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چکیده

روســتای کلــم از نواحــی مســتعد برای توســعۀ پایدار گردشــگری قلمــداد میشــود .در ایــن پژوهش بــا بهکارگیری
مــدل ژئوتوریســتی رینــارد ،مناسـبترین مکانهــای ویــژۀ ژئومورفولوژیکــی در زمینــۀ توســعۀ پایــدار گردشــگری
ارزیابــی و برگزیــده شــد .مکانهــای ژئومورفولوژیــک از جملــه مفاهیــم جدید بــا ارزشهای علمــی ،اکولوژیکی،

فرهنگــی ،زیبایــی و اقتصــادی هســتند کــه بــه شــناخت مکانهــای ویــژۀ گردشــگری تأکیــد دارنــد و از جایــگاه و
اهمیــت ویــژهای در توصیــف و درک تاریــخ زمیــن برخوردارنــد .بــرای ارزیابــی توانمنــدی منطقۀ مورد مطالعــه ،از

نقشـههای زمینشناســی و توپوگرافــی ،دادههــای میدانــی و اطالعــات پرسشــنامهای اســتفاده شــد و میــزان قابلیــت

ژئومورفوتوریســتی منطقــه ،بــر اســاس روش رینــارد مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و رتبهبنــدی شــد .نتایــج تحقیــق
نشــان داد کــه ارزش علمــی و مضاعــف بــه ترتیــب بــا امتیازهــای  2/57و  5/3دارای بیشــترین و کمتریــن اهمیــت

هســتند؛ همچنیــن میانگیــن کل ارزشهــا ( )3/93حاکــی از آن اســت کــه اهمیــت روســتای کلــم عمدتـاً بــه دلیــل
بــاال بــودن ارزش مضاعــف آن نســبت به ســایر معیارهاســت .بــاال بــودن ارزش مضاعــف گردشــگری در این منطقه

بــه دلیــل بــاال بــودن ویژگیهــای اکولوژيکــی ،زیبایــی ،فرهنگــی و اقتصــادی اســت .عــدم برنامهریــزی منســجم و

کمبــود تبلیغــات در ســطح ملــی و بینالمللــی ،عامــل گســترش نیافتــن ژئوتوریســم در منطقه اســت.
واژگان کلیدی :روستای کلم ،روش رینارد ،ژئوتوریسم ،مکان ژئومورفیک.
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مقدمه
موقعیــت جغرافیایــی ویــژه و گوناگونــی پدیدههــای طبیعــی ،ســبب شــده تــا ایــران بــه عنــوان پنجمیــن کشــور از
دیــدگاه تنــوع طبیعــی جهــان شــناخته شــود (رخشــانینصب و ضرابــی .)47 :1388 ،ژئوتوریســم ،پدیــدۀ نوپایــی
اســت کــه در دو دهــۀ اخیــر بــه ادبیــات گردشــگری وارد شــده و مقبولیــت جهانــی پیــدا کــرده اســت .منشــأ
طــرح ایــن مفهــوم در ادبیــات گردشــگری جهــان ،روشــن نیســت و تعاریــف متعــددی نیــز در مــورد خــود ایــن
مفهــوم و مبانــی نظــری مطالعــات مربــوط بــه آن وجــود دارد؛ بــا وجــود ایــن ،همــۀ تعاریــف ارائهشــده در قالــب
دو شــخصیت زمینشناســی و جغرافیــا ،بیــان شــدهاند (مختــاری .)9 :1394 ،بنــا بــر تعریــف پانیــزا ،یــک مــکان
ژئومورفیــک ،عبــارت اســت از یــک شــکل ژئومورفولوژیکــی کــه بــا توجــه بــه درک و اســتنباط انســان ،دارای
ارزش علمــی ،فرهنگــی -تاریخــی ،زیباییشــناختی یــا اجتماعــی -اقتصــادی اســت .چنیــن مکانهایــی ممکــن
اســت شــامل یــک یــا چنــد پدیــدۀ ژئومورفولوژیکــی یا چشـماندازهای وســیعی باشــند کــه فعالیتهای انســانی
میتوانــد آنهــا را تغییــر دهــد ،بــه آنهــا خســارت بزنــد یا حتــی آنهــا را تخریــب کنــد (همــان .)31 :1389 ،کشــور
مــا بــا برخــورداری از انــواع مختلــف جاذبه-هــای گردشــگری ،تــا کنــون توانســته اســت از ایــن مزیــت بــه خوبی
اســتفاده کنــد .بــا وجــودی کــه مناطق طبیعــی کشــور میتوانــد از جاذبههای ارزشــمند بــرای جذب گردشــگران
داخلــی و خارجــی بــه شــمار آیــد؛ امــا برنامهریــزی بــرای اســتفاده از این شــرایط هنــوز در ابتــدای راه اســت و کار
مهــم و اساســی بــرای بهرهبــرداری از جاذبههــای طبیعــی صــورت نگرفتــه اســت.
پیشینۀ تحقیق
محققــان بســیاری بــه بررســی مســائل مربــوط بــه ژئوتوریســم پرداختهانــد کــه از مهمتریــن تحقیقــات آنهــا در
ســطح داخلــی و خارجــی میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
پرالونــگ )2005( 1در پژوهشــی بــا عنــوان «ارزیابی توانمندیهای توریســتی در مکانهــای ژئومورفیکی»،
در بیــان مقیاسهــا و معیارهــای ارزیابــی توانمندیهــای توریســتی؛ بــه طور مشــخص به تکامــل مورفوکلیمایی
و ژئومورفولوژیکــی مکانهــای توریســتی تأکیــد داشــته اســت .پریــرا و همــکاران )2007( 2نیــز بــه ارزیابــی
قابلیــت ژئومورفوســایتهای گردشــگری در پــارک ملــی مونتشــینو در کشــور پرتقــال پرداختنــد .در مقالــۀ
آنهــا ،تعــداد  154ســایت ،جهت بررســی انتخاب شــدند کــه در پایــان از بین آنهــا  26ژئومورفوســایت ،انتخاب
و دارای قابلیــت ســرمایهگذاری در بخــش گردشــگری شــناخته شــد که باالترین امتیــاز آنهــا  15/37و کمترین
امتیــاز  9/55بــود .رینــارد و همــکاران )2007( 3هــم بــه ارائۀ روشــی نــو در ارزیابی ژئومورفوســایتها پرداختند.
در ایــن روش کــه تقریبـاً مشــابه کارهــای دیگــر در ایــن حــوزه اســت ،بــه بحــث در مــورد تعییــن ارزش علمــی
و ارزش افــزوده در ژئومورفوســایتها پرداختــه شــده؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن مقالــه ارزش اقتصــادی،
1. Pralong
2. Pereira & et al
3. Reynard & et al
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اکولوژیکــی و زیباییشــناختی بــه عنــوان معیــاری مســتقل در نظــر گرفته شــده اســت و دو معیار اصلــی (ارزش
علمــی و فرهنگــی) دارای زیرشــاخصهای خــاص خــود هســتند .در پایــان نیــز ژئومورفوســایتهای بالقــوه
انتخــاب و معرفــی شــدند .لوبــو و همکارانــش )2007( 1در پژوهشــی بــه بررســی پتانســیلهای ژئوتوریســتی
چشـماندازهای کارســتی در برزیــل کــه دارای بیشــترین قابلیــت بــرای توســعۀ ژئوتوریســم هســتند ،پرداختنــد

و امکانــات موجــود در ایــن چشــماندازها را بــرای ژئوتوریســم بــا در نظــر گرفتــن عوامــل زمینشناســی،
ژئومورفولوژیکــی ،باستانشناســی و فسیلشناســی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .گــری ،)2009( 2در مقال ـهای
بــا عنــوان «تنــوع زمینشــناختی ،مبنایــی بــرای حفاظــت از زمیــن ،ژئوتوریســم و ژئوپــارک» ضمــن بیــان ایــن
مطلــب کــه تنــوع زمینشناســی در ســالهای اخیــر بــه یــک موضــوع جهانــی تبدیــل شــده اســت ،به اهمیــت آن
بــه عنــوان پایــۀ ژئوتوریســم و نیز ژئوپارک اشــاره میکند .هیجــا )2009( 3نیز ژئوتوریســم مناطق آتشفشــانی و
زمینگرمایــی را مــورد مطالعــه قــرار داد و خطرات بهداشــتی پیشروی گردشــگرها را بررســی کــرد .به مطالعۀ
کامنســکو و دیگــران ،)2011( 4در ارزیابــی جاذبههــای ژئومورفوســایت در درۀ ویســتا نیــز میتــوان اشــاره
نمــود .فاســیالس و همــکاران )2011( 5هــم یــک مــدل کمــی بــرای ارزیابــی ژئومورفوســایتهای ژئوپــارک
ســیلوریتیس یونــان تدویــن کردنــد که بر اســاس  6معیار اصلی اســت .در پایــان نیز ارزشهــای علمی ،حفاظتی
و گردشــگری هــر ژئومورفوســایت را بــه تفکیــک مشــخص و معیــن کردنــد .آنهــا در نتیجهگیری خــود ،مدل
کمــی ارائهشــده را روشــی بــرای ارزیابــی مدیریت ژئوتوریســم و حفاظت از ژئوتوریســم و ژئوپــارک و ابزاری
قــوی بــرای ارزیابــی پتانســیلهای ژئوتوریســتی؛ از قبیل ارزشهــای علمی ،فرهنگی ،آموزشــی و گردشــگری
قلمــداد کردنــد .فیلیــت و ســورپ )2011( 6نیــز بــرای پــارک ملــی پیرنــه فرانســه یــک مــدل ارزیابــی در قالــب
ارزشهــای مدیریتــی و گردشــگری تعریــف کردنــد و  30ژئومورفوســایت را از ایــن منظــر مــورد ارزیابــی
قــرار دادنــد .در نهایــت نیــز پیشــنهاد دادنــد کــه بایــد ســازمانها و نهادهــا در حفاظــت و معرفــی پــارک ملــی،
بیــش از گذشــته تــاش کننــد .احــراری رودی و شــاهرخی خرگــردی ( )1378در پژوهــش خــود بــه بررســی
نقــش اشــکال ژئومورفولــوژی منطقــۀ چابهــار در جــذب گردشــگر پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
منطقــۀ چابهــار ،دارای اشــکال ژئوتوریســتی؛ شــامل :گلفشــان ،غــار تیس ،کوههــای مریخی ،پرتگاه ســاحلی،
تاالبهــا ،تپههــای ماس ـهای ،ســتونهای فرسایشــی و الیهبنــدی اســت کــه در جــذب گردشــگر در منطقــه
بســیار مؤثــر هســتند .عفیفــی و قنبــری ( )1388هــم در پژوهشــی به بررســی جاذبههــای ژئوتوریســتی گنبدهای
نمکــی الرســتان (مطالعــۀ مــوردی :گنبد نمکــی کرموســتج) پرداختند و به این نتیجه رســیدند کــه گنبد نمکی
الرســتان بــه لحــاظ جاذبههــای ژئوتوریســتی ،از قابلیــت باالیــی بــرای جــذب گردشــگران علمــی ،آموزشــی و
1. Lobo & et al
2. Gray
3. Heggie
4. Comanescu & et al
5. Fassoulas & et al
6. Feuilletb & Sourp
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ســایر جهانگــردان برخــوردار اســت .بیاتــی خطیبــی و همــکارن ( ،)1388بر اســاس شــاخصهای بــه کار گرفته
شــده در پژوهــش خــود بــا عنــوان «ژئوتوریســم ،رویکــردی نــو در بهرهگیــری از جاذبههــای ژئومورفولــوژی
(مطالعــۀ مــوردی :غــار کرفتــو در اســتان کردســتان)» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جایــگاه غــار کرفتــو بــرای
توســعۀ توریســم نســبت بــه موقعیتهــای دیگــر ،مناس ـبتر اســت .شــایان و همــکاران ( ،)1390در مقال ـهای
بــا عنــوان «ارزیابــی توانمندیهــای ژئومورفوتوریســتی لندفرمهــا بــر اســاس روش پرالونــگ (مطالعــۀ مــوردی:
شهرســتان داراب)» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در محــدودۀ مــورد مطالعــه ،شــش لندفــرم ژئومورفولوژیکــی
وجــود دارد کــه از میــان آنهــا لندفــرم گنبــد نمکــی داربگــرد بــه علــت ارزش باستانشناســی ،ســابقۀ تاریخــی
و چشـمانداز طبیعــی ،باالتریــن امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داد و بااهمیتتریــن لندفــرم ژئومورفوتوریســتی
منطقــه ارزیابــی شــد« .ارزیابــی توانمندیهــای اکوتوریســتی مکانهــای ژئومورفیکــی حــوزۀ آســیاب خرابــه
در شــمال غــرب ایــران بــه روش پرالونــگ» عنــوان مقال ـهای اســت کــه مختــاری ( )1389در آن بــه بررســی
و مقایســۀ مکانهــای ژئومورفولوژیکــی در قســمتهای مختلــف حــوزۀ مــورد پژوهــش پرداختــه و پــس از
شناســایی و معرفــی چهــار مــکان ژئومورفیــک در محــدودۀ حــوزۀ آبریــز آســیاب خرابــه ،بــه این نتیجه دســت
یافتــه اســت کــه ارزش مکانهــای ژئومورفیکــی منطقــه ،اغلــب بــه دلیــل بــاال بــودن معیــار علمــی آنهاســت.
ملکــی و الماســی ( )1389بــه مطالعــۀ نقــش ژئومورفولــوژی کارســت در گســترش زمینگردشــگری اســتان
کرمانشــاه پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه اســتان کرمانشــاه ،در زمینــۀ ســرمایهگذاری بــرای تعریــف و احــداث
ژئوپــارک و ژئوســایتهای کارســتی از ظرفیــت باالیــی برخــوردار اســت .بهرامــی ( ،)1390در پایاننامــۀ خود
بــا عنــوان «ارزیابــی توانمندیهــای ژئوتوریســتی تاالبهــای پلدختــر بــا روش پرالونــگ» ،ضمــن تحلیل کامل
وضعیــت مــکان مــورد پژوهــش از لحاظ ارزشهــای علمی ،اقتصادی ،زیباشــناختی و فرهنگــی ،توانمندیهای
ژئوتوریســتی ایــن منطقــه را بــا یکدیگــر مرتبــط دانســت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ارزش
علمــی و زیباشناســی مــکان مــورد نظــر نســبت بــه ســایر معیارهــا در رتبههــای اول و دوم قــرار داشــت؛ در
حالــی کــه ارزش اقتصــادی و شــدت بهــرهوری ایــن مــکان ،پایینتریــن امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .محســنی ( ،)1390در پایاننامــۀ خــود بــا عنــوان «ارزیابــی توانمندیهــای ارســباران بــا اســتفاده از روش
پرالونــگ» ،بــه ارزیابــی عیــار گردشــگری و معیارهــای آن پرداختــه اســت؛ ســپس عیــار بهــرهوری ایــن مــکان
را از طریــق تعییــن شــدت بهــرهوری آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت؛ در نهایــت بیــن عیــار گردشــگری
و عیــار بهــرهوری ،مقایسـهای انجــام داده و ظرفیتهــای ژئوتوریســتی منطقــه و بهرهبــرداری از آنهــا را مــورد
بحــث و تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه اهمیــت مکانهــای ژئومورفیک
عمدتـاً بــه دلیــل بــاال بــودن ارزش علمی آنها نســبت بــه ســایر معیارهاســت .مقیمــی و همــکاران ( )1391نیز در
پژوهشــی بــا عنــوان« ،ژئومورفوتوریســم و قابلیتســنجی ژئومورفوســایتهای جــادهای بــا بهرهگیــری از روش
پریــرا (مطالعــۀ مــوردی :آزادراه قــم -کاشــان)» نشــان دادنــد کــه از میــان ســایتهای مــورد بررســی ،باالتریــن
امتیــاز ( )7/82در بخــش ژئومورفولــوژی ،متعلــق به اشــکال چینخــورده ترشــیاری و باالترین امتیــاز ( )7/37در
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بخــش مدیریتــی ،متعلــق بــه ســایت تیغههــا و شــیب واریــزهای متوالــی اســت.
روششناسی
در پژوهــش حاضــر ،نخســت از طریــق مطالعــۀ منابــع کتابخانـهای و اســنادی ،اطالعات مــورد نیاز بــرای تحقیق
گــردآوری شــد؛ ســپس بــا اســتفاده از نقشــۀ توپوگرافــی  ،1:50000موقعیــت و محــدودۀ منطقــۀ مــورد مطالعــه
مشــخص گردیــد .در نهایــت ،پــس از معرفــی ویژگیهــای مــکا ن ژئومورفیک (جــدول شــمارۀ  ،)1با اســتفاده
از مطالعــات کتابخانـهای و میدانــی ،بــه ارزیابــی توانمنــدی مــکان ژئومورفیــک منطقــۀ مــورد مطالعــه پرداختــه
شد .
جدول شمارۀ ( .)1کارت شناسایی مکان ژئومورفیک روستای کلم

شناسه

کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیکی
شاخصها

موقعیت

نام محلی :روستای کلم
موقعیت نسبی 22 :کیلومتری شمال غربی شهر بدره و  120کیلومتری جنوبشرقی شهر ایالم
مختصات جغرافیایی 26 :درجه و  21دقیقۀ عرض شمالی

ژئومورفولو
ژئومورفولوژی
ژی

ارتفاع از سطح دریا 1500 :متر
پدیدهها

چشمانداز زیبای رودخانۀ کلم ،چشمانداز زیبای کوهستانی کبیرکوه ،نزدیکی به تنگۀ زیبای رازیانه ،وجود
باغهای خرم و سرسبز و مزارع ،آب و هوای مساعد و معتدل ،اشکال دامنهای ،اشکال کارستی
از آنجا که منطقۀ مورد مطالعه در زاگرس چینخورده قرار دارد ،مراحل تکاملی خاص آن در سه مرحلۀ ذیل
خالصه شده است:
-

مرحلۀ اولیه یا پالتفرم :این مرحله از اینفراکامبرین تا تریاس میانی طول کشید و در اوایل پرمین زاگرس،
به وسیلۀ رسوبات تبخیری قارهای پوشیده گردید که بعدها رسوبات آهکی مربوط به دریای کمعمق
همراه با شیل و رخسارههای کوالبی تا تریاس میانی در آن بر جای گذاشته شد.

نحوۀ پیدایش

مرحلۀ بزرگ ناودیس (تریاس – میوسن) :در اواخر تریاس ،این قسمت از سایر مناطق ایران جدا شد و به
صورت حوزۀ فرورفتهای (حوزۀ رسوبی زاگرس یا بزرگ ناودیس زاگرس) که دائماً در حال نشست
بوده است ،درآمد و در آن ،رسوبات مزوزوئیک تا نئوژن ،با ضخامت بیش از  10000متر ،روی هم
انباشته شد .هیچ نوع فعالیت ماگماتیسم و دگرگونی ،طی فاز آلپی در این حوزه مشاهده نمیشود.

-

مرحلۀ جدید یا پس از کوهزایی :همزمان با تهنشینی کنگلومرای بختیاری طی میو – پلیوسن ،زاگرس و
به عبارتی ،تمام فالت ایران ،فاز کوهزایی پاسادنین را پشت سر نهاد (اوایل پلئیستوسن)؛ به این ترتیب
کنگلومرای بختیاری و معادل آن ،یعنی هزار دره در البرز جنوبی ،چینخوردگی پیدا کرد (درویشزاد،
.)199 :1382

توصیف شکل،
ساختار
مورفولوژیکی،

-

قسمت عمدۀ سازندهای منطقه ،آهکی است و از مشخصات این سازندها ،پدیدۀ ژئوموفولوزیکی
کارستیک میباشد .انواع اشکال کارستیکی (الپیه حفرهای ،الپیه شیاری ،دولین ،غار) نیز در منطقه به
وفور یافت میشود.
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فرسایش

-

تأثیر فرسایش مکانیکی بر روی سیستم درز و شکاف موجود در سنگ ،مخروط واریزه در پای
ارتفاعات دیده میشود.

-

رودخانه به صورت مئاندر است که در اطراف رودخانۀ اصلی پادگانه آبرفتی مشاهده میشود (مئاندر،
درههای  Vشکل با دامنهای پرشیب ،مخروطه افکنه ،پادگانه آبرفتی).

دینامیک

فرایندهای کارستی ،فرایندهای دامنهای ،فرایندهای رودخانهای ،انحالل ،تخریب مکانیکی
با حرکت کردن صفحۀ عربستان به سوی صفحۀ ایران ،دریای کمعمق موجود بین ایران و عربستان (دریای
زاگرس) که در آن ،رسوبات آهک ،ماسه ،سنگ و رس انباشته میشده است ،دچار چینخوردگی شد .چین-

سن

خوردگی اصلی زاگرس با حرکات میوسن میانی ،شروع و با حرکات پاسادنین در پلیو پلیئستوسن ،تکمیل
گردید و سلسه کوههای زاگرس چینخورده به وجود آمد .پایهگذار ساختار کنونی طاقدیس پیکال ،کوهزایی
آلپی بوده (فاز کوهزایی) است.

وابستگی اصلی

فرایند رودخانهای ،انحالل شیمیایی ،فرایند کارستی ،هوازدگی

وابستگی فرعی

فرایند دامنهای ،تخریب مکانیکی ،حرکات تودهای

حیطۀ مطالعاتی

اشکال دامنهای ،اشکال کارستی ،اشکال رودخانهای ،انحالل شیمیایی ،تخریب مکانیکی

کشاورزی

کشاورزی و باغداری ،دامپروری ،پرورش ماهی و زنبورداری

دسترسی

جادۀ آسفالتهای که ایالم را به بدره؛ سپس به درهشهر متصل کرده است.

جنبههای کاربردی

سطح جذابیت
وضعیت حفاظت
کاربری فعلی
ارتباطات
زیرساختها
برخوردها
وضعیت قانونی

خوب است؛ اما از لحاظ مسائل ژئوتوریسمی ،ژئومورفولوژی و زمینساخت و فرسایشی میتواند مورد توجه
محققان قرار گیرد.
منطقۀ مورد مطالعه جزو مناطق حفاظتشده است.
مسکونی ،تأسیسات و تجهیزات درمانی ،تجاری ،آموزشی ،نظامی ،اداری ،مذهبی ،باغ ،معابر
از طریق مسافرکشهای محلی
آب ،برق ،جادۀ آسفالت ،پوشش ارتباطات ماهوارهای ،دبستان ،مسجد ،تلفن ،خدمات درمانی و آموزشی
چرای دام ،ریزش سنگها
منطقۀ حفاظتنشده
منبع( :مختاری )105 :1394 ،و مطالعات و بررسیهای نگارنده

روش رینارد
در ایــن روش ،کارتهایــی بــرای ارزیابــی توانمنــدی ژئومورفوســایتها وجــود دارد کــه متشــکل از دو
بخــش ارزش علمــی و ارزش افــزوده اســت .هــر کــدام7از ایــن بخشهــا بــه زیرمعیارهــای دیگــری طبقهبنــدی
میشــود کــه طیــف ارزش کمــی هــر کــدام از ایــن زیرمعیارهــا بیــن صفــر تــا  1اســت .در ایــن میــان ،عــدد
صفــر ،کمتریــن ارزش و عــدد  1باالتریــن ارزش را بیــان مـیدارد .مجمــوع زیرمعیارهــا در نهایــت ،کمتــر از
چهــار امتیــاز بــرای مجمــوع ارزشهــای مکمــل و علمــی متناســب بــا معیارهــای موردنظــر دارنــد.
ارزشهــای علمــی :ایــن بخــش از اهــداف ارزیابــی بــر اســاس تعاریــف محــدود در ژئومورفولــوژی ،توســط
گرانــد گــرارد 1در ســال  1999پیشــنهاد شــد .معیارهایــی چــون :تکامــل ،شــاخص بــودن ،نــادر بــودن و
1. Grand Gerard
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ارزشهــای جغرافیایــی دیرینــه از ایــن ارزشهــا هســتند.
ارزشهــای مکمــل :در ایــن بخــش ،چندیــن بخــش از ارزشهــا؛ از جملــه :ابعــاد زیس ـتمحیطی ،زیبایــی
ظاهــری ،فرهنگــی و اقتصــادی مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .ایــن ابعــاد ،ارزشهــای مکمــل در توســعۀ
گردشــگری ژئومورفوســایتها بــه شــمار میرونــد .ایــن بخــش ،بــه درک ارتبــاط بیــن ویژگیهــای

ژئومورفیــک و ابعــاد اقتصــادی ،اکولوژکــی و فرهنگــی ،بــه منظــور عیارســنجی ژئومورفوســایتها میپــردازد
(جــدول شــمارۀ ( )2رینــارد و همــکاران.)2007 ،
جدول شمارۀ ( .)2ارزیابی عیارهای ژئومورفوتوریستی علمی و مکمل بر اساس روش رینارد
(رینارد و همکاران)149 :2007 ،
زیرمعیار

ارزش

توضیحات

در هم تنیدگی

نمرهدهی

وضعیت حفاظت از سایت ،مدد نظدر اسدت.

%25-0

 0/25تا 0/5

 0/5تا 0/75

 0/75تا 1

حفاظددت نامناسددب ،ممکددن اسددت بدده دلیددل

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

عوامل طبیعی (فرسایش) یدا عوامدل انسدانی
باشد.

مشاهدۀ مجدد
علمی

لندفرمهایی که فرایند تشکیل آنها در منطقده،
شاخص باشد.
نادر بودن مکان نمونه (منطقه ،کشور) ،مالک

نادر بودن

تشددخیص اسددتیناییبودن در محدددودۀ مددورد
مطالعه است.

جغرافیای دیرینه
اثرات
اکولوژیکی

اکولوژیکی

اهمیت سایت بدرای تداریخ گذشدتۀ زمدین و
اقلیم
وجود گونههای گیاهی و جدانوری خداص و
کمیاب

مکانهای
حفاظتشده
تعداد نقاط
دیدنی

مضاعف

تباین،
زیبایی

گسترش
عمودی،
ساختار
فضایی

فرهنگی

اهمیت
مذهبی
9
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اهمیت
تاریخی
اهمیت
هنری
اهمیت
زمینتاریخی
اقتصادی

تولیدات
اقتصادی

درآمد مستقیم حاصل از ورود گردشگران؛ به
عنددوان میددال ،قرارگیددری یددک هتددل مدددنظر
نیست.

بحث و بررسی
بررسی مورد مطالعه
هایو منطقۀ
ویژگیبحث
مطالعه
ـهۀازمورد
منطق
شهرســتان بــدره و دهســتان دوســتان اســت ،در  26درجــه و  21دقیقــۀ عــرض
توابــع
هایکـ
ویژگیــم
روســتای کل
شمالی،ایـ22
درجهجنوـ21
است ،در
دهستان
شهرستان
کهـ از
روستای کلم
ـام قــرار گرفتــه
عرضشــهر
ـوبدقیقشۀــرقی
کیلومت26ــری
دوستان120
ـدره و
بدرهشوــهر بـ
غربــی
توابعــما ل
ـری ش
کیلومت
شــمالی22 ،
.
)
1
ۀ
شمار
(شکل
است
گرفته
قرار
ایالم
شهر
شرقی
جنوب
کیلومتری
120
و
بدره
شهر
غربی
شمال
کیلومتری
اســت (شــکل شــمارۀ  .)1ایــن روســتا در میــان کوههــا و ارتفاعــات کبیرکــوه و در یــک درۀ سرســبز واقع شــده
این روستا در میان کوهها و ارتفاعات کبیرکوه و در یک درۀ سرسبز واقع شده است و میانگین
ارتفاعـدهآنازازیــک آتشــکده
ـای مانـ
اســت و میانگیــن ارتفــاع آن از ســطح دریــا 1500 ،متــر اســت .بــا وجــود آثــار برجـ
سطح دریا 1500 ،متر است .با وجود آثار برجای مانده از یک آتشکده و قلعۀ مربوط به دورۀ ساسانیان ،میتوان
و قلعــۀ مربــوط بــه دورۀ ساســانیان ،میتــوان گفــت کــه روســتا قدمــت زیــادی دارد و در گذشــتههای دور نیــز
گفت که روستا قدمت زیادی دارد و در گذشتههای دور نیز ساکنانی داشته است .رودخانه ،علت اصلی
ســاکنانی داشــته اســت .رودخانــه ،علــت اصلــی شــکلگیری روســتا بــه شــمار میرفتــه اســت .جــادهای کــه
شکلگیری روستا به شمار میرفته است .جادهای که ایالم را به بدره و سپس به درهشهر ،متصل میکرده نیز از
ایــام را بــه بــدره و ســپس بــه درهشــهر ،متصــل میکــرده نیــز از عوامــل شــکلگیری روســتا بــوده اســت .ایــن
عوامل شکلگیری روستا بوده است .این جاده که از وسط روستا به طور عمود بر مسیر رودخانه قرار گرفته ،به
ـه .طــور عمــود بــر مســیر رودخانــه قــرار گرفته ،به روســتا شــکل خطــی داده اســت.
جــاده کــه از وســط روســتا بـ
روستا شکل خطی داده است

10

شکل شمارۀ ( .)1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه (نگارنده)

1396ژئورفیکی روستای کلم به روش رینارد
تابستانمکان
قابلیت
ارزیابی
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  54و 55؛ بهار و
با توجه به نظر متخصصان امر و بازیدهای میدانی ،به هر یک از ارزشها و زیرمعیارهای مدنظر در روش
رینارد ،امتیاز داده شد .تجزیه و تحلیل دادهها و جمعبندی منابع و ترکیب آنها به نحوی بود که بتواند به توان یا
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ارزیابی قابلیت مکان ژئورفیکی روستای کلم به روش رینارد
بــا توجــه بــه نظــر متخصصــان امــر و بازیدهــای میدانــی ،بــه هــر یــک از ارزشهــا و زیرمعیارهــای مدنظــر در
روش رینــارد ،امتیــاز داده شــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا و جمعبنــدی منابــع و ترکیــب آنهــا بــه نحــوی بــود
کــه بتوانــد بــه تــوان یــا محدودیــت ژئوتوریســتی واحــد ژئومورفــی÷ک منطقــۀ مــورد نظــر پــی ببــرد .پــس
از مشــخص کــردن ویژگیهــای مــکان ژئومورفیــک واقــع در منطقــه ،مجموعــه عوامــل ارزش مضاعــف بــه
عنــوان مهمتریــن جاذبههــای ژئوریســتی منطقــه بــا مجموع امتیاز  5/3مشــخص شــد (جــدول شــمارۀ  .)3بعضی
از ابعــاد ایــن مــکان ژئومورفیــک از ارزش و جاذبــۀ کمتــری برخــوردار اســت کــه میبایســت ســرمایهگذاری
مناســبی بــرای جــذب گردشــگران بــه آنجــا ،متناســب بــا ویژگیهــای آن منطقــه صــورت گیــرد؛ از طــرف
دیگــر ،رتبــۀ پاییــن ایــن منطقــه از نظــر ارزش علمــی میتوانــد ناشــی از علــل مختلفــی باشــد کــه بــا اســتفاده از
روش رینــارد ،از دو منظــر علمــی و مکمــل ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
جدول شمارۀ ( .)3ارزیابی عیارهای ژئومورفوتوریستی منطقۀ مورد مطالعه
ارزش

علمی

اکولوژیکی
زیبایی
مضاعف
فرهنگی

اقتصادی

زیرمعیار

نمرهدهی

در هم تنیدگی

0/41

مشاهدۀ مجدد

0/75

نادر بودن

0/75

جغرافیای دیرینه

0/66

جمع

2/57

اثرات اکولوژیکی

0/58

مکانهای حفاظتشده

0/41

تعداد نقاط دیدنی

0/91

تباین ،گسترش عمودی ،ساختار فضایی

0/5

اهمیت مذهبی

0/58

اهمیت تاریخی

0/66

اهمیت هنری

0/58

اهمیت زمین تاریخی

0/5

تولیدات اقتصادی

0.58

جمع

5/3

نتیجهگیری
نتیجهگیری
ـود اشــکال ژئومورفولــوژی فــراوان در منطقــۀ کلــم ،ایــن مــکان جهــت بررســی و ارزیابــی
بــا توجــه بــه وجـ
با توجه به وجود اشکال ژئومورفولوژی فراوان در منطقۀ کلم ،این مکان جهت بررسی و ارزیابی انتخاب شد.
انتخــاب شــد .ارزیابــی نهایــی (جــدول شــمارۀ  )3نشــان داد کــه ارزش علمی و مضاعــف به ترتیب بــا امتیازهای
ارزیابی نهایی (جدول شمارۀ  )3نشان داد که ارزش علمی و مضاعف به ترتیب با امتیازهای  2/57و  5/3دارای
 2/57و  5/3دارای بیشــترین و کمتریــن اهمیــت هســتند؛ همچنیــن میانگیــن کل ارزشهــا ( )3/93حاکــی از آن
بیشترین و کمترین اهمیت هستند؛ همچنین میانگین کل ارزشها ( )3/93حاکی از آن است که اهمیت روستای
اســت کــه اهمیــت روســتای کلــم عمدتـاً بــه دلیــل بــاال بــودن ارزش مضاعف آن نســبت به ســایر معیارهاســت.
کلم عمدتاً به دلیل باال بودن ارزش مضاعف آن نسبت به سایر معیارهاست .باال بودن ارزش مضاعف
گردشگری در این منطقه به دلیل باال بودن ویژگیهای اکولوژیکی ،زیبایی،
12

است.
هیجدهم ،صادی
فرهنگی و اقت
اینو تابستان 1396
55؛ بهار
شمارۀ  54و
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بــاال بــودن ارزش مضاعــف گردشــگری در ایــن منطقــه بــه دلیل بــاال بــودن ویژگیهــای اکولوژيکــی ،زیبایی،
فرهنگــی و اقتصــادی اســت .ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه بــاال بــودن جاذبههــای ژئوتوریســتی روســتای کلــم،
میتوانــد دیــدگاه و نگــرش تــازهای نســبت بــه پدیدههــای ژئوتوریســتی در ایــن منطقــه فراهــم کنــد.
پیشنهادها
 .1نقشـههای پایـهای جهــت راهنمایــی و شناســاندن تــوان ژئوتوریســتی مکانهای مســتعد توســعۀ ژئوتوریســم
توســط ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان تهیه شــود.
 .2بــه منظــور حفــظ محیــط زیســت ،ظرفیت مــکان ژئوتوریســتی منطقه توســط یک گــروه کارشناســی تعیین
گردد.
 .3پایــگاه اطالعاتــی دادههــا و اطالعــات مربــوط بــه ژئوتوریســم در شــبکۀ اینترنــت ایجــاد شــود تــا دسترســی
محققــان و گردشــگران بــه اطالعــات مــورد نیــاز ،بــا صــرف کمتریــن هزینــه و وقــت ممکــن گــردد.
 .4یکــی از مهمتریــن برنامههــای میــراث فرهنگی ،معرفی روســتای کلم در ســطح ملی و ایجاد زیرســاختهای
الزم بــرای جــذب ســرمایهگذار و توســعۀ گردشــگری در آنجاســت .پیشــنهاد میشــود برای جذب گردشــگر
از شــیوههای تبلیغاتی مؤثر مانند صدا و ســیما ،مطبوعات ،اینترنت ،پوســتر و بروشــور اســتفاده شــود.
 .5آمادهسازی مراکز توریستی و اصالح راههای دسترسی در برنامهریزیها لحاظ شود.
 .6حداقل کمپینگ و اقامتگاه در جهت ارائۀ خدمات به گردشگران در نظر گرفته شود.
 .7در نهایــت بــا توجــه بــه ضعــف بنیــۀ صنعتــی در اســتان و عــدم وجــود صنایــع مــادر ،توســعۀ گردشــگری،
ارزانتریــن و مؤثرتریــن شــیوۀ حــل مشــکالت بیــکاری در اســتان اســت.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
 احــراری رودی ،محیالدیــن و ژیــا شــاهرخی خرگــردی؛ (« ،)1387زمیــن گردشــگری در چابهــار» ،فصلنامۀ علوم زمین ،ســازمانزمینشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،67صــص .53 -46
 بهرامــی ،زینــب؛ ( ،)1390ارزیابــی توانمندیهــای ژئوتوریســتی تاالبهــای پلدختــر بــا روش پرالونــگ ،پایاننامــۀ کارشناســیارشــد ،دانشــگاه تبریــز.
 بیاتــی خطیبــی ،مریــم ،هیمــن شــهابی و هانــا قــادریزاده (« ،)1388ژئوتوریســم ،رویکــردی نــو در بهرهگیــری از جاذبههــایژئومورفولــوژی (مطالعــۀ مــوردی :غــار کرفتــو در اســتان کردســتان)» ،فضــای جغرافیایــی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــر ،صص
.50 -27
 درویشزاده ،علی؛ ( ،)1382زمینشناسی ایران ،تهران :امیرکبیر. رخشانینســب ،حمیدرضــا و اصغــر ضرابــی؛ (« ،)1388چالشهــا و فرصتهــای توســعۀ اکوتوریســم در ایران» ،فضــای جغرافیایی،ســال نهم ،شــمارۀ  ،8صــص .55-41
 شــایان ،ســیاوش ،محمــد شــریفیکیا و غالمرضــا زارع؛ (« ،)1390ارزیابــی توانمندیهــای ژئومورفوتوریســتی لندفرمهــا بــر اســاسروش پرالونــگ (مطالعــۀ مــوردی :شهرســتان داراب)» ،مجلــۀ مطالعات مناطق خشــک ،دانشــگاه ســبزوار ،شــمارۀ  ،2صــص .91-73
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