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مجتبی یمانی  ، استاد ژئومورفولوژی دانشکدهی جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران
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سمانه ریاهی ،کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشکدهی جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران

چکیده
ژئومورفوتوریسم ،از حوزهی مطالعات علوم زمین و مطالعات گردشگری است و شاخهای از
اکوتوریسم محسوب می شود که در آن بیش تر زیبایی های ژئومورفولوژیکی و زمینشناختی،
مورد توجه گردشگر قرار دارد .دره ی الموت از جمله مناطقی است که عالوه بر آثار فرهنگی،
دارای پدیده های طبیعی متنوعی میباشد که هر یک از آن ها ،به تنهایی قادر است
گردشگران بیشماری را به خود جذب کند .در این پژوهش ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای،
نقشههای زمین شناسی و نیز مطالعات میدانی ،تعدادی از لندفرمهای درهی الموت که دارای
جاذبه های ژئوتوریستی بیش تری هستند ،شناسایی شده و توانمندی آنها بر اساس دو مدل
کومانسکو و امریکاظمی مورد ارزیابی قرار گرفته اس ت .نتایج نشان میدهد که تمامی
لندفرمهای مورد مطالعه ،اهمیت منطقهای و برخی نیز اهمیت ملی دارد .هم چنین ویژگی -
های منحصر به فرد زمین باستان شناختی قلعه و صخرهی حسن صباح به آن ارزش بین -
المللی نیز داده است .از سویی ماهیت غالب لندفرمهای مورد مطالعه در ارتباط با زمینههای
محیط زیست و طبیعت گردی است .هم چنین بر اساس روش کومانسکو ،ویژگیهای زیبایی
شناختی ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی لندفرم ها ،مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد که دریاچه ی اوان به دلیل تنوع ژئومورفولوژیکی و جاذبه های زیبای طبیعی ،ارزش
باالی علمی و فرهنگی ،بیش ترین پتانسیل در جهت فعالیت های ژئوتوریسم را داشته و پس
از آن به ترتیب قلعه و صخرهی حسن صباح ،الموت رود ،درهی گرماگلو ،صخرههای اندج و
آبشار گرمارود در رتبههای بعدی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی
-

نویسنده مسئول

Email : myamani@ut.ac.ir
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ژئومورفوتوریسم ،لندفرم های ژئومورفولوژیک ،درهی الموت

مقدمه
گردشگری کشورها داشته است .در این میان ،کشور ایران علیرغم برخوداری از پتانسیلهای بسیار قابل
توجه ،تاکنون نتوانسته است ،آنچنان که باید و شاید بهرهگیری الزم را از این صنعت داشته باشد.از اینرو در
سالهای اخیر شناخت جاذبهها و توانمندیهای ژئوتوریستی همگام با افزایش انگیزهی گردشگران برای بازدید
از مناظر طبیعی ،مورد توجه مسئوالن و مدیران قرار گرفته است(دیوساالر .) 93 :3131 ،ژئوتوریسم یک
مفهوم به نسبت جدید در صنعت گردشگری می باشد که به تازگی به عنوان یک فرم در حال رشداز
گردشگری مطرح شده(تورنر  )153 : 1002،3و ویژگی های یک مکان از جمله ویژگی های محیطی ،فرهنگی،
زیباشناسی و میراثی را مورد بررسی قرار داده است و رفاه ساکنین را توسعه میدهد (بولی  1و همکاران1033،
 .) 529 :در واقع ژئوتوریسم ،نوعی از گردشگری در مناطق طبیعی است که توسط عالقهمندان به زمین -
شناسی و ژئومورفولوژی در مناطق خاص انجام می شود و ژئوسایت ،انگیزهی سفر را برای آنها فراهم کرده است
(موریا  .) 5 : 1030،1اصطالح ژئوسایت از سال  1003توسط پانیزا  4وارد ادبیات علمی شده است(گاوریال  5و
همکاران )1033 ،و در واقع ،منطقهای با اهمی ت علمی و زمین شناسی است که از چند مترمربع تا چندین
کیلومترمربع وسعت دارد و به منظور طبقه بندی عوارض برجسته ،ویژگیهای زمین شناسی(کانیشناسی،
ساختار ،ژئومورفولوژی و فیزیوگرافی) با یک یا چند معیار (کمیابی ،ارزشمندی ،آسیبپذیری ،در معرض خطر
قرار گرفتن) در نظر گرفته می شود(وارتیتی  2و همکاران .) 341 :1003،منشأ تحقیقات گردشگری به تحلیل -
های گردشگری هانس پوستر  9در سال  3313برمیگردد .تمرکز اصلی وی بر روی چشمانداز به عنوان مکانی
برای گردشگری بود و تحلیل های وی بر عملکرد و تقابل بین چشمانداز و انسان انجام گرفت که این امر،
مسئلهی اساسی در جغرافیا می باشد .در مقایسه با آن ،جغرافیای رفتار اوقات فراغت ،بیش تر بر روی مردم و
رفتارهای انسان تمرکز دارد(کریسل .)321 :1004،8
در راستای اهمیت موضوع ژئوتوریسم ،تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است از جمله
هوس  )1009(3در مقالهی خود در کنار تحلیل فراهم سازی شرایط ژئوتوریسم در منطقهی آالمریا اسپانیا ،به
مسئلهی مدیریت گردشگری در چشماندازهای شکنده پرداخته و فراهم سازی زیرساخت ها را به عنوان مفهوم
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گسترده در گردشگری پایدار در مناطق ساحلی دریای مدیترانه معرفی میکند .واسیلجوی  )1033(3ضمن
ارزیابی و معرفی روش های حفاظتی و افزایش تاب آوری رسوبات لسی در منطقهی وجوادینا در شمال صربیا
(یوگوسالوی کنونی) ،از لس های منطقه به عنوان ژئوسایتی که حاوی آرشیو دیرینه محیطی و دیرینه اقلیم
می باشد ،نام برده است .برایسون  1و بووس  ) 1033 (1به عملکرد انسان در محیط ،هم چنین تأثیر زمینشناسی
پرداختهاند .میکادای )1033(4در مقالهی خود از چشمانداز ژئومورفولوژیکی منطقهی آبروزو به عنوان مثال
خوبی از تنوع و پیچیدگی فرآیندها و رخدادهای مورفوژنتیک در ایتالیا نام برده است که این ژئوسایت ،امکان
سفر رویایی در زمانهای دور زمین شناسی را برای دانشمندان و گردشگران فراهم میکند .نوسم  5و همکاران
( ) 1031به اهمیت مدیریت گردشگری در ژئوپارک یوهیلو در تایوان و بیاب ان پیناکلز در استرالیا و تأثیر آن در
ژئوتوریسم پرداختهاند .آزمان  )1031(2به معرفی جزیرهی النکوی واقع در مالزی که یکی از ژئوپارکهای
جهانی یونسکو میباشد ،پرداختهاست .مقصودی و همکاران( )3130منطقهی مرنجاب در جنوب دریاچهی
نمک را جهت بررسی پتانسیلهای ژئومورفوتوریستی ،با استفاده از مدل دلفی  9و تحلیل سلسله مراتبی ،مورد
مطالعه قرار دادند .غازی و قدیری ( )3130با استفاده از برنامه ریزی راهبردی فریمن به ارزیابی تواناییهای
ژئوتوریسمی پارک ملی کویر پرداخته اند .یمانی و همکاران ( ) 3133با استفاده از مدل کومانسکو و رینالد،
توانایی ژئومورفوسایت های شهرستان سردشت را مورد سنجش قرار دادند ،همچنین ( )3133ابعاد متنوعی از
توانمندی های ژئومورفوسایت های استان هرمزگان را با استفاده از روش پریا و پرالونگ را بررسی کردند.
سبک خیز و همکاران ( )3133به تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالونگ پرداختهاند و
با استفاده از همین مدل ،فتوحی و همکاران ( ،)3133توانمندی های ژئومورفوتوریسمی لندفرمهای منطقهی
گردشگری بیستون را بررسی کردند .شایان و همکاران قابلیت ژئومورفوتوریستی لندفرمهای منطقهی داراب
را با استفاده از روش پرالونگ ( )3183و در مقالهای دیگر ،با روش های پرالونگ و امری کاظمی( )3131مورد
ارزیابی و تحلیل قرار دادهاند .نیز توانمندیهای توسعه ی ژئوتوریسم پایدار در مسیر گردشگری کرج –
چالوس تا تونل کندوان را با استفاده از روش کومانسکو ( ) 3131بررسی کردند.
درهی الموت با لندفرمهای بی نظیر خود که شامل رودها ،مناطق کوهستانی وصخره های زیبا ،دریاچه و
آبشار ،غارهای طبیعی و دستکن ،باغات و شالیزارها و آثار فرهنگی از جمله قلعهی تاریخی میباشد ،خود
چشم هر بینندهای را به خود جلب میکند .در این مقاله سعی شده است ضمن شنا سایی اشکال
ژئومورفولوژیکی منطقهی الموت و ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی مرتبط با لندفرم های موجود در منطقه
در شناساندن بیش تر این ژئوسایت ها به گردشگران گامی برداشته شود.
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این دره از شمال به غرب مازندران و رامسر(روستای دوهزار وسه هزار تنکابن) ،از جنوب به کوههای طالقان
وآبیک ،از جنوب غرب به قزوین و از غرب به ابهر وطارم سفلی محدود است .گسترهی درهی الموت غربی –
شرقی است و از پل انبوه در شمال غرب با مرز گیالن به طول جغرافیایی  50. 00درجه وعرض جغرافیایی 40
 12.درجه وارتفاع  3100متر واز شمال شرق به روستای پیچه بن در مرز با مازندران به طول جغرافیایی . 42
به دو منطقهی رودبار الموت (الموت شرقی) و رودبار شهرستان(الموت غربی) تقسیم شده است .رودبار الموت
شامل سه دهستان الموت پائین به مرکزیت معلم کالیه ,با  32روستا و وسعت  811کیلومتر مربع ،باجمعیت
ساکن درحدود  10000نفردرتابستان؛ و رودبار شهرستان نیز ،سه دهستان رودبار شهرستان ،رودبار محمد
زمان خانی و دستجرد را شامل می شود که دارای  304روستا و 3320کیلومتر مربع وسعت و با جمعیتی
حدود  45000نفر است.
رشته کوه های منطقه دارای راستای کلی شمال خاوری  -جنوب باختری می باشد .از نگاه زمین شناسی ،استان
قزوین در فصل مشترک البرز باختری و لبه ی شمالی ایران مرکزی قرار دارد و بلندی های شمال استان از
جمله الموت در حاشیه ی جنوبی البرز قرار گرفته است .سازند روته در قسمت های شمالی محدودهی مورد
مطالعه ،مساحت بسیار کمی را به خود اختصاص دادهاست .سازند روته به طور کلی از آهک خاکستری تا تیره
تشکیل شده و با ضخامت بیش از  100متر ،به دوره ی پرمین میانی تعلق دارد (درویش زاده.)149 :3185 ،
قسمتهای میانی منطقهی مورد مطالعه ،اغلب تحت سیطرهی سازند سرخ باالیی می باشد .این سازند ،شامل
الیه های ضخیم قرمز رنگ گچ و نمکدار است و رسوبات سازند قم را می پوشاند.رسوبات این سازند به دو
بخش زیرین متشکل از نمک ،انیدریت ،الیههای ریگدار ،شیل قیردار و رس نمکدار و بخش فوقانی متشکل
از مارنهای گچدار و ماسهسنگهای قرمز قهوهای حفرهدار ،تقسیم می شود و حد بین این دو بخش به وسیله -
ی یک الیه ی کلیدی از مارن سبزرنگ از هم جدا می شود .این سازند در یک محیط قارهای ،بیابانی و کوالبی و
در شرایط ناآرام و فرونشینی شدید کف حوضه تشکیل شدهاست و سن آن را به دورهی نئوژن تخمین زده -
اند(همان .)114 ،هم چنین ،سازند کرج که با ضخامت کلی  1100متر ،از توفیت های سبز و خاکستر
آتشفشانی ،گدازه های آندزیتی ،داسیتی و میان الیه هایی از آهک ،گچ و مارن تشکیل یافته و بر اساس شواهد
چینه شناسی ،سن آن به ائوسن میانی تخمین زده شده است (همان( )133 ،شکل .)3
پس از مشاهدهی تصاویر ماهوارهای و بازدید میدانی ،با در نظر گرفتن توانمندی لندفرمهای منطقهی مورد
مطالعه در جهت توسعهی ژئومورفوتوریسم ،شش پدیدهی ژئومورفولوژیک الموت رود ،صخره های اندج ،صخره
و قلعهی حسن صباح ،دریاچهی اوان ،دره ی گرماگلو و آبشار گرمارود که گمان بر آن است ،دارای بیش ترین
توانمندی در جهت جذب گردشگر به منطقه هستند ،به عنوان لندفرم های مورد نظر در این پژوهش ،تحت
بررسی قرار گرفتند (اشکال  1و.)1

Downloaded from journals.hsu.ac.ir at 12:22 IRDT on Friday July 20th 2018

 50درجه وعرض جغرافیایی  12. 14درجه و به ارتفاع  1940متر است .درهی الموت در تقسیمات جغرافیایی

دو فص لنامهی ژئومورفولوژی کاربردی ایران  ،سال دوم  ،شماره سوم  ،بهار و تابستان 1393

شکل  : 4نقشهی پراکندگی ژئوسایت های درهی الموت

شکل  : 3لندفرم های مورد مطالعه :الف) الموت رود (ب) دریاچهی اوان (پ) صخره های اندج (ت) قلعه و صخرهی
حسن صباح
(ث) آبشار گرمارود (ج) درهی گرماگلو

روششناسی تحقیق
در ابتدا ،لندفرم های مورد مطالعه از نظر میزان اهمیت و چگونگی تشکیل و ماهیت ،با استفاده از مدل
امری کاظمی ( ) 3185مورد بررسی قرار گرفتند .پدیده های ژئومورفولوژیکی براساس میزان اهمیت در سه
سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی مورد بحث قرار می گیرد ،اگر مشابه آن پدیده ،در سایر نقاط کشور
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وجود داشته باشد ،دارای ارزش منطقهای می باشد و اگر اشکال ژئومورفولوژیکی در سطح کشور دارای
ویژگی های منحصر به فردی باشد ،از ارزش در سطح ملی و چنان چه لندفرم ژئومورفولوژیکی در مقیاس
جهانی دارای ارزشی خاصی باشد ،در سطح بینالمللی قرار می گیرد .هم چنین لندفرم های مورد مطالعه بر
اساس چگونگی تشکیل و ماهیت خود از جمله زمین ساخت ،فرسایش ،زیستمحیطی ،طبیعت گردی و زمین -
به منظور ارزیابی اهمیت گردشگری لندفرم های مذکور از طریق مدل کومانسکو ،پرسشنامههایی طرح و
توسط متخصصین و آشنایان به منطقه تکمیل گردید .ویژگیهای زیبایی شناختی ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و
مدیریتی و زیر معیارهای این عوامل ،از جمله ارزش های مورد استفاده و اشاره شده در روش کومانسکو
( )1031می باشند که طی پرسشنامه ها ،برای هریک از پدیدههای ژئومورفولوژیک مورد مطالعه ،ارزشگذاری و
میانگین ارزش ها محاسبه شد .ارزشدهی به هریک از معیارها و زیرمعیارهای مورد مطالعه بر اساس امتیازات
زیر صورت گرفته است:
 )3ارزش زیبایی شناختی :زیر معیارها :قابلیت مشاهده و دید ( 4امتیاز)  +ساختار فضایی ( 4امتیاز)  +تضاد
رنگها ( 4امتیاز)  +تفاوت سطوح ( 4امتیاز)  +قاب چشمانداز ( 4امتیاز) = مجموع ( 10امتیاز)
 ) 1ارزش علمی :زیر معیارها :جذابیت جغرافیای دیرینه ( 1امتیاز)  +نمایندگی ( 1امتیاز)  +کمیابی ( 1امتیاز)
 +بی نقصی و یکپارچگی ( 1امتیاز)  +درجهی آگاهی علمی ( 1امتیاز)  +کاربری با اهداف آموزشی ( 1امتیاز)
 +ارزشهای بوم شناختی ( 1امتیاز)  +گوناگونی ( 1امتیاز) = مجموع ( 10امتیاز)
 ) 1ارزش فرهنگی :زیر معیارها :ویژگیهای فرهنگی ( 4امتیاز)  +ویژگی های تاریخی ( 4امتیاز)  +ویژگیهای
مذهبی ( 4امتیاز)  +پیکرنگاری و بازنماییهای ادبی ( 1امتیاز)  +همایشها و آشکارسازیهای فرهنگی (1
امتیاز)  +ارزش نمادین ( 4امتیاز) = مجموع ( 10امتیاز)
 ) 4ارزش اقتصادی :زیر معیارها :قابلیت دسترسی ( 4امتیاز)  +زیرساختها ( 4امتیاز)  +تعداد ساالنهی بازدید
کنندگان ( 4امتیاز) +

تعداد انواع و روشهای استفاده (منحصراً توریستی) ( 4امتیاز)  +پتانسیلهای

اقتصادی/درآمدها ( 4امتیاز) = مجموع ( 10امتیاز)
 ) 5ارزش مدیریتی :زیر معیارها :میزان محافظت ( 4امتیاز)  +مکان های حفاظت شده ( 1امتیاز)  +آسیب -
پذیری/خطرهای طبیعی ( 1امتیاز)  +میزان استفاده و کاربری ( 4امتیاز)  +کاربری ارزش های زیبایی ،فرهنگی
و اقتصادی ( 1امتیاز)  +ارتباط با سیاستهای برنامهریزی ( 1امتیاز) = مجموع ( 10امتیاز)
در آخر ،ارزش کلی هر یک از لندفرم های مورد مطالعه از طریق فرمول زیر محاسبه و میانگین امتیازهای آنها
به دست آورده شد.
 ) 2ارزش کل :ارزش زیباییشناختی ( 10امتیاز)  +ارزش علمی ( 10امتیاز)  +ارزش فرهنگی ( 10امتیاز) +
ارزش اقتصادی ( 10امتیاز)  +ارزش مدیریتی ( 10امتیاز) = مجموع ( 300امتیاز)
در بررسی زیبایی شناختی ،تأکید بیش تر بر روی ویژگی های بصری لندفرم ها ،از جمله چشمانداز و تضاد رنگ -
ها میباشد .از بعد علمی شناخت لندفرم ها ،عواملی هم چون کمیابی ،ویژگی های جغرافیای دیرینه و بوم -
شناختی و از منظر فرهنگی ،ویژگی های تاریخی و مذهبی و برگزاری همایش ها و دیگر آثار وابسته به فرهنگ
بومیان مناطق ،مورد توجه است .هم چنین ،قابلیت های دسترسی ،وجود زیرساختها ،پتانسیلهای اقتصادی و
میزان محافظت ،استفاده و کاربری از ارزش های یاد شده ،از جمله عوامل مورد توجه در بررسی لندفرمهای
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مورد مطالعه از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی در این روش می باشد .بدیهی است که میانگین امتیاز بیش تر
برای هر یک از لندفرمها به منزلهی باالتر بودن پتانسیل های آن منطقه در جهت جذب گردشگر و فعالیتهای
ژئومورفوتوریسم و در نتیجه ،گامی در جهت ایجاد زیرساختها و توسعهی پایدار مناطق میباشد.

در ابتدا اهمیت گردشگری لندفرم های مورد مطالعه از نظر میزان اهمیت و چگونگی تشکیل و ماهیت ،با
است فاده از مدل امری کاظمی ( ) 3185مورد بررسی قرار گرفت .طبق این روش ،پدیده های ژئومورفولوژیک از
نظر اهمیت ،در سه گروه منطقهای ،ملی و بینالمللی قرار میگیرد.
از آن جایی که نمونههایی از لندفرم های مورد مطالعه در سایر نقاط کشور نیز وجود دارد ،تمامی این
لندفرمها دارای ارزش منطقهای میباشد .هم چنین ،دریاچهی اوان به دلیل ویژگی های زیبایی شناختی و
وسعت خود ،عالوه بر اهمیت منطقهای ،دارای اهمیت ملی میباشد و قلعه و صخرهی الموت نیز به دالیل
زیبایی شناختی و چهرهی منحصر به فردی که فرسایش بر پیکرهی صخره تحمیل کرده است و به علت
برخورداری از جاذبه های باستانی و ویژگیهای زمینباستان شناسی ،دارای اهمیت ملی و بینالمللی نیز می -
باشد(جدول .)3
هم چنین ،چگونگی تشکیل و ماهیت لندفرم های مذکور ،مورد مطالعه قرار گرفت:
در پیدایش و توسعهی الموت رود ،عوامل زمینساخت و فرسایش ،نقش اساسی داشته است .الموت رود،
جریانی در امتداد به طور تقریبی مداری است و در دره های ساختمانی با منشأ ناودیسی جریان گرفته است و
به دلیل عبور از میان رسوب های تخریبی و تبخیری نئوژن (سازند قرمز زیرین و سازند قرمز باالیی) ،پهن و
عریض شده است(طالقانی .) 335 :3188 ،هم چنین ،وجود زمین های کشاورزی و باغات و مناطق سرسبز
اطراف آن ،بیانگر اهمیت جنبهی طبیعتگردی و زیست محیطی آن است.
در پیدایش دریاچهی اوان ،پدیدهی فرسایش از نوع حرکات تودهای (لغزش) نقش اصلی را داشته است.
پدیدهی لغزش از فر آیندهای رایج در قلمروی البرز می باشد (طالقانی )318 :3188 ،که در دامنههای کوه
خشچال ،باعث ایجاد این دریاچه شده است .از سرریز شدن آب دریاچه ،رود کوچکی تشکیل می شود که آب
آن مورد استفاده کشاورزان روستاهای کوشک و آیین است .در تابستان این دریاچه محل ماهیگیری ،آب تنی و
قایقسو اری و در پاییز ،زیستگاه پرندگان مهاجر مانند قو ،غاز ،مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ
زدن سطح آن قابل اسکی است که این عوامل ،ماهیت زیستمحیطی و طبیعتگردی دریاچهی اوان را بازگو
میکند.
پدیدهی زمین ساخت و خصوصاً فرسایش در شکلگیری صخرهی المو ت دخیل بودهاست .فرسایش باعث شده
است که سمت جنوبی صخره ی حسن صباح به شکل یک عقاب درآید و نامگذاری آن به نام الموت که در زبان
محلی به معنای عقاب می باشد ،به همین دلیل بوده است .هم چنین وجود طبیعت بکر اطراف صخره و قلعه -
های باستانی آن محدوده ،ارزش طبیعتگردی و زمین باستان شناختی به منطقه بخشیده است.
صخره های اندج و دره ی گرماگلو ،هر دو در قلمروی رسوبات تبخیری و تخریبی سازند سرخ فوقانی ایجاد
شده است .در پیدایش صخره های اندج ،گسل خوردگی و فرسایش نقش اصلی را ایفا کرده و هم چنین وجود
رودخانهی اندج در مجاورت آن و زمین های کشاورزی و باغات روستای اندج ،ماهیت طبیعتگردی و زیست -
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ارزیابی پتانسیل های ژئومورفوتوریسمی درّهی. . .

محیطی این صخرهها را بازگو میکند .همچنین درهی گرماگلو به وسیلهی فرسایش رودخانهی گرماگلو
تشکیل شده و وجود این رودخانه و فضای سبز اطراف آن ،باعث ایجاد ارزش های مرتبط با طبیعتگردی در
منطقه شده است .نقش عوامل زمینساخت ،زیستمحیطی و طبیعتگردی در ایجاد و ماهیت لندفرم آبشار
گرمارود محسوس میباشد.
کوههای بلند اواتر ،ازاتر و دینهرود است و از عوامل رونق کشاورزی و سرچشمه اقتصاد گرمارود و مرکزی برای
پرورش ماهی به حساب می آید .شهرک "مصطفی ده" در حال حاضر مرکز پرورش ماهی قزلآال به شمار می
رود و بخشی از گوشت مصرفی مردم را تأمین می کند  .درختان زیبای ارس در مسیر آبشار ،گواه بر ارزش
حفاظتی این منطقه میدهد و تنوع حیات وحش به خوبی محسوس است.
جدول  :1ارزیابی ارزش های لندفرم های ژئومورفولوژیکی مورد مطالعه بر اساس مدل امری کاظمی

روش امری
کاظمی

الموت رود

دریاچه اوان

قلعه و صخره
حسن صباح

صخره های
اندج

آبشار گرمارود

درهی گرماگلو

میزان اهمیت

منطقهای

ملی  /منطقهای

ملی  /منطقهای /

منطقهای

منطقهای

منطقهای

بینالمللی

چگونگی
تشکیل و
ماهیت

زمین ساخت،

فرسایش،

زمین ساخت،

زمین ساخت،

زمین ساخت،

فرسایش،

فرسایش ،زیست
محیطی ،مرتبط

زیست محیطی،
مرتبط با طبی عت

فرسایش،
مرتبط با طبیعت

فرسایش،
مرتبط با طبیعت

زیستمحیطی،
مرتبط با طبی عت -

مرتبط با
طبیعت گردی

با طبیعت گردی

گردی

گردی،

گردی

گردی

زمینباستان -
شناسی

پس از پر کردن پرسشنامهها و میانگینگیری امتیازات معیارهای مورد بررسی ،ارزش ژئومورفوتوریستی هر
یک از لندفرم های مورد مطالعه به دست آمد .بر این اساس ،دریاچه اوان با نمرهی  ،32/13بیش ترین و آبشار
گرمارود با نمرهی  ، 33/83کم ترین امتیاز را به دست آورد (جدول  .) 3زیبایی طبیعی دریاچهی اوان،
برخورداری ویژگی های علمی و جغرافیایی دیرینه ،تنوع اکولوژیکی ،قرارگیری در کنار مناطق روستایی و ایجاد
بعضی از خدمات توسط بومیان روستا نشین ،هم چنین وجود برخی از زیرساخت های رفاهی و تبلیغات به
نسبت مطلوب دربارهی ویژگی های جاذب ژئوتوریستی این منطقه ،باعث شده است که دریاچهی اوان ،باالترین
ارزش ژئوتوریستی را در بین ژئوسایت های مورد مطالعه ،بهدست آورد .اگرچه آبشار گرمارود از نظر ویژگیهای
زیبایی شناختی ،امتیاز به نسبت باالیی را به دست آورده است ولی فقدان مدیریت کارآمد و عدم وجود
زیرساخت های توریستی  ،کاهش جذب گردشگر و در نتیجه ،ضعف اقتصادی باعث شده است تا این پدیدهی
ژئومورفولوژیک ،کم ترین امتیاز را در این رتبهبندی به خود اختصا ص دهد .قلعه و صخرهی حسن صباح با
نمرهی  ،35/45در رتبهی دوم قرار گرفته است و الموت رود ،درهی گرماگلو و صخره های اندج به ترتیب با
نمرات  31/14 ،31/43و  31/49در رتبه های بعدی قرار گرفتهاست (جدول .)1
جدول  :4ارزیابی ارزش های لندفرم های ژئومورفولوژیکی مور د مطالعه بر اساس روش کومانسکو
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آبشار گرمارود در منتهی الیه جنوب شرقی منطقه و در اثر گسلخوردهگی ایجاد شده است .منشأ این آبشار،
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لندفرم ژئومورفولوژیکی الموت رود
ارزش
زیبایی شناختی

دریاچه
اوان

قلعه و صخره
حسن صباح

صخره های
اندج
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آبشار
گرمارود

درهی
گرماگلو

علمی

35 /8

32/31

30 /13

32/11

33 /5

35 /89

فرهنگی
اقتصادی

31 /1
31 /41

3 9 /5
34 /14

20
32/5

30 /3
33 /03

31 /04
3 /81

31 /08
31 /54

مدیریتی

31 /8

35 /1

35 /44

30 /31

30 /39

30 /3

ارزش کل
میانگین

29 /44
31 /43

83 /49
32/13

99 /15
35 /45

21 /11
31 /49

53 /13
33 /83

22/23
31 /14

باالترین ارزش زیبایی شناختی را دریاچهی اوان با نمرهی  38/1به خود اختصاص داده است .دریاچه اوان
بزرگ ترین و زیباترین دریاچه در استان قزوین است که به فاصله  95کیلومتری شهر قزوین در جاده قزوین -
معلم کالیه قرار گرفته است .این دریاچه با مساحتی کم تر از  2هکتار ،دارای آب شیرین است .حداکثر طول
آن  115متر و عرض آن  195متر و عمق آن از  3تا  10متر در نوسان است .آب دریاچه از طریق چشمههای
کف دریاچه و نزوالت آسمانی تأمین می شود و جوشش دائمی آن باعث صافی و زاللی آب دریاچه شده است.
پس از دریاچهی اوان ،آبشار گرمارود در رتبهی دوم ،باالترین ارزش زیبایی شناختی قرار دارد .آبشار زیبای
گرمارود با ارتفاعی حدود نود متر ،یکی از جلوه های منحصربه فرد این منطقه است .بخشی از این آبشار که به
آن آبشار زنگالن نیز می گویند ،پلهگونه است و خود آبشارهای دیگری را تشکیل میدهد .این آبشار از فاصله -
ی دور دیده می شود و دو صخره سخت و بزرگ اطراف آن را اح اطه کرده است .زیبایی این آبشار در فصل
زمستان دوچندان می شود و ستونی بلند از یخ بر روی صخرههای آن جلوهگری میکند .گرمارود دارای
چشمه های آب معدنی معروفی نیز میباشد که آب معدنی پشت آسیاب ،آب معدنی دینه رود و آب معدنی
اواتر از آن جملهی آنها میباشد .قلعه و صخرهی حسن صباح ،صخرههای اندج ،درهی گرماگلو و الموت رود
به ترتیب رتبه های بعدی باالترین میزان ارزش زیبایی شناختی را دارد  .صخره های اندج ،بیش ترین ارزش
علمی را با نمرهی  32/11به خود اختصاص داده است .یکی از زیباترین و سرسبزترین درههای منطقهی
الموت ،دره ی اندج رود است واز ارتفاعات کوه خرم ور شروع و به روستای شهرک ختم می شود .این منطقه
به لحاظ قابلیت های زیست محیطی ،وجودغارهای طبیعی و نوع بافت کوه های آن ،همیشه برای سکونت انسان
مناسب بوده است .نام این دره و رود آن ،برگرفته از عنوان روستایی بزرگ به همی ن نام در انتهای دره است.
دراین دره و صخرههای عظیم آن که چشم هر بینندهای را خیره میکند به وضوح می توان دانش زمین را
مشاهده کرد .هم چنین سطح صاف و دیوار مانند ،قابیلت های منطقه را برای فعالیتهای صخره نوردی نشان
میدهد که خود می تواند باعث رونق و جذب توریسم ورزشی گردد .هرچند این صخره ها از نظر علمی ارزش
باالیی دارد ولی عدم وجود زیرساخت ها و امکانات رفاهی جهت فعالیت های توریستی و فقدان تبلیغات و
ناشناخته ماندن این منطقه ،باعث شده است تا از نظر میانگین امتیازات ،در رتبهی پنجم قرار گیرد .پس از
این صخرهها ،دریاچهی اوان و درهی گرماگلو در رتبهی دوم و سوم ارزش علمی قرار گرفتهاند .دره گرماگلو در
مسیر دسترسی به قلعه ی الموت قرار گرفته است و پل فلزی از روی آن عبور میکند .این دره در ارتفاع
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 3990متری از سطح دریا واقع و جهتی شمال شرقی  -جنوب غربی دارد و از دو بخش با عرض بسیار کم و
بخشی با عرض وسیع در وسط این دو بخش تشکیل شده است .طول دره در حدود  200متر است .در کف
دره رودخانهای جاری است که به صورت فصلی از کوه های هودکان و شاتان سرچشمه میگیرد .دسترسی به
درون دره از طریق پاییندست روستای گازرخان و از طریق مسیر رودخانه امکانپذیر است .پس از این سه
علمی قرار گرفتهاست .از نظر فرهنگی و اقتصادی ،باالترین امتیاز را قلعه و صخرهی حسن صباح ،به ترتیب با
نمرههای  10و  32/5به خود اختصاص داده است .دژ الموت در شمال شرقی گازرخان و بر فراز صخرهای به
ارتفاع  1321متر از سطح دریا که بلندی صخره از زمین های پیرامون خود  100متر و گستردهی دژ 10000
مترمربع می باشد قرار دارد .این کوه از نرمه گردن (میانه نرمهالت و گرمارود) شروع شده و به طرف مغرب
ادامه پیدا کرده است .پیرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال
شرقی است که کوه هودکان با فاصلهای به نسبت زیاد بر آن مشرف است .ویژگی های خاص فرهنگی و مذهبی
این قلعه که ریشه در تاریخچهی آن دارد ،باعث شده است که این منطقه اثری نمادین در باور مردم بومی،
پیدا کند .پس از قلعه و صخرهی الموت ،از نظر فرهنگی ،دریاچهی اوان ،درهی گرماگلو ،الموت رود ،آبشار
گرمارود و صخره های اندج و از نظر اقتصادی نیز ،دریاچهی اوان ،الموت رود ،درهی گرماگلو ،صخرههای اندج و
آبشار گرمارود ،به ترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند .باالترین ارزش مدیریتی را قلعه و صخرهی حسن
صباح با نمرهی  35/44و پس از آن ،با اختالف کمی ،دریاچهی اوان با نمرهی  35/1به خود اختصاص دادهاند.
زیبایی های طبیعی و تاریخی و فرهنگی این مناطق و تبلیغات به نسبت زیادی که دربارهی ارزش توریستی و
ژئومورفوتوریستی این مناطق صورت گرفته است ،باعث شده است که ساالنه ،تعداد زیادی گردشگر جذب این
مناطق شده و همین امر ،منجر به ایجاد زیرساخت ها و افزایش محافظت از این مناطق گشته است .به همین
دلیل ،از نظر مدیریتی و در نتیجه ،از نظر اقتصادی ،این دو منطقه باالترین ارزش ها را به خود اختصاص داده -
است و الموت رود ،آبشار گرمارود ،صخرههای اندج و درهی گرماگلو در درههای بعدی قرار گرفتهاست (شکل
.)4

شکل  : 4نمودار مقایسهای امتیازات هر یک از ارزش های لندفرم های مورد مطالعه
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نتیجه گیری
دره ی الموت از جمله مناطقی است که عالوه بر جاذبه های تاریخی و فرهنگی ،دارای عارضههای
ژئومورفولوژیک منحصر به فردی است و الموت رود ،دریاچهی اوان ،قلعه و صخرهی حسن صباح ،صخرههای
اندج ،آبشار گرمارود و درهی گرماگلو از جملهی ای ن لندفرمها می باشد که در این پژوهش ،مورد بررسی قرار
گرفت و بر این اساس ،تمامی لندفرمها دارای ارزش منطقهای میباشد و دریاچهی اوان به دلیل وسعت و
ارزش زیبایی شناختی ،دارای ارزش ملی و قلعه و صخره ی حسن صباح به دالیل زیبایی شناختی و چهرهی
منحصر به فردی که فرسایش بر پیکره ی صخره تحمیل کرده است و به علت برخورداری از جاذبههای
باستانی ،دارای اهمیت ملی و بینالمللی نیز میباشد .هم چنین ،لندفرمهای مورد مطالعه از نظر نحوهی
تشکیل ،اغلب زمین ساختی و فرسایشی هستند و دارای ماهیت زیستمحیطی و طبیعتگردی میباشد .روش
کومانسکو در جهت ارزیابی ارزش ژئومورفوتوریستی این لندفرم ها مورد استفاده قرار گرفت و ویژگیهای
زیبایی شناختی ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی هر یک از این لندفرم ها ،مورد توجه و از طریق پر کردن
پرسشنامه ،نمره دهی شد .نتیجه نشان داد که دریاچهی اوان با میانگین امتیاز  32/ 13دارای بیشترین
پتانسیل در جهت فعالیت های ژئومورفوتوریستی در دره ی الموت است که تنوع ژئومورفولوژیکی و وجود
دریاچهای زیبا و همچنین کوهخش چال (اوان) و آبشارهای متعدد در نزدیکی این دریاچه ،برخورداری ویژگی -
های علمی و جغرافیایی دیرینه ،تنوع اکولوژیکی ،قرار گیری در کنار مناطق روستایی و ایجاد بعضی از خدمات
توسط بومیان روستانشین ،هم چنین وجود برخی از زیرساخت های رفاهی و تبلیغات به نسبت مطلوب دربارهی
ویژگی های جاذب ژئوتوریستی ،از جمله عوامل موثر در این امر میباشد .پس از دریاچهی اوان ،قلعه و صخره -
ی حسن صباح ،الموت رود ،درهی گرماگلو ،صخره های اندج و آبشار گرمارود به ترتیب با میانگین امتیازهای
 31/49 ،31/14 ،31/43 ،35/45و  33/83در رتبههای بعدی قرار گرفت .هم چنین دریاچهی اوان با امتیاز
 ،38/1دارای بیش ترین ارزش زیبایی شناختی ،صخره های اندج با امتیاز  33/11دارای بیش ترین ارزش علمی،
قلعه و صخرهی حسن صباح با امتیازات  10و  32/5و  ،35/44به ترتیب دارای بیش ترین ارزشهای فرهنگی،
اقتصادی و مدیریتی میباشد.
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