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Abstract
Geoturism is increasingly growing in recent years as a new category of tourism and ecotourism which
emphasizes geological phenomena in the tourism industry. Geomorphological attractions and resorts
based on human beings' understanding and exploiting styles have certain values, so they can be a
focal point in developing tourism industry and forming many major tourism attractions. On this basis,
identifying and evaluating the geomorphological potentials and attractions, allows planners specify
regional development and its direction in a society. Therefore, the present study aims to assess the
values of available geotouristic attractions in Ardal –as a geomorphological area- using Nicholas
Model. This study is applied one, with a descriptive-analytic method, which for collecting data and
required information has used documentary and field methods. The sample included all relevant
experts and officials throughout the city and province, numbered 110 persons in enumeration. In
Ardal, places like Ardal cave, Darkesh-varkesh gorge, Darre-Eshgh Fall, Molaa Spring, and Sardab,
due to having geotourism shapes, are the most important geotourism places of the region, which have
been evaluated and assessed. Results showed that geotourism attractions of periphery places of DarreEshgh Fall, also Ardal Cave, with 66.04 and 57.18 scores, accounted for the highest and lowest rates
in geotourism attractions of the city, respectively. Also, results showed that the area enjoys some very
good capabilities in geotourism attractions, so using these attractions, based on the underlying role of
the geological and geotourism characteristics in the natural and cultural landscape architecture, proper
planning should be made.
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چکيده
در دهههای گذشته ،زمین گردشگری (ژئوتوریسم) شاخة جدیدی از گردشگری و بوومگوردی (اکوتوریسوم) ،بوا
تکیه بر پدیدههای زمینشناسی در صنعت گردشگری بهطور فزایندهای گسترش یافته است .این جاذبهها و مکانهای
زمین ریخت شناختی (ژئومورفولوژیک) براساس درک و بهرهبرداری انسان ،ارزشهای ویژه ای دارنود کوه مویتواننود
نقطة کانونی توسعه و ارتقای صنعت گردشگری و بسیاری از جاذبههای مهم گردشگری را تشوکی دهنود .بور ایون
مبنا ،شناسایی و ارزشیابی توانمندیها و جاذبههای زمینریختشناختی به برناموهریوزان ایون امکوان را مویدهود توا
متناسب با آنها ،توسوعه و جهوت آن را در منطقوه مشوخص کننود بنوابراین ،هود

پوژوه

حاضور نیوز ارزیوابی

ارزشهای جاذبههای زمین گردشگری موجود در منطقة شهرسوتان اردل کوه مکوانی زموینریخوتشوناختی شوناخته
می شود با روش نیکوالس است .پژوه

حاضر از نوع کاربردی و از جنبة روش ،توصیفی – تحلیلوی بووده اسوت.

برای جمع آوری دادهها و اطالعات الزم از روشهای اسنادی و میدانی بهره گرفتوه اسوت .جامعوة آمواری پوژوه
شام همة خبرگان و مسئوالن مرتبط با موضوع ،در سطح شهرستان و استان بوده است که بهصوورت تموامشوماری،
تعداد  110نفر از آنها سرشماری شوده انود .در منطقوة اردل ،مکوانهوایی ماننود غوار اردل ،تنگوة درکو

ورکو ،

محدودههای آبشار درة عشق ،چشمة موال و سرداب که ارزیابی شدهاند ،بهدلی داشتن شک هوای زموینگردشوگری،
مهمترین مکانهای زمین گردشگری منطقه هستند .نتایج بهدستآمده نشان دادند جاذبههای زمین گردشگری محدودة
پیرامونی آبشار درة عشق و غار اردل بهترتیب با  66/04و  57/18نمره ،بیشترین و کمترین امتیاز را بوین جاذبوههوای
زمینگردشگری شهرستان گرفتند .همچنوین نتوایج نشوان دادنود ایون منطقوه از نرور جاذبوههوای زموینگردشوگری
توانمندیهای بسیار مطلوبی دارد و باید برای استفاده از این جاذبهها برای نق

زیربنایی ویژگیهای زمینشناختی و

زمینگردشگری در معماری چشماندازهای طبیعی و فرهنگی ،برنامهریزی مناسب انجام شود.
واژههاي کليدي :ارزشیابی ،توسعة صنعت گردشگری ،جاذبوه هوای ژئوتوریسوتی ،زموین گردشوگری (ژئوتوریسوم)،
شهرستان اردل
* نویسنده مسؤول

dmahdavi@pnu.ac.ir
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مقدمه
امروزه گردشگری یکی از مهمترین منابع کسب درآمد برای تعداد زیادی از کشورهای جهوان بوه شومار مویرود
(ثروتی و کزازی .)3 :1385 ،همچنین گردشگری یکی از روشهای مهم در شناساندن توانهوای منطقوه ای وجوذب
سرمایههای خارجی در کشورهای جهوان (احوراری و شواهرخی )48 :1387 ،و ابوزاری بورای پدیودآوردن همودلی،
تفاهم ،شناخت بینالمللی و تحقق صلح جهانی به شمار میرود بهطوریکه در حال حاضر باید گفوت ایون صونعت
یکی از اصلیترین ارکان اقتصاد تجاری جهان است و آثار اقتصوادی – اجتمواعی آن افوزای
منطقه ای ،رونق بخ هوای مختلو

درآمودهوای ملوی و

اقتصوادی ،عموران منطقوهای (توسوعة شوبکههوای ارتبواطی) و توسوعة روابوط

اجتماعی هستند (.ثنایی مبین و همکاران )98 :1392 ،درحالیکه بین انواع گردشگری کوه در جهوان وجوود دارنود،
و

زمین گردشگری (ژئوتوریسم) بهترین گزینه برای استفاده از طبیعت و مرواهر زموین شناسوی آن اسوت (.داولینو

نیوسام  .)246 :1387 ،زمین گردشگری یکی از رشتههای تخصصوی اکوتوریسوم اسوت کوه بوه معرفوی پدیودههوای
زمین شناسی به گردشگران با حفو هویوت مکوانی آنهوا مویپوردازد .حفو محویطزیسوت و چشومانودازهای آن،
تغییرنکردن و خوودداری از دخالوت انسوان در بورهمزدن چهورة زموین از اهودا

اصولی زموینگردشوگری اسوت.

زمین گردشگری علم بررسی و بهره گیری از شک های ناشی از فرایندهای بیرونی بورای توسوعة گردشوگری اسوت.
این فرایندها به وجود آمودن شوک هوای مختلو
آبوهوایی و دگرگونی محیطهای مختل

خشوکی هوا را بوا چشوم انودازهای گونواگون و شورایط زیسوتی،

را سبب میشوند و در هر منطقه با ویژگیهای اقلیمی متفواوت ،شورایط

گوناگونی پدید می آورند (پیشین) .زمین گردشگری ،نووعی از مفواهیم جدیود اسوت کوه بوا تأکیود بور ویژگویهوای
انحصاری هر منطقه ،سودرسانی گردشگران را به آن منطقه سبب شده است (فالح تبار و رجائی.)275 :1387 ،
زمین گردشگری میتواند بسترساز توسعة فرهنگی و پایداری اقتصادی شود و ایون امکوان را بورای پژوهشوگران
و بهرهبرداران به وجود آورده است تا بتوانند محیط را بهتور کننود و کیفیوت بازدیود را ارتقوا دهنود بوهطووریکوه
دخالت انسان به نشاندادن برجستگی ویژه و تازهای از طبیعت منجر شوود .در زموینگردشوگری کوشو

مویشوود

انسان دخالت و تصرفی در محیط نداشته باشد اما بهناچار اگر دخالوت و تصورفی انجوام شود ،ایون اقودام بایود بوه
کمال در طبیعت منجر شود .ایجاد تغییر نبایود بوا محویط ،ناسوازگاری داشوته باشود و چهورة منطقوه را دگرگوون و
ناهمگون کند (رحویمپوور .)1 :1388 ،فوری 1عقیوده دارد ژئوتوریسوم یعنوی همکواری میوانرشوتهای درونرشوتهای
اقتصادی ،نتیجهبخ

و بهسرعت پی رونده که با زبوان ویوژة خوود سوخن موی گویود .ژئوتوریسوم ،بخو

جدیود

تجاری و اشتغالزاست .زمین گردشگری با برنامهریزی مناسب و شناخت مزیوت و محودودیتهوا مویتوانود نقو
مهمی در توسعة ملی و تنوعبخشیدن به اقتصاد منطقه داشته باشد .در این راستا فلیکس تانو

کوولی ( )2006معتقود

است ژئوتوریسم مربوط به به کار گیری منابع میراث زموین شوناختی بورای گردشوگری براسواس آمووزش اسوت و
دارایی های میراث زمینشوناختی بوا تکیوه بور ارزش هوای ذاتوی شوک هوای زموینشناسوی و زموینریخوت شناسوی
(ژئومورفولووژی) بنووا نهوواده شووده اسوت (بووه نقو از نکوووئی صودری .)46 :1384 ،درحقیقووت ،زموینگردشووگری،
Feri
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زیرمجموعة گردشگری پایدار است و هد

آن حف منابع گردشگری در مقاصد است یعنوی هودایت گردشوگران

بهطوریکه مح بازدید برای نس های آینده هم همانطور باقی بماند و استفادهشدنی باشد (رحیمپور.)1 :1388 ،
منطقة اردل یکی از مناطق زموینگردشوگری (ژئوتوریسوتی) درجنووب غربوی اسوتان چهوار محوال و بختیواری،
باوجود توانمندی درزمینة توسعة زمین گردشگر ی هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خوود در ایون زمینوه دسوت
پیدا کند .این شهرستان جاذبههای زمین گردشگری متعددی ازجمله تنگة درک

و ورک  ،چشومههوا و آبشوارهایی

همانند آبشار درة عشق ،چشمة موال و سرداب و آبشار لندی دارد .در حال حاضر گردشگران تنهوا از انودکی از ایون
جاذبهها استفاده می کنند و جاذبههای طبیعی و تاریخی بهدلیو نبوود سورمایهگوذاری کوافی و امکانوات ،خودمات و
زیرساختهای گردشگری نتوانسته اند در توسعة صنعت گردشگری این منطقه مؤثر واقوع شووند بنوابراین ،توسوعة
صنعت گردشگری با زمین گردشگری می تواند توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگوی و زیسوتمحیطوی شهرسوتان را
فراهم کند که تحقق آن مستلزم بررسی و شناخت این منابع از یکسو و برنامهریزی و ارائوة راهکارهوای مناسوب از
سوی دیگر است بنابراین ،پژوه

حاضر نیز بهدنبال بررسی وضعیت جاذبههوای زموینگردشوگری منطقوة اردل و

بیان ارتباط آن ها با توسعة صنعت گردشگری در این منطقه و بنوابراین بوهدنبوال پاسوخگویی بوه ایون پرسو هوای
کلیدی است که توانمندیها و جاذبههای زمینگردشگری منطقوة اردل کدامنود و ارزش و اهمیوت هریوک از آنهوا
در توسعة صنعت گردشگری منطقه چقدراست.
پيشينة تجارب و سوابق پژوهش
در سالهای گذشته ،بررسیهوای متعوددی درزمینوة ارزیوابی توانمنودیهوای پایگواههوای زموینریخوتشناسوی
(ژئومورفوسایت ها) و لندفرمهای 1زمینریخت شناختی (ژئومورفولوژیک) گردشگری در ایران انجام شده اسوت کوه
ازجملة آنها میتوان به ارزیابی ژئوسایتهای گردشگری روستاهای بخو

چهاردانگوة شهرسوتان سواری بوا روش

فاسویلوس و نیکوووالس 2توسوط صووالحی و همکوواران ( )1395اشواره کوورد کوه نشووان دادنوود میوان ژئوسووایتهووای
مطالعه شده ،چشمههوای بواداب سوورت بیشوترین امتیواز را کسوب کوردهانود و پیشونهاد کردنود در ایون منطقوه بوا
سرمایهگذاری و برنامهریزی مناسب باید عالوهبر حف ارزشهای علمی و زمینشوناختی منطقوه ،نیازهوای حفواتتی
و توانمندیهای کاربردی هر پایگاه زمینریختشناسوی مودنرر قورار گیورد .میرکتوولی و همکواران ( )1395میوراث
زمین شناختی در ژئوپارک چشمة باداب سوورت را در روسوتای اروسوت شهرسوتان سواری بوا روشهوای پریورا و
رینارد 3بررسی کردهاند .نتایج بررسی آنها نشان دادند این منطقوه در ترکیوب بوا مواریوث زموینشناسوی ،تواریخی،
اکولوژیک و فرهنگی ،توانمندی چشمگیری در گردشگری پایدار دارد و بوه رشود اقتصوادی ،اجتمواعی و آمووزش
منجوور م وی شووود .آرا و همکوواران ( )1393در ارزی وابی توووان گردشووگری لنوودفرمهووای انحالل وی براسوواس الگوووی
اصالحشدة پرالون

(کوچین) 4و الگوی پرالون

در منطقة سه غار سرآب ،سید عیسی و چه پلوه در اسوتان چهوار
1

Geomorpho sites and landforms
Fasilous and Nicholas
3
Pereira and Reynard
4
)Pralong (Kochin
2

 / 24فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)24بهار 1396

محال و بختیاری نشان دادند براساس روش کوچین ،غار سرآب با امتیاز ارزش گردشوگری نهوایی در اولویوت اول
و غار چه پله و سید عیسی در الویت دوم و سوم قرار دارند اما براساس نتایج الگوی پرالونو  ،دو غوار سورآب و
سید عیسی جز غارهای با جاذبة زیاد منطقه بوده اند .جعفری و همکاران (  )1393در ارزیوابی توانواییهوای بوالقوة
زمین گردشگری در منطقة اورامان با روش رینارد به این نتیجه رسیدند کوه امتیواز پایگواههوای زموینریخوتشناسوی
منطقه در دو ارزش مهم علمی (بازسازی عناصر پالئوژئومورفیوک و پالئوکلیموا) بوین صوفر و یوک و ارزش افوزوده
(ارزش فرهنگی ،تاریخی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و زیباییشوناختی) در نرور گرفتوه شودهانود .باتوجوهبوه بررسوی
ژئوسایتها و مقایسة امتیازهای بهدستآمده میتوان چنین نتیجه گرفت کوه ارزش علموی لنودفرمهوای مود نرور از
ارزش افووزودة آنهووا بیشووتر بوووده اسووت .مقصووودی و همکوواران ( )1393پایگوواههووای زمووینریخووتشناسووی
(ژئومورفوسایتهای) منطقة تخت سلیمان را با روش فاسیلوس ارزیوابی کردنود .آنوان بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه
پایگاه های زمینریخت شناسی منطقه از نرر شاخص علمی و برخی از شاخصهای گردشگری ماننود چشومانوداز و
دسترسی ،شرایط مطلوبی دارند ولی از نرر شاخصهای حفاتتی ،فرهنگی و هنری نیازمند تقویت هستند.
در بخوو

پووژوه هووای خووارجی نیووز رینووارد و همکوواران ( ) 2007روش نوووینی در ارزیووابی پایگوواههووای

زمووینریخووتشناسووی ارائووه کووردهانوود .در ایوون روش دربووارة تعیووین ارزش علمووی و مکموو در پایگوواههووای
زمینریخت شناسی بحث میشود با این تفاوت که در این پژوه

ارزش اقتصادی ،بومشناختی و زیبواییشوناختی،

معیارهایی مستق در نرر گرفته میشوند و در پایان ،پایگاههای زمینریختشناسی بوالقوة منطقوه انتخواب و معرفوی
میشوند .همچنین شیوة یادشده به این نتیجه میرسد که در گذشته تنها به ارزشهای علمی توجه مویشود ولوی بوا
ایجاد ژئوپارکها و مسئلة حفاتت باید ارزشهای مکمو در کنوار ارزشهوای علموی بررسوی شووند .فاسویلوس و
همکاران ( )2012در بررسی ژئوپارک سیلوریتیس 1یونوان ،روش جدیودی بورای ارزیوابی ژئوسوایت یادشوده ارائوه
کردنوود .ایون شویوه ،شو

معی وار اصوولی دارد و درپایوان ،ارزشهووای علم وی ،حفوواتتی و گردشووگری هوور پایگوواه

زمووینریخووتشناسووی بووهتفکی وک مشووخص شوودهانوود .جوسووان و ایلی وز ( )2009در پژوهش وی بووا عنوووان «پایگوواه
زمینریخت شناسی (ژئومورفوسایت) و ناهمواریها» ،پایگاههای زمین شناسی (ژئوسایتها) را لنودفرمهوایی معرفوی
میکنند که منررة ویژهای را از ناهمواریها باتوجهبه عوام مورفوژنیک و زموینشناسوی نموای

مویدهنود .مکوانی

معین بهتنهایی میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد و در این مورد ،عالوهبراین میتوان به ناهمواریهوا اشواره کورد
اما در بسیاری از موارد مکانی معین چندین اهمیت دارد.

هوز و همکاران ( )2011در پژوهشی با عنوان «ارزیابی مقدماتی ژئوسایتهوا بوا الگووی  GAMو کواربرد آن در
کوههای فروسکا گورا ، 2تواناییهای زمینگردشگری را نشان دادند .ایون الگوو از نمووداری متشوک از  9زمینوه بوه
دست آمده است که در آن میتوان ژئوسایتها را ردهبندی و به  9منطقة مناسوب گردشوگری تقسویم کورد (علموی،
آموزشی ،زیباییشناسی ،نمایشی ،نگهداری و حفاتت) .این الگو میتواند عالوهبر ارزیوابی ژئوسوایتهوا ،بوه حفو
میراثهای طبیعی و گردشگری کمک ارزشمندی کند و سپس مسیری برای آینده نشان دهد.
Sylveritys
Frvska Gora

1
2
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بیزواس و همکاران ( )2013با بررسی توسعة زمین گردشگری در منطقة کوچگجرات هند به این نتیجوه رسویدند
که برای پیشرفت فعالیتهای زمین گردشگری در منطقة کوچ کوه میوراثهوای زموین شناسوی نوادری دارد ،نیواز بوه
زیرساختهایی است که متأسفانه در این مناطق بهدلی فعالیوتهوای انسوانی در حوال نوابودی هسوتند .چارمواین و
فون

( )2015ژئوپارک هن

کن

را با روش بازدیدکنندگان شاغ  ،عکاسی 1کردند .آنوان از گردشوگران خواسوتند

تا هنگام سیاحت در میراث زمینشناختی و سفرنامة خود ،از شک های زمینریختشناسی عکوس بگیرنود و دربوارة
آنها آگاهی پیدا کنند .این مسئله باعث شد ،گردشگران بدانند ژئوپارک باوجود عناصر زیبواییشوناختی و حفواتتی،
همیشه با زمینشناسوی و زموینریخوتشناسوی هموراه اسوت و بورای گسوترش میوراث زموینشوناختی و حفاتوت
جغرافیایی باید خدماتی برای رضایت و جذب گردشگر ارائوه کورد .درمجمووع ،بواوجود بررسویهوای انجوامشوده
دربارة ارزیابی و توانسنجی ژئومورفوسایتهای داخ و خارج از کشور ،باتوجهبوه اهمیوت صونعت گردشوگری و
توانمندیهای درخور توجه کشور ،ضرورت انجام پژوه هایی در این زمینه بی

از پی

احساس میشود.

مباني نظري پژوهش
زمینگردشگری (ژئوتوریسوم) شواخة جدیودی از بوومگردی(اکوتوریسوم) اسوت کوه بوا تکیوه بور پدیودههوای
زمین شناسی به موضوع گردشگری میپردازد .دیودن انوواع فرسوای هوای آبوی ،بوادی ،شویاری و خنودقی ،بازدیود
ازگس ها ،غارنوردی و دیدن پدیدههای چکندهسون

یوا اسوتاالگتیتی 2و چکیودهسون

یوا اسوتاالگمیتی 3از دیودگاه

زمین شناسی ،بازدید از الیهبندیهای مشوخص روی ارتفاعوات و مشواهدة چوینخووردگیهوا ،مخوروطافکنوههوا و
واریزهها قسمتی از فعالیتهوای مربووط بوه زموینگردشوگری را تشوکی مویدهنود (زاهودی .)41-42 :1380 ،واژة
«ژئوتوریسم» ،4از سه کلمة « »geoبهمعنی زمین »tour« ،بهمعنی گشت و « »ismبهمعنی مکتب و عمو  ،تشوکی شوده
و بهمعنی گردشگری زمین شناسی و نیز یکی از گرای های تخصصی بوومگوردی (اکوتوریسوم) اسوت و بوه معنوی
پدیدههای زمین شناختی به گردشگران با حف هویت مکانی آنها میپردازد .مفهوم زمینگردشوگری از ابتودای دهوة
 1990میالدی به بعد در کشورهای ایاالت متحدة آمریکا ،ایرلند ،انگلویس و اسوپانیا توسوعه یافوت .در اواسوط دهوة
 ،1990زمین گردشگری بهطور فزایندهای در صنعت گردشگری و بین سیاستمداران ،طرفداران حفو محویطزیسوت،
جغرافیدانان ،زمینشناسان و مجامع علمی همانند آن بررسی شد (حاج علیلو و نکوئی صدری.)48 :1390 ،
نخسووتین پووژوه هووای زم وینگردشووگری توسووط هوووز دربووارة مووواردی ماننوود مک وانهووای زمووینشووناختی و
زمینریختشناختی (ژئومورفولوژیک) یا ژئوسوایتهوا انجوام شودند ) .(Novelli, 2005, 28فلویکس تانو

کوولی

( )2006مفهوم زمین گردشگری را دربارة بهکارگیری منابع میراث زمینشناختی بورای گردشوگری براسواس آمووزش
بیان میکنود و دارایویهوای میوراث زموینشوناختی را بوا تکیوه بور ارزشهوای ذاتوی شوک هوای زموینشوناختی و
)Visitor Employed Photography( VEP

 (Stalactite( 2شک ستونی از مواد معدنی است که به صورت قندیلی از سق
 )Stalagmite) 3ک ستون مانند که از ک

غار به طر

1

غار آویخته باشد.

باال رشد میکند.
Geotourism
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ژئومورفولوژی در نرر میگیرد (نکوئی صدری.)46 :1384 ،
زمین گردشگری فرصتهای عریمی برای توسعة اقتصادی ،بهویژه برای مناطق دور و حاشیهای فوراهم مویکنود.
تهور زمین گردشگری بخشی از همگرایی گردشگری طبیعتمحور اسوت کوه بور موضووعات زموین و گردشوگری
پایدار تأکید دارد ) .(Brilha,2009,35واژة «زمین گردشگری» معموال در مفهومی بسیار وسیعتر بوه کوار مویرود کوه
نهتنها بخ

جدیدی از بازار گردشگری است ،بلکه رهنمودی اصوولی بورای کموک بوه حفو طبیعوت بویجوان و

توسعة پایدار به شمار میرود .در مجلة جغرافیای ملی ،زمینگردشگری شوکلی از گردشوگری تعریو

شوده اسوت

که حف و ارتقا ویژگیهای جغرافیایی منطقه ازجمله محیط ،فرهن  ،زیبواییهوا ،میوراث و حتوی بهبوود وضوعیت
اقتصوادی سواکنان آن را باعوث مویشوود ).(National geographic center for sustainable destinations ,2008
زمین گردشگری از علوم مختلفی مانند زمینریخت شناسی (ژئومورفولوژی) ،ژئوفیزیک و اقلیمشناسی بهوره مویبورد
و کارشناسووان علوووم زم وین و عالقووهمنوودان بووه طبیعووت را بوورای بازدی ود از جاذبووههووای زم وین دعوووت م ویکنوود.
زموینگردشووگری بوه معنووای گردشوگری جغرافیوایی اسوت و بووهطوور ضوومنی بور ویژگویهوای زمووینشووناختی و
زمینریخت شناختی تأکید دارد که خود بستر همة فعالیتهای انسانی و ویژگویهوای جغرافیوایی هسوتند (ثروتوی و
کزازی .)6 :1385 ،زمین گردشگری ،گردشگری آگاهانه و مسئوالنه در طبیعت با هد

تماشوا و شوناخت پدیودههوا

و فرایندهای زمین شناختی و آموختن شیوة شک گیری و سیر تکام آنهاست .نکوات درخورتوجوه در ایون تعریو
عبارتند از )1 :آگاهانه :زمین گردشگر (ژئوتوریست) با هد

و برنامة قبلی به منطقهای سوفر مویکنود  )2مسوئوالنه:

زمین گردشگر به ارزش و حساسیت پدیدههای زمینشناختی آگاه است و در هنگوام بازدیود ،از هرگونوه آسویبزدن
به آنها خودداری میکند و دیگران را نیز از آن باز میدارد  )3طبیعت :فعالیتهای زمینگردشگری در محویطهوای
طبیعی انجام می شوند و بازدید از مووزههوای علووم زموین بوهتنهوایی نمویتوانود فعالیوت زموینگردشوگری باشود
 )4آموزش :یکی از اهدا

زمین گردشگری ،آموزش مفاهیم پایة علوم زمین به همگان بهویوژه کودکوان و نوجوانوان

است (امری کاتمی )452 :1392 ،بنابراین باتوجهبه ادراک انسانی میتوان گفت ،مکوانهوای زموینریخوتشوناختی
دو ارزش مهوم علموی (بازسووازی عناصور جغرافیوای دیرینوه) و ارزش افووزوده (فرهنگوی ،توواریخی ،بوومشووناختی،
اقتصادی و زیباشناختی) دارند ( .)Reynard, 2005:181درمجموع ،به اهمیت این مکوانهوا نوهتنهوا از نرور علموی
بلکه از جنبه های دیگر و ویژگیهای مرتبط با بوم شناختی ،اقتصاد و فرهن
علمی این مکانها در پژوه های مربوط به گردشوگری بایود هود

نیز توجه می شوود .بوههورحوال ،ارزش

اصولی باشود و ارزشهوای دیگور در مراتوب

بعدی اهمیت قرار میگیرند(  .)Panizza and Piacente, 2003:4درواقع ارزیابی مکوانهوای زموینریخوتشوناختی
باید بر سه معیار اسوتوار باشود شوام  -1 :کیفیوت ذاتوی مکوان  - 2تهدیودهای بوالقوه و نیازمنودیهوای حفواتتی
 -3جنبههای کاربردی .تهیة فهرست مکانهای زمین ریخت شناختی بایود باتوجوهبوه کیفیوت علموی مکوان ،تعریو
سطوح محافرت ،امکان بهرهبرداری آموزشی و تفریحی ،توانمندی مکان بورای فعالیوتهوای اقتصوادی انجوام شوود
(مختاری .)1392،286 ،وقتی بر نق

زمینریخت شناسی و فرایندهای مرتبط با آن در مسائ مربوط بوه گردشوگری

بدینصورت تأکید میشود و از سوی دیگر بور اسوتفاده از الگوبنودیهوای عامو محوور کوه ابوزاری بورای حفو و
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مدیریت صحیح منابع طبیعی استفاده شده هستند ،بهطور فزایندهای تأکید میشود بنوابراین نیازمنود ارائوة روشهوای
جامع در توسعة ارزشهای علمی ،فرهنگوی ،اقتصوادی و ماننود آن هسوتیم (.)Reynard and Panizza, 2005:186
زمینریختشناسی و گردشگری آثار متقاب بر همدیگر دارند و هویوت زموینریخوتشوناختی منطقوه مویتوانود در
ایجاد یا تقویت جاذبههای گردشگری آن مؤثر باشد .ازآنجاکه گردشگری ،فعالیتی اقتصوادی و اجتمواعی اسوت کوه
دائماً در قلمرو فضایی اتفاق میافتد ،بررسی این پدیدهها باید با روشهای جغرافیایی انجام شوود توا امکوان تحلیو
مسائ و آثار آن برای کاه

عواقب محیطی فراهم شود ( .)Mihai et al, 2009:134بدیهی است اگر برناموهریوزان

گردشگری کشور ،جاذبههای زمین گردشگری را در برنامههای توسعة گردشگری خوود قورار دهنود ،قطعواً احتموال
موفقیت بیشتری در افزای

ارزش مکانهای زمینریختشناختی فراهم خواهد شد.

برای بررسی و ارزیابی پایگاه های زمینریختشناسی ،الگوهوا و روشهوای مختلفوی ابوداع و پیشونهاد شودهانود
(جدول  .)1الگوهای ارزیابی زموین گردشوگری بوا بررسوی و ارزیوابی توانمنودیهوای زموینگردشوگری درسوطوح
ناحیهای و ملی کوش

میکنند مکانهای با توانمندیهوای زموینگردشوگری را شناسوایی و بورای برناموهریوزیهوا

واقدامات بعدی معرفی کنند .این شیوه ها و الگوها قبو از آنکوه بیوانکننودة واقعیوتهوای بیرونوی باشوند ،متواثر از
برداشتها و نتیجهگیری های پژوهشگر هستند .فرایند شناخت در پژوهشگران ،بیشتر پیرو چوارچوبهوای معرفتوی
آنهاست بنابراین هر پژوهشگری که به بررسی و برانوداز پدیودهای موی پوردازد ،از دریچوة شوناخت معویّن ،چنوین
فرایندی در ذهن خود پردازش می کند (قنواتی و همکاران.)82: 1391 ،

جدول :1 -معرفي برخي الگوهاي ارزيابي پايگاه زمينريختشناسي (ژئومورفوسايتها) در زمينگردشگري از جديد به قديم
رديف

الگو

پژوهشگر

روش

1

الگوی پریرا

2007

periera

Periera P

کیفی /کمّی

الگوی رینارد

2006

Reynard

E. Reynard

2

کیفی /کمّی

ابزار

شاخصها

ارزشگذاری براساس

ارزش ژئومورفولوژی و ارزش مدیریتی

شاخصهای عددی

مناطق

مشاهدات میدانی تصاویر

ارزش علمی (تکام  ،شاخصبودن،

ماهوارهای وعکس هوایی –

نادربودن و ارزشهای جغرافیایی دیرینه)

نقشههای توپوگرافی و

ومکم (ارزشهای فرهنگی ،تاریخی،

زمینشناسی

مذهبی،زمینتاریخی و اقتصادی)

مشاهدات میدانی – تصاویر
3

الگوی پرالون
()Peralong

پرالون

2005

کیفی

ماهوارهای وعکس هوایی –

چهار جنبه (زیبایی تاهری ،علمی ،فرهنگی

نقشههای توپوگرافی و

 -تاریخی و اجتماعی  -اقتصادی)

زمینشناسی
مشاهدات میدانی – تصاویر
4

الگوی اکولوژی

مخدوم در ایران

( )Ecology

2003

کیفی

ماهوارهای وعکس هوایی –
نقشههای توپوگرافی و
زمینشناسی

5

الگوی ای.اچ.پی
( )AHP

ویراکون 2002

کیفی/کمّی

GIS

( )Expert Choice

شناسایی منابع وجمعآوری اطالعات،
تجزیه وتحلی و جمعبندی دادهها و تهیة
نقشة توان کاربری سرزمین
مشخصکردن عناصر و تصمیمگیری و
اولویتدادن
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6

الگوی تاپسیس

مالچوفسکی

()Topsis

1996

الگوی فازی

لطفیزاده

)(Fuzzy

1965

الگوی سوات

آلبرت هامفری

))SWOT

1960

کمّی

مبنا GIS

(ادریسی)

ماتریس نرمالشده  -بیشترین عملکرد هر
شاخص  -کمترین عملکرد هر شاخص -
تعیین معیار فاصلهای برای گزینة ایدئال و...
استفاده از عم کنندههایی مانند ضرب

7

کمّی

مبنا GIS

جبری ،جمع جبری و  AND ،ORو

(توابع فازی)

عم کنندة منطقی گامای فازی و درجة
عضویت

مشاهدات میدانی  -تصاویر
8

کیفی

ماهوارهای و عکس هوایی –
نقشههای توپوگرافی و
زمینشناسی

9

الگوی Freeman

فریمن 1984

فریمن

کیفی /کمّی

تدوین راهکار

شناسایی ضع ها و قوتها ازمحیط
داخلی و فرصتها و تهدیدها از محیط
خارجی
بررسی محیطی ،تدوین راهبردی ،اجرای
راهکار ،کنترل و ارزیابی

مشاهدات میدانی – تصاویر
10

الگوی لئوپولد

لئوپولد

))Leopold

1949

کیفی/کمّی

ماهوارهای و عکس هوایی –

عام فیزیکی ،عام زیستی ،عواملی که

نقشههای توپوگرافی و

بشر عالقه دارند و استفاده میکنند.

زمینشناسی
منبع :قنواتی و همکاران83 : 1391 ،

همووانطورکووه در جوودول ( )1مشوواهده مویش وود ،روشهووای متعووددی بوورای ارزی وابی و تعیووین نقوواط جووذاب
درمحوطههای زمین گردشگری وجود دارند که در ژئومورفولوژی ،بیشتر بر دادهها و روشهای ارزیابی عددی تأکیود
میشود .الگوسازی به کش

واقعیتهای جدید کمک میکند به انجام پژوه

و دستکاری بیشتر منجر مویشوود و

انگیزهای برای ابداع الگوهای پژوهشی بیشتر است .الگوها میزان مطلقبودن را نسبت به دنیای واقعی به ویژه با ارائوة
الگوهای ریاضی از کمترین به بیشترین افزای

می دهند (تایلور .)20: 2000،افزون بر این روش ها و الگوهوا ،روش

نیکوالس ( )2007روش نسبتا جدیدی است که در آن معیارهای ویژهای برای تعیین هریک از جنبههای گردشگری در
مکان های زمین ریخت شناختی ازجمله علمی ،آموزشی ،تنوع زمین شناختی ،بوم شوناختی (اکولوژیوک) ،زیباشوناختی،
تهدیدات بالقوه ،نیازهای حفاتتی و توانایی استفاده ،به کار برده شده است و با چنین معیارهایی ،میزان توان گردشگری
هریک از پایگاههای زمینریختشناسی بهصورت کیفی و کمّی و بهطور دقیق و علمی اولویتبندی میشود.
مواد و روشها
پژوه

حاضر ،از جنبة هد  ،کاربردی و از جنبة ماهیت و روش ،توصیفی – تحلیلی و پیمایشی بوده است که

برای جمعآوری دادهها و اطالعات ضروری از دو روش اسنادی و کتابخانهای و روش میدانی اسوتفاده شوده اسوت.
جامعةآماری این پژوه

نیز خبرگان و مسئوالن مرتبط با موضوع در سطح شهرستان و استان در نرر گرفته شده است

که بهصورت تمامشماری از تعداد  110نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه ،متخصصین و نیز گروه کوهنوردی) و مسئوالن

ارزشیابی و تحلی جاذبههای زمینگردشگری (ژئوتوریستی) منطقة اردل برای توسعة صنعت گردشگری با الگوی نیکوالس 29 /

(مدیران و کارشناسان بخ

گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان و شهرستان) مربوطه در سطح شهرستان و استان

پرس گری شده است .برای تجزیه و تحلی مکانهای زمینریخت شناختی در راستای توسوعة صونعت گردشوگری
منطقة اردل از روش نیکوالس ( )2007استفاده شد .در این روش ،معیارهای ویژههای برای تعیین هریک از جنبههای
گردشگری در مکان های زمین ریخت شناختی ازجمله علمی ،آموزشی ،تنوع زمین شناختی ،بوم شناختی ،زیباشوناختی،
تهدیدات بالقوه ،نیازهای حفاتتی و توانایی استفاده مشخص شده است .با چنین وضعیتی ،میوزان تووان گردشوگری
هر یک از مکان های یادشده ،اولویتبندی میشوند .ارزش علمی و آموزشی براساس شاخص هوایی ماننود وضوعیت
مکان ،کمیابی ،نمایندگی و نمونة فرایندی زمینریختشناختی محاسبه میشود .در این ارزش ،استفاده از جذابیتهای
علمی مکان زمینریختشناختی ،باتوجهبه بهرهبرداری آموزشی با ابزارهای مختل

حمایتی ،جایگاه باالیی دارد .تنوع

زمین شناختی طبق مفاهیم جهانی ،تنوع زمین شناسی و تنوع زمینریختشناختی 1را در هر مکان در بور مویگیورد .در
اینجا تعداد عوارض مرتبط نسبت به ک شک ها و فرایندهای زمینریختشناختی منطقه سنجیده میشود .در ارزیابی ،
ارزش بومشناختی و زیباشناختی به نادربودن گونهها ،تنوع (تعداد گونهها) و دینامیک طبیعی (توانایی محیط در توسعة
طبیعی) ،پوش

گیاهی و جانوری و همچنین به جنبة زیبایی تاهری مکان زمینریختشناختی بستگی دارد .در ارزش

فرهنگی ،وجود بناهای تاریخی ،فرهنگی و باستانشناسی در مکان زمینریختشناختی ارزیابی میشود و کیفیت آنها
میتواند در میزان امتیازدهی مؤثر باشد اگرچه این معیارها به ارائة تحلیلی کام از مکان بررسی شوده در هموة ابعواد
بوم شناختی ،فرهنگی و تاریخی قادر نیست ،درنهایت می تواند یک ارتباط مناسب بین زمین ریخوت شناسوی مکوان و
گردشگری برقورار کنود ) .(Nickolas& Zouros, 2007:169-80در معیوار تهدیودهای بوالقوه و نیازهوای حفواتتی،
شاخصهایی ماننود حفاتوت قوانونی و آسویبپوذیری مودنرر اسوت کوه بوا افوزای
زمینریختشناختی ،خطر آسیب و تخریب آنها را افزای

عالقوهمنودی بوه مکوانهوای

داده است .به همان نسبت نیز اجرای فنون علمی حفاتت

و مدیریت این مکانها اهمیت یافته است .این معیار ،سطح حفاتت مکان زمینریختشناختی را بررسی میکند و در
پایان ،معیار توانایی استفاده براساس چهار شاخص توانایی تشخیص ،توزیع جغرافیایی ،توان دسترسوی و توانمنودی
اقتصادی محاسبه می شود بنابراین هرچه مکان زمینریختشناختی ،دید و دسترسی بهتری به مسیرهای حمو ونقو
داشته باشد ،توانمندی بیشتری درزمینة جذب بازدیدکنندگان و نیوز برناموهریوزی و توسوعة گردشوگری دارد .میوزان
امتیازدهی به این معیارها در هر شاخص ،بین صفر تا  5نمره و در بعضی از معیارها بین صفر تا  10است (همان) .در
این پژوه

برای امتیازدادن به هریوک از ارزش هوای بواال بور ایون اسواس ،جموع ایون معیارهوا ،توانمنودی مکوان

زمین ریخت شناختی را در توسعة گردشگری منعکس میکند .درمجموع هرچه عدد به دست آمده بوه  100نزدیوکتور
باشد ،نشاندهندة توانمندی زیاد آن در برنامهریزی گردشگری خواهد بود (جدول .)2

Geomorphological diversity

1
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جدول :2 -معيارهاي بهکاررفته براي ارزيابي مکانهاي زمينريختشناختي با روش نيکوالس
رديف

معيارها

1
1-1
1-2
1-3

نمایندگی

1-4

نمونه

3

این شاخص بهصورت تعداد مکانهای مشابه موجود در سطوح مختل

است (بوینالمللوی ،ملوی ،منطقوهای و

محلی).

0 -10

به درجهای که یک مکان ،نمونة بارز فرایند زمینریختشناختی ویژه باشد.

0 -10

بستگی به مفیدبودن مکان برای کمک به عموم مردم که ساختار یا فرایند زمینریختشناختی را درک کنند.

0 -10

تنوع زمینشناختی به تعداد شک های زمینریختشناسی و زمینشناختی جذاب و متنوع در هر مکان بستگی دارد.
ارزش اکولوژیک تعیین ویژگی ها با توصی

0 -10

بینالمللی یا با قوانین ملی یا منطقهای (پایگاه میراث طبیعوی جهوان یوا ذخیورهگواه

و زیباشناختی زیستکره ،پارک ملی یا بناهای تاریخی طبیعی ،پارک طبیعی منطقهای ،مکان حفاتتشدة محلی).
تعیین ویژگی ها با توصی

4

ارزش علمي و آموزش ي

0 -70

وضعیت مکان این شاخص به ساختار یا فرایند مکان زمینریختشناختی و درجهای از سطح حفاتتی اعمالشده بستگی دارد0 -10 .
کمیابی

2

ارزيابي

امتيازها

0 -10

بینالمللی یا با قوانین ملی یا منطقهای(پایگاه میراث طبیعی جهان ،بناهای تواریخی-

ارزش فرهنگی فرهنگی ملی ،چشم اندازهای فرهنگی یا چشم انداز چشمگیر بسیار زیبا ،بنای تاریخی منطقهای ،بنوای تواریخی 0 -10
محلی)

5

تهدیدهای بالقوه و نیازهای حفاتتی

5-1

حفاتت قانونی

5-2

آسیبپذیری

6
6-1

0 -10

سطح حفاتت مکان زمینریختشناختی (انتخاب بینالمللی ،پارک یا بنای تاریخی ملی ،حفاتت با قوانین ملی،
حفاتت منطقهای ،حفاتت ضعی

یا بدون حفاتت).

میزان تهدیدهای بالقوه (تهدید کنترلنشدنی ،فشار قوی ،تهدید متوسط ،تهدید کنترلشده ،تهدید ضعی  ،بدون
تهدید).
توانایی استفاده

0 -5

 6 - 2توزیع جغرافیایی درصد فضای اشغالشده با مکان زمینریختشناختی دربارة سطح کلی منطقه
6-3
6-4

توان استفاده

0 -5
0 -20

توان تشخیص سطح تشخیص (بینالمللی ،ملی ،منطقهای ،محلی ،شناختهشده تنها با جامعة محلی ،ناشناخته).

توان دسترسی

0 -5

0 -5

سطح توان دسترسی به وسیله (جادة مهم منطقهای یا ملی ،محلی ،خاکی یوا بوا پوای پیواده ،تنهوا بوا اجوازه یوا
دسترسیناپذیر).
تعداد بازدیدکنندگان هر سال (بیشتر از  ،75000بیشوتر از  ،50000بیشوتر از  ،20000بیشوتر از  ،5000کمتور از
 5000یا بدون بازدیدکننده).

0 -5
0 -5

Source: Nickolas & Zouros, 2007:169-80

معرفي اجمالي منطقة بررسيشده
شهرستان اردل به مرکزیت شهر اردل در 90کیلومتری جنوب غرب استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.
این شهرستان  2بخ

دارد که شام  4شهر و  4دهستان است .محودودة شهرسوتان اردل در موقعیوت  50درجوه و

10دقیقه تا  50درجه و  43دقیقة طول شرقی و از  31درجه و  39دقیقه تا  32درجه و 13دقیقة عورض شومالی واقوع
شده است و ارتفاع آن از سطح دریا  1804متر است( .طرح جامع شهرستان اردل .)6 :1391 ،این شهرستان بوهدلیو
ویژگیهای خاص طبیعی ،توانمندیهای زمین شناختی و میراثهای تاریخی و فرهنگی یکی از مناطق منحصربهفورد
گردشگری است که مکانهای زموینریخوت شوناختی و زموینسواختی را در خوود جوای داده اسوت .ویژگویهوای
زمین شناسی ،زمینریخت شناختی و سامانههای ژئومورفیکی فعال در منطقه و ارزیابی ارزشهای برخی از مکانهوای
زمینریخت شناختی موجود در منطقة شهرستان اردل مهمترین اهدافی هستند که در این پوژوه

بررسوی شودهانود.

ارزشیابی و تحلی جاذبههای زمینگردشگری (ژئوتوریستی) منطقة اردل برای توسعة صنعت گردشگری با الگوی نیکوالس 31 /

باتوجهبه طبیعت زمین شناسی منطقة اردل ،تعداد  8جاذبه از جاذبههای زمین گردشگری این منطقه شوام غوار اردل،
و ورک  ،محدودة آبشار درة عشق ،محدودة رودخانة ارمند ،محدودة تاالب سولقان ،آبشار تن

تنگة درک

زنودان

یا کرودیکن ،محدودة چشمة موال و سرداب و آبشار لندی (جدول  ،)3سوبب شودهانود کوه منطقوة شهرسوتان اردل،
منطقة نمونة گردشگری و زمین گردشگری استان شناخته شود .همة این عوام زمینة مناسبی برای توسعه و پیشرفت
این منطقه فراهم کرده اند که میتواند این منطقه را به مرکز زمینگردشگری و گردشگری در غرب کشور تبدی کنود
(شک .)1

شکل :1 -موقعيت جغرافيايي منطقة اردل در استان و کشور

جدول :3 -خالصهاي از وي ژگي هاي جاذبههاي زمينگردشگري (ژئوتوري ستي) منطقة بررسيشده
نام جاذبه
 -1محدودة
آبشار زرد
لیمه

موقعيت
در منطقة دیناران
در فاصلة 30
کیلومتری غرب
اردل

ويژگيهاي طبيعي
این آبشار یکی از سرچشمههای رودخانة کارون است .در طول مسیر با شیبهای خطرناک و پرتگاههوای عمیوق
وجود دارد که در دامنههای کوه مافارون (ماهآفرین) و کوه سفید کوتک واقع هستند .راسوتپلوههوا ،پرتگواههوای
مثلثی ،درزه های مزدوج و اسکارپ گسلی همگی رخدادهای زمینساختاری هستند که به دلی عملکرد و وضعیت
زمین شناسی و تکتونیک فعال در منطقه تشکی شدهاند (سازمان میراث فرهنگی استان چهوار محوال و بختیواری،
( )1392شک .)2
این مکان یکی از گذرگاههای مهم خوزستان به اصفهان است کوه در دوره هوای مختلو

 -2تنگة
درک
ورک

و

بوه اسوامی همچوون راه

ده کیلومتری

ایالمی به گابیان ،راه دزپارت ،راه اتابکان ،راه سلطانی صفوی و راه بختیاری شهرت داشته است .عبور و گوذر از

جونقان به سمت

این منطقه بهدلی داشتن گذرگاه ها و دره های عمیق کوهستانی برای عشایر دشوار بوده است .بهدلیو شویب هوای

اردل

تند به سمت باال و پایین در این مسیر ،افراد مجبور میشدند زین یا همان ج چهارپایان بارک
(درک ) و گاهی به عقب (ورک ) بکشند و دلی نامگذاری به تنگه درک

و ورکو

را گاهی به جلو

هوم هموین مسوئله بووده
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است (منبع پیشین) .این تنگه در امتداد گس های اصلی و فرعی موازی با زاگرس شک گرفته است (شک )3

در مجاورت
 -3چشمة

روستای آلیکوه

موال

از توابع شهرستان
اردل

چشمة موال یکی از چشمه های استان است که در مجاورت روستای آلیکوه از توابع شهرسوتان اردل قورار دارد و
در دامنة رشته ارتفاعات زاگرس و درنتیجه ،رخداد گس اردل شک گرفته است (شک  .)4اطورا

ایون چشومه

مناتر و چشم اندازهایی دیده میشوند که سبب شده اند این منطقه به یکی از گردشگاههای شهرستان اردل تبودی
شود (باقری)44 :1384،

در منطقة مشایخ

این آبشار با ارتفاع  100متر در  70کیلومتری شهر شلمزار و  110کیلومتری شهرکرد قرار دارد (شک  .)5در کنار

 -4محدودة

شهرستان اردل

آبشوار ،انارسوتانهوا و شوالیزارهای روسوتای درة عشوق و دورک

آبشار درة

در نزدیکی

شاهپوری قرار گرفته اند و فصول بهار و تابستان وقت مناسبی برای بازدیدکنندگان است .یکی از ویژگیهای ایون

عشق

روستای درة

آبشار اینست که نه از قله یا میان کوه بلکه از دل کوه مانند چاهی بیرون میجهد( ،همان منبع .)45 :این آبشار نیز

عشق
 -5منطقة
حفاتتشدة
جنگلی هلن
میانکوه

بین سه شهرستان
اردل ،لردگان و
کیار

این آبشار رود کارون جریان دارد و در اطرا

دال بر رخداد فعالیتهای تکتونیک در منطقه است.
این منطقه با مساحت بالغ بر  40231هکتار ،منطقهای حفاتتشده است که بین سه شهرستان اردل ،لردگان و کیار
واقع شده است .حدود  71درصد از مساحت منطقه را جنگ با گونة غالوب بلووط تشوکی مویدهود (شوک .)6
رودخانههای کارون ،ارمند و دوپالن از منابع آبی منطقه هستند .همچنین چشمههای متعددی نیز در آن جاری هستند
و از منابع آب آنجا به شمار میروند ( عسگری سودجانی و همکاران)241- 240 :1394 ،
تالقی گس های فرعی و اصلی بزرگ در منطقة حفاتتشودة سوبزکوه بوه رخوداد دره و آبشوارهای متعوددی بوا

 -6محدودة
آبشار تن

بین
شهرستانهای

زندان یا

اردل ،لردگان و

کردیکن

بروجن

مساحتی بالغ بر  54هزار و  291هکتار بین شهرستان های اردل ،لردگان و بروجن منجر شده است .دره 10 ،آبشار
مرتفع دارد که مهم ترین آنها شام آبشارهای آتشگاه ،درة عشق ،تون کوهرن
آبشار  100متری تن

و تن

زندان هسوتند (شوک .)7

زندان با هشت آبشار کوچوک در شومال منطقوة حفاتوتشودة سوبزکوه قورار دارد و بوین

بومیهای منطقه به آبشار دودی یا کرودیکن معرو

است که پس از سورازیرشودن از دل صوخره ،درنهایوت بوه

رودخانة سبزکوه میریزد (همان منبع)133- 132 :

 -7محدودة
آبشار لندی

در منطقة شلی
از توابع شهرستان
اردل

آبشار لندی یکی از آبشارهای دائمی در منطقة شلی از توابع شهرستان اردل است .طول تقریبی این آبشار  40متر
و عرض تاج آن  3متر است .آب این آبشار به رودخانة بازفت وارد می شود و درنهایوت ،در پشوت سود کوارون4
انباشته میشود (منبع پیشین()123- 122 :شک .)8

-8محدودة

در  3کیلومتری

سرداب رستمی نام چشمه و آبشاری است به همین نام که در  20کیلومتری شمال غرب شهر اردل از توابع استان

چشمة

روستای رستم

چهار محال و بختیاری واقع شده است (شک  . )9این چشمه آبی سرد دارد که از دل ارتفاعات سربهفلککشویدة

سرداب

آباد شهرستان

زاگرس سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی کوتاه به رودخانة خروشان کاج (از سرشاخههای اصلی کوارون)

رستمی

اردل

میریزد.

شکل :2 -محدودة آبشار زرد ليمه

شکل :3 -تنگة درکش و ورکش
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شکل :4 -چشمة موال

شکل :5 -آبشار درة عشق

شکل :6 -منطقة حفاظتشدة جنگلي هلن ميانکوه

شکل :7 -آبشار تنگ زندان يا کرديکن

شکل :8 -آبشار لندي

شکل :9 -چشمة سرداب رستمي
(منبع :نگارندگان) 1395 ،

يافتههاي پژوهش
همانطورکه گفته شد در پژوه

حاضر نیز شناسایی و ارزیابی جاذبههای زموینگردشوگری منطقوة اردل و ویژگویهوای

زمینگردشگری آنها براساس مشاهدات میدانی و کتابخانهای بهطور اجمالی بررسی شد سوپس بورای تعیوین میوزان اهمیوت
و ارزش کلی هریک از مکانها معیارهای ش گانه ،از روش نیکوالس بهره گرفته شود و دادههوای گوردآوریشوده تجزیوه و
تحلی شدند .با این روش این امکان ایجاد شد که از یک سو ،ارزشهای گردشگری جاذبوههوای مختلو
و از سوی دیگر ،توانمندیهای گردشگری آنها با هم مقایسه شوند (جدول  4و شک های  9و .)10

زموینگردشوگری
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باتوجهبه مطالب پیشین ،در ادامه با شناسایی مکانهای زمینریختشناختی و فرهنگی موجود در منطقه این مکانها
در جدول ( )2و برمبنای شاخصهای گفتهشده ،امتیازدهی انجام شد .میزان امتیاز بین صفر (کمترین نمره) و حداکثر 5
یا ( 10بیشترین نمره) است .عارضهای که امتیاز صفر به آن تعلّق میگیرد ،کمترین ارزش علمی یا ارزش افزوده است
و عارضهای که نمرة  5در معیارهای تهدیدهای بالقوه و نیازهای حفاتتی و تواناییهای استفاده و همچنین نمرة  10در
معیارهای ارزش علمی و آموزشی به آن تعلق گرفته است ،بیشترین میزان ارزش را در مقایسه با دیگر عوارض دارد.
بر این اساس ،هرکدام از ارزشهای مکان زمینریختشناختی با امتیاز ویژهای بیان میشود و درنهایت ،ارزش کلی آن
مکان از جنبة معیارهای اصلی و فرعی بررسی و تعیین میشود.
جدول :4 -نحوة ارزيابي و امتياز بهدستآمده براي جاذبهها و مکانهاي زمينريختشناختي (ژئومورفولوژيک) با روش نيکوالس
جاذبههاي زمينگردشگري

محدودة

چشمة

محدودة

آبشار

موال و

عشق

لندي

سرداب

(ژئوتوريستي) امتيازها آبشار درة
معيارها

غار
اردل

تنگة
درکش و
ورکش

تاالب رودخانة
سولقان ارمند

آبشار تنگ
زندان يا
کرديکن

1

ارزش علمي و آموزشي

0 - 70

*46 /44

42 /87

42 /76

39 /75

42 /78

40 /92

44 /05

45 /46

1- 1

وضعیت مکان

0 - 10

**6/30

5/35

6/06

4/87

5/62

5/02

5/55

6/11

1- 2

کمیابی

0 - 10

6/50

5/91

5/41

5/70

5/74

5/44

6/08

6/15

1- 3

نمایندگی

0 - 10

5/66

5/53

5/41

4/86

5/58

5/35

5/70

6/15

1- 4

نمونه

0 - 10

6/84

6/56

6/65

6/10

6/59

6/20

6/80

6/75

2

تنوع زمینشناختی

0 - 10

7/73

7/16

6/91

6/61

6/70

6/53

7/07

7/15

3

ارزش بومشناختی و زیباشناختی

0 - 10

6/42

6/07

6/01

5/88

6/03

6/06

6/23

6/42

4

ارزش فرهنگی

0 - 10

6/97

6/25

6/29

5/69

6/49

6/28

6/58

6/69

5

تهديدهاي بالقوه و نيازهاي حفاظتي

0 - 10

6/50

5/98

5/98

5/51

6/05

6/21

6/46

6/24

5- 1

حفاتت قانونی

0 -5

3

2/74

2/76

2/33

2/61

2/79

2/87

2/71

5- 2

آسیبپذیری

0 -5

3/50

3/24

3/22

3/17

3/43

3/41

3/58

3/52

6

پتانسيل استفاده

0 - 20

13 /10

12 /10

13 /22

11 /92

13 /14

12 /86

13 /74

12 /21

6- 1

تشخیصپذیر ی

0 -5

3/58

3/39

3/38

3/12

3/31

3/17

3/49

3/59

6- 2

توزیع جغرافیایی

0 -5

3/60

3/25

3/51

3/24

3/52

3/35

3/65

3/35

6- 3

توان دسترسی

0 -5

3/22

2/85

3/29

3/05

3/32

3/32

3/32

2/66

6- 4

توانایی استفاده

0 -5

2/68

2/59

3/03

2/49

2/97

3

3/26

2/59

100

66/04

60/95

61/97

57/18

61/97

59/99

64/25

63/91

مجموع
* جمع میانگین نررهای پاسخگویان

** میانگین نررهای پاسخگویان

منبع :یافتههای پژوه 1394 ،
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شکل :9 -امتيازهاي بهدستآمده براي جاذبهها و مکانهاي زمينريختشناختي با روش نيکوالس

شکل :10 -ارزشيابي و رتبهبندي جاذبههاو مکانهاي زمينريخت شناختي شهرستان اردل با روش نيکوالس

 / 36فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)24بهار 1396

بر اساس نتایج بهدستآمده (جدول  2و شک های  9و  )10جاذبههای زمین گردشگری محدودة پیرامونی آبشوار
درة عشق و غار اردل بهترتیب با  66/04و  57/18نمره ،بیشترین و کمترین امتیاز را بین جاذبههای زمین گردشوگری
به دست آوردند .همچنین جاذبههای زمین گردشوگری محودودة پیراموونی رودخانوة ارمنود ،آبشوار تنو
کرودیکن ،چشمة موال و سرداب و تنگة درک

زنودان یوا

و ورک  ،آبشار لندی و تاالب سولقان بهترتیوب بوا امتیازهوای ،64

 60 ،61 ،63و  59در رتبههای دوم تا ششم قرار گرفتنود .زیبوایی تواهری ،کمیواببوودن و همچنوین وجوود دیگور
پدیدههای زمینریخت شناسی در کنار آبشار درة عشق ،دلی امتیاز زیاد این جاذبه بوده است و به آن نسبت به دیگور
جاذبههای زمین گردشگری منطقه برتری بخشیده است .یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود ،حفاتت قوانونی و
جلوگیری از آسیبپذیری همة جاذبههای زموین گردشوگری منطقوة بررسویشوده اسوت بنوابراین در کنوار جوانوب
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ،...جایگاه زمین ریخت شناختی عاملی کلیودی بورای تحقوق توسوعة پایودار صونعت
گردشگری است که برای آثار متقاب فعالیت انسانی و جاذبههای زمینگردشگری ضروری به نرر میرسد.
نتيجهگيري
در حال حاضر با روش زمین گردشگری میتوان به پیشرفت گردشگری ،حفاتت از میوراث جغرافیوایی منواطق،
بهرهمندی جوامع محلی و تقویت زیرساختهای گردشگری تجاری سازگار بوا محویط دسوت پیودا کورد .پوژوه
حاضر ضمن ارائة مبانی نرری موضوع در حد امکان ،کوش

کرد تا رابطهای بین وجوه زمینگردشگری منطقة اردل

و ویژگیهای زمینریخت شناسی آن برقرار کند و آن را در قالب مکانهوای زموینریخوتشوناختی در قسومتهوای
منطقه بررسی و مقایسه کند .برای نی به این هد  ،جاذبههای زمین گردشگری منطقه با شو

مختل

معیوار روش

نیکوالس (ارزش علمی و آموزشی ،تنوع زمین شناختی ،ارزش بوم شناختی و زیباشناختی ،ارزش فرهنگی ،تهدیدهای
بالقوه و نیازهای حفاتتی و توانایی استفاده) تجزیه و تحلی شد .مطابق با نتایج بوهدسوتآموده ،محودودة پیراموونی
آبشار درة عشق با امتیاز نهایی  66و محدودة پیرامونی رودخانوة ارمنود بوا کسوب امتیواز  64در ردیو

جاذبوههوای

زمین گردشگری با ارزش باالی گردشگری قرار گرفتهاند .همچنین جاذبههوای زموینگردشوگری محودودة پیراموونی
آبشار تن

زندان یا کرودیکن ،محدودة چشمة موال و سرداب ،تنگة درک

و ورکو  ،تواالب سوولقان و غوار اردل

بهترتیب با امتیازهای  59 ،61 ،63و  57در رتبههوای دوم توا هفوتم قورار گرفتنود .زیبوایی تواهری ،کمیواببوودن و
همچنین وجود دیگر پدیدههای زمین ریخت شناسی در کنار آبشار درة عشق ،دلی امتیاز زیاد این جاذبه بوده است و
آن را بر دیگر جاذبههای زمین گردشگری منطقوه برتوری بخشویده اسوت .بنوابر آنچوه گفتوه شود ،هموة مکوانهوای
زمین گردشگری منطقة بررسی شده ،ارزشهای زیادی دارند اما افزای

چشمگیر حضوور گردشوگران در دهوههوای

گذشته و سرعتگرفتن در سرمایههای زمین گردشگری منطقة اردل  ،ضرورت نیاز به حفاتوت ایونگونوه نوواحی را
بی

از پی

نمایان میکند .باتوجهبه این نتایج باید برای استفاده از این جاذبوههوا بور نقو

زیربنوایی ویژگویهوای

زمین شناختی و زمین گردشگری درمعماری چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی ،برنامهریزی مناسب انجام شود .بر ایون
مبنا ،پیشنهاد می شود ،باتوجهبه افزای

روزافزون ورود گردشگران به این منطقه ،زیرساختها و خودمات ضوروری

همانند حم ونق و راه دسترسی مناسبتر و اختصاص امکاناتی بیشوتر ماننود خودمات ،زیرسواختهوا ،تسوهیالت
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اقامتی ،پذیرایی ،پارکین  ،سرویسهای بهداشتی و سایر موارد برای رفاه گردشگران فراهم شود تا از این راه ،سوود
اقتصادی فراوانی از جذب گردشگران ،عاید مردم منطقه شود.
منابع
 - 1احراری ،محیالدین و شاهرخی ،ژیال ( )1387زمينگردشگري در چابهار ،فصلنامة علووم زموین ،سوازمان زموین شناسوی
ایران ،تهران ،سال هفدهم ،شمارة  ،67صص 46.- 53
 - 2آرا ،هایده شاهوردی ،شعله خرازی ،پوریا کیانیان ،محمودکیا ( )1393ارزيابي پتانسيل گردشگري لندفرمهاي انحالل ي
براساس مدل اصالحشدة پرالونگ (کوچين) و مدل پرالونگ (منطقة سه غار سرآب ،سيد عيس ي و چه ل پل ه در
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