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ژئومورفوسايتها ازجمله مفاهیم جديدي هستند كه بر مكانهاي ويژهي گردشگري تأكید دارند و از ارزشهاي
علمی ،اكولوژيكی ،فرهنگی ،زيبايی و اقتصادي بهصورت توأم برخوردار میباشند .دماوند ازجمله مناطقی است
كه داراي جاذبههاي گردشگري منحصربهفردي در سطح كشور است .ازآنجاكه يكی از گامهاي اساسی توسعهي
منطقهي دماوند ،زيرساختهاي گردشگري آن است؛ بنابراين در اين نوشتار تالش شده است با استفاده از روش
رينارد توانمنديهاي گردشگري  16ژئومورفوسايت نمونهي دماوند مورد ارزيابی قرار گیرد .در اين راستا با
بهرهگیري از پیمايش میدانی ،دو معیار اصلی شامل ارزش علمی و مكمل مورد ارزيابی قرار گرفته است .در اين
روش ،ارزش علمی متشكل از عیار حفاظتی ،كمیابی ،شاخص بودن و ارزشهاي جغرافیاي ديرينه و عیار مكمل
شامل ارزشهاي فرهنگی ،تاريخی ،مذهبی ،زمین تاريخی و اقتصادي است .نتايج نشان داد از میان
ژئومورفوسايتهاي موردمطالعه آتشفشان دماوند با امتیاز  3/8و  3/5و چشمه اعال با امتیاز  4و  3/3از مجموع
حداكثر امتیاز نهايی براي هركدام از عیارهاي علمی و مكمل ،در اغلب عیارسنجیها ،باالترين امتیاز را در میان
ساير ژئومورفوسايتها كسب نمودهاند ،كمترين امتیاز نیز مربوط به سايت معادن پوكه با امتیاز  1/8و  2/3كه از
مجموع امتیاز نهايی براي هركدام از عیار عیارهاي علمی و مكمل ،در اغلب عیارسنجیها ،پايینترين امتیاز را در
میان ساير ژئومورفوسايتها كسب نموده است .درنتیجه اين موضوع زمینهساز برنامهريزيهاي دقیقتري از
قابلیتهاي ژئومورفوسايتهاي اين منطقه بهمنظور دستيابی به توسعهي پايدار گردشگري را ارائه میدهد؛ زيرا
اينگونه روشها با ديدگاههاي جامع تمامی ابعاد گردشگري پايدار را متناسب با توانمنديهاي آنها مورد
ارزيابی قرار میدهد.
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در طول دو دههي اخیر تالشهاي متعددي در جهت ارزيابی كیفیت میراث ژئومورفولوژيكی انجام شده
است(رينارد .)146-158 :2007 ،اين امر باعث به وجود آمدن واژهاي تحت عنوان "ژئومورفوسايت" شده
است .ژئومورفوسايت درواقع مخفف كلمهي ژئومورفولوژيكالسايت است .ژئومورفوسايتها چشماندازهاي
ژئومورفولوژيكی هستند كه به علت برداشت صحیح انسان يا سوءاستفاده ،ارزش علمی ،فرهنگی  -تاريخی،
زيبايیشناختی يا اجتماعی-اقتصادي كسب كردهاند(پانیزا .)5 :2001 ،ژئومورفوسايتها میتوانند يک موضوع
(مورد) منفرد يا چشماندازي وسیع باشند كه ممكن است بهبود يافته باشند يا در خطر باشند و يا حتی
بهوسیلهي تأثیرات انسان تخريب شده باشند(رينارد .)181-188 :2005 ،مطالعهي ارزش ژئومورفوسايتها هم
ازنظر آگاهی عمومی و هم ازنظر كارهاي تخصصی بسیار ضعیف است؛ بنابراين بهمنظور رسیدن به اهداف
ارزيابی و حفاظت از ژئومورفوسايتها انجمن بینالمللی ژئومورفولوژيستها ( )IAGاز سال 2005 - 2000
يک گروه كاري با تأكید بر چهار هدف زير تشكیل داد -1 :تعريف ژئومورفوسايتها -2 .روشهاي ارزيابی-3 .
روشهاي نقشهكشی -4 .محافظت از سايت .ازآنجاكه ارزش ژئومورفوسايتها در نزد مردم عامه و حتی برخی
از علوم ناديده گرفته شده است؛ بنابراين در شناخت ارزشها و قابلیتهاي اين چشماندازها نیازمند روشهايی
نو مبتنی بر توسعهي ارزشهاي همهجانبه اعم از علمی ،فرهنگی ،اقتصادي و ...هستیم(رينارد-181 :2005 ،
)188؛ زيرا برقراري توازن اقتصادي میان مناطق مختلف ،حفاظت از میراثهاي طبیعی ،جلوگیري از تخريب
محیط ،ايجاد فرصتهاي شغلی ،ارتقاي كیفیت چشماندازهاي فرهنگی میتواند ازجمله رهآوردهاي مثبت در
برنامهريزي اين نوع گردشگري تلقی شود(نگارش و ديگران .)79 :1388 ،ژئومورفوسايتها مفاهیمی در راستاي
پديدههاي ژئومورفولوژيكی ويژهاي هستند كه از ارزشهاي خاصی بر اساس درك و بهره داري انسان
برخوردارند(كامنسكو .)86 :2010 ،اين مفاهیم بر تعیین مكانهاي ويژهي گردشگري تأكید دارد( Ielenicz,
 )2009: 7و داراي جايگاه و اهمیت ويژهاي در توصیف و درك تاريخ سطح زمین هستند(نیكالس:2007 ،
 .)169در اين زمینه میتوان به ارزش زيستمحیطی و آموزشی نیز اشاره نمود كه البته با توجه به چهارچوب
ارزيابی و اهداف پژوهش محققان متفاوت بوده است(رينارد و همكاران.)1 :2007 ،
در سطح جهانی ،پیرامون ارزيابی ژئومورفوسايتها تحقیقاتی صورت گرفته است كه ازجملهي آنها میتوان
به اين موارد اشاره كرد .برآورد ژئومورفوسايتها در پاركهاي حفاظتشدهي اسپانیا توسط سرانو )2005( 1كه
مشخص كردند اين ژئومورفوسايت داراي ارزش فراوان ژئومورفولوژيكی با چشماندازهاي كمنظیري است كه
عالوه بر جنبههاي گردشگري ،توانايی زيادي در زمینهي آموزشهاي محیطی را داراست.
پرالونگ )2005( 2به ارزيابی پتانسیلهاي ژئوتوريسمی و استفاده از سايتهاي ژئومورفولوژي پرداخت.
براندلینگ )2006( 3به نقش مخاطرات ژئومورفولوژيكی برآسايش گردشگران در منطقهي پیلريل 4ايتالیا
پرداختند.
پرييرا  )2007( 5به ارزيابی ژئومورفوسايت در پارك طبیعی مونتسنو 6در پرتغال پرداختند .در مقالهي
مزبور تعداد  154سايت جهت بررسی انتخاب شدند كه در پايان از بین آنها  26ژئومورفوسايت ،انتخاب شد
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كه داراي قابلیت سرمايهگذاري در بخش گردشگري است .همچنین اين ژئومورفوسايت داراي ارزشهاي
مواريث زمینشناسی ،ژئومورفولوژيكی و چشماندازهاي بكر است.
رينارد و ديگران ( )2007به ارائه يک مدل در ارزيابی ژئومورفوسايت ها در دره بلینو 7در كشور سوئیس
پرداختند و به اين نتیجه رسیدند كه منطقه كارست در دو ناحیه از ارزش باالي ژئوتوريسمی برخوردار است و
باالترين امتیازها را كسب كرده اند.
پرييرا و همكاران ( )2007به ارزيابی ژئومورفوسايت در پارك طبیعی مونتسنهو 8در پرتغال پرداختند .در
مقالهي مزبور  154سايت جهت بررسی انتخاب شدند كه در پايان از بین آنها  26ژئومورفوسايت ،انتخاب شد
كه قابلیت سرمايهگذاري در بخش گردشگري را داشتند و همچنین اين ژئومورفوسايت داراي ارزشهاي
مواريث زمین شناسی ،ژئومورفولوژيكی و چشماندازهاي بكر بودند.
كوراتزا و همكاران )2008( 9به بررسی مديريت ژئومورفوسايت ها جهت آسايش گردشگران در نواحی
كوهستانی پرداختهاند .كومانسكو و همكاران ( )201010به تحلیل ارزش ژئومورفوسايتها در كوهستان بوكگی11
با تحلیل آماري پرداختند و مشخص كردند اين مكان داراي :ارزشهاي علمی ،فرهنگی ،اقتصادي ،اكولوژيكی و
زيبايی شناختی است .كامنسكو و ديگران ( )2011جاذبههاي ژئومورفوسايتهاي دره ويستا را بررسی و
ارزيابی كردند.
در ايران نیز تحقیقاتی صورت گرفته است؛ ازجمله يمانی و همكاران ( )1391به بررسی ژئومورفوتوريسم و
مقايسهي روشهاي ارزيابی ژئومورفوسايتها در توسعهي گردشگري در استان هرمزگان پرداختند .بر اساس
اين مدل از میان سايتهاي چهارگانه؛ سواحل باالآمده باالترين امتیاز و گلفشانها كمترين امتیاز را به دست
آوردند.
شايان و همكاران ( )1391ارزيابی ارزش علمی و افزودهي مكانهاي گردشگري را بر اساس روش رينارد
در تپهي گیان و دشت نهاوند ارزيابی كردند .نتايج پژوهش آنها نشان میدهد كه ارزش تركیبی باالترين
امتیاز را به خود اختصاص داد .نمرهي باالي زير معیارهاي اهمیت جهانی و آموزشی ،كه امتیاز زير معیار
آموزشی  0/91بوده ،باعث شد كه ارزش تركیبی بیشترين امتیاز را كسب نمايد .ارزشافزوده نیز در مرتبهي
بعدي قرار گرفت .همچنین ارزش علمی به دلیل كم بودن امتیاز زير معیارهاي درهم تنیدگی پايینترين سهم
را به خود اختصاص داد .درمجموع میانگین ارزشهاي محاسبهشده  0/68است كه بیانگر توانمندي قابلتوجه
و خوب ژئومورفوسايت موردمطالعه براي جذب و توسعهي گردشگري در منطقه است .فخري و همكاران
( )1391توانمنديهاي گردشگري ژئومورفوسايتهاي سواحل مكران را با استفاده از روش رينارد را ارزيابی
كردند .نتايج نشان داد از میان ژئومورفوسايتهاي موردمطالعه سواحل باالآمدهي جاسک با كسب بیشترين
امتیاز ،باالترين ظرفیت را در مقايسه با ساير سايتها داراست .بر اساس روش رينارد مشخص شد كه اين دره
ازنظر علمی و افزوده داراي ارزش ژئومورفوتوريستی است .شناسايی مكانهاي گردشگري و ارزيابی میزان
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توانمندي گردشگري آنها ،گام نخست در امر توسعهي گردشگري كشور است .ازاينرو با توجه به تنوع
جغرافیايی كشور ايران و تعدد مكانهاي بكر ،ارزيابی و برآورد میزان گردشگري امري ضروري مینمايد؛
بهطوريكه میتوانند نقش زيادي را در پیشرفت اقتصادي و توسعهي فرهنگی كشور ايفا كنند .مقالهي حاضر
تالش دارد با مطالعهي نمونههايی از چشماندازهاي ژئومورفوتوريسمی در كوهستان دماوند با استفاده از روش
 Reynardارزشهاي علمی و مكمل اينجاذبهها را بهمنظور برنامهريزي توسعهي پايدار گردشگري در اين
منطقه و درنهايت برنامهريزي در راستاي توسعهي اين كوهستان مورد ارزيابی قرار دهد.
معرفی منطقهی موردمطالعه
منطقهي موردمطالعه در شرق استان تهران واقع شده است .اين محدوده از شرق به روستاي آينهورزان ،از
غرب به جاجرود ،از جنوب به آبسرد و كیالن و از شمال به جادهي بلده محدود میشود .همچنین اين محدوده
بین طول  51 35 5شرقی و  35 42 37شمالی و طول  53 6 19شرقی و  35 42 7شمالی واقع شده است.
منطقهي دماوند باوجود سیماهاي كارستی بینظیري از قبیل غار رودافشان ،زردكوه و چشمهي فیروزه جز
مهمترين نواحی كارستی محسوب میشود .اين منطقه تمام مراحل چرخه ژئومورفیک كارست را دربر دارد و
پديدههاي كارستی در گوشه و كنار آن ،در ابعاد و اشكال متنوع گسترش يافتهاند .وجود چشمههاي دائمی
بزرگ (چشمهي اعال) و گسترش منابع آب زيرزمینی در اين منطقه قابلتوجه است .اين منطقه ازنظر اقلیمی
جز مناطق سرد و مرطوب محسوب میشود .منطقهي موردنظر تنها به جهت موقعیت جغرافیايی و استراتژيكی
كه داراست ،باعث گرديده تا ساالنه میلیونها مسافر از اين منطقه عبور نمايند .همچنین همجواري با
استانهاي توريستپذير طبیعی همچون مازندران در شمال و سمنان در شرق و همجواري با استان بزرگ
تهران كه داراي پتانسیلهاي مهم خطوط حملونقل و مركز تبادالت گوناگون اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی در
غرب سبب گرديده تا توانمندي بیشماري را براي اين منطقهايجاد نمايد .درواقع اين منطقه ،مسیر كريدوري
شمال به جنوب بوده و لحاظ ويژگیهاي طبیعی نیز داراي ژئومورفوسايتهاي منحصربهفرد است (شكل .)1
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مواد و روشها
دادههاي تحقیق شامل موارد زير است:
الف :منابع دادهي اسنادي شامل :نقشههاي توپوگرافی  1:50000دماوند و زمینشناسی  1:100000دماوند و
مطالعات كتابخانهاي.
ب :منابع سنجشازدور مشتمل بر تصوير ماهوارهي لندست سنجندهي  ETM+سال .2004
ج :دادههاي حاصل از بازديد و پیمايش میدانی.
در روش رينارد قبل از بیان مراحل روش ،الزم است ابتدا پس از پیمايش میدانی و مطالعات كتابخانهاي و
نقشههاي موردنیاز ،مطالعه در گامهاي زير پیگیري شود.
گام اول :بررسی ویژگیهای منطقه
آغاز مطالعهي فرمهاي ژئومورفولوژي در هر منطقه ،توصیف و تشريح انواع آنها و بیان ويژگیهاي شكل
شناسی آنهاست .در اين مرحله از تحقیق ،عالوه بر شناسايی و تفكیک لندفرمهاي ژئومورفولوژيكی
(ژئومورفوسايتها) به بیان ويژگیهاي آنها و ساير ويژگیهاي مؤثر در منطقه ،مانند وضعیت زمینشناسی،
كلیماتولوژي ،ژئومورفولوژي ،هیدرولوژي ،خاك و پوشش گیاهی و  ...نیز موردمطالعه قرار گرفت.
گام دوم :فهرستبرداری از ژئومورفوسایتها
فهرستبرداريها بايد از بسیاري جهات متقاعدكننده و قابلاستفاده باشد و تكنیک كار در اين گام بدين
گونه است كه اقدام به شناسايی و فهرستبرداري از ژئومورفوسايتها گرديد و معیارهاي اصلی جهت فهرست
برداري ژئومورفوسايتها مشخص شد .در فهرستبرداري اولیه تعداد  50ژئومورفوسايت شناسايی و مختصات
جغرافیايی آنها توسط  GPSثبت گرديد .بعد از بررسیهاي اولیه تعداد آنها به  16ژئومورفوسايت كاهش
يافت .دلیل تقلیل يافتن تعداد ژئومورفوسايتها ،عدم وجود معیارهاي اصلی در انتخاب بود.
گام سوم :معرفی مدل رینارد
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در اين روش يک ژئومورفوسايت بر اساس ارزش علمی و افزوده و تركیبی تفسیر میگردد(رينارد2005 ،
 .)80-177:در ارزش علمی شاخصهاي كمیابی ،درهم تنیدگی ،قابلیت مشاهدهي مجدد ،تمامیت و ارزش
جغرافیاي ديرينه مدنظر است .در ارزش علمی ،شاخص جغرافیاي ديرينه به دلیل كمک به تجزيهوتحلیل
شرايط زمین و تاريخ آب و هوايی اهمیت زيادي دارد .زيرمعیار جغرافیاي ديرينه به دلیل گذشتهي زمین و
اقلیم در ارزش علمی از جايگاه ويژهاي برخوردار است .در ارزشافزوده ،شاخصهاي اكولوژيک ،زيبايی،
اقتصادي و فرهنگی با تأكید بر شاخص (زمین -تاريخی) در نظر گرفته میشود(لوگون و همكاران:2003 ،
 .)83-97هدف از محاسبهي ارزشافزوده اين است كه با برجسته كردن شاخصهاي مدنظر ،امكان اتصال بین
ژئومورفولوژي و گردشگري به وجود آيد .در ارزشافزوده ،اهمیت شاخص اكولوژيكی به دلیل وجود تنوع
زيستی زياد و زيرمعیار اكولوژيكی به دلیل توسعهي اكوسیستمی خاص يا حضور گونههاي خاص گیاهی ،از
اهمیت خاصی برخوردار است .در زيرمعیار زيبايی تعداد مناظر و چشماندازها مدنظر است .در زيرمعیار
فرهنگی جنبهي مذهبی و عرفانی بودن ،حائز اهمیت است .همچنین در اين زيرمعیار ،مواريث تاريخی و
باستانشناسی ماقبل و بعد از تاريخ نیز مهم است .در زيرمعیار اقتصادي ،میزان درآمد و سود حاصل از تعداد
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گردشگران مدنظر است .در ارزش تركیبی شاخصهاي جهانی ،آموزشی ،تهديدها و نحوهي مديريت مدنظر
قرار میگیرند .در زيرمعیارهاي ارزش تركیبی بیشتر تأكید بر اقدامات مديريتی مسئوالن و برنامهريزي جهت
توسعهي گردشگري ،ايجاد زيرساختهاي گردشگري ،اقدامات تبلیغاتی مدنظر هستند .از منابع تاريخی،
آماري ،نقشهها و تصاوير منظري كه از منطقهي موردمطالعه در دسترس بوده است ،همراه با يافتههاي بازديد
میدانی و مصاحبه با افراد محلی ،بانک اطالعات اولیه بر طبق مدل رينارد تهیه گرديد.
ارزش علمی :در اين قسمت معیارهايی شامل تكامل ،شاخص بودن ،نادر بودن و ارزشهاي جغرافیايی ديرينه
وجود دارد.
جدول  :1معیارهای مورداستفاده در ارزیابی ارزش علمی
زیرمعیارها

عیارهای علمی مورد ارزیابی

ارزش حفاظت

نحوهي حفاظت و میزان دستنخوردگی سايتها تحت تأثیر عوامل انسانی

شرايط خاص بودن

وجود يک مكان شاخص شامل پديدههاي ژئومورفولوژيكی ويژه نسبت به ساير
مكانهاي مشابه در سطح منطقه ،كشور و استان

ارزش كمیابی

وجود يک پديدهي استثنايی و منحصربهفرد در سطح يک منطقه

ارزش جغرافیاي ديرينه

اهمیت مكان به دلیل تاريخی بودن آن ازنظر شرايط اقلیمی و ژئومورفولوژيكی
(نحوهي شكلگیري آن در دورههاي گذشته)
منبع(Reynard et al, 2007: 152) :

ارزش مکمل
در بخش ارزشهاي مكمل ،چندين بخش از ارزشها شامل ابعاد زيستمحیطی ،زيبايی ظاهري ،فرهنگی و
اقتصادي مورد ارزيابی قرار میگیرد اين ابعاد بهعنوان ارزشهايی مكمل در توسعهي گردشگري
ژئومورفوسايتها به شمار میروند .اين بخش اساساً تالش دارد تا به درك ارتباط بین ويژگیهاي
ژئومورفولوژيک و ديگر ابعاد اقتصادي ،اكولوژيكی و فرهنگی بهمنظور عیارسنجی ژئومورفوسايتها بپردازد.
جدول  :2معیارهای مورداستفاده در ارزیابی ارزش مکمل
زیرمعیارها

عیارهای مکمل مورد ارزیابی

ارزش اكولوژيكی

تأثیرات اكولوژيكی و مكانهاي حفاظتشده

ارزش زيبايیشناسی

مكانهاي ديدنی ساختار و خصوصیات

ارزش فرهنگی

ارزشهاي مذهبی – ارزشهاي تاريخی – ارزشهاي هنري – ارزشهاي زمین تاريخی

ارزش اقتصادي

توجه به توانمنديهاي اقتصادي ژئومورفوسايتها

 -1ارزش اکولوژیکی
در عیارسنجی تأثیرات اكولوژيک ويژه در راستاي توسعهي ژئومورفوسايتها و وجود پديدههاي جانوري و
پوشش گیاهی خاص بیان میشود .ارزش مكان حفاظتشده شامل مكانهايی است به داليل حساسیت و
محافظت بهعنوان مناطق حفاظتشده مورد شناسايی قرار گرفتهاند .بهمنظور محاسبهي ارزش اكولوژيكی
سايتهاي موردمطالعه ،میانگین دو زير معیار مزبور محاسبه میشود:
رابطه ()1

𝑆𝑃𝐸𝐶𝐿+
2

=ECOL
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 -2ارزش زیباییشناسی
در اين بخش ،مكانهاي ديدنی سايتها بهويژه ازنظر قابلیت مشاهده و نحوهي دسترسی آن موردتوجه قرار
میگیرد .همچنین در بخش دوم ساختار و چشماندازهاي منحصربهفرد ژئومورفولوژيک و لیتولوژيک ،مورد
ارزيابی قرار میگیرد .بهاينترتیب تنوع و زيبايی ظاهري ژئومورفوسايتها از امتیاز بیشتري در برابر يكنواختی
آنها برخوردار خواهد بود .محاسبهي ارزش زيبايیشناسی سايتهاي موردمطالعه نیز ،میانگین دو زير معیار
مكانهاي ديدنی و ساختار آنها محاسبه میشود:
رابطه ()2

𝑹𝑻𝑺𝑽𝑷+
𝟐

=AEST

 -3ارزش فرهنگی
اين زيرمعیار مطابق با جدول شمارهي  2از  4بخش اصلی تشكیل شده است:
 ارزشهاي مذهبی عمدتاً در ارتباط با ارزشهاي اساطیري و عرفانی سايتها دارد. ارزش تاريخی شامل درك ارتباط معیارهاي گردشگري و تاريخی است و از اينرو درك وسیع دورههايماقبل تاريخ ،تاريخ باستان و زمان حاضر را در برمیگیرد.
 ارزشهاي هنري سايتها ،میتواند در كتابهاي ادبی و هنري اين موارد موردتوجه قرار گرفته باشد. ارزشهاي زمین تاريخی ،اشاره به تاريخ تحوالت و تكامل تدريجی حیات بر روي زمین دارد.در اين زير معیار بهجاي میانگین بهدستآمده از چهار معیار مورد ارزيابی ،باالترين امتیاز مدنظر قرار
میگیرد.
 -4ارزش اقتصادی
آنچه از منظر ابعاد اقتصادي موردتوجه قرار میگیرد اساساً مربوط به تعداد ورودي گردشگران است؛
بهعبارتديگر در اين عیارسنجی تأكید بر كمیت و كیفیت مشاهدهكنندگان و درآمدهاي واقعی از تولیدات
موجود در ژئومورفوسايتها قابلبررسی است.
بحث و نتایج
 -1معرفی ژئومورفوسایتهای منطقه
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ازآنجاكه در منطقهي موردمطالعه ژئومورفوسايتهاي زيادي وجود دارد و در اينجا امكان تشريح و توضیح
هريک از آنها وجود ندارد ،بنابراين تنها به ژئومورفوسايتها كه از ارزش و اهمیت بیشتري برخوردارند ،اكتفا
نموديم.
قلهي دماوند يک كوه آتشفشانی مطبّق است كه در دوران چهارم زمینشناسی موسوم به دوران هولوسن
تشكیل شده و نسبتاً جوان است .فعالیتهاي آتشفشانی اين كوه در حال حاضر محدود به تصعید گازهاي
گوگردي است .آخرين فعالیتهاي آتشفشانی اين كوه مربوط به  38500سال قبل بوده است .قطر دهانهي
اين آتشفشان در حدود  400متر است كه درياچهاي از يخ آن را پوشانده است .همچنین نشانههايی از وجود
دهانههاي قديمی در پهلوهاي جنوبی و شمالی كوه مالحظه میشود .كمینهي دماي هوا در ارتفاعات دماوند تا
 60درجه زير صفر (در زمستان) و تا يكی -دو درجه زير صفر (در تابستان) پايین میآيد .سرعت توفان در
دماوند گاهی از  150كیلومتر در ساعت میگذرد .سرعت باد در كوهپايهها گاه به هفتاد كیلومتر در ساعت
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میرسد .بیشتر بادها از غرب و شمال غربی میوزند .میانگین بارندگی در ارتفاعات دماوند  1400میلیمتر در
سال است و بارش در ارتفاعات معموالً بهصورت برف است.
آبشار يخی در جبههي جنوبی كوه دماوند آبشاري يخزده وجود دارد كه در جهان منحصربهفرد است.
بلندي آن  7متر و قطر آن  3متر است .يخ آن هیچگاه ذوب نمیشود .در فصل تابستان ،هر روز براثر تابش
آفتاب در حدود ظهر و يک ساعت بعدازظهر ،دماي هوا به باالي صفر میرسد و به دنبال آن آب بسیار كمی
جاري میشود و در حدود  4بعدازظهر ،دماي هوا به زير صفر میرسد و يخ ذوبشده دوباره منجمد میشود و
بهاينترتیب آبشاري يخی پديد میآيد كه همواره يخزده است .در باالي اين آبشار گودالی وجود دارد كه در
تمام طول سال پوشیده از برف است .آبشار يخی كوه دماوند با قرار داشتن در ارتفاع  5100متري ،ازنظر
ارتفاع از سطح دريا مرتفعترين آبشار در خاورمیانه است.
دشت الر در كوهپايهي قلهي دماوند واقع شده كه در تقسیمات كشوري بخش شمالی و شمال شرقی آن
در استان مازندران و بخش جنوبی و جنوب غربی آن در لواسانات شهرستان شمیران استان تهران است .عنوان
دشت الر در سال  54بهعنوان پارك ملی الر تبديل شد .وسعت الر در حدود  73500هكتار است .مختصات
منطقهي حفاظتشدهي الر  35/54عرض شمالی و  51/33طول شرقی است .گونههاي گیاهی و جانوري
مختلفی در اين منطقه از جمله پلنگ ،گرگ ،روباه ،عقاب طاليی ،افعی البرزي  ...و گیاهانی مانند گون و
خرگوشک و آويشن (اوشم) و شنگ ،سیرك (تلم) ،پیازك ،قارچ وحشی ،كاسنی و شیرينبیان نمونههايی از
گیاهان دشت الر و بلنديهاي آن وجود دارد.
منشور بازالتی

آبشاریخی
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چشمهی فیروزه
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دشت الر

شکل  :2برخی از ژئومورفوسایتهای منطقهی دماوند (منبع :نگارندگان)
غار رودافش

 -2ارزیابی نهایی
در اينجا براي ارزيابی ژئومورفوسايتهاي پیشنهادشده ،با توجه به نظرسنجی كارشناسان و بازديدهاي
میدانی نگارندگان به هر يک از ارزشها و زيرمعیارهاي مدنظر در روش رينارد ،نمره و امتیاز داده شد كه در
جداول زير مشاهده مینمايید .در عیارسنجی مكمل امتیازهاي مربوط به ارزشهاي اكولوژيكی ،زيبايی،
اقتصادي و فرهنگی (زمین – تاريخی ،هنري -ادبی ،مذهبی و تاريخی) داده شد و در جدول ( )3محاسبه
گرديد .در اينجا بیشترين امتیاز به آتشفشان دماوند تعلق دارد و كمترين امتیاز به معادن پوكه مربوط
میشود .در شكل ( )3عیارسنجی مكمل ژئوسايتها به نمايش درآمده و امتیاز هر معیار نیز بروي شكل
مشخص است.
جدول  :3عیارسنجی مکمل ژئومورفوسایتهای موردمطالعه
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شکل  :3عیارسنجی مکمل ژئومورفوسایتهای موردمطالعه (منبع :نگارندگان)

همانطور كه در شكل ( )3مشاهده مینمايید ،اغلب ژئومورفوسايتها متأثر از آتشفشان دماوند میباشند و
تراكم ژئومورفوسايتها در اينجا بیشتر ديده میشود .نتايج حاصل از عیارسنجی مكمل ژئومورفوسايتها در
شكل و جدول ( )3بیانگر آن است كه به ترتیب آتشفشان دماوند و سد الر بیشترين امتیاز را در عیارسنجی
مكمل كسب نمودهاند.
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شکل  :4عیارسنجی علمی ژئومورفوسایتهای موردمطالعه (منبع :نگارندگان)

در عیار سنجی علمی چهار معیار كمیابی ،جغرافیاي ديرينه ،حفاظت و شاخص بودن مدنظر است و نتايج
حاصل از عیارسنجی علمی ژئومورفوسايتها در شكل و جدول ( )4بیانگر آن است كه به ترتیب ،چشمهي اعال،
چشمهي فیروزه و آتشفشان دماوند بیشترين امتیاز را در عیارسنجی علمی كسب نمودهاند .چشمهي اعال در
هر چهار معیار باالترين امتیاز را كسب نموده و اين دلیلی بر برتري اين ژئومورفوسايت نسبت به سايرين است.
نتیجهگیری
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جاذبههاي منطقهي دماوند ازجمله مناطق بالقوهاي است به دلیل برخورداري از شرايط اقلیمی و
ژئومورفولوژيكی خاص ،پتانسیلهاي زيادي در جذب گردشگران داشته است با اين حال به نحو شايسته از تمام
پتانسیلهاي گردشگري اين بخش از كشور استفاده نشده است .يكی از نمونههاي با پتانسیل باال جهت جذب
گردشگران به نواحی كوهستانی كشور و پديدههاي حاصل از فرايندهاي ژئومورفولوژيكی است .از طرفی اين
منطقه به دلیل قابلیتهاي متعددي در زمینهي گونههاي زيستی و جانوري ،اشكال سطحی ويژه و شرايط
اقلیمی مساعد در برخی فصول و ...میبايستی بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد .در اين مطالعه تالش شد تا با
بهرهگیري از روش رينارد و بازديدهاي میدانی از منطقه ،قابلیتهاي گردشگري لندفرمها ،مورد ارزيابی قرار
گیرد .مزيت اينگونه روشها اين است كه از میان گزينههاي مختلف ،بهترين گزينه را از ابعاد مختلف
موردبررسی قرار میدهد و نتیجهي نهايی تلفیق چندين معیار ارزشمند در رابطه با بحثهاي برنامهريزي و
توسعهي گردشگري است .از سوي ديگر اين روش سمتوسوي برنامهريزيها بهمنظور تعیین ظرفیت
اكوسیستم و ...تعیین و مشخص میكند .در ارزيابیها مشخص شد كه ارزش ژئومورفوسايتهاي منطقه به
دلیل عیار علمی باالي آنها و جنبههاي آموزشی است و درواقع اين ارزش ،ساير پارامترهاي موردنظر را تحت
تأثیر قرار داده است .پايین بودن عیارهاي بهدستآمده از داليل مختلفی ناشی از آن است كه در حالت كلی
میتوان آن را به عواملی مانند دشواري در دسترسی به سايت ،نبود امكانات اقامتی و تسهیالت ،عدم وجود
سازمانی ويژه در ارتباط با سازماندهی فعالیتهاي گردشگري و ...نسبت داد .مطالعهي حاضر با ارائهي روشی
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جامع در ارزيابی توانهاي ژئومورفوتوريسمی ،سعی دارد تا بتواند اين موضوع را مطرح كند كه اشكال
ژئومورفولوژيكی و زمینشناسی در صورت وجود ديد بهتر ،مثبت و كارشناسانهتر در سطوح مختلف برنامهريزي
میتواند منبع درآمدزايی و اشتغال نیز باشند .در حال حاضر با توجه به اينكه زيرساختهاي گردشگري در
كشور ما هنوز در مراحل آغازين به سر میبرد .از اينرو نمیتوان انتظار داشت كه ژئومورفوسايتهاي
موردمطالعه از امتیاز بااليی برخوردار باشند .از طرف ديگر هركدام از جاذبههاي ژئوتوريستی در كشور نیازمند
برنامهريزيهاي ويژهي خود و نیز نیازمند روششناسی ارزشهاي ژئومورفوتوريستی ويژهي خود است .در اين
مقاله توانمنديهاي گردشگري برخی ژئومورفوسايتهاي منطقهي دماوند مورد ارزيابی قرار گرفتند .نتايج
تحقیق نشان میدهد آتشفشان دماوند با امتیاز3/8و  3/5و چشمه اعال با امتیاز  4و  3/3از مجموع حداكثر
امتیاز نهايی براي هركدام از عیارهاي علمی و مكمل ،در اغلب عیارسنجیها ،باالترين امتیاز را در میان ساير
ژئومورفوسايتها كسب نمودهاند ،بهطوريكه در ساير معیارها با باالترين امتیاز بهعنوان برترين ژئومورفوسايت
از منظر عیارهاي مختلف انتخاب شدند .درنتیجه اين ژئومورفوسايتها توانهاي زيادي در جهت جذب
گردشگران را از منظر عیارهاي علمی و عیارهاي مكمل در مقايسه با ساير سايتهاي موردمطالعه دارا میباشند
و میتوانند در صورت اعمال برنامهريزيهاي فضايی پايدار در كاهش فقر و ايجاد اشتغال در زمینههاي جذب
گردشگر بهويژه براي ساكنان منطقه در زمینههاي جنبههاي آموزشی و...كمک شايانی داشته باشند .كمترين
امتیاز نیز مربوط به سايت معادن پوكه با امتیاز  1/8و  2/3كه از مجموع امتیاز نهايی براي هركدام از عیار
عیارهاي علمی و مكمل ،در اغلب عیارسنجیها ،پايینترين امتیاز را در میان ساير ژئومورفوسايتها كسب
نموده است .درمجموع يافتههاي اين تحقیق در چارچوب روش موردمطالعه نشان میدهد .زيرساختهاي
گردشگري و سرمايهگذاريهاي در حال حاضر از سطح بسیار پايینی برخوردار است .اين موضوع از تحلیلهاي
كمی بهدستآمده و در بازديدهاي میدانی بهوضوح قابلبررسی است .بااينحال اين موضوع نیازمند
سرمايهگذاري و ارزيابیهاي بیشتر براي مناطقی مانند دماوند است كه از فرصتهاي بالقوهي بسیار زيادي
براي توسعهي كشور در سطوح محلی ،منطقهاي و ملی برخوردار است.
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