
     

 
 

 

 های ژئومورفوتوریستی استان لرستانها و اولویتارزیابی توانمندی
Assessment of capabilities and geomorphic tourist priorities of 

Lorestan Province 
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 11/08/93پذیرش:                                 20/01/93دریافت:

 یدهچک
گرا در کنار دیگر ای از توریسم طبیعتژئوتوریسم به عنوان زیرشاخه 

های گردشگری همچون گردشگری روستایی، فرهنگی و غیره از شاخه
زیادی برای توسعه سرزمین و پایداری منابع طبیعی  های بالقوهظرفیت

برخوردار است. ایران با تنوع گسترده در ساختارهای ژئومورفولوژیکی و 
های بسیار زیادی در زمینه ها و توانمندیشناسی خویش از ظرفیتینزم

های جدیدی در های ژئوتوریستی برخوردار بوده و لذا عرصهجاذبه
نماید. استان لرستان در غرب های گردشگری گشوده میزمینه فعالیت

های بالقوه فرآوانی جهت ایران از جمله مناطقی است که از ظرفیت
ای ژئوتوریسم برخوردار است. هدف این پژوهش هتوسعه فعالیت

ی ژئوتوریسم های ژئومورفولوریکی به منظور توسعهارزیابی ظرفیت جاذبه
 کاربردی های در منطقه مورد مطالعه است. این پژوهش از نوع پژوهش

ای و مطالعات میدانی بوده و اطالعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه
های ژئوتوریستی بر اساس مدل رفیتگردآوری شده است. تحلیل ظ

آبشارتله زنگ به دلیل باالبودن ارزش علمی و  دهد کهپرالونگ نشان می
ظاهری دارای بیشترین میزان قابلیت و توانمندی از لحاظ  -زیبایی

ژئوتوریستی را به خود اختصاص داده و دریاچه گهر نیز کمترین میزان 
همچنین نتایج این بررسی نشان  ها را دارند.توانمندی در میان لندفرم

از توانایی باالیی های ژئومورفولوریکی استان لرستان جاذبهدهد که می
 های گردشگری برخوردار است.برای تحلیل ظرفیت

ها، ژئومورفوتوریسم، مدل پرالونگ، استان لندفرم واژگان کلیدی:

 لرستان.
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Abstract 

Geotourism as a sub-branch of nature tourism alongside 

the other tourism branches such as rural tourism and 

cultural tourism possesses a plenty of potentials for the 

development of land and sustainability of natural 

resources. Iran with a wide variety of geomorphologic 

and geologic structures has great capacities in the area of 

geotourism attractions and therefore, the new arena will 

be opened in the field of tourism. Lorestan province, 

located in the west of Iran, is one the areas which has 

great potentials for the development of geotourism 

activities. The aim of this study was to evaluate the 

capacity of geomorphologic attractions in order to 

develop geotourism in the area of study. This study was 

experimental and the data required collected in two 

ways: through library and field studies. The analysis of 

geotourist capacities based on Prolong model shows that 

TeleZang waterfall has the most capability in geotourist 

due to its high scientific value and beautiful appearance 

whereas Lake Gohar has the least capablility among 

Landforms. The results of this study show that 

geomorphologic attractions of Lorestan province possess 

high capabilities for analyzing tourism capacity. 

 

Keywords: Landform, geomorphic tourism, Prolong 

Model, Lorestan Province. 
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  مقدمه

ها خود ناسب با میزان جذابیتهای گردشگری متجاذبه

تواند گردشگران را به سوی خود جلب کنند. در واقع  می

ساختار گردشگری یک مکان دربر گیرنده عواملی است که 

تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در آن می

. امروزه و در (Law, 2002: 142-158)مکان فراهم آورد

های  ، جاذبهو فرهنگی های اجتماعی کنار سایر جاذبه

، های شفابخشژئومورفولوژیکی، آب و هوایی، آب

های جانوری، همراه با غارها و جریان پوشش گیاهی و گونه

های اقتصاد گردشگری گذاریها در مطالعات و سیاستآب

 . (Fennel, 1999: 315)باشندمند میای بهرهاز اهمیت ویژه

ب فعالیت گردشگری، روند کنونی توسعه سریع و پرشتادر 

های سنتی و قدیمی به تدریج کارایی خود را از  روش

دهند و در این عرصه موفقیت از آن کسی است  دست می

  های جدیدی را ارائه نمایدهای نو و جاذبه که روش

(Servati, Kazzazi, 2006: 5ژئوتوریسم .)های  یکی از حوزه 1

ری تبعیت جدید گردشگری است که کامالً از اصول گردشگ

اندازهای  شناسی، ژئومورفولوژی، چشم کند و ترکیبی از زمینمی

ها با تاکید بر فرآیندهای به ها و کانی، سنگ2هاطبیعی، لندفرم

. (Fotohi& Co, 2011:24)باشد وجود آورنده این اشکال می

 شده شناخته ایواژه مکشورها، ژئوتوریس بیشتر در امروزه

 مطرح از بعد که توریسم هایخهشا جدیدترین از یکی است.

 یونسکو توجه سو مورد به این 2000سال  از ،ها کژئوپار شدن

 شناسی زمین هایقابلیت که کشورهایی و است گرفته قرار

 و توریسم از فعالیت نوع این توسعه برای اکنون دارند، ایویژه

 مضاعف تالشی گردشگری، هایجاذبه به هایشانقابلیت تبدیل

برای . (Robert, 1980; from Asadi, 2009: 92)کنند می

های مختلف توسعه ژئوتوریسم هر منطقه، شناسایی جاذبه

                                                
1 .Geotourism 

2 .Landforms 

ژئوتوریستی از جمله نواحی بیابانی، ساحلی، آتشفشانی، 

کارستی از ضروریات بوده و توسعه آن  ویخچالی، کوهستانی 

ریزی و صرف هزینه بسیار دارد که در نهایت نیاز به برنامه

به توسعه فعالیت ژئوتوریسم منطقه خواهد شد  منجر

(Maghsoudi&Nekoie, 2008: 64) .لحاظ ساختارهای به 

دلیل تنوع ه که ب است کشورهایی در زمره ایران ،شناسی زمین

توسعه  برای فراوانی هایقابلیت ساختی، گسترده اشکال زمین

گزینه  ،. این شاخه از گردشگریدارد ژئوتوریسم هایفعالیت

عوامل موقعیت جغرافیایی،  ایران تأثیر و در است ایزهتا

 ،عامل شیب هوا، مختلف هایتوده، ورود شناسی زمین مختلف

اشکال و خشکی و  حاکمیت تسلط متفاوت، های اقلیم وجود

 اندازهای چشم پیدایش موجب همگی ها،ناهمواری جهات

استفاده  صورت در که شده فردی به منحصر جغرافیایی

تبلیغات  کنار در رفاهی خدمات و امکانات ارائه مطلوب،

ژئوتوریسم و در  توسعه جهت در ها  آن از توانمی مناسب،

این  .نمود تعادل و توسعه پایدار سرزمین استفادهنهایت 

ها از گنبدهای نمکی کویر بزرگ گرفته تا منشورهای جاذبه

حومه  های بازالتی ماکو و اطراف دماوند و حتی پیلوالوا

های  های مکران یا سنگ های پایکوه فشان هیجان یا گلال

فرسایش یافته به شکل مشت دست انسان در دریاچه ارومیه 

یا آثار دیدنی فرسایش بادی حواشی بیابان لوت و هزاران 

 و شناسیهای مختلف زمینشاهد و نمونه از جاذبه

 بکر مناطقشود. ژئومورفولوژی و حتی معدنی را نیز شامل می

 هایپدیده تمام با ایران نشده کشف و زیبا نخورده دست و

 و خاص پراکندگی و مورفولوژیک بدیل اشکال بی و شگرف

 این است. بسیار هایناگفته گویای ها  آن فرد به منحصر

– فرهنگی و اکولوژیکی اقتصادی، منافع دارای تنها نه فعالیت

 موختگانآ از دانش ایگسترده طیف اشتغال بلکه است اجتماعی

 را غیره و شناسی زمین جغرافیا، زیست، محیط معدن، های حوزه

 .(Saburi, Joseph, 2007: 117) کرد. خواهد فراهم
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چه اولین کشوری که به طور رسمی استراتژی گردشگری  اگر

اما  ،(Ayas, 2009: 26)زمین را اعالم کرد هندوراس بود

 1ویکژئوتوریسم در جهان به صورت اولیه توسط آدام سر

در انگلستان معرفی شد و تاریخ اقدامات اولیه در این حوزه 

گردد و به صورت آکادمیک انگلستان باز می 18و  17به قرن 

میالدی یعنی تاریخ ارائه  1995در جهان امروز به سال 

انگلیسی  2تعریف ژئوتوریسم در جهان توسط تام هوزنخستین 

شناختی و مینگردد. وی ژئوتوریسم را بازدید از ز بر می

صرفآ زیباشناختی بلکه فراتر از این نگاه به نه  ژئومورفولوژیک،

. Nekoie Sadri, 2009: 211)طور مفصل تعریف کرد)

مطالعه در مورد ژئوتوریسم برای نخستین بار در سطح ملی و 

در مقیاس بزرگ به وسیله اتحادیه صنعت مسافرت و سفر 

ر آن به پایداری جغرافیای ملی آمریکا صورت گرفته که د

محیط و توسعه همه جانبه پرداخته شده و حتی به مسائل 

فرهنگی نیز اهمیت داده شده است. مرکز اطالعات گردشگری 

درصد مردم آمریکا را در دسته گردشگران  50دانشگاه میشیگان، 

حفظ  زمین برآورد کرده است. پاکیزگی اماکن مورد بازدید،

ها و عدم ازدحام ی، دریاچههای طبیعی مناطق کوهستانحالت

فراوان در هر محل و متناسب بودن حجم بازدید با 

 هایوسعت محل، تبلیغات و شناساندن وسیع محل

های حفاظت شده و از طریق به صورت پارک مورد نظر

، از جمله دالیل موفقیت این صنعت در های اینترنتیسایت

 آمریکا است. 

"ژئو"واژه ژتوریسم از سه کلمه 
"تور"به معنای زمین، و  3

به  4

5ایسم"معنی گشت و سیر و سیاحت و 
مکتب و  به معنی "

 متون متعددی در زمینهعمل ترکیب شده است. گرچه 

ژئوتوریسم نگاشته شده، اما هر یک به شکل خاصی به تعریف 

                                                
1.Adam Sroyk 

2.Tam Howes 

3. Geo 

4. Tour 

5. Ism 

به برخی از تعاریف  (1جدول)اند که در از ژئوتوریسم پرداخته

 .در این مورد اشاره شده است

 تعاریف ژئوتوریسم .1جدول

 منبع تعریف پژوهشگران

 جاناتان

 1نورتالت

ژئوتوریسم، نوعی از 
گردشگری که هویت 

های جغرافیای خصیصه
را حفظ کرده و  ها مکان

 دهد. یا ارتقا می

(servati& ghasemi, 2009: 23-50.) 

 1هوز تام

ژئوتوریسم ارائه امکانات 
به  وضیحیخدماتی و ت

ساختن منظور قادر 
گردشگران به کسب دانش 
و درک زمین شناسی و 

ژئومورفولوژی )با 
 توسعه در  ها  آن مشارکت

علوم زمین(، فراتر از درک 
صرفاً زیبایی های محض 

 یک مکان است

(Nekoie sadri, 2010: 211) 

داولینگ و 
 1نیوسام

ژئوتوریسم، بخش زمین 
شناسی و مربوط به زمین

ژئومورفولوژی و منابع 
انداز های طبیعی و  چشم

زمین،  اشکال موجود سطح
های دارای سنگواره، الیه

مراه با ها، هسنگها و کانی
تاکید بر درک فرایندهای 

به وجود آورنده و در حال 
دهی به چنین  شکل

 عوارضی است.

(Davling& Newsam, 2006) 

 1گیتزا

ژئوتوریسم را گردشگری 
اندازهای چشم  در

شناختی تعریف  مینز
 گند می

(Gitza, 1994) 

 امری
 کاظمی

 ژئوتوریسم، گردشگری

 در مسئوالنه و هانهآگا

 و تماشا فهد  با طبیعت
 وها پدیده شناخت

 و شناختی زمین یهافرایند
 گیری شکل نحوه آموختن

 است ها آن تکامل سیر و

(Amri kazemi, 2010: 270-275) 
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 در تعاریف ژئوتوریسمنکته حائز اهمیت و قابل بررسی 

نگری این شاخه از گردشگری است که نشأت دید کلی

 آن است که با این دید جغرافیاییهای  ویژگیگرفته از 

ها از ای از جاذبهگیرنده مجموعهژئوتوریسم دربرقلمرو 

های تاریخی و فرهنگی و های طبیعی و جاذبهجاذبه جمله

ی هامکان است. ژئوتوریسم به دنبال گزینشروستایی 

و واحد، تحت عنوان ژئوپارک است که و در  شاخص

های طبیعی، تاریخی ای از جاذبهتنیدهبرگیرنده مجموعه درهم

جهت حفاظت هدایت گردشگران در فرهنگی باشد.  و

منابع گردشگری، رفاه و بهبود کیفیت  منابع طبیعی، ارتقاء

ر های ژئوتوریستی دریزیزندگی جوامع محلی. در برنامه

سطح هر منطقه و استان توجه به این نکات الزم و ضروری 

است؛ چرا که این موارد از شروط الزم برای انتخاب بهینه 

 ,Servati& Gasemi)یک منطقه از نظر ژئوتوریستی است

با توجه به تعاریف گوناگونی که از ژئوتوریسم  (.26 :2008

قع وا توان نتیجه گرفت که ژئوتوریسم در صورت گرفته می

است که در مناطقی  محیطی زیستـ  نوعی توریسم فرهنگی

شناسی هستند،  زمین ها و آثار خاصکه دارای یادمان

 تواند در ایجاد رابطه های خود میپذیرد و با جاذبهصورت می

خالق و پویا بین طبیعت و فرهنگ یک منطقه با گردشگران، 

منطقه های جدیدی در آینده برای توسعه پایدار آن جریان

  فراهم کند.

های ژئومورفولوژیکی با توجه به نقش و اهمیت لندفرم 

های اخیر مطالعات مختلفی در این در گردشگری، در سال

 پیاسنتاپانیزا و  صورت گرفته است. از جملهزمینه 

(Panniza& piacente, 1993 )ای از ژئومورفولوژی اشاره
. کارتون کنندیاد می های ژئومورفولوژیبه عنوان دارایی

(Carton, 1994) ژئومورفولوژی و   ای به رابطه بیندر مطالعه

 یهامکانفرآیندهای ژئومورفولوژیکی مطالعاتی داشته است که از 

. کندمییاد  ژئومورفولوژیکینوان کاالهای به ع ژئومورفولوژیکی
اشکال ( به بررسی نقش Tourtellot, 2004) لوتتورت

 .ه گردشگری پرداخته استژئومورفولوژیکی در توسع

نسیل ،(Pralong, 2005)پرالونگ  تا پ بی  ا رزی ا ه   هایب

 .های ژئومورفولوژی پرداختژئوتوریستی و استفاده از سایت

به نقش مخاطرات  (Brandolini& et al, 2006)براندولینی 

 ایتالیا و 1ریلژئومورفولوژی بر آسایش گردشگران در منطقه پیل

، به بررسی (Coratza& et al, 2008)کوراتزا و همکارانش 

ها جهت آسایش گردشگران در ژئومورفوسایت مدیریت
  اند.نواحی کوهستانی پرداخته

ای در این زمینه صورت گرفته در ایران تحقیقات پراکنده

(، در Ahrari& et al , 2009) احراری از جمله .است

 ای به نقش اشکال ژئومورفولوژی منطقه چابهار درمطالعه

اند و نتایج نشان داد که منطقه جذب گردشگر پرداخته

مریخی،  کوه های چابهار دارای اشکال ژئوتوریستی شامل: 

ای، غار تیس های ماسههای فرسایشی، تپهستونها، تاالب

. جذب گردشگران در منطقه بسیار موثر هستندباشد که در  می

 (، به ارزیابی توانمندیMokhtari, 2011)مختاری 

ی ژئومورفیکی حوضه آبریز آسیاب مکان ها وتوریستی اک

خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ پرداخت. در 

ی طرح شده قابلیت مکان ها پایان به این نتیجه رسید که 

طرح به عنوان یک مکان توریستی ژئومورفولوژیک را دارند و 

را جزء منابع طبیعی و گردشگری منطقه به  ها  آن توان می

در پژوهشی  (،Shayan& et al, 2011)شایان  .شمار آورد

های بر اساس به ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم

روش پرالونگ در شهرستان داراب بررسی کردند. نتایج به 

دست آمده نشان داد که محدوده مورد مطالعه شش لندفرم 

د ژئومورفولوژیکی وجود دارد که در این میان لندفرم گنب

شناسی، سابقه تاریخی  نمکی دارابگرد به علت ارزش باستان

با  بندی واندازهای طبیعی باالترین امتیار رتبه و چشم

 ترین لندفرم ژئومورفوتوریستی منطقه ارزیابی شد.  اهمیت

                                                
1.Pilreil 
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استان لرستان با موقعیت نسبی و طبیعی خاص و نیز شرایط 

که  متنوع جغرافیایی از مناطق مستعد ژئوتوریسم است

های قابل توجهی را در خود جای داده است. در این لندفرم

استان اشکال ژئومورفولوژیکی زیبایی بر اثر تغییر و تحوالت 

خلق  اند که باعثژئومورفیکی و اقلیمی شکل گرفته

مناطق  اندازهای منحصر بفرد شده و آن را از سایر چشم

 وری ازهرهها به منظور بمتمایز می نماید. شناخت این لندفرم

های ژئوتوریستی را فراهم آورده ، موجبات رشد فعالیتها آن

نماید. این و به تسهیل توسعه در ابعاد مختلف کمک می

انوع  پژوهش تالشی است در راستای شناسایی اشکال و

های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه و شناسایی لندفرم

ط با خصوصیات های ژئوتوریستی مرتبها و ظرفیتتوانمندی

های ها به منظور جلوگیری از راکد ماندن ظرفیتاین لندفرم

  سرزمینی استان و حرکت به سوی ساختن فضایی پایدار.
 

 معرفی موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 57/8کیلومتر مربع ) 28294استان لرستان با وسعتی برابر با 

 کوه های ی در غرب ایران در محدوده میان درصد کل کشور(

دقیقه شرقی  30درجه و  50دقیقه تا  51درجه و  46زاگرس، بین 

 22درجه و  34دقیقه تا  37درجه و  32النهار گرینویچ و از نصف

با استان  از شمالدقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. این استان 

 ،شمال غرب استان کرمانشاه ،شمال شرق استان مرکزی ،همدان

جنوب استان خوزستان و از شرق با استان  ،غرب استان ایالم

متر ارتفاع،  4150اشترانکوه با  اصفهان همجوار می باشد.

های متر در دشت 239بلندترین نقطه و پست ترین نقطه با ارتفاع 

باشد. متر می 500استان واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دریا 

-چشم منطقه مورد مطالعه ضمن برخورداری از اقلیم متنوع،

شناختی دارای اندازهای زیبا و بکر، بر اثر تغییر و تحوالت زمین

توان به آبشار باشد که از آن جمله میاشکال ژئومورفولوژیکی می

زنگ، غار کلماکره و دریاچه گهر سفید، آبشار بیشه، آبشار تلهآب

های زیادی در جهت جذب اشاره کرد که دارای پتانسیل

موقعیت استان لرستان را در ایران  (1کلش)باشند. گردشگران می

 دهد.نشان می

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 1شکل

 
مورد شناسایی قرار گرفته و تحلیل شده است. مدل مورد 

استفاده در این پژوهش، مدل پرالونگ است که از توانایی 

ارزیابی جاذبه بسیاری در زمینه سطح  هایبندی و 

. این مدل امکان تحلیل رخوردار استژئومورفولوژیک ب

های های کیفی را به سهولت فراهم آورده و زمینهشاخص

ژئومورفولوژیکی  نماید. اشکالارزیابی واقع بینانه را فراهم می

هایی چون ارزش  در منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص

تاریخی و ارزش ـ  ظاهری، ارزش علمی، ارزش فرهنگی

 ورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.اقتصادی م ـ اجتماعی

های های محاسبه شده از قبیل ارزشبا توجه به ویژگی 

 علمی و آموزشی، نادر بودن، منحصربه فرد بودن و حفظ

سفید، های آبشار آبپذیری، لندفرماز لحاظ آسیبها  آن

زنگ، غار کلماکره و دریاچه گهر، آبشار تله آبشار بیشه،

های ژئومورفولوژیک انتخاب ن جاذبهشناسایی و به عنوا

شدند. پس از شناسایی اشکال ژئوموفولوژیکی منطقه مورد 

شناسایی  هایی با عنوان برگهمطالعه، ویژگی این اشکال در برگه

 (.2است )جدول های ژئوموفولوژیکی تنظیم شدهلندفرم
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 های ژئومورفولوژیکیبرگه شناسایی لندفرم. 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ند عملیاتی نمودن مدل پرالونگفرای
های مربوط به هر لندفرم برای تعیین پس از تکمیل برگه

ها از مدل میزان توانمندی و قابلیت زمین گردشگری لندفرم

( استفاده شده است. بر اساس این مدل 2005پرالونگ )

میزان توانمندی گردشگری یک لندفرم ژئومورفولوژیکی از 

تاریخی و ـ  ، علمی، فرهنگیچهار بعد )زیبایی ظاهری

در این  (.2باشد )شکلاقتصادی( قابل بررسی می –اجتماعی 

ماتریس وزن هیچ کدام از معیارهای گردشگری نسبت به 

زیرا دلیل خاصی برای اهمیت کم یا زیاد نیست. دیگری کم 

 هایبر دیگری در تعیین قابلیت ها  آن یا زیاد یکی از

ژئومورفولوژیکی وجود  هایگردشگری تئوریکی لندفرم

ندارد. معیار زیبایی ظاهری یک مکان ژئومورفولوژیکی به 

های دیدنی و تماشای ذاتی )ارزش ذاتی( آن وابسته جنبه

هایی ها بر اساس شاخصاین لندفرم "ارزش علمی"است. 

مانند نادر بودن، جایگاه آموزشی، برخورداری از ارزش 

گردد. در محاسبه می جغرافیایی دیرینه و ارزش اکولوژیکی

ی در هنر -های فرهنگیارزیابی عیار فرهنگی بر قابلیت

اجتماعی  -و در آخر ارزش اقتصادیشود ها تاکید میلندفرم

های بهره برداری و کارآفرینی آن در زمینه بستگی به قابلیت

های مکان گردشگری دارد. بر این مبنا هر یک از ارزش

 شود.زش تعیین میژئومورفولوژیکی از نظر آن ار

 

 
 های ژئومورفولوژیک در پژوهشهای ارزیابی جاذبه. شاخص2شکل

 برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی
 شاخص شناسه

 
 موقعیت

 

 نسبی موقعیت
 موقعیت ریاضی

 ارتفاع از سطح دریا

 ارتفاع لندفرم )متر(
 نزدیکترین مرکز جمعیتی

 فاصله از مرکز استان و شهرستان

 
 ژئومورفولوژی

 نحوه زایش
 فرآیندهای غالب

 سن
های  پدیده

 ژئومورفولوژیکی

 لندفرم ژئومورفولوژیکی اطراف:
 سنگ شناسی:

 زمینه مطالعاتی:
 سازند اصلی:
 جاور:سازندهای م

 
 

 گردشگری
 

 میزان اهمیت:

 زمینه گردشگری
  آموزشی -علمی

  عموم مردم

  نحوه دسترسی
  خدمات گردشگری

  اراضی اطرافکاربری
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جمع ارزش ارزش گردشگری در این مدل برآیند حاصل

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، علمی و ارزش زیبایی 

باشد. فرمول زیر نحوه محاسبه نهایی ارزش گردشگری را  می

 دهد:نشان میدر مدل پرالونگ 

+ ارزش  اقتصادی –)ارزش اجتماعی  رزش گردشگری=ا

 ظاهری( -تاریخی + ارزش علمی+ ارزش زیبایی  -فرهنگی 

  ظاهری -روش برآورد ارزش زیباییالف( 

-ظاهری یک اشکال ژئومورفولوژیکی به جنبه –ارزش زیبایی 

های دیدنی و تماشایی ذاتی آن وابسته است. این ارزش بر طبق 

 شود:محاسبه می (3جدول)ه زیر و امتیازات آن بر اساسرابط

+  2+ امتیاز بند 1ظاهری=)امتیاز بند –امتیاز کل ارزش زیبایی 

 5 ÷( 5+ امتیاز بند 4+ امتیاز بند 3امتیاز بند

 ظاهری -معیار امتیازدهی در میزان ارزش زیبایی. 3جدول

 اشکال ژئومورفولوژیکی 
 امتیاز

 معیار
 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 : 1معیار
تعداد نقاط 

 دیدنی
 1 3- 2 5- 4 

بیش از 
 شش

 :2معیار
متوسط فاصله  

تا نقاط دیدنی 
 بر حسب متر

 
کمتر از 

50 
200- 50 

500 - 
200 

بیش از 
500 

: 3معیار
مساحت بر 

حسب 
 کیلومتر مربع

 بسیار بزرگ بزرگ متوسط کوچک 

 : 4معیار
 ارتفاع

 بسیار بلند بلند متوسط کم صفر

 : 5رمعیا
تباین رنگها با 
 محیط اطراف

رنگهای 
 مشابه

 
رنگ های 
 گوناگون

 رنگ ها 

(Prolong: 2005) 

 

 ب( روش برآورد ارزش علمی

ارزش علمی اشکال ژئومورفولوژیکی بر اساس معیارهایی  

همچون کمیابی، جایگاه آموزشی، برخورداری از جغرافیای 

ر طبق رابطه شود. این ارزش بدیرینه و اکولوژیکی سنجیده می

  شود:محاسبه می (5)زیر محاسبه و امتیازات آن بر اساس جدول

 3+ )امتیاز بند 2+ امتیاز بند 1امتیاز کل ارزش علمی= )امتیاز بند

 5 ÷( 6+ امتیاز بند 5( + امتیاز بند5/0× 4( + )امتیاز بند5/0 ×

معیار امتیازدهی در میزان ارزش علمی اشکال . 4جدول 

 ژئومورفولوژیکی

 امتیاز    

 معیار
 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 :1معیار

جذابیت از نظر 

 جغرافیایی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم 

 : 2معیار

های ویژگی

 تجسمی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم صفر

 :3معیار

مساحت  

 )نسبت به کل(

 90بیش از  90 - 50 25 – 50 25کمتر از  

 :4معیار

 کمیابی
 بی نظیر 1 – 3 3 – 4 5 – 7 7بیش از 

 :5معیار

 وضعیت مکان 
تخریب 

 شده

به شدت 

تخریب 

 شده

 تخریب

در حد  

 متوسط

اندکی 

 تخریب شده

 بدون

هر گونه  

 دستکاری

 : 6معیار

های جذابیت

 اکولوژیکی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم صفر

(Prolong: 2005) 

 تاریخی –ج( روش برآورد ارزش فرهنگی 

های تاریخی بر جنبه –هنگی در ارزیابی توانمندی ارزش فر 

هنری، آداب و رسوم فرهنگی رایج در مکان ژئومورفولوژیکی 
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تاریخی بر اساس  –تکیه می شود. امتیازات ارزش فرهنگی 

 شود:محاسبه می (5جدول)

       +  1)امتیاز بند تاریخی= –امتیاز کل ارزش فرهنگی 

 6 ÷( 5یاز بند+ امت 4+ امتیاز بند 3( + امتیاز بند2×2)امتیاز بند

 تاریخی –معیار امتیازدهی در میزان ارزش فرهنگی . 5جدول

 اشکال ژئومورفولوژیکی 

 امتیاز       

 معیار
 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 :1معیار

 جنبه های 

 تاریخی  -فرهنگی

بدون تعلق 

 خاطر
 شدید متوسط ضعیف

بسیار 

 شدید

 :2معیار

 مناظر پیکرنگاری
 6 – 40 1 – 5 صفر

50 – 

40 

بیش از 

50 

 :3معیار

 تاریخی های جنبه

 باستان شناسانه و

بدون هر 

 گونه اثر

 یا ابنیه 

 زیاد متوسط ضعیف
بسیار 

 زیاد

 :4معیار

 های مذهبی  جنبه

 و معنوی

 زیاد متوسط ضعیف صفر
بسیار 

 زیاد

 :5معیار

رخدادهای 

 هنری و فرهنگی

  گاهگاهی  هرگز

حداقل 

هر سال 

 یکبار

(Prolong: 2005) 

 اقتصادی -روش برآورد ارزش اجتماعید( 

های قابل اقتصادی به ویژگی –در ارزیابی توانمندی اجتماعی 

برداری و کارآفرینی در زمینه گردشگری اشکال توجه می بهره

شود. این ارزش بر اساس رابطه زیر محاسبه و امتیازدهی آن بر 

 شود:محاسبه می (6جدول)اساس 

     +  1)امتیاز بند = تماعیاج –امتیاز کل ارزش اقتصادی 

 5 ÷( 5+ امتیاز بند 4+ امتیاز بند 3+ امتیاز بند 2امتیاز بند

 اجتماعی –معیار امتیازدهی در میزان ارزش اقتصادی . 6جدول

 اشکال ژئومورفولوژیکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prolong: 2005) 

 “وری میزان بهره”ها به ارزیابی توانمندی بعد از امتیازدهی لندفرم

. خواهد شدمورد مطالعه پرداخته  محدودهلندفرم ژئومورفولوژیکی 

های ژئومورفولوژیکی وری لندفرمارزیابی توانمندی میزان بهره

شامل دو قسمت بوده و همانند ارزیابی توانمندی گردشگری، 

هایی برای امتیازدهی هر یک از اجزا مشخص معیارها و مقیاس

-وری با مشخصهنمندی میزان بهرهشده است. بر این اساس، توا

( بهره وری بیان Y( و کیفیت )مختصه Xهای میزان )مختصه 

 گردد.می

 = )ارزش میزان بهره وری؛ ارزش کیفیت( وریارزش بهره

 امتیاز

 معیار
 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 :1معیار

 قابلیت دسترسی

با فاصله 

بیش از یک 

کیلومتری از 

مسیر قابل 

 دسترسی

با فاصله 

کمتر از یک 

کیلومتری از 

مسیر قابل 

 دسترسی

قابل 

 دسترسی

از طریق 

ای  جاده

 محلی

قابل 

دسترسی از 

طریق 

ای با  جاده

اهمیت 

 منطقه ای

قابل 

 دسترسی

از طریق 

ای با  جاده

 اهمیت ملی

 :2معیار

 مخاطرات محیطی

غیرقابل 

 کنترل
 کنترل نشده

 حدودیتا

 کنترل شده

های  کنترل

 اختیاری
 بدون خطر

 :3معیار

 تعداد

بازدیدکنندگان در 

 هر سال )نفر(

کمتر از ده 

 هزار

 100بین 

 هزار 10 تا

 500بین 

 هزار 100تا

 500بین 

تا یک 

 میلیون

 بیش از

 یک میلیون

 :4معیار

سطح تمهیدات 

 حفاظتی

 ناحدود  محدود کامل
بدون 

 حفاظت

 :5معیار

ها با تباین رنگ

 محیط اطراف

 بین الملی ملی منطقه ای محلی 

 



 

 
 

 1393 تابستان و بهار ،9، پیاپی 1 شماره شهری، دوره پنجم، شناسی بوم های پژوهش دوفصلنامه 17

 فضایی و زمانی از استفادهوری: بیانگر میزان ارزش بهره

 وری ازلندفرم ژئومورفولوژیکی است. ارزش میزان بهره

 آید و امتیاز بندهای آن بر اساسدست می رابطه زیر به

 گردد.محاسبه می (7جدول)

 +  2+ امتیاز بند 1ارزش کل میزان بهره وری= )امتیاز بند

 4 ÷( 4+ امتیاز بند 3امتیاز بند

 وریمعیار و امتیازدهی در میزان ارزش بهره. 7جدول

 لندفرم ژئومورفولوژیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolong: 2005) 

: بر اساس چگونگی استفاده از چهار معیار وریهکیفیت بهر

شود و امتیاز گردشگری لندفرم ژئومورفولوژیکی محاسبه می

 .شوندمحاسبه می (8جدول )بندهای آن بر طبق

 +  2+امتیاز بند 1کیفیت بهره وری= )امتیاز بند

 4 ÷( 4+ امتیاز بند 3امتیاز بند

یی شده ویژگی هر یک از اشکال در قالب یک جدول شناسا

در  ها به عنوان یک سند ژئومورفولوژیکی از این شکل

 آورده شده است.( 8تا  3های   جدول)

 وریمعیار و امتیازدهی در میزان کیفیت بهره. 8جدول 

 لندفرم ژئومورفولوژیکی 

 امتیاز   

 معیار
 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 :1معیار

استفاده از زیبایی 

 ظاهری

بدون هر 

 گونه تبلیغات

قدام یک ا

حمایتی و 

معرفی یک 

 محصول

یک اقدام 

حمایتی و 

معرفی چند 

 محصول

چندین اقدام 

حمایتی و 

معرفی یک 

 محصول

چندین اقدام 

حمایتی و 

معرفی چند 

 محصول

 : 2معیار

استفاده از ارزش 

 علمی

بدون هر 

گونه امکان 

 آموزشی

یک اقدام 

حمایتی و 

معرفی یک 

 محصول

یک اقدام 

حمایتی و 

معرفی چند 

 صولمح

چندین اقدام 

حمایتی و 

معرفی یک 

 محصول

چندین اقدام 

حمایتی و 

معرفی چند 

 محصول

 :3معیار

استفاده از ارزش 

 فرهنگی

بدون هر 

گونه امکان 

 آموزشی

یک اقدام 

حمایتی و 

معرفی یک 

 محصول

یک اقدام 

حمایتی و 

معرفی چند 

 محصول

چندین اقدام 

حمایتی و 

معرفی یک 

 محصول

چندین اقدام 

و  حمایتی

معرفی چند 

 محصول

 :4معیار

استفاده از ارزش 

 اقتصادی)نفر(

بدون بازدید 

 کننده

 5000کمتر از 

 نفر

تا  5000بین 

 نفر 20000

 20001بین 

تا 

 نفر100000

بیش از 

 نفر 100000

(Prolong: 2005) 

 

 معرفی پدیده های ژئومورفوتوریستی منطقه
ت است از منظر مدل پرالونگ، پدیده ژئومورفولوژیک عبار

از یک شکل ژئومورفولوژیکی، که با توجه به درک و 

تاریخی، زیبایی  -استنباط انسان دارای ارزش علمی، فرهنگی

یی هامکاناقتصادی است. چنین  -شناختی و یا اجتماعی

ممکن است شامل یک یا چند پدیده ژئومورفولوژیکی و یا 

 تواندهای انسانی میع باشند و فعالیتاندازهای وسی چشم

 ها  آن خسارت بزند و یا حتی ها  آن را تغییر دهد، به ها  آن

 را تخریب نماید.

سفید، آبشار بیشه، های میدانی نشان داد که آبشار آببررسی

های زنگ، دریاچه گهر و غار کلماکره، لندفرمآبشار تله

 د که در این پژوهشژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه هستن

 (3)شکل اند.مورد ارزیابی قرار گرفته
 

 متیازا

 معیار
 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 :1معیار 

مساحت 

 مورد استفاده

 صفر
کمتر از 

1 

 بین

5 – 1 

 بین

10 – 6 

بیش از 

10 

 :2معیار

 تعداد

 ها زیرساخت

 1 صفر
 بین

 5تا  2

 بین

10 – 6 

بیش از 

6 

 :3معیار

اسکان فصلی 

 )روز(

- 
تا  1از 

 روز 90

 91از 

 180تا 

 روز

 181از 

 270تا 

 روز

 271از 

 365 تا

 روز

 :4معیار

اسکان روزانه 

 )ساعت(

 صفر
کمتر از 

3 

 بین

6 – 3 

 ساعت

 بین

9 - 7 

 ساعت

بیش از 

9 

 ساعت
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 های ژئومورفولوژیکی منطقهنقشه پراکندگی لندفرم. 3شکل 

 : یافته های تحقیق(منبعمطالعه ) مورد

 های تحقیق یافته
 هایهای موقعیتی و ظاهری لندفرمبر تفاوتعالوه 

 را از هم ها   آن ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه، آنچه که

 ها  آن های مورفوژنتیکی است که در زایشسیستم ،کندمتمایز می

را  ها  آن نقش داشته و فرآیندهای ژئومورفیکی فعال، هر کدام از

مکان ژئومورفیکی که  5ها نشان داد که بررسی کنترل می کنند.

ای از اشکال ژئومورفیک را در بر دارند، در محدوده مورد مجموعه

در ها  آن های هر کدام ازقابل تشخیص هستند. که ویژگیمطالعه 

قالب یک کارت شناسایی به عنوان سند ارزیابی و مدیریت این 

 اند. نشان داده شده (13تا  9 های ولدر )جد مکان ها نوع از 

 
 برگه شناسایی شکل ژئومورفولوژیکی آبشارآب سفید .9جدول 

 برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی

 شاخص شناسه

 موقعیت

 موقعیت نسبی: شرق شهرستان الیگودرز

 26درجه و  32دقیقه طول جغرافیایی و 42درجه و  49موقعیت ریاضی: 

 دقیقه عرض جغرافیایی

 متر 2022ارتفاع از سطح دریا: 

 متر 69ارتفاع لندفرم )متر( :

 مرکز جمعیتی: روستای کاکلستان و قلیانترین نزدیک

 کیلومتری شهرستان الیگودرز 90ان و شهرستان: فاصله از مرکز است

 ژئومورفولوژی

 نحوه زایش: فرسایش آب به همراه فعالیت های زمین ساختی

 فرآیندهای غالب: فرآیندهای فرسایش آبی و تکتونیکی

 سن: کرتاسه

 پدیده های ژئومورفولوژیکی: ایجاد گودال فرسایشی در پایین آبشار

 : دره کوهستانیلندفرم ژئومورفولوژیکی اطراف

 های ماسه سنگسنگ شناسی: آهک نازک الیه با میان الیه

 زمینه مطالعاتی: اشکال ژئومورفولوژیکی ناشی از زمین ساخت

 دارسازند اصلی:مارن سیلتی و مارن ژیپس

 سازندهای مجاور: کنگلومرا مقاوم و ماسه سنگ کنگلومرا-

 گردشگری

 

 ای و ملیارزش منطقه میزان اهمیت:

 زیست محیطی، اکوتوریسم ورزشی -علمی نوع گردشگری

 زمینه گردشگری

 
 عموم مردم: 

ساختی و نقش آبشار در ایجاد آشنا نمودن مردم با نحوه تحوالت زمین

و توسعه گردشگری گردشگری ورزشی )ورزشکاران(  سکونتگاه ها 

 تفراغ تاوقا

 انراه آسفالته بین روستای کاکلستان و قلی نحوه دسترسی

 دارای امکانات رفاهی خدمات گردشگری

 پوشش گیاهی و جنگلی کاربری اراضی اطراف

 یافته های تحقیق :منبع

در جنوب شرقی این استان و در دامنه  آب سفیدآبشار 

زاگرس و در کنار قالی کوه در بخش بشارت  ی هاکوه

این آبشار از  .است زلقی از شهرستان الیگودرز قرار گرفته

متری بیرون  69ارتفاع از ونلی در یک کوه سنگی دل ت
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 بشار به رود رودبار لرستان )آب زالکی(آاین  .آید می

در فصل هنای آن پ .ریزدپیوندد و سرانجام به دز می می

های  هآبشار در در اینباشد.  متر می 15پرآبی حدود 

شناختی و فرسایش  های زمینکه در اثر فعالیت یتاریک

 .وجود آمده قرار دارده توسط آب در چند هزار سال ب 

کارکرد اصلی این پدیده بجز حوزه های عمومی در زمینه 

ای و ملی و از ارزش منطقه تگردشگری ورزشی اس

 (9)جدول.تبرخوردار اس

 رفولوژیکی آبشار بیشهبرگه شناسایی شکل ژئومو .10جدول

 برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی

 شاخص هشناس

 موقعیت

  متر 65ارتفاع لندفرم )متر(:            موقعیت نسبی: جنوب شهرستان درود

  مرکز جمعیتی: شهرستان نزدیک ترین                          درجه 49موقعیت ریاضی: 

 درود                        دقیقه طول جغرافیایی 42و 

 فاصله از مرکز استان و شهرستان:        دقیقه عرض جغرافیایی 26درجه و  32و

 کیلومتری شهرستان درود  35                    متر 1522ارتفاع از سطح دریا: 

 ژئومورفولوژی

 پدیده های ژئومورفولوژیکی:                          نحوه زایش: فرسایش آب

 ایین آبشارگودال فرسایشی در پ              به همراه فعالیت های زمین ساختی

 لندفرم ژئومورفولوژیکی اطراف:                      فرآیندهای غالب: فرآیندهای

 غارهای کوهستانی اطراف آبشار        فرسایش آبی)تخلخل و انحالل کارستی(

 زمینه مطالعاتی: اشکال ژئومورفولوژیکی                              شناسیسن: سوم زمین

    ناشی از زمین ساخت    مرا با برونزدهای محلیسنگ شناسی:کنگلو

 سازندهای مجاور: شیل و مارن                                سازند اصلی: آهکی

 گردشگری

 

 ای و ملیدارای ارزش منطقه میزان اهمیت:

 زیست محیطی، اکوگردشگری آموزشی -علمی نوع گردشگری

 زمینه گردشگری
 عموم مردم

 

ساختی و نقش آبشار در ن مردم با نحوه تحوالت زمینآشنا نمود

 و توسعه گردشگری ها سکونتگاهایجاد 

 از طریق راه آهن نحوه دسترسی

 امکانات رفاهی خدمات گردشگری

 پوشش گیاهی و جنگلی کاربری اراضی اطراف

قی تحقیهایافته: منبع

و زمین  متر تا نقطه برخورد با65سفید حدود آبارتفاع آبشار 

تا وصل شدن به رودخانه سزار است. عرض تاج ر تم 75

از شهرستان دورود به طرف  .تسمتر  20آبشار بیشه بیش از 

آبشار مناطق دیدنی در کنار رودخانه سزار وجود دارد که 

توان به آبشارهای فصلی و دائمی، آبشارهای یخی در زمستان  می

زمینه گردشگری . این آبشار در و درختان متنوع اشاره کرد

ای برخوردار  ردهتاز کارکرد گس تفراع تعمومی و اوقا

 (10)جدول.تاس
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 ومورفولوژیکی آبشارتله زنگ )شوی(برگه شناسایی شکل ژئ .11جدول

 برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی

 شاخص شناسه

 موقعیت

 متر 100)متر(: ارتفاع لندفرم                     موقعیت نسبی: جنوب شهرستان درود

 مرکز جمعیتی: روستای شوی نزدیک ترین                                   درجه 49موقعیت ریاضی: 

 فاصله از مرکز استان و شهرستان:                                 دقیقه طول جغرافیایی 00و 

 هرستان درودکیلومتری ش 10                دقیقه عرض جغرافیایی 31درجه و  33و

 متر 1522ارتفاع از سطح دریا: 

 ژئومورفولوژی

 پدیده های ژئومورفولوژیکی: ایجاد                                   نحوه زایش: فرسایش آب

 گودال فرسایشی در پایین آبشار                       به همراه فعالیت های زمین ساختی

 لندفرم ژئومورفولوژیکی اطراف:                               فرآیندهای غالب: فرآیندهای

 غارهای کوهستانی اطراف آبشار                                  فرسایش آبی و تکنوتیکی

 زمینه مطالعاتی: اشکال ژئومورفولوژیکی                                      شناسیسن: سوم زمین

 ناشی از زمین ساخت              دهای محلیسنگ شناسی:کنگلومرا با برونز

 سازندهای مجاور: شیل و مارن                                          سازند اصلی: آهکی

 گردشگری

 

 ایدارای ارزش منطقه میزان اهمیت:

 زیست محیطی، اکوتوریسم آموزشی-علمی نوع گردشگری

 عموم مردم زمینه گردشگری
ساختی و نقش آبشار دم با نحوه تحوالت زمینآشنا نمودن مر

 تفراغ تاوقا -و توسعه گردشگری ها سکونتگاهدر ایجاد 

 ایستگاه راه آهن تله زنگ نحوه دسترسی

 امکانات رفاهی خدمات گردشگری

 پوشش گیاهی و جنگلی کاربری اراضی اطراف

 یافته های تحقیق: منبع

شهرستان دورود و در در جنوب  "تله زنگ"آبشار شوی یا 

 سر تنگ شوی در حوالی روستای شوی و کوه های بین 

از  . این آبشارهن واقع شده استآکیلومتری ایستگاه راه 10در

. شود ای بلند به پایین سرازیر می و از گردنه آمده غاری بیرون

 متر است که زیبایی و 40متر و عرض آن 100ارتفاع آبشار 

ه طبیعت اطراف خود بخشیده است؛ اندازی کم نظیر را بچشم

 تئومورفولوِیک در زمینه اوقاژکارکرد اصلی این پدیده ِ

 (11)جدولباشد. ی میتوریستهای اکوتو فعالی تفراغ
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 برگه شناسایی شکل ژئومورفولوژیکی دریاچه گهر .12جدول

 برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی

 شاخص شناسه

 

 

 

 موقعیت

 متر 1500ارتفاع لندفرم )متر(                           وب شرقی درودموقعیت نسبی: جن

 مرکز جمعیتی: روستای چشمه اول نزدیک ترین                                     درجه 49موقعیت ریاضی: 

 فاصله از مرکز استان و شهرستان:                                   دقیقه طول جغرافیایی 16و 

 کیلومتری شهرستان درود 35                   دقیقه عرض جغرافیایی 18درجه و  33و

 متر 2350ارتفاع از سطح دریا: 

 

 

 

 ژئومورفولوژی

 پدیده های ژئومورفولوژیکی: ایجاد                               نحوه زایش: جنبش گسل درود

 دریاچه کوهستانی                                          و رویداد زمین لغزش

 لندفرم ژئومورفولوژیکی اطراف:                                 فرآیندهای غالب: فرآیندهای

 های کوهستانیچاله                                                    فرسایش آبی

 ینه مطالعاتی: اشکال ژئومورفولوژیکیزم                                        شناسیسن: سوم زمین

 ناشی از زمین ساخت                                        سنگ شناسی:دولومیتی

 دولومیتی تریاس و ژوراسیک و دولومیتی سفید رنگ              سازندهای مجاور:                                            سازند اصلی: آهکی

 

 

 گردشگری

 

 دارای ارزش منطقه ای میزان اهمیت:

 زیست محیطی، اکوتوریسم آموزشی -علمی 

 زمینه گردشگری
 عموم مردم

 

آشنا کردن مردم با فرآیندهای فرسایش 

آبی و نقش دریاچه در توسعه 

 گردشگری

 مالرو و صعب العبور نحوه دسترسی

 فاقد خدمات رفاهی خدمات گردشگری

 وشش گیاهیپ کاربری اراضی اطراف

 یافته های تحقیق: منبع

ایـن   .اسـت  ایرانهای  دریاچه تریندریاچه گَهَر یکی از مرتفع

)بـین   دورود شـهر کیلـومتری جنـوب شـرقی     35دریاچه در 

گهر بـزرگ   .است ود و زز و ماهرو الیگودرز( قرار گرفتهدور

متـر و   28تـا   2با مساحت یکصد هکتار و عمق دریاچه بـین  

. اسـت متر  1500متر و درازای آن  800تا  400پهنای آن بین 

زنـد. همـه سـاله     دریاچه یـخ مـی  های سرد سال، سطح  در ماه

 کنـد.  به خود جذب می ایرانگردشگرهای زیادی را از سراسر 

ایـن پدیـده ژئومورفواوژیـک دارای کارکردهـای گردشــگری     

 (12.)جدولفریحی می باشدتهای تورزشی و فعالی

http://www.biografi.ir/
http://www.biografi.ir/
http://www.biografi.ir/
http://www.biografi.ir/
http://www.biografi.ir/
http://www.biografi.ir/
http://www.biografi.ir/
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 کلماکرهبرگه شناسایی شکل ژئومورفولوژیکی غار  .13جدول 

 برگه شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیکی

 شاخص شناسه

 موقعیت

 متر  650ارتفاع لندفرم )متر(:                  موقعیت نسبی: ارتفاعات مرکزی شهرستان پلدختر

  رومشگانمرکز جمعیتی:  نزدیک ترین                                                      47موقعیت ریاضی: 

 فاصله از مرکز استان و شهرستان:                                            دقیقه طول جغرافیایی 49 و

 کیلومتری شهرستان پلدختر 20                            دقیقه عرض جغرافیایی 09درجه و  33و

      متر 2350ارتفاع از سطح دریا:  

 ژئومورفولوژی

 هاپدیده های ژئومورفولوژیکی: چکنده                        در نواحی کارستینحوه زایش: فرسایش آب 

 های درون غارو چکیده                                        به همراه فعالیت زمین ساختی 

 :لندفرم ژئومورفولوژیکی اطراف                                          فرآیندهای غالب: فرآیندهای

 های سیمره و کشکاندره و جلگه                                                    کارستی و تکتونیکی

 زمینه مطالعاتی: اشکال ژئومورفولوژیکی                                                             سن: کرتاسه 

    در مناطق کارستی                                                سنگ شناسی:دولومیتی

                     ایازندهای مجاور: آهک ضخیم الیه توده                                         سازند اصلی: آهک کارستی 

 گردشگری

 

 ای و ملیدارای ارزش منطقه میزان اهمیت:

 زیست محیطی، اکوتوریسم آموزشی -علمی 

 دشگریزمینه گر

 

 عموم مردم

 

 

شناسی آشنایی مردم با مطالعات دیرینه

و استفاده از غار در گذشته به عنوان 

 پناهگاه

 از طریق تله کابین نحوه دسترسی

 فاقد خدمات رفاهی خدمات گردشگری

 پوشش گیاهی کاربری اراضی اطراف

 یافته های تحقیق: منبع

ختر واقع شده پلد شهرستان غار کلماکره در بخش مرکزی

از سطح دشت در باالتر متری  550غار درارتفاع . این است

سمت شرقی یکی از آخرین دره های صخره ای کوه آهکی 

متر جلوتر از پایین  50/1پیشانی غار . مله واقع شده است

دهانه بوده واین خود یکی از ویژگی های این غار وموضوع 

یان وشبانان بوده پنهان ماندن آن از دیدگاه رهگذران، شکارچ

تاالر نسبتاٌ  4دسترسی به فضای داخلی غارکه از . است

ای آن نزدیک های حفرهبزرگ تشکیل شده وبرخی ورودی

چند آبچال کوچک . متر بوده، بسیار دشوار استسانتی 80به 

مملو از آب در تاالرهای دوم، سوم وچهارم غار،  و بزرگ و

االرها که برخی آویزهای شکوهمند ت ستون های رسوبی و

های سقف غار به چکیده کامل قد برافراشته و ها  آن از

دست آمده از اشیاء کلماکره ه اطالعات باست.  اتصال یافته

حاکی از آن است که این مجموعه یکی از شش گنجینه 

 های نئوایالمیلوجود سفا. بزرگ کشف شده در جهان است

 این ید محلتواند مدرک معتبر در تاُیدر درون غار می
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 (13)جدول.گنجینه باشد

های  سنجییج حاصل از مشاهدات میدانی و نظربا توجه به نتا

های (، به هر یک از جاذبه13تا  9 های به عمل آمده )جدول

مورد مطالعه بر اساس معیارهای معرفی شده در روش 

پرالونگ امتیاز داده شد. با محاسبه ارزش گردشگری و ارزش 

های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه وری لندفرمبهره

را از نظر اعتبار، ارزش و قابلیت با یکدیگر  ها  آن توانمی

توان ای می(. پس از انجام چنین مقایسه14مقایسه کرد)جدول

ها پی های ویژه هر یک از لندفرمبه میزان توانمندی و قابلیت

ط با آن، ریزان گردشگری و مسئولین مرتببرد. در نتیجه برنامه

تهیه و تنظیم  ها  آن توانند بر اساس های خود را میالویت

 نمایند. 

 های گردشگری وخالصه آمار و ارزیابی ارزش. 14جدول

 های ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعهوری لندفرمبهره 

   های لندفرم          

 ژئومورفولوژیکی             

 ارزش
ید

سف
ب 

رآ
شا

آب
 

ار
بش

آ
 

شه
بی

 

ار
بش

آ
  

گ
 زن

له
ت

 

هر
 گ

چه
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د
ره 
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ار

غ
 

 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 ظاهری -ارزش زیبایی

 1.12 1.35 1.35 1.2 1.35 ارزش علمی

 0.54 0.5 0.54 0.41 0.41 فرهنگی-ارزش تاریخی 

 0.15 0.55 0.65 0.65 0.6 ارزش اقتصادی

 0.62 0.80 0.83 0.76 0.79 میانگین ارزش گردشگر

 0.43 0.5 0.43 0.56 0.56 ره وریارزش میزان به

 0.56 0.37 0.12 0.25 0.12 ارزش کیفیت بهره وری

 0.49 0.23 0.27 0.40 0.34 میانگین ارزش بهره وری

های  ارزش گردشگری لندفرم مقادیر به دست آمده از محاسبه

نشانگر  ها آن ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه و مقایسه

( را به خود 0.83)بیشترین امتیاز  زنگ تله ست که آبشارا این

ترین لندفرم توان آن را به عنوان پرجاذبهاختصاص داده و می

اهمیت  ژئومورفولوژیکی معرفی کرد. آن چه ارزش و

گردشگری آبشار تله زنگ را باال برده و آن را بر دیگر 

ها برتری بخشیده، وجود منظره زیبا و دیدنی آن نسبت لندفرم

های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه دفرمبه دیگر لن

(، 0.79پس از آبشارتله زنگ، آبشار آب سفید با ) باشد. می

( 0.8( و دریاچه گهر)0.62(، غار کلماکره )0.76آبشار بیشه )

اند. اما از نظر ارزش های بعدی قرار گرفته به ترتیب در رده

اختصاص وری، غار کلماکره بیشترین امتیاز را به خود بهره

است  بودن این غار طبیعی و باستانیداده است که علت آن 

های طالیی تیتگها و استاالهای رویایی استاالگمیتصحنهکه 

های آن از  های پر از آب، دهلیزها و حفرهرنگ غار، حوضچه

انگیز است که چشم  شگفتهای منحصر به فرد این غار جلوه

که راه دسترسی ه علت آناما ب .دهدای را نوازش میهر بیننده

به آن مشکل است و نیز عدم تسهیالت خدماتی و رفاهی، 

 کند.مندی گردشگران از این مکان را جلب نمیرضایت

(، آبشار آب سفید 0.40پس از غار کلماکره، آبشار بیشه با ) 

( 0.23دریاچه گهر ) ( و0.27( آبشار تله زنگ )0.34)

های به رند. ارزیابیهای بعدی قرار داترتیب در رده به

این پژوهش نشان می آمده در   دهد که ارزشعمل 

 های ژئومورفولوژیکی منطقه موردگردشگری لندفرم

به دلیل باال بودن ارزش علمی و در درجه  مطالعه عمدتآ

 . (4)شکلاست ها  آن ظاهریارزش زیبایی دوم 
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های گردد تمامی لندفرمالحظه میم (4شکل)که در  طورهمان

دارای  ژئومورفولوژیکی استان لرستان از نظر ارزش علمی

باالترین ارزش هستند که این نشان از قابلیت و توانمندی 

در بین  .های ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه داردباالی جاذبه

 های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه غار کلماکره لندفرم

 

 توان بهباشد که میترین ارزش اقتصادی میپایین دارای

و  العبور بودن مسیر برای دسترسی به این مکان صعب

همچنین به سطح پایین تسهیالت خدماتی و رفاهی در سطح 

لحاظ  سفید و آبشار بیشه ازمنطقه اشاره کرد. آبشار آب

کلماکره فرهنگی دارای کمترین و غار  –ارزش تاریخی 

 
 های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعههای گردشگری لندفرممقایسه ارزش. 4شکل
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غار  باشد و بیانگر آن است کهین ارزش میدارای باالتر

های انسان کلماکره به دلیل سرپناه بودن، بیشتر مورد توجه

 ارزش گرفت و به خاطر این دارای باالتریناولیه قرار می

 های ژئوموفولوژیکیفرهنگی نسبت به سایر لندفرم –تاریخی

 منطقه مورد مطالعه دارد. 

 

 گیریو نتیجه بحث

 عنوان به عیارهای توریستی بودن باال علت به لرستان منطقه

 گیردمی قرار گردشگران اسقبال مورد نمونه گردشگری منطقه

 گردشگری این هایجاذبه بیشتر بازدیدها از طوری کهبه

 - تاریخی ارزش ظاهری، زیبایی از لحاظ ارزش منطقه

 از کمتر و تفریح و اوقات فراغت کردن پر جهت به و فرهنگی

 مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش ژئوتوریستی لحاظ

 حاضر اشکال ژئومورفولوژیکی در منطقه مورد مطالعه

هایی چون ارزش ظاهری، ارزش علمی، اساس شاخصبر

اقتصادی مورد  -تاریخی و ارزش اجتماعی-ارزش فرهنگی

های به ویژگیسنجش و ارزیابی قرار گرفت و با توجه 

های علمی و آموزشی، نادر بودن، محاسبه شده از قبیل ارزش

پذیری، ها  از لحاظ آسیب منحصربه فرد بودن و حفظ آن

زنگ، غار سفید، آبشار بیشه، آبشار تلههای آبشار آبلندفرم

های کلماکره و دریاچه گهر، شناسایی و به عنوان جاذبه

 ز شناسایی اشکالژئومورفولوژیک انتخاب شدند. پس ا

ژئوموفولوژیکی منطقه مورد مطالعه، ویژگی این اشکال در 

های ژئوموفولوژیکی شناسایی لندفرم برگههایی با عنوان برگه

تنظیم شده است. بر اساس مدل پرالونگ میزان توانمندی 

بعد زیبایی  گردشگری یک لندفرم ژئومورفولوژیکی از چهار

اقتصادی  -اجتماعی تاریخی و –ظاهری، علمی، فرهنگی

 معیار زیبایی ظاهری یک مکانباشد. قابل ارزیابی می

    های دیدنی و تماشای ذاتیژئومورفولوژیکی به جنبه

ها بر )ارزش ذاتی( آن وابسته است. ارزش علمی این لندفرم 

، هایی مانند نادر بودن، جایگاه آموزشیاساس شاخص

           اکولوژیکی ارزشجغرافیایی دیرینه و برخورداری از ارزش 

های گردد. در ارزیابی عیار فرهنگی بر قابلیتمحاسبه می

شود و در آخر ارزش ها تاکید میهنری در لندفرم -فرهنگی

های بهره برداری و اجتماعی بستگی به قابلیت -اقتصادی

کارآفرینی آن در زمینه گردشگری دارد. بر این مبنا هر یک از 

مورفولوژیکی از نظر آن ارزش تعیین های مکان ژئوارزش

آبشارتله زنگ به ها نشان داد که نتایج تحلیل یافته شود.می

دلیل باالبودن ارزش علمی و زیبایی ظاهری دارای بیشترین 

میزان قابلیت و توانمندی از لحاظ ژئوتوریسمی در منطقه 

مورد مطالعه است و دریاچه گهر نیز کمترین میزان توانمندی 

توان گفت که ها را داشته و به طور کلی مین لندفرمدر میا

ها از قابلیت متوسط در گسترش گردشگری سایر لندفرم

برخوردار هستند. موضوع دیگری که در این تحقیق مورد 

ها بود که غار وری لندفرمبررسی قرار گرفت ارزش بهره

کلماکره به دلیل باستانی بودن و مناظر زیبای درون غار از 

رین امتیاز برخوردار است و دریاچه گهر هم دارای بیشت

های با توجه به پتانسیلباشد. وری میکمترین ارزش بهره

ریزی ها وجود دارد عدم وجود برنامهباالیی که در این لندفرم

منسجم، نبودن امکانات زیربنایی و رفاهی، کمبود تبلیغات در 

دشگری از الملی، عدم توجه به سودآوری گرسطح ملی و بین

جمله مسائلی هستند که باعث کند شدن توسعه ژئوتوریسم 

-در این منطقه شده است. بنابراین با توجه به باال بودن جاذبه

های گردشگری ژئومورفولوژیکی در استان لرستان این 
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های تواند دیدگاه و نگرشی تازه نسبت به پدیدهپژوهش می

ها و توجه به پتانسیلژئومورفوتوریستی در این استان باشد. با 

 یی رامکان ها توان های موجود در استان لرستان میقابلیت

 هستند، پهنهکه از نظر ژئومورفوتوریستی دارای پتانسیل 

  ارتباطی ویژه و ها را شناساییبندی و ماهیت این پدیده

 گسترش برای ریزیی ژئومورفولوژیکی و برنامههامکانبین 

 این مناطق را فراهم آورد. درگردشگری 

  

 راهکارها

مهمترین راهکارهایی که در توسعه ژئوتوریسم پایدار منطقه 

 تواند تأثیرگذار باشد:مورد مطالعه می

 توسعه ژئوتوریسم پایدار در این استان باید بر .1

گردشگری مبتنی بر جامعه شکل گیرد. در این پایه 

یند رویکرد به گردشگری و مشارکت جامعه در فرآ

ه م ا رن یشبرد طرحب پ توسعه و  و   هایریزی 

 ی برایهایژئوتوریسم پرداخته شود که فایده

  اجتماعات محلی ایجاد کنند؛

توسعه  ایجاد تنوع در بازار گردشگری از طریق .2

  ؛توریسمهای ژئوفعالیت

تسهیالت گردشگری در زمینه ایجاد تاسیسات و .3

ی محیط، تبلیغات و تهیه و ساختمان، هتل و فضا ساز

 ها و ایجاد تورهای تخصصی؛توزیع انواع نقشه

 های ارتباطی و دسترسی جهتگسترش زیرساخت .4

 هایسهولت در تردد و دسترسی گردشگران به جاذبه

ژئومورفولوژیک که غالبا در نوحی دورافتاده استقرار 

 ؛اندیافته

 شارکتهای ژئوموفولوژیکی و مآشنا کردن مردم با جاذبه .5

 و اقامتی هایمکان کردن فراهم در بومی افراد دادن

 خدماتی و تسهیالت تامین و محلی شکل به پذیرایی

  ؛رفاهی برای گردشگران

 و گردشگری هایمکان و محیط در رفتار چگونگی .6

جاذبه طبیعی، هایپدیده تخریب از ممانعت غیر

  .فرهنگی و غیره تاریخی و های
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