارتفاعات و بخش مرکزی آن را دشییت تشییکیل میدهد .وسییعت
دشت مختاران  1264کیلومترمربع است .جاذبههای متنوع ژئوتوریسم دشت مختاران شامل
دق اکبرآباد ،نبکاها ،تپههای ماسییهای ،مخروط افکنههای بهم پیوسییته ،دشییت ریگی ،کراتر
گیوشاد درشمال غربی و کراتر آغلکوه در جنوب دشت مختاران میباشد .جاذبههای زمین
گردشییگری آن با اسییتفاده از روش توصیییفی– تحلیلی ،کتابخانهای و بازدید میدانی مورد
بررسی قرار گرفته است .دسترسی آسان از دو مسیرجداگانه ،فاصله کم آن با شهربیرجند،
وجود لندفرمهای ژئومورفیک در دشییت مختاران با فاصییلهی کم ،معدن پرلیت سییربیشییه،

 - 1استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران mr.yousefiroshan@cfu.ac.ir
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منشییورهای بازالتی گورید ،بدلند ،اقدامات آبخیزداری از پتانسیییلها و فرصییتهای مناسییب
توسعه ژئوتوریسم در دشت مختاران میباشد.
واژگان کلیدی :بازدیدهای میدانی ،جاذبههای زمین گردشگری ،دشت مختاران.
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مقدمه
امروزه با ادغام شیییدن مرزهای دانش در حوزههای مختلف ازجمله زمینشیییناسیییی،
جغرافیا ،محیطزیسییت‘ ،گردشییگری ،مخاطرات طبیعی و ...حوزههای علمی تلفیقی
چند رشیییتهای ازجمله علوم زمین ( )Earth Scienceبه وجود آمدهاند .بسییییار
ضروری است که ضمن اصالح برنامه درسی در آموزش رشتههای چون جغرافیا برای
ای یاد فرصیییت های یادگیری تلفیقی ( ،(Multidisciplinary curriculumتا
تحقق این هدف ،الزم ا ست ا ساتید محترم در مراکز آموز شی دان شیویان را از طریق
تدوین و اجرای برنامه جامع مطالعات میدانی ( )Field Studiesعمالً با م شاهده و
نقشآفرینی ف عال در جر یان یادگیری تلفیقی با اب عاد متنوع و جذاب پد یده های
جغرافیایی آشییینا و درنتییه با تیربه و دسیییتیابی به مهارتهای علمی و عملی این
جریان نوپدید ،به درک جامعی نسیییبت به هدایت جریان یادگیری دانش آموزان در
حوزه دانشی ( )CKاز طریق مهارتهای یادگیری متناسب در حوزه (  )PCKدست
پیدا نمایید.
زمینگردشیییگری یا ژئوتوریسیییم ( )Geotourismاز دو بخش ژئو و توریسیییم
تشییکیل شییده اسییت .بخش ژئو جاذبههای زمینشییناسییی ،ژئومورفولوژی و میراث
معدنکاری را شامل می شود و بخش توری سم آن بهعنوان مو ضوعی چند ر شتهای،
تمامی زیر ساختهای صنعت گرد شگری ازجمله تف سیر ،مدیریت ،اقامت ،تورها و…
شامل میشود .ژئوتوریسم عبارت است از عرضۀ امکانات خدماتی و تفسیری بهمنظور
قادر ساختن گرد شگران به ک سب دانش و درک زمین شنا سی و ژئومورفولوژی (با
مشییارکت آنها در توسییعۀ علوم زمین) ،فراتر از درک صییرفاً زیباییهای محض یک
مکان است (تام هوز .)1388 ،تعاریف معدودی برای زمینگردشگری (ژئوتوریسم) در
ایران ارائهشییده ،گردشییگری دانشمحوری اسییت که از تلفیق میانرشییتهای صیینعت
گردشییگری با حفظ و تفسییر جاذبههای طبیعت بیجان  -همراه با مسییائل فرهنگی
مرتبط با آنها  -در قالب ژئوسییایت به عموم مردم به وجود میآید (نکوئی صییدری،
 .)1388گردشگری آگاهانه و مسئوالنه در طبیعت با هدف تماشا و شناخت پدیدهها
و فرایندهای زمینشییناختی و آموختن نحوه شییکلگیری و سیییر تکامل آنهاسییت
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(امری کاظمی .)1388 ،ژئوتوری سم علم برر سی و بهرهگیری از شکلهای نا شی از
فرآیندهای بیرونی در جهت توسعه گردشگری است (شایان.)1385 ،
از دیدگاه علوم زمین ،ژئوتوریسییم از علوم زمین ریختشییناس یی ،زمینشییناسییی
مهندسی ،ژئوفیزیک زمینی ،ژئوشیمی و اقلیمشناسی بهره میبرد و کارشناسان علوم
زمین و عال قهم ندان به طبی عت را برای بازد ید از جاذ به های زمین دعوت میک ند
(اسیدی و آورجانی)1386 ،؛ بنابراین گردشیگری زمینشیناختی راهکاری نوین برای
تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایههای طبیعی هر منطقه است که افزون
بر ایفای نقش آموزش یی و علمی ،سییبب گسییترش گردشییگری نیز میشییود (اونق و
هم کاران .)1392 ،فالت ایران به دل یل جای گاه ویژه و پیچ یده خود پد یده های
مورفولوژیکی شییگفتانگیزی همچون غارهای متعدد ،خورها و خلیجها ،چشییمههای
آبمعدنی و کارستیک ،گلفشانها ،چشمههای نفتی ،گازفشانها ،تاالبها ،کویرها و
ماسهزارها اییاد شده است (قنواتی و همکاران.)1391 ،
در ایران پژوهش درزمینه زمینگرد شگری نوپا و جدید ا ست و بی شتر مطالعات و
برر سیهای پژوه شگران درزمینه زمینگرد شگری در چند سال اخیر صورت گرفته
ا ست (امری کاظمی1381 ،؛ ا سدی و آورجانی1386 ،؛ رحمانی و همکاران1385 ،؛
احراری و شاهرخی.)1387 ،
خراسییان جنوبی دارای پتانسیییلهای باارزشییی درزمینهٔ ی جذب گردشییگر و
بازدیدهای علمی لندفرمهای ژئومورفیک برای دان شیویان ر شتهی جغرافیا برخوردار
میبا شد .با توجه به م سافت کم د شت مختاران با شهر بیرجند برای بازدید یکروزه
ب سیار منا سب میبا شد .د شت مختاران در عرض جغرافیایی  32درجه و  35دقیقه
شمالی و  59درجه و  16دقیقه طول شرقی واقعشده است (شکل  .)1دشت مختاران
در  72کیلومتری جنوب غربی شییهرسییتان بیرجند مرکز اسییتان خراسییان جنوبی
قرارگرفته اسییت ( .)Google Earthوسییعت دشییت مختاران  1264کیلومترمربع
میباشد .بر اساس دادههای ایستگاه سینوپتیک مختاران ،متو سط بارندگی آن 192
میلیمتر محاسبه شده است.
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شکل  1دشت مختاران و موقعیت قرارگیری آن در استان خراسان جنوبی

دشیییت مخ تاران به ع لت قرار گرفتن در م یاورت ب یا بان لوت دارای آبوهوای
خ شک و سرد میبا شد .اختالف درجه حرارت در طول شبانهروز در ف صول مختلف
سال زیاد بوده آگاهی به  50درجه سانتیگراد میرسد و حداکثر مطلق آن  44درجه
سیییانتیگراد ،حداقل مطلق آن  -21/5درجه سیییانتیگراد و میانگین دمای سیییاالنه
 14/16درجه سانتیگراد ثبت شده است (رئیسالسادات و معتمدالشریعتی.)1398 ،
منطقه موردمطالعه از سه واحد ژئومورفولوژی ت شکیل گردیده ا ست که عبارتاند از:
واحد کوهستان ،واحد دشتسر و واحد پالیا یا چاله داخلی تقسیم می شود .ارتفاعات
غالباً دارای روند شمال غرب  -جنوب شرقی و شرقی -غربی میبا شند .با توجه به
نقشهی توپوگرافی ترسیم شده دشت مختاران ،بلندترین نقطه این ناحیه در ارتفاعات
رشییتهکوه باقران با ارتفاع  2646متر در شییمال دشییت مختاران و پسییتترین نقطه
دارای ارتفاع  1285متر از سطح دریاهای آزاد در مرکز دشت میباشد (شکل .)2
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شکل  2نقشهی توپوگرافی دشت مختاران

هدف این تحقیق یک م طال عه اج مالی و معرفی جاذ به های زمینگردشیییگری
لندفرمهای ژئومورفیک دشیییت مختاران ،جنوب بیرجند در خراسیییان جنوبی برای
دانشییییویان رشیییته آموزش جغرافیا و همچنین مقدماتی برای مطالعه تفصییییلی
لندفرمهای ژئومورفولوژیکی جهت توسعه و گسترش ژئوتوریسم در منطقه موردتوجه
و مداقه قرار گیرد.
مواد و روشها
پژوهش حا ضر ازنظر هدف ،کاربردی و مبنای روش آن تو صیفی  -تحلیلی ا ست .با
اسییتفاده از نقشییههای زمینشییناسییی و توپوگرافی ،لندفرمهای ژئومورفیک دشییت
مختاران که بهعنوان لندفرمهای برتر محسوب می شدند ،جمعآوری گردید .اطالعات
موردنیاز این مقاله از روش های م طال عه کتاب خانهای ،بازدید میدانی و همچنین از
تصویر ماهوارهای  Google Earthبهدستآمده است .نقشهی توپوگرافی و نقشهی
شیب ( )DEMد شت مختاران از طریق  Google Earthبا اییاد تراکمی از نقاط
و اییاد فایل  KMLبا اسییتفاده از سییایت  GPS Visualizerگزینه Look up
 elevationsارتفاع هر نقطه ا ستخراج شده ا ست ،در داخل نرمافزار  Arc Mapاز
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طریق روش  IDWو  Random Pointو  Fishnetنقشیییه  DEMو توپوگرافی
منطقه تهیه شد.
نتایج
دشت مختاران از سه واحد ژئومورفولوژی کوهستان ،دشتسر و پالیا تشکیل گردیده
است .دشت سر عبارت است از ادامه الیه سنگ اصلی کوهستان در امتداد دشت که
به شکل سطح محدبی در قاعده ارتفاعات ظاهر می شود .شیب دشتسر مالیم و بین
 1تا  7درجه که گاهی تا  11درجه هم میرسیید (احمدی .)1377 ،دشییت مختاران
ازنظر شکل هند سی به صورت یک شکل بی ضوی با کشیدگی جنوب شرق – شمال
غرب ب وده که تمامی پیرامون آن را ارتفاعات و بخش مرکزی آن دشیییت تشیییکیل
میدهد (شکل .)3
دشت مختاران با توجه به تقسیمات زمین شناسی ایران در فصل مشترک دو زون
سیاختاری فلیش شیرق ایران و حاشییه شیرقی بلوک لوت قرار گرفته اسیت .دشیت
مختاران بهصیییورت یک خط مسیییتقیم بیش از  80کیلومتر ( )Google Earthبا
محدوده بیابان لوت فاصله دارد .در قسمت شمال دشت مختاران کوههای باقران واقع
شده است.

شکل  3نقشه شیب ( )DEMدشت مختاران
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برای رسیدن به دشت مختاران دو مسیر وجود دارد ،یکی از طریق مسیر بیرجند،
خو سف و دیگری از طریق بیرجند سربی شه میبا شد .با توجه به تیربه بازدید علمی
مسیر دومی برای دانشیویان بهتر است .لندفرمهای ژئومورفیکی که در مسیر قبل از
ر سیدن به د شت مختاران قابلم شاهده ه ست ،معدن پرلیت سربی شه ،سنگهای
آتشف شانی ،معدن بازالتهای من شوری گورید سربی شه ،بحث آبخیزداری و اقدامات
صورت گرفته در این زمینه میبا شد .در اینیا مهمترین جاذبههای زمینگرد شگری
لندفرمهای ژئومورفیک دشییت مختاران و لندفرمهایی که در مسیییر آن واقع شییده
معرفی میگردد.
معدن پرلیت سربشیه
پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آبی
یا مرطوب تشییکیل و بهسییرعت سییرد میشییود .و به همین دلیل پرلیت دارای بافت
شی شهای ا ست و به سبب همراه دا شتن آب ،ا شکال کروی در آن اییاد شده ا ست.
میزان آب همراه با پرلیت در حدود  2تا  5درصد است.
این معدن پرلیت در شمال غرب شهر سربی شه و ازنظر زمین ساختی در حا شیه
شییمال شییرقی ناحیه لوت قرار دارد .در این محدوده معدن سیینگهای آتشفشییانی
ترشییییاری (ائوسییین -الیگوسییین تا پلیوسییین) با ترکیب آندزیت بازالتی ،داسییییت،
ریوداسیییت ،ریولیت شیییشییهای گاهی پرلیتی ،توف و ایگنمبریت رخنمون دارد .در
منطقه معدنی ،سیییه الیه پرلیت B ،Aو  Cبه ترتیب با ضیییخامت  7 ،102و  58متر
بهصورت متناوب با سنگهای آتشفشانی -آذرآواری وجود دارد (محمدی)1391 ،
پرلیت را پس از اسییتخراج از معدن ابتدا توسییط سیینگشییکنها خرد و دانهبندی
نموده و سپس در داخل کورههای ویژهای با گرم کردن تا دمای ب سیار باال در حدود
( 850-900سل سیوس) اولین مراحل فرآوری انیام می شود .این کار باعث می شود
رطوبت داخل شیییشییه (بافت پرلیتی) به بخار تبدیل شییود و سیینگ را  7تا  16برابر
اندازه ا صلی خود منب سط و گ سترش دهد .این انب ساط بخار ،پرلیت را از یک سنگ
تیره متراکم به یک محصیییول سیییبک و سیییفید و تبدیل به گرانولهای پرلیتی که
می شنا سیم تبدیل میکند .درواقع هنگامیکه در یک دمای منا سب سریعاً پرلیت را
حرارت دهیم ،ساختار سیلیکات آن نرم شده و آبها شروع به بخار شدن ،باد کردن
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یا گسترش جرم چسبناک به کف حباب سیلیکات شیشهای میکنند و باعث ترکیدن
آن میشیییود .برای مقایسیییه به ترکیدن ذرت بوداده را میسیییم نمایید .پاپ کورن
آتشف شانی لقبی برای این ماده معدنی میبا شد .پرلیت فرآوری شده موارد ا ستفاده
فراوانی بهویژه در صنعت ساختمان و کشاورزی دارد.
جدول  1موارد استفاده از پرلیت درجگان
عمده موارد استفاده پرلیت در جهان

سهم

مصالح ساختمانی (بتن سبک ،عایق حرارتی و صوتی و)...

53%

سنگدانه کشاورزی و فضای سبز

14%

صافیها

14%

کمک فیلتر

8%

مصارف دیگر

11%

در بازدید از این معدن دانشییییویان ضیییمن آشییینایی با یک پدیده علمی و
زمین شناختی با نحوه فرآوری و نقش مواد معدنی در توسعه اقتصادی منطقه آشنا و
با توجه به این شرایط لزوم اییاد صنایع تبدیلی بخش معدن برای اییاد ا شتغال و
همچنین کاهش هزینههای سربار به اقتصاد این محصول آشنا شدند
معدن بازالتهای منشوری گورید سربیشه
این معدن منح صربهفرد در پنج کیلومتری شهر سربی شه واقع ا ست .در این محدوده
معدنی چندین تپه با رخنمونهای زیبایی از ستونهای شش گوش بازالت (آندزیت
بازالت) با سن نئوژن دیده میشوند (شکل .)4
ساالنه  3هزار تن سنگ از معدن بازالت سربیشه استخراج می شود محصول این
معدن شامل ستونهای منشوری بازالت است که بخشی از آن به خارج کشور صادر
میگردد .بخش اعظم مح صول آن نیز در بازار داخل و خ صو صاً در ا ستان خرا سان
جنوبی به مصییرف میرسیید .موارد مصییرف آن در داخل کشییور در سییاخت جداول،
آبنماها و میادین شهر و  ...میباشد .همچنین با کمک گیوتین ،سنگهای کوچکتر
را تبدیل به سنگفرش مینمایند .امروزه یکی از مهمترین کاربردهای سنگ بازالت در
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دنیا ،تولید الیاف مصنوعی مقاوم و کاربرد آن در صنایع مختلف ازجمله صنایع نظامی
میبا شد .روش ا ستخراج این معدن تلفیقی از برش با سیم الما سه به همراه جدایش
سییتونهای بازالت با کمک دیلم میباشیید .پس از جدا نمودن سییتونها ،کارگران با
کمک یک دسییتگاه تراکتور ،این منشییورها را به محل دپو انتقال میدهند و سییپس
توسط کامیونها حمل میگردد.
این معدن جدای از ارزش اقت صادی یکی از جاذبههای ب سیار زیبای ژئو توری ستی
ایران به شییمار می ورد ،دانشیییویان ضییمن بحث و گفتگو در مورد نحوه تشییکیل
اینگو نه ذ خایر م عدنی با چگونگی ای یاد ارزشافزوده از طریق اد غام ف عال یت های
معدنی با زمینگردشگری آشنا شدند.
دَق اکبرآباد
طول این دق  25کیلومتر و عرض آن در حدود  6کیلومتر اسییییت .در مرکز دق
زمینهای قلیایی مسطح با عمق زیاد و درصد شوری نمک باال قرار دارند که عمالً از
رشییید هرگونه گیاهی جلوگیری میکنند (مقصیییودی و همکاران .)1398 ،گودترین
قسمت دشت مختاران دَق اکبرآباد با ارتفاع  1285متر میباشد (شکل  )2که سطح
زمین فوقالعاده صییاف ،هموار تقریباً صیییقلی و شیییب بسیییار کمی دارد (شییکل )3
جنس ر سوبات آن از رس و سیلت ت شکیل شده و نفوذناپذیر ه ستند .از ویژگیهای
مهم َق اکبرآباد محیط بکر و دسییتنخورده و همچنین پتانسیییل جذب توریسییت و
بازدیدهای علمی آن میباشد .زمانی که زمین خشک ه ست ،برای مسابقات ورز شی
مانند دوچرخهسییواری ،موتورسییواری و انیام مسییابقات رالی اتومبیلرانی مناسییب
میباشد (شکل .)4
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شکل  :4دق اکبرآباد دشت مختاران و منشورهای بازالتی سربیشه

تپههای ماسهای
تپههای ماسهای یکی از دیگر از لندفرمهای ژئومورفولوژیکی دشت مختاران است که
ازنظر ژئوتوری سم میتواند موردتوجه قرار گیرد .من شأ ا صلی ر سوبات موجود در ارگ
مختاران بیرجند ناشی از وجود تشکیالت زمین شناسی شی ست  -فیلیت ،سنگهای
کالرد مالنژ و سایر سازندهای ح ساس واقع در شرق و جنوب شرق منطقه میبا شد
که در اثر فرسایش آبی ،در بخشهای مختلف دشت مختاران رسوب مینماید .در اثر
عمل بادهای فر ساینده و شدید شرقی و جنوب شرقی در منطقه ،این رسوبات دوباره
بردا شت شده و با طی م سیری در محدوده دَق ر سوب مینمایند .این ر سوبات بارها
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توسییط بادهای منطقه (بادهای شییمال شییرقی ،شیمالی ،غربی) در داخل ارگ جابیا
شده و تشکیل تپههای ماسهای را نموده است (صفدری و همکاران .)1387 ،تپههای
ما سهای در جنوب دَق اکبرآباد واقع شده ا ست ( شکل .)5د شت مختاران به علت
وجود مناطق کوهستانی در شمال ،جنوب و وجود دشتهای وسیع هموار سبب شده
که فرسایش بادی دارای اهمیت ویژهای داشته باشد .در سطح تپههای ماسهای رپیل
مارکهایی وجود دارد که جهت باد را بهخوبی نشیییان میدهند (شیییکل  .)5به علت
وجود آب زیرزمینی در د شت مختاران بخ صوص در ق سمت شمالی آن ،ما سهزارها
هموار شده و به زیر ک شت رفته و از و سعت تپههای ما سهای ن سبت به سالهای
گذشته کاسته شده است.
دشت ریگی
باد با برداشییت مواد و ماسییههای ریز در سییطح مخروطهافکنههای بههمپیوسییته و
انباشییت دانههای درشییتتر بهویژه ریگها باعث پیدایش دشییت ریگی در دشییت
مختاران شده است.

شکل  :5تپههای ماسهای دشت مختاران
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نبکا
تپههای نبکا از بارزترین و رایجترین ا شکال تراکم ما سهای به شمار میروند (رفاهی،
 .)1384نبکا ،تپههای ماسهای حاصل از انباشت رسوبات بادی در پای پوشش گیاهی
در مسیر حمل رسوبات است .این اشکال عموماً در مناطق خشک در سطوح تراکمی
همچون دشییتسییر پوشیییده و پالیاها یافت میشییوند (عظیم زاده و مصییلح آرانی،
 .)1392در د شت مختاران پو شش گیاهی ب سیار ضعیف ا ست اما در بع ضی نقاط
مانند ب ستر م سیلها و یا سطح پیزومتریک آب زیرزمینی باال ا ست و زمین اندکی
مرطوب تراسییت درختچهی اسییکنبیل و تاغ قابل رؤیت اسییت که حرکت ماسییهها را
محدود مینموده و نبکاهای کوچکی با ارتفاع کمتر از یک متر را به وجود آورده است
که از لندفرمهای موجود در دشت مختاران میباشد.
مخروطهافکنه
یکی از لندفرمهای اصیییلی مناطق بیابانی مخروطهافکنه اسیییت .تشیییکیالت آبرفتی
کواترنری بهطور و سیعی در د شت مختاران گسترش یافته ا ست .مخروطهافکنهها در
شرق ،شمال ،شمال غربی ،جنوب و جنوب غربی د شت مختاران گ سترش دارند،
فقدان پوشیییش گیاهی ،رگبارهای شیییدید ،هوازدگی و فرسیییایش مواد باعث اییاد
مخروطهافکنههای مختلف بههمپیو سته در د شت مختاران شده ا ست .رو ستاهای،
سییلمآباد ،چهکند ،گل و فریز بر روی مخروطهافکنهها مسییتقر شییده اسییت .یکی از
مهمترین مشییکالت دشییت مختاران برداشییت بیشازحد از آبهای زیرزمینی برای
ک شاورزی و تأمین آب شرب شهر بیرجند میبا شد .سطح آب زیرزمینی (آبخوان)
دشیییت سیییاال نه بیش از  0/4متر ا فت میک ند .هر چه از سییی مت ارت فا عات و
مخروطهافکنهها به سییمت نواحی مرکزی دشییت ،حرکت میکنیم ،جنس رسییوبات
ریزتر و از رس و سیلت ت شکیل شده و آبخوانی در سطح دق ت شکیل نمی شود .با
توجه به تشییکیالت رسییوبی منطقه ،کیفیت آب زیرزمین نیز کاهش مییابد .لذا الزم
است از برداشت بیشازحد آب زیرزمینی در دشت مختاران کاسته شود.
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کراتر
در حا شیه کفه و در ق سمت مرکزی آن میموعه سنگهای آذرین م شاهده می شود.
میموعههای آذرین ازنظر سیینی بیشییتر متعلق به پالئوژن میباشییند که بیشییتر در
جنوب کفه مختاران گسییترش دارند .این میموعه ازنظر سیینگشییناسییی شییامل
میکرودیوریت ،آندزیت بازالت ،داسی ییت و انواع توف میباشییید .در بین این میموعه
سیینگی دو سییاختار زیبا در منطقه دیده میشییود .یکی از این سییاختارها به نام آغل
گیوشییاد شییناخته میشییود .آغل گیوشییاد دارای سییاختمانی مدور اسییت و ترکیب
سینگشیناسیی آن میکرودیوریت میباشید که نزدیکی روسیتای گیوشیاد قرار دارد.
سییاختار مشییابه دیگری نیز در جنوب روسییتای هردنگ در جنوب کفه نیز مشییاهده
میشییود که به نام آغل کوه مشییهور اسییت (شییکل  .)6بنابر مطالعات انیامشییده
( )Master et al., 2014, Khatib and zarrin koup, 2009این سییاختار
نا شی از فروریزش یک قله آتشف شانی ا ست .فرون ش ستن و ریزش فوقانی مخروط
آتشفشیییان باعث اییاد این نوع کراتر میگردد .بهعبارتدیگر یک کراتر کوچک در
داخل یک کراتر بزرگتر قرار گرفته اسییت .هر دو سییاختار از پدیدههای ژئوتوریسییم
جالب و منحصربهفرد در خراسان جنوبی محسوب میشوند.

شکل  :6کراتر آغل کوه در جنوب دشت مختارن و دق اکبرآباد
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بحث و نتیجهگیری
دشت مختاران از سه واحد ژئومورفولوژی کوهستان ،دشتسر و پالیا تشکیل گردیده
است .نیروهای درونزا بر پوسته زمین اثر گذاشته و لندفرم منطقه را پیریزی نموده
و در مقابل نیروهای برونزاد (تخریب و فرسایش) باعث تغییر و تحول لندفرم منطقه
شده ا ست .هدف این تحقیق معرفی میدانی جاذبههای زمینگرد شگری لندفرمهای
ژئومورفیک ژئو سایت د شت مختاران به دان شیویان ر شته آموزش جغرافیا میبا شد.
این تحقیق کاربردی و مبنای روش آن توصییییفی  -تحلیلی و بازدید میدانی بوده
است .نتایج پژوهش نشان میدهد که دشت مختاران ظرفیت و توانمندیهای باالیی
درزمینهٔ ی جذب گرد شگر و ژئوتوری سم برخوردار میبا شد .د ستر سی آ سان از دو
مسیر جداگانه ،فاصله کم آن با شهر بیرجند ،وجود لندفرمهای متنوع ژئومورفیک در
دشیییت مختاران با فاصیییلهی کم (دَق اکبرآباد ،دشیییت ریگی ،مخروطهافکنه های
بههمپیوسییته ،نبکا و تپههای ماسییهای) ،معدن پرلیت و منشییورهای بازالتی گورید،
بدلند ،اقدامات آبخیزداری از پتانسیلها و فرصتهای مناسب جاذبههای ژئوتوریستی
ژئوسایت دشت مختاران میباشد .لذا معرفی و شناسایی جاذبههای زمینگردشگری
ژئوسایت دشت مختاران میتواند به رشد و توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه کمک
شایانی داشته باشد.
منابع
ابراهیمی ،بهروز و همکاران .)1397( .اسیییتفاده از تکنیک فازی تاپسییییس در اولویتبندی
عمل یات اجرایی آبخیزداری (مطالعه موردی :حوضیییه آبخیز دشیییت مختاران ،بیرجند).
سیییزدهمین همایش ملی علوم و مهندسییی آبخیزداری ایران و سییومین همایش ملی
صییییانت از منابع طبیعی و محیطزیسیییت 10 ،و  11مهرماه  ،1397دانشیییگاه محقق
اردبیلی.
احراری رودی ،م .ا؛ و شیییاهرخی خرگردی ،ژ .)1387( .زمینگردشیییگری در چابهار .علوم
زمین ،سال هفدهم شماره  ،67صص .46-51
ا سدى ،پ؛ و آورجانى ،ش .)1386( .ژئوتوری سم رو ستای تاریخی کندوان .میموعه مقاالت
بیست و یکمین گردهمایى علوم زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
کشور.
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امری کاظمی ،ع .)1381( .آغازی بر ژئوتوریسیییم ایران .میموعه مقاالت بیسیییت و یکمین
گردهمایى علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنى کشور.
اونق ،می ید ،هنردوسیییت ،فر هاد و کریمی سییی نگ چینی ،ابراهیم .)1392( ،جاذ به های
زمینگردشگری پدیدههای کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان .میله علوم زمین ،سال
بیست و دوم ،شماره  ،87صص .93-100
صفدری ،علیاکبر ،محمودی ،زهرا و معماریان خلیلآباد ،هادی .)1387( .منشأیابی رسوبات
بادی منطقه دشت مختاران بیرجند .فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان
ایران ،جلد  ،15شماره  ،3صص .304-319
رحمانى ،ع .غبیشییاوى ،ع .سییراج ،م؛ و راکى ،ع .)1385( .ژئوتوریسییم کوه سییوخته امیدیه.
بیست و پنیمین گردهمایى علوم زمین.
رفاهی ،حسنعلی ( .)1384فرسایش بادی و مبارزه با آن .انتشارات دانشگاه تهران.1384 ،
شایان ،سیاوش .)1385( .بررسی موانع و مشکالت ژئوتوری سم در ایران با تأکید بر موقعیت
ژئوتوریسم بیابان لوت .همایش منطقهای ،جغرافیا گردشگری توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد
واحد اسالمشهر ،ص .221
عظیم زاده ،حمیدرضا؛ مصلح آرانی ،اصغر ( .)1392بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در
شیییرایط ب یا بانی و ارز یابی برخی م عادالت نفوذ در گو نه های ار مک ( Ephedra
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