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ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایتهای شهرستان
سردشت با مقایسه روشهای کامنسکو و رینارد به منظور توسعه
گردشگری
مجتبی یمانی *  ،انور مرادی  ،2محسن برزکار  ،2موسی عباسی

2

 -2دانشيار گروه جغرافياي طبيعی(ژئومورفولوژي) ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران
 -1دانشجوي کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي ،دانشگاه تهران
پذيرش مقاله2931/7/11 :
تأييد نهايی مقاله2931/22/11 :

چکيده
ژئومورفوتوريسم ازحوزههاي مطالعات علوم زمين و مطالعات گردشگري است؛ که بر شناخت ژئومورفوسايتها
يا چشماندازهاي ويژه ژئومورفولوژي تأکيد دارد .اين حوزه با ترکيب نمودن ميراثهاي فرهنگی ،تاريخی و
اکولوژيکی پتانسيلهاي بااليی را در راستاي برنامهريزي گردشگري پايدار عرضه میکند .ارائه روشهاي
ارزيابی جامع در تحقق توسعه ارزشهاي علمی ،فرهنگی ،اقتصادي و مانند آنها و اهميت آن از آن جنبه
ضروري می نمايد که در کشور ايران به رغم وجود ژئومورفوسايتهاي متنوع در زمينه ارزيابی قابليت اين
چشماندازها و جنبههاي برنامه ريزي آن خالء يک روند پايدار و نظام مند همواره احساس میگردد .شهرستان
سردشت به عنوان نمونه کامل يک منطقه مرطوب که ژئوسايتهاي در خور توجه و بکري را در آن میتوان
ديد میتواند به عنوان يک ناحيه مستعد به منظور توسعه پايدار گردشگري قلمداد گردد .در اين پژوهش سعی
بر آن است که با به برگزيده شوند .تأکيد مدلهاي مورد استفاده بر دو موضوع ماهيت علمی و کاربردهاي
متنوع ژئومورفوسايتها همراه با ارائه زير معيارهاي مختلف از جمله مهمترين نتايج به دست آمده است .در
ادامه کار با ارزيابی مدلهاي مذکور بر روي سايتهاي منتخب براساس پيمايشهاي ميدانی ،سايتهاي آبشار
شلماش ،آبشار رزگه و چشمه تراورتن ساز گراوان بيشترين امتياز را بر طبق مدلهاي به کار رفته با
امتيازهاي متفاوت حائز نمودند که به طبع نشانگر اهميت بيشتر اين سايتها نسبت به بقيه سايتهاست.
واژه های کليدی :ژئومورفوتوريسم ،ژئومورفوسايت ،شهرستان سردشت ،مدل کامنسکو ،مدل رينارد

* -نويسنده مسئول23219237861 :

Email: myamani@ut.ac.ir
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مقدمه
ژئومورفوسايتها مفاهيمی در راستاي پديدههاي ژئومورفولوژيکی ويژهاي هستند که از ارزشهاي خاصی بر
اساس درك و بهرهداري انسان برخوردارند (کامنسکو و دوبره .)1223 ،اين مفاهيم بر تعيين مکانهاي ويژه
گردشگري تأکيد دارد (آي لنسيز .)1223 ،و داراي جايگاه و اهميت ويژهاي در توصيف و درك تاريخ سطح
زمين هستند (نيکوالس و زوروس .)1227 ،بنابراين ژئومورفوسايتها به خودي خود و يا در ترکيب با مواريث
فرهنگی ،مذهبی ،تاريخی و اکولوژيکی ،توانمنديهاي قابل مالحظهاي در شکلگيري گردشگري پايدار و
توسعه آن در يک منطقه عرضه خواهد نمود (کوراتزا و همکاران .)1226 ،ژئومورفوسايتها به صورت لندفرمها
و فرآيندهاي ژئومورفولوژيکی تعريف میشوند که بنابر درك انسان از عوامل تأثيرگذار زمين شناسی ،علمی،
فرهنگی-تاريخی و اجتماعی – اقتصادي دارند (پانيزا )1222 ،قابليتهاي گردشگري مبتنی بر ساختاري
نظاممند است که يک فرد به عنوان توريست نيازمند است ،از تمامی شرايط گردشگري و مفاهيم پايهاي آن
اطالعات جامع داشته باشد( فنل .)1223 ،از آنجا که ارزش ژئومورفوسايتها در نزد مردم عامه و حتی برخی
از علوم ناديده گرفته شده است ،در افزايش قابليتهاي اين چشماندازها نيازمند روشهايی نو مبتنی بر توسعه
ارزشهاي همه جانبه ،اعم از ارزشهاي علمی ،فرهنگی ،اقتصادي و ...هستيم (رينارد )1222 ،به طوري که
برقراري توازن اقتصادي مناطق مختلف ،حفاظت از ميراثهاي طبيعی ،جلوگيري از تخريب محيط  ،ايجاد
فرصتهاي شغلی ،ارتقاي کيفيت چشماندازهاي فرهنگی میتواند از جمله رهآوردهاي مثبت در برنامهريزي
اين نوع گردشگري تلقی شود (نگارش و ديگران( .)2966 ،کامنسکو و همکاران )1222 ،درباره حفاظت و
مطالعه مکانهاي ويژه ژئومورفولوژيک ،ديدگاههاي مختلفی ارائه کردهاند که میتوان آنها را در سه دسته
اصلی طبقهبندي نمود:
 بر پايه پيدايش و شالوده اکوسيستمها به صورت چشم انداز در يک حالتی کلی قابليت طبيعی (ذاتی) محيط زيستتا کنون در استفاده از جاذبه هاي گردشگري ،نگرش اول حاکميت داشته است و پيامد آن ،تخريب قابل توجه
اشکال ژئومورفولوژيک بوده است که عناصري ارزشمند براي محافظت ،تحقيق و مديريت هستند .در ديدگاه
دوم ،اين سايتها در قالب چشماندازهاي فرهنگی تعريف شدهاند که در آن ژئومورفوسايتها در کنار عوامل
فرهنگی ،آموزشی و ...تعريف میشوند .کامنسکو و همکاران( )1222معتقدند نقطه تالقی اين ايدهها در
ديدگاه سومی جمعبندي میشود و اشاره میکند که محيط ،تاريخ ،فلسفه و فرهنگ بايد در مطالعه و ارزيابی
ژئومورفوسايتها دخالت داده شود .با استفاده از اين ديدگاه ،مناطق محافظت شده ،ارزش ميراثی و تاريخی
کسب میکنند .در حال حاضر با توجه به اهميت ديدگاه سوم يعنی از بعد ارزشهاي واقعی محيط طبيعی در
برنامهريزي پايدار ،مطالعات متعددي به منظور ارزيابی کيفيت مواريث ژئومورفولوژيکی و جاذبهها و قابليتهاي
گردشگري آنها صورت گرفته است.
در رابطه با قابليت ژئومورفوسايتها مقاالت و روشهاي بسياري در سطح جهان وجود دارد از جمله مهمترين
آنها میتوان به کار پريرا و همکاران ( )1227اشاره کرد که به بررسی قابليت ژئومورفوسايتهاي گردشکري
در پارك ملی مونتيشنو در کشور پرتغال پرداخته است و نتايج نشان داد که از ميان  221سايت مورد مطالعه
تنها  18ژئومورفوسايت قابليت سرمايهگذاري در زمينه گردشگري را دارا هستند .همچنين رينارد و ديگران
96
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( )1227به ارائه يک روش نو در ارزيابی ژئومورفوسايتها پرداخته است اين روش به ارزيابی ژئومورفوسايتها
در دره بلينو در کشور سوئيس می پردازد و نتيجه حاصل شده اين است که ناحيه کارست ،در دو ناحيه از
ارزش باالي ژئومورفوتوريستی برخوردار است و باالترين امتيازها را کسب کردهاند.
در کشور ايران نيز تحقيقات مختلف و پراکندهاي در بخش هايی از کشور صورت گرفته است از جمله
مقصودي و همکاران ( )2932با هدف مکانيابی ژئومورفوسايتها به شناسايی مناطق مستعد ژئومورفوتوريسم
با استفاده از  AHPدر منطقه مرنجاب پرداختهاند ،و نتايج کار آنان نشان داد در اين منطقه از مجموع
 91222هکتار 91/2 ،هکتار داراي پتانسيل باال 6/9 ،هکتار به نسبت باال ،و  6/2هکتار با قابليت متوسط،
توانمنديهاي ژئومورفوتوريستی برخوردارند .ملکی و الماسی ( )2963به مطالعه نقش ژئومورفولوژي کارست
در گسترش زمين گردشگري استان کرمانشاه پرداختهاند و نتايج نشان میدهد که استان کرمانشاه پتانسيل
بااليی در زمينه سرمايهگذاري براي احداث ژئوسايتهاي کارستی دارد .شايان و همکاران ( )2963نيز در
تحقيقی مشابه در شهرستان داراب در استان فارس به ارزيابی توانمنديهاي ژئومورفوتوريستی لندفرمها
براساس روش پرالونگ ،به طبقهبندي و ارزش گذاري ژئوموفوسايتهاي منطقه مورد مطالعه پرداختند و نتايج
نشان داد که گنبد نمکی دارابگرد با اهميتترين لندفرم ژئومورفوتوريسمی شهرستان داراب است .محسن
عزيزي و همکاران ( )2932به ارزشيابی و قابليتسنجی ژئومورفوسايتهاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از
مدل  Pereiraپرداختهاند و در پايان به اين نتيجه رسيدهاند که از لحاط ارزشهاي ژئومورفولوژيکی ژئوسايت
بيستون و از نظر ارزشهاي مديريتی ژئوسايت طاق بستان داراي بيشترين پتانسيل ،و در کل ژئوسايت کوه
بيستون برترين ژئوسايت جهت جذب و برنامهريزي توريسم و ارتقاء اين صنعت و در نهايت شکوفايی اقتصادي
در منطقه مورد بررسی با توجه به روش به کار گرفته شده است .مختاري ( )2963در پژوهشی به ارزيابی
توانمنديهاي اکوتوريسمی مکانهاي ژئومورفولوژيکی منطقه آسياب خرابه با استفاده از روش پرالونگ

1

پرداختند و نتايج نشان داد که بهره برداري از آبشار آسياب خرابه به عنوان يک لندفرم ژئومورفيکی ،با روش-
هاي غير اکوتوريسمی انجام میشود و خواستار تعريف حوضههاي آبريز و واحدهاي ژئومورفولوژيکی در
چارچوبی از مفاهيم اکوتوريسمی است.
شهرستان سردشت به دليل داشتن جاذبههاي ژئومورفولوژيکی توان مناسبی براي گسترش ژئوتوريسم دارد .بر
اين اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به قابليتهاي اين شهرستان پتانسيل و توانمندي لندفرمهاي اين
شهرستان را شناسايی و با بهره گيري همزمان از دو روش پريرا و کامنسکو و مقايسه آنها اين اهداف را عملی
سازد به اين اميد که نتايج به دست آمده بتواند راهحلهايی را براي ارتقاء هر چه بيشتر توريسم در اين
شهرستان مهيا سازد که طبيعتا در کنار برنامهريزي به منظور توسعه پايدار گردشگري از هدفهاي مهم اين
پژوهش محسوب میگردد.

موقعيت منطقه مورد مطالعه
شهرستان سردشت با وسعتی بالغ بر  2122کيلومتر مربع در جنوب غربی استان آذربايجان غربی واقع شده
است .شهر سردشت در مرکز آن قرار گرفته و در« 12درجه و  16دقيقه طول  98 -درجه و  3دقيقه» عرض
3- pralong

ژئومورفوتوريسم و توان سنجی ژئومورفوسايتهاي شهرستان سردشت ........

72

جغرافياي قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا حدود  2222متر میباشد (شکل .)2منطقه مورد مطالعه از
لحاظ زمينشناسی جزو زون سنندج -سيرجان بوده که متعلق به رشته کوههاي زاگرس میباشد .عبور
رودخانه زاب از شمال تا جنوب شهرستان سردشت شکل خاصی از توپوگرافی را به اين شهرستان داده است
به طوري که ناحيه ميانی به صورت درهاي شمالی-جن وبی کشيده شده و غرب و شرق آن را ارتفاعات محصور
نموده است .ارتفاع اين کوه ها به ويژه در بخش غربی و شمال غربی نسبتاً باال میباشد و ارتفاعات مرز ايران و
عراق را تشکيل میدهند.

شکل :2موقعيت منطقه مورد مطالعه

روش کار
در اين پژوهش پس از مطالعه و شناسايی ويژگیهاي ژئومورفولوژيک سايتها ،با استفاده از مطالعات ميدانی و
کتابخانهاي ،جهت ارزيابی ژئومورفوسايتهاي منطقه مورد مطالعه از دو روش جامع ژئومورفوتوريستی و
مقايسه معيارهاي آنها جهت ارزيابی ژئومورفوسايتهاي منتخب شهرستان سردشت بهره گرفته شده است.
لندفرم هاي آيشار شلماش ،غار توژل ،چشمه تراورتن ساز کانی گراوان ،تنگه گرژال ،مئاندر رودخانه زاب ،آبشار
رزگه ،به عنوان لندفرمها مورد بررسی انتخاب شدند .روشهاي مورد استفاده به شرح زير است:
الف) روش کامنسکو

براي ارزيابی ژئومورفوسايتها اهداف زير را در نظر میگيرد:
 شناسايی ژئومورفوسايتها ،محلی سازي و فهرستبندي آنها ،شناسايی انجام شده بر پايه عکسهاي
هوايی و نقشههاي موجود انجام گرفته است .براي هر ژئومورفوسايتی که شناسايی شده است محلی
سازي روي نقشههاي توپوگرافی نيز انجام گرفته است.
 تهيه يک پايگاه داده در رابطه با ژئومورفوسايتها (وجود پايگاه داده کامل و درست) ،سازماندهی که
سرانجام منجر به اجراي نقشه ژئومورفوسايتها میگردد ،يک نقشه که همچنين يک پايه ژئوتوريستی را
تشکيل میدهد.
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 پايگاه داده بايد شامل خواص مهم ژئومورفوسايتها گردد و به سهولت قابل دسترسی باشد و
اطالعات آن بايد تغيير يافته باشد.
 ارزيابی ژئومورفوسايتها بر حسب هدفها و ضوابط جدول  2است.
جدول :2ضرايب و نمرات پيشنهادي براي ارزيابی ژئومورفوسايتها (کامنسکو.)1222 ،
ارزش زیبایی ظاهری-

ارزش علمی22 -

مدیریت و استفاده22 -

ارزش اقتصادی22 -

 22امتياز

امتياز

امتياز

امتياز

قابليت ديدن 1 -امتياز

بهره پالئوژئوگرافيک-
 9امتياز

ساختار فضايی 1 -امتياز

معرف بودن 1 -امتياز

آسيب پذيري /ريسکهاي تعداد بازديد کننده ساالنه-
 1امتياز
طبيعی 9 -امتياز

ويژگیهاي مذهبی 1 -امتياز

کنتراست رنگ 1 -امتياز

نادر بودن  1 -امتياز

تعدادي از انواع و اشکال
شدت استفاده 1 -امتياز استفاده (جامع توريستی)-
 1امتياز

ويژگیهاي ادبی /شمايل
گرافيکی 1 -امتياز

اختالف سطح 1 -امتياز

درجه حافطت 1 -امتياز
سايت،هاي محافظت شده-
 9امتياز

ارزش فرهنگی 22 -امتياز

قابليت دسترسی  1 -امتياز ويژگیهاي فرهنگی 1 -امتياز
زير ساخت 1 -امتياز

ويژگيهاي تاريخی 1 -امتياز

استفاده از ارزش زيبايی
ظاهري ،فرهنگی و
اقتصادي 9 -امتياز

پتانسيلهاي اقتصادي
(درآمد) 1 -امتياز

جشنوارهها  /مظاهر فرهنگی-
 1امتياز

يکپارچگی 1 -امتياز

قالببندي چشم انداز 1 -ميزان شناخت علمی-
 9امتياز
امتياز

رابطه با سياستهاي
برنامهريزي 9-امتياز

-

ارزش نمادين 1 -امتياز

-

استفاده در مقاصد
آموزشی 9-امتياز

-

-

-

-

ارزش اکولوژيک9-
امتياز

-

-

-

-

تنوع 1 -امتياز

ارزش کلی بر اساس محاسبات زير انجام گرفته است (رابطه :)2
) /222مديريت و بهرهبرداري  +ارزش زيبايی ظاهري  +ارزش اقتصادي +ارزش فرهنگی +ارزش علمی( = ارزش کل

روش کامنسکو براي محاسبات تقسيم بر عدد  222را ضروري در نظر گرفته است تا مقايسه با ساير روشها
انجام گيرد .روش پيشنهادي توسط کامنسکو از روشهاي قبلی بر شمرده میشود ،اما شبيه آنها نيست ،اين
روش سعی میکند ژئومورفوسايتها را در سطح جهانی ارزيابی کند .روشهاي شناخته شده تا به حال بر يک
ارزش يا ارزشهاي ديگري تأکيد میکنند که بستگی به هدف ارزيابی دارد:
 تهيه نقشه ژئومورفوسايتها و نقشه گردشگري (توريست)
 انجام برخی از اقدامات براي حفاظت ژئومورفوسايتها و همچنين براي محبوب جلوه دادن آنها در
فعاليتهاي توريستی (ارتقاي گردشگري).
براي هر يک از معيارهاي ذکر شده در باال يک امتياز بين صفر و ارزش نهايی داده شده به معيار در نظر گرفته
شده است .مقياس بستگی به تغييرات ناحيهاي و نوع شناسی ژئومورفوسايت مورد بحث دارد .مجموع هر معيار
بر حسب فرمول باال محاسبه شده است .در اين روش معيارها ثابت باقی میمانند ،اما تغيير مقياس بستگی به
هدف ارزيابی دارد .بنابراين هدف از ارزيابی اوال ارزش علمی دارد و سپس نتيجهاي که براي متخصص مورد
استفاده قرار میگيرد وزن باالتر دارد .درجه علمی آنها ارزش اکولوژيکی آنها را روشن میکند .اگر هدف
ارزيابی بر اساس فعاليتهاي آموزشی باشد هدفهاي کاربردي وسيعتر خواهد داشت .با تهيه يک نقشه
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ژئوتوريستی ارزش زيبايی شناختی آن مشخص میگردد که به وسيله گردشگرها بيشتر ارزش فرهنگی آن
درك میگردد .در مطالعات اختصاصی انجام گرفته مهمترين طبقهبندي که بايد بر وزن و سهم آن افزوده
گردد کاربرد مديريتی و اقتصادي است.
ب) روش رینارد

در اين روش به منظور شناخت توانمندي ژئومورفوسايتهاي مورد مطالعه ،کارت هايی براي ارزيابی توانمندي
ژئومورفوسايتها وجود دارد که متشکل از دو بخش ارزش علمی و ارزش افزوده است .اين دو بخش هر کدام
به زير معيارهاي ديگري طبقهبندي میشود .طيف ارزش کمی هر کدام از زير معيارها بين صفر تا  2میباشد.
در اين ميان عدد صفر از کمترين ارزش و عدد  2باالترين ارزش را بيان میدارد .مجموع هر کدام از زير
معيارها در نهايت کم تر از  1امتياز براي هرکدام از مجموع دو ارزش علمی و مکمل متناسب با عيارهاي به
دست آمده ارزيابی میشود
ارزش علمی :ارزيابی علمی سايتها در آغاز در سال  2333توسط جرارد پيشنهاد شد .معيارهايی شامل
تکامل ،شاخص بودن ،نادر بودن و ارزشهاي جغرافيايی ديرينه از اين قبيل هستند.
ارزش مکمل :در بخش ارزش هاي مکمل ،چندين بخش از ارزشها شامل ابعاد زيست محيطی ،زيبايی
ظاهري ،فرهنگی و اقتصادي مورد ارزيابی قرار میگيرد .اين ابعاد به عنوان ارزشهاي مکمل در توسعه
گردشگري ژئومورفوسايتها به شمار میروند .اين بخش تالش دارد تا به درك ارتباط بين ويژگیهاي
ژئومورفيک و ابعاد اقتصادي ،اکولوژيکی و فرهنگی به منظور عيارسنجی ژئومورفوسايتها بپردازد (جدول.)1
جدول :1ارزيابی عيارهاي ژئومورفوتوريستی علمی و مکمل براساس روش رينارد
عيارها

عيارهاي علمی

زير معيارها

توضيحات و بخشها

حفاظت

نحوه حفاظت و ميزان دست نخوردگی سايتها تحت تأثير عوامل انسانی يا
طبيعی

شاخص بودن

وجود يک ژئومورفوسايت ويژه نسبت به ساير مکانهاي مشابه در سطح منطقه،
استان و کشور

کميابی

وجود يک پديده استثنائی و منحصر به فرد در سطح يک منطقه

جغرافياي ديرينه

اهميت مکان به دليل تاريخی بودن آن از نظر شرايط اقليمی و ژئومورفولوژيک

اکولوژيکی

الف) تأثير اکولوژيک

زيبايی شناسی

الف) تعداد نقاط و مکانهاي ديدنی ب) ساختار و خصوصيات

عيارهاي مکمل

فرهنگی
اقتصادي

ب) مکانهاي حفاظت شده

الف) ارزشهاي مذهبی ب) ارزشهاي تاريخی ج) ارزشهاي هنري د)
ارزشهاي زمين تاريخی
توجه به توليدات و توانمنديهاي اقتصادي ژئومورفوسايتها

بحث و یافتهها
موقعيت ژئومورفوسایتهای مورد مطالعه

شهرستان سردشت به دليل وجود جاذبههاي ژئومورفولوژيک و مناظر بکر و فوقالعاده و همچنين آداب و
رسوم و ويژگی هاي ناحيه در استان و حتی کشور يک محدوده جغرافيايی استثنائی است .جاذبههاي
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ژئومورفولوژيک از جمله  :آبشار شلماش در فاصله  6کيلومتري سردشت ،آبشار رزگه در منطقه آالن ،تنگه
گرژال در جاده سردشت به پيرانشهر ،چشمه تراورتنسازکانی گراوان در کيلومتر  22جاده مهاباد ،غار
توژل(آسو) در  22کيلومتري سردشت و مئاندرهاي تيپيک و زيباي رودخانه زاب را میتوان نام برد که در
(شکل )1موقعيت آنها مشخص شده و تصاوير مربوط به هرکدام نيز در (شکل ) 9آورده شده است .با اين
وجود بايد گفت که سردشت قابليت تبديل به منطقه نمونه گردشگري را دارد.

شکل :1موقعيت ژئومورفوسايتهاي مورد مطالعه در شهرستان سردشت
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شکل :9الف) آبشار شلماش ،ب) چشمه تراورتن ساز گراوان ،ج) تنگه گرژال ،د) آبشار رزگه ،ش وك)
استاالگتيت واستاالگميت در غار توژل(عکس از خضري ،)2963و.ن) مئاندرهاي رودخانه زاب

ارزیابی ژئومورفوسایتها بر اساس روش کامنسکو
نتايج مطالعات ميدانی و ارزيابی بر اساس روش کامنسکو در شهرستان سردشت در جدول  9آورده شده است
همان گونه که از جدول پيداست تنها ژئومورفوسايتی که از لحاظ امتياز کل و ارزش کل اختالف قابل مالحظه-
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اي با ژئومورفوسايتهاي ديگر دارد آبشار شلماش میباشد .امتياز کل اين ژئومورفوسايت  71است که از
مجموع همه ارزشهاي برشمرده شده براي آن به دست آمده است .ژئومورفوسايت مذکور در همه ارزشها به
جزء ارزش فرهنگی که دومين امتياز را کسب نموده است در باالترين حد قرار گرفته است .به اين ترتيب
توسعه گردشگري در سال هاي آتی بايد در آن با رعايت جوانبی که تأکيد بيشتري بر پايداري دارند صورت
گيرد .در رتبه دوم آبشار رزگه قرار دارد که امتياز  29را استحصال کرده است که در مقايسه با غار سهوالن با
مقياس کمتري در معرض تغييرات حاصل از توسعه گردشگري خواهد بود .امتيازات کسب شده توسط
ژئومورفوسايت هاي چشمه کانی گراوان و غار توژل تقريبا در حد يکسان است اما به طبع از لحاظ امتيازهاي
کسب شده در هر ارزش با هم تفاوت دارند ولی با اندکی اغماض میتوان توانمنديهاي برابر جهت استفاده از
مزاياي گردشگري را براي آنها قائل شد .فراهم آوردن تسهيالت بهرهبرداري از ژئومورفوسايتها چه به شکل
عامه و چه به شکل خاص اساس توسعه گردشگري را تشکيل میدهد .اشکال اساسی که به برخی از کشورها
وارد است عدم وجود برنامهريزي بلندمدت همراه با ديدگاه پايداري است(کامنسکو .)1222 ،در صورت توزيع
نامطلوب و نادرست در زمينه سرمايهگذاري و جذب گردشگري در آينده خطرات ناشی از جريانهاي
گردشگري سايتی را تهديد می کند که ويژگی منحصر به فرد بودن را در خود پرورانده باشد .رونق گردشگري
در هر مکان جغرافيايی در کنار پيامدهاي مثبت و منفی اقتصادي ،اجتماعی اثرات زيست محيطی به همراه
دارد که در صورت ادامه يافتن میتواند خسارتهاي جبران ناپذيري را به بار آورد (عزمی و ديگران.)2932 ،
بنابراين آنچه کامال ضروري مینمايد برنامه ريزي جهت توسعه پايدار گردشگري با استفاده از نظارت و
مديريت صحيح منابع گردشگري است .به منظور کاهش مشکالت آتی در مقوله برنامهريزي الزم است
مطالعات گردشگري کانون اصلی توسعه پايدار قرار گيرد.
جدول :9ارزيابی ارزش ژئومورفوسايتهاي شهرستان سردشت به روش کامنسکو
مديريت و
استفاده

ارزش
اقتصادي

ارزش
فرهنگی

ارزش
زيبايی

ارزش
علمی

12

8

1

21

6

22

6

22

3

21

21

7

22

6

1

22

23

27

22

21

22

6

ارزيابی کل امتياز کل

شماره

نام

رتبه

2

غار توژل

1

./12

1

آبشار رزگه

1

./29

29

9

تنگه گرژال

2

./97

97

6

1

آبشار شلماش

2

./71

71

21

21

2

مئاندر رودخانه
زاب

8

./98

98

1

2

9

8

چشمه کانی
گراوان

9

./12

12

6

7

6

ارزیابی ژئومورفوسایتها بر اساس روش رینارد
نتايج مطالعات ميدانی و ارزيابی بر اساس عيارسنجی علمی و مکمل روش ريناارد در شهرساتان سردشات باه
ترتيب در جدول  1و  2آورده شده است همانگونه که از جاداول پيداسات ژئومورفوساايت آبشاار شالماش باا
امتياااز  1/3و 1/9از مجمااوع حااداکثر امتياااز نهااايی بااراي هرکاادام از عيارهاااي علماای (حااداکثر )1و مکماال
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(حداکثر )1در نهايت باالترين امتياز را از ميان کل سايتها حاائز نماود ايان ساايت در اغلاب عيارسانجیهاا،
باالترين امتياز را در ميان ساير ژئومورفوسايتها در ديگر عيارها کسب نماوده اسات ،باه طاوري کاه در سااير
معيارها با باالترين امتياز به عنوان برترين ژئومورفوسايت از منظر عيارهاي مختلف انتخاب شد .در نتيجاه ايان
گونه ژئومورفوسايتها توانهاي زيادي در جهت جذب گردشگران را از منظر عيارهاي علمی و عيارهاي مکمال
در مقايسه با ساير سايتهاي مورد مطالعه دارا میباشند و میتوانند در صورت اعمال برنامهريزيهااي فضاايی
پايدار در کاهش فقر و ايجاد اشتغال در زمينههاي جذب گردشگر بسيار کارآماد عمال نمايناد .در مرتباه دوم
ژئومورفوسايت چشمه آهکی کانی گراوان در عيارهاي علمی با امتياز  1/9و عياار مکمال باا امتيااز  1/3قارار
گرفته است به اين ترتيب اين سايت نيز میتواند همانند مورد قبل اما با شادت کامتاري در توساعه اقتصاادي
منطقه نقش مهمی ايفا کند .در بخش سوم ساير ژئومورفوسايتها را میتوان قرار داد که باا کساب رتباههااي
کمتر در مراتب بعد قرار میگيرند .از اين رو اين سايتها از بعضی ابعاد از ارزشها و جاذبههاي کمتار در برابار
ژئومورفوسايتهاي فوق برخوردارند که میبايست متناسب با حساسايتهااي بااالي اکوسيساتمهااي منطقاه
سرمايهگذاريهاي مناسبی براي گردشگران و تورهاي آموزشی صورت گيرد .از طرف ديگار پاايين باودن رتباه
اين ژئومورفوسايتها میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در اين روش از دو عياار علمای و مکمال ماورد
ارزيابی قرار گرفتند.
جدول :1عيارسنجی علمی ژئومورفوسايتهاي مورد مطالعه بر اساس روش رينارد
زير معيارها
حفاظت

شاخص
بودن

آبشار شلماش

./2

 ./6

 ./6

چشمه کانی گراوان

 ./1

 ./7

 ./3

 ./9

تنگه گرژال

 ./1

 ./2

 ./1

 ./2

 2/6

آبشار رزگه

 ./9

 ./1

 ./2

 ./1

 2/8

مئاندر رودخانه زاب

 ./1

 ./2

 ./1

 ./1

 2/8

غار توژل

 ./2

 ./1

 ./1

 ./9

 ./3

ژئومورفوسايتها

کميابی

جغرافياي
ديرينه
 ./8

 1/3
 1/9

جمع

جدول :2عيارسنجی مکمل ژئومورفوسايتهاي مورد مطالعه بر اساس روش رينارد
زير معيارها

ژئومورفوسايتها
آبشار شلماش
چشمه آهکی کانی
گراوان
تنگه گرژال

ارزش اکولوژيکی
مکان
تأثيرات
اکولوژيکی حفاظت
شده

ارزش زيبا شناسی
نقاط
ديدنی

ارزش اقتصادي

ارزش فرهنگی

ساختار مذهبی تاريخی هنري زمين
و ادبی تاريخی

جمع

توليدات اقتصادي

2/8

 ./3

 ./2

 ./9

 ./1

 2/8

 ./2

 9/1

 ./2

 ./3

 ./2

 ./1

 ./2

 2/8

 ./9

 1/3

 ./1

 ./1

 ./2

 ./9

 ./1

 ./7

 ./1

 1/9

11
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آبشار رزگه

 ./9

 ./7

 ./1

 ./9

 ./2

 ./1

 ./1

1

مئاندر رودخانه زاب

 ./9

 ./2

 ./2

 ./1

 ./2

 ./2

 ./2

 2/6

غار توژل

 ./1

 ./1

 ./1

 ./9

 ./1

 ./2

 ./2

 2/7

تحليل و مقایسه نتایج حاصل از مدلهای مورد استفاده
بر اساس مقايسه و بررسی مدلهاي مورد مطالعه میتوان گفت نگرش اساسی هر کدام از مدلها در دو بخش
اصلی ماهيتی و کاربردي خالصه میشود .يعنی مدلهاي ژئومورفوتوريستی مورد مطالعه در اين مقاله ،تالش
دارند ماهيت ژئومورفوسايتها را ابتدا شناسايی نموده و در گام بعد کاربردها و نوع بهرهبرداري آنها را مورد
ارزيابی قرار دهند .تنها تفاوتی که ميان اين دو مدل وجود دارد عدم توجه جامع به ابعاد کاربردي
ژئومورفوسايتهاست يعنی همان مقولهاي که در روش کامنسکو بيشتر جلب توجه مینمايد .مطابق با نتايج
به دست آمده از دو روش به کار رفته در جريان پژوهش در روش کامنسکو ژئومورفوسايتی که از لحاظ امتياز
کل و ارزش کل اختالف قابل مالحظهاي با ژئومورفوسايتهاي ديگر دارد آبشار شلماش میباشد که امتياز کل
اين ژئومورفوسايت عدد  71را نشان می دهد در مرتبه بعد آبشار رزگه با امتياز  21قرارگرفته است .در روش
رينارد نيز سايت آبشار شلماش در مرتبه نخست قرار گرفته است که به ترتيب عيارهاي علمی و مکمل  1/3و
9/1را به خود اختصاص داده است .ژئومورفوسايت چشمه کانی گراوان با عيار علمی 9/1و عيار مکمل  1/3در
مرتبه دوم قرار گرفته است .مطابق با شکل  22که امتيازهاي کسب شده معادل با ارزش هاي اقتصادي،
فرهنگی ،زيبايی ،علمی و مديريت و استفاده بر اساس روش کامنسکو در آن به سهولت قابل مشاهده است نيز
کامال مشخص است که سايت آبشار شلماش از اين لحاظ بر ساير سايتها برتري محسوسی دارد و در همه
ارزش ها نسبت به مابقی سايتها بيشترين امتياز را به خود اختصاص داده است .در مرتبه بعد آبشار رزگه قرار
ميگيرد .ساير نتايج را نيز می توان به راحتی از اين شکل استنباط نمود .شکل  22نيز يک نماي کلی از
ارزيابی ژئوسايتها ي منتخب در پژوهش به وسيله روش رينارد بر اساس عيارعلمی به نمايش میگذارد .بر
طبق شکل مربوط به عيار علمی سايتها آبشار شلماش در مرتبه نخست و چشمه تراورتن ساز کانی گراوان در
رتبه بعد قرار گرفته است مروري بر شکل نشان می دهد که باز هم ژئوسايت آبشار سلماس با اختالف
محسوسی بيشترين قابليت را نسبت به سايرين جهت توسعه گردشگري نمايان می سازد .نتايج به دست آمده
بر اساس عيار مکمل نيز که در شکل 21منعکس گرديده است نشانگر قابليت بيشتر آبشار شلماش و چشمه
کانی گراوان بوده و وضعيت ساير سايتها نيز بر اساس اين عيار به آسانی قابل مشاهده است .بر اساس نتايج
نهايی حاصل از دو مدل مورد استفاده عدم تفاوت در معيارهاي انتخابی ژئومورفوسايتها از نظر ماهيت براي
ما روشن خواهد شد اما اصطالحات و ديدگاههايی را ارائه کردهاند که با هم تفاوت دارند .با اين وجود آنچه
نقطه قوت اين دو روش محسوب میگردد مد نظر قرار دادن متغيرهاي متعدد و متفاوت است که به رغم
مشابهت در سنجش عيارهاي ژئومورفوتوريستی جلب توجه مینمايد .با علم به اين موضوع مورد توجه قرار
دادن تمامی متغيرها به منظور برنامهريزي و نيل به توسعه گردشگري ژئومورفوسايتها کامال ضروري است
چرا ک ه رشد ناموزون يکی از متغيرها در آينده میتواند مشکل ساز باشد .در اين راستا ارائه ديدگاهی جامع در
رابطه با برنامهريزي و توسعه گردشگري میتواند مفيد واقع شده و کارگشا باشد.
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نتيجه گيری
از آنجا که گردشگران امروزي در پی جاذبههاي با ماهيت طبيعی هستند که در مقايسه با ساير جاذبهها
منحصر به فرد باشند امروزه ژئوتوريسم بيشتر بازارهاي گردشگري را تحت تأثير قرار داده است .شهرستان
سردشت از مناطق مستعدي است که قابليتهاي فراوانی جهت توسعه گردشگري دارد و داليل آن را میتوان
در شرايط اقليمی و ژئومورفولوژيکی منحصر به فرد آن جستجو کرد .سايتهاي منتخب در اين پژوهش که
مورد ارزيابی قرار گرفتند عبارتند از :آبشار شلماش ،آبشار رزگه ،غار توژل ،چشمه تراورتن ساز گراوان ،تنگه
گرژال و مئاندر رودخانه زاب .نتايج نهايی در شکل 29بر اساس روش کامنسکو منعکس شده است و دو سايت
آبشار شلم اش و رزگه با ميانگين ارزش گردشگري به ترتيب  16و  12درصد در صدر قرار گرفته اند .نتايج
نهايی حاصل از ميانگين ارزش بهرهوري بر طبق روش رينارد حکايت از قابليتهاي بيشتر سايتهاي آبشار
شلماش و چشمه کانی گراوان جهت توسعه گردشگري است که در شکل  21نمايش داده شده است (به
ترتيب حدود  17و  11درصد) .برنامه ريزي جهت توسعه پايدار گردشگري با استفاده از نظارت و مديريت
صحيح منابع گردشگري امري الزم و ضروري است .زمينه اصلی پژوهش حاضر ارزيابی ژئومورفوسايتها جهت
سنجش توانمندي آنها در توسعه گردشگري است اما نکته اساسی اين است که همواره در مطالعات مربوط به
گردشگري بايد توسعه پايدار هسته مرکزي اين مطالعات باشد تا از مشکالت آتی در زمينه برنامهريزي
محيطی که به دليل بهرهبرداري نادرست از اين جاذبهها بروز میکند جلوگيري به عمل آيد .بر طبق نتايج به
دست آمده در مجموع سايت آبشار شلماش باالترين امتيازها را کسب کرد به طوري که از نظر معيارهايی
چون ويژگی هاي ژئومورفولوژيکی ،نحوه دسترسی و به ويژه ميانگين ارزش گردشگري بيشترين قابليت
گردشگري پايدار را داراست .ضرورت شناخت ظرفيتهاي محيطی و ميزان پايداري که موضوعی محوري در
برنامهريزيهاي محيطی است از ساختار روش شناسی و نتايج حاصله قابل برداشت است.
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شکل :29نمودار ميانگين ارزش گردشگري سايتها به روش کامنسکو
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اگر چه اين نکته در مدل هاي ژئومورفوتوريستی اهميت بسزايی دارد اما هر ژئومورفوسايت ظرفيتهاي
محيطی ويژهاي دارد و مطالعات ويژهاي را نيز در رابطه با ساختار خود میطلبد .از اين لحاظ است که تدوين
مدل هاي بومی و متناسب با هر ناحيه کامال ضروري است که بدين منظور بررسی مدلهاي غير بومی و
وارداتی و مقايسه آنها از مراحل اساسی در اين رابطه محسوب میگردد و میتواند کارگشا باشد.
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