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*امیرصفاری ،1سعید رحیمیهرآبادی ،2مجتبی هدائیآرانی ،3مهدی احمدی

1دانشيار ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمي2 ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محيط ،دانشگاه خوارزمي3 ،دانشجوی دکتری
ژئومورفولوژی و مدیریت محيط ،دانشگاه تبریز4 ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محيط ،دانشگاه خوارزمي
تاریخ دریافت 92/9/3 :؛ تاریخ پذیرش93/8/21 :

چكیده
ژئومورفوتوریسم ،یکي از دریچههای نوین حوزهی مطالعات علوم زمين و گردشگری است که بر
شناخت ژئومورفوسایتها ،توسعه گردشگری ژئومورفولوژی و حفاظت ميراث ژئومورفيک استوار است و
رویکردی مسئوالنه ،حفاظتي و علمي دربارهی عوارض و پدیدههای جذاب زمينشناسي و ژئومورفولوژی
است که در پي توسعه زمين گردشگری برای توسعهی اقتصادی و اجتماعي جامعه بومي است .از آنجا
که در ایران بهرغم وجود ژئومورفوسایتهای متنوع بهویژه در مناطق کارستيک ،در زمينه ارزیابي این
چشماندازها از منظر پایداری و توانمندسازی گردشگری و در مجموع مدیریت گردشگری ،مطالعات
سازمانیافتهای صورت نميگيرد ،بنابراین ارائه روشهای ارزیابي جامع در تحقق توسعهی ارزشهای
علمي ،فرهنگي ،اقتصادی و مانند آن در این راستا ضروری به نظر ميرسد« .غارچال نخجير» از جمله
غارهای زنده و منحصر به فردی است که امروزه به رغم حضور خيل عظيم گردشگران برای بازدید از
جاذبههای آن ،ضرورت مطالعات همه جانبه را برای گردشگری پایدار ،بيش از پيش نمایان ساخته است.
این نوشتار تالش دارد با رویکرد آسيبشناختي ،توانمندی این ژئومورفوسایت را از منظر پایداری و
مدیریت آن ،با استفاده از رویکرد مقایسهای دو مدل ژئومورفوتوریستي «پرییرا» و «رینارد» و
مقایسهی کارکردی آنها و نيز پيمایشهای ميداني مورد بررسي قرار دهد .نتایج بر اساس ارزیابيهای
چندجانبه در راستای مدلهای تعریف شده نشان داد که در حال حاضر تناسب چنداني ميان عيارهای
بهرهوری ،علمي و آموزشي در برابر عيارهای حفاظتي وجود ندارد و اصول ژئومورفوتوریسم در این
منطقه بهطور ناهمگون در این سایت ایجاد شده است .از سوی دیگر در این مقاله به مقایسهی مدلهای
مورد استفاده برای شناخت همهجانبه پایداری این منطقه پرداخته شد که ضرورت تدوین مدل بومي با
تأکيد بر اصول پایداری و مدیریت ژئومورفوسایتها را بيش از پيش بيان نموده است.
3
واژگان کلیدي :ئومورفوتوریسم ،ژئومورفوسایت ،پایداری محيط ،مناطق کارستيک ،غارچال نخجير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نويسنده مسئولsaffari@khu.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسأله
یکیي از حوزههییای مطالعیاتي نییوین در علیوم زمییين و مطالعیات گردشییگری ،مبتنیي بییر شییناخت
ژئومورفوسایتها یا مکانهای ویژه ژئومورفولوژیک است ) (Reynard et al., 2007:148که بیا عنیوان
ژئومورفولوژی گردشگری یا ژئومورفوتوریسم تعریف ميشود .بر این اساس ژئومورفوتوریسیم را ميتیوان
علییم مطالعییه ژئومورفوسییایتها یییا چشییماندازهای ویییژهی ژئومورفولوژیییک تعریییف کییرد .اصییطال
ژئومورفوسییایت را اولییين بییار پییانيزا 1در سیال  1993مطییر کییرد و در سییال  2003بیا مطییر کییردن
ژئومورفولوژی فرهنگي ،این مفهوم را بيشتر توسعه داد .همچنیين شیناخت ژئومورفوسیایتها ميتوانید
برای متخصصان ژئوتوریسم و جغرافيدانان به لحاظ ارزش علمي و زیبایي میؤثر باشید ( Comanescu
.)& Nedelea; 2011: 407
ژئومورفوسایتها ميتوانند یک لندفرم با ارزشهای علمي ،فرهنگي و اجتمیاعي -اقتصیادی باشیند
(شکل  .)1در این قالب ،آنها ميتواننید پلیي ميیان تحقيیق علمیي ،ترکيیب و یکچیارچگي فرهنگیي و
ویژگيهای هنری باشند .همچنين عناصر طبيعیي و فرهنگیي در ایین رویکیرد جدیید بیرای مطالعیهی
چشمانداز ،ترکيب شده که از کاربرد مطالعات علمي برای مدیریت و ارزشیابي متوازن یک ناحيه ناشیي
شده است ) (Panizza, 2011: 4 ; Lugeri et al., 2011: 222ژئومورفوسایتها که در چشماندازهای
ویژه قرار دارند ،ميتوانند در آگاهي از تاریخ زمينشناختي نقش مؤثری داشته باشند (Zouros, 2007:
 )169و برای شناخت از تاریخ زمينشناختي و بازسازی تاریخ اقليم زمين نيز مؤثر هسیتند ( Reynard
.)et al., 2007: 148

شكل  -3روابط متقابل ارزشهاي یک ژئومورفوسایت (منبع :اروجی)3133 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Panizza
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بهطورکلي ژئومورفوتوریسم ،دو رکن اساسیي دارد -1 :امیر حفاظیت و پاییداری -2 ،توسیعه ارکیان
صنعت گردشگری مبتني بر ارزشهای گردشگری و ارزشهیای علمیي (نکیویي صیدری،)135 :1391 ،
(شکل .)2

شكل -2اصول توسعه ژئومورفوتوریسم در ژئومورفوسایتها
(منبع :نکویي صدری ،1391 ،با تغييرات)

پیشینه تحقیق
در دو دهییهی گذشییته ،مطالعییات مختلفییي در سییطو جهییاني و داخلییي در حییوزهی ارزیییابي
ژئومورفوسایت ها صورت گرفته است و در حال حاضر با یک روند تکاملي در حال انجام اسیت .از جملیه
مهییمتییرین تحقيقییات مییيتییوان بییه کییار پرالون ی  )2002( 1اشییاره کییرد کییه بییه معرفییي و ارزیییابي
ژئومورفوسایتهای منطقه «چامونيکس مونت بالنس» کشور سویيس پرداختیه و بیا ارائیهی ییک میدل
ارزیابي و تعيين معيارهای استاندارد ژئوتوریسم ،ژئوتوریسم منطقیه را بررسیي کیرده اسیت .پریییرا 2و
3
دیگران ( )2002در مقالهای به ارزیابي قابليت ژئومورفوسایتهای گردشگری در پارک ملیي مونتشیينو
در کشور پرتقال پرداخته است .در مقالهی مزبور 124 ،سایت برای بررسي انتخاب شید کیه در پاییان از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Pralong
2- Pereira
3- Montesinho
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بين آنها  22ژئومورفوسایت انتخاب شده ،دارای قابليت سرمایهگذاری در بخش گردشگری تعيين شید.
پرییرا در پایان نتيجه ميگيیرد کیه بایید در ارزییابي ژئومورفوسیایتهیا ،ارزشهیای علمیي ،مکمیل و
مدیریتي به صورت ترکيبي بررسي شود.
رینارد 1و همکاران ( )2002به ارائه یک روش در ارزیابي ژئومورفوسایتها پرداختهاند .در ایین روش
به بحث در مورد تعيين ارزش علمي و مکمل در ژئومورفوسایتها پرداخته شده است ،با این تفاوت کیه
در این پژوهش ،ارزش اقتصادی ،اکولوژیکي و زیبایيشناختي به عنوان یک معيار مستقل در نظر گرفتیه
شییده و دو معيییار اصییلي (ارزش علمییي و فرهنگییي) ،زیرشییاخ های خییاخ خییود را دارنیید .در پایییان
ژئومورفوسایت های بالقوه انتخاب و معرفي شدند .رینارد از روش ارائه شده خود چنين نتيجه میيگيیرد
که در گذشته عموماً به ارزشهای علمي صرفاً توجه ميشد ،ولي با ایجاد ژئوپارکهیا و بحیث حفاظیت،
باید ارزشهای مکمل در کنار ارزشهای علمي مورد بررسي قرار گيرند.
3
کامنسکو 2و همکاران ( )2011به ارزیابي ژئومورفوسایتها در «دره ویستا » پرداختند .ارزش علمیي
و ارزش مکمل برای ژئومورفوسایتهای منتخب ارزیابي شد .نتيجه نشان داد که ژئومورفوسایتها از نظر
تکامل زمينشناختي مشابه بوده و از نظر ارزش اقتصیادی و فرهنگیي چنیدان غنیي نيسیتند .فيليیت و
سورپ )2011( 4برای پارک ملیي پيرنیه فرانسیه ،ییک روش ارزییابي در قالیب ارزشهیای میدیریتي و
گردشگری تعریف کرده و سي ژئومورفوسایت را از این منظر ارزیابي کردند .در نهایت نویسنده پيشینهاد
ميکند که باید سازمان ها و نهادها در حفاظت و معرفي پارک ملي بيش از گذشته تالش کنند.
ووجيک 2و همکاران ( )2011یک روش ارزیابي ژئومورفوسیایتها بیرای کوههیای فروسیکا گیورا در
کشور صربستان برای چهارده ژئومورفوسایت طراحي کردند .در این کار ،آنها  22معيار را برای ارزییابي
انتخاب کردند و به این نتيجه رسيدند که ژئومورفوسایتهای ایین کوهسیتان از نظیر ارزش علمیي و در
کل ،از نگاه ارزشهای اصلي بسيار ارزشمند بوده و به لحاظ ارزشهای کارکردی در وضعيت خوبي قیرار
ندارند و باید بيشتر روی این ارزشها فعاليت کرد.
فاسییيالس 2و همکییاران ( ،)2011یییک مییدل کم یي بییرای ارزیییابي ژئومورفوسییایتهای ژئوپییارک
سيلوریتيس 2یونان تدوین کردهاند که بر اساس شش معيار اصلي اسیت و در پاییان ،ارزشهیای علمیي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Reynard
2- Comanescu
3- Vistea
4- Feuillet and Sourp
5- Vujic
6- Fassoulas
7- Psiloritis
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حفاظتي و گردشگری هر ژئومورفوسایت به تفکيک مشخ و معين شد .وی در نتيجهگيری خود ،مدل
کمَي ارائه شده را روشي در جهت ارزیابي مدیریت ژئوتوریسم و حفاظت از ژئوتوریسم و ژئوپارک و ابیزار
قوی برای ارزیابي پتانسيلهای ژئوتوریستي از قبيل ارزشهای علمي ،فرهنگیي ،آموزشیي و گردشیگری
قلمداد ميکند .کوراتزا و همکاران ( ،)2011مدلي برای پارک ملي و تاریخي مجيستيرا کشور مالیت در
جنوب جزیره سيسيل ایتاليا طراحي کردهاند .در این میدل بیا اسیتفاده از معيارهیای مختلیف ،ارزییابي
ژئومورفوسایتها صورت گرفت.
در ایران از سال  89به بعد سير مطالعات روششناسي ارزییابي ژئومورفوسیایتها آغیاز شید کیه بیر
اسیاس میدلهای تدوینشییده بينالمللیي انجییام شیده اسییت .نخسیتين مطالعییات در حیوزهی ارزیییابي
ژئومورفوسایتها در سطح داخلیي ميتیوان بیه کیار مختیاری ( )1389در ارزییابي ژئومورفوسیایتهای
حوضهی آسياب خرابه در شمال غرب کشور اشاره کرد .وی با استفاده از معيارهای مهم ژئوتوریسم کیه
از روش پرالون گرفته شده است ،ژئومورفوسایتها را بررسي کیرده اسیت .نتیایج نشیان میيدهید کیه
مکان های مورد اشاره ،قابليت تبدیل شدن به یک مکان ژئوتوریستي را دارند .بنابراین ارزش این مکانها
از نظر علمي باالست ،اما عواملي همچون دشواری دسترسي ،نوع نگرش مردم به گردشگری و بيتوجهي
به اکوتوریسم و نحوهی اوقات فراغت و دوری از مراکز جمعيتي باعث شده تا سایر ارزشهای این منطقه
پایين باشد .از آنجا که این منطقه به روش غير اکوتوریسمي اداره ميشود ،ارائهی نگاهي نو به حوضیهی
آبریز ،مهمترین دستاورد این پژوهش است.
در همين زمينه ،نویسندگان مختلف به ارائه روشهای دیگری از سوی محققان مختلف بیينالمللیي
اقدام کردند ،از جمله مقصودی و همکاران ( )1391در ارزیابي ژئومورفوسایتهای پارک ملي کیویر کیه
برای اولين بار از روش پرییرا اسیتفاده شید ،پیس از ارزییابي ده ژئومورفوسیایت ،در نهاییت شیيبهای
واریزه ای را به عنوان ژئومورفوسایت برتر انتخاب کردند .در همیين ارتبیای یمیاني و همکیاران (،)1391
ژئومورفوسایت های استان هرمزگان را به صورت تطبيقي با دو روش پرییرا و پرالون مقایسه کردنید و
به مشابهتهای نتایج این دو روش اشاره کردنید .مقيمیي و همکیاران نيیز ( )1391ژئومورفوسیایتهای
آزادراه قم و کاشان را با روش پرییرا ارزیابي کردند و تيغها و شيبهای واریزهای و اشکال چينخورده
را مسییتعد ژئوتوریسییم تشییخي دادنیید .رحيمییي هرآبییادی و همکییاران ( )1392بییه ارزیییابي قابليییت
ژئومورفوسایتها در سواحل استان هرمزگان در چهار نوع لندفرمهای ویژه گردشگری اقدام کردنید کیه
در نهایت سواحل باالآمده ،مستعدترین سایت بیرای ارتقیای توسیعه و حفاظیت تعيیين شید .فخیری و
همکییاران ( ،)1392ژئومورفوسییایتهای منطقییه مرنجییاب را بییا مقایسییهی سییه نمونییه از مییدلهای
ژئومورفوتوریستي پرالون  ،پرییرا و رینارد ،اقدام به تعيين مستعدترین سایتها نمودند.
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مفاهیم
فرایندهای کارستي یا انحاللي در برخي از سن های رسوبي مانند سن هیای آهکیي (کربناتیه) و
تبخيری که در برابر انحالل حساس هستند ،اعمال ميگردد که منجر به ایجیاد نیاهمواریهیای خاصیي
موسوم به کارست ميگردد (محمودی .)80 :1383 ،حدود یازده درصد از سیطح اییران را رخنمونهیای
سطحي سن های کربناته و کارستي تشکيل ميدهد و سفرههای آب موجود در این سن ها بیه عنیوان
منابع با اهميت آب محسوب ميشود (رضایي و نخعي .)11 :1382 ،بهطیورکلي سيسیتم کارسیت ،ییک
سيستم دیناميک و ترکيبي از چشماندازها ،موجودات ،انرژی ،آب ،گاز ،خاک و سین بسیتر اسیت کیه
تغيير هر یک از موارد یادشده بر کل سيستم مؤثر خواهد بود (همان.)18 :
چشماندازهای کارستي دارای انواع ارزشهای اقتصادی ،علمي ،آموزشي ،تفریحیي و زیبایيشناسیي
هستند .در عين حال این نواحي چیون چشیم انیدازهای سیاحلي ،حساسیيت بیاالیي دارنید و میدیریت
حفاظتي آنها بسيار ضروری است (خوشرفتار .)21 :1389 ،این چشماندازها امروزه بیه دليیل جنبیهی
زیبایيشناختي بیه عنیوان ییک مجموعیه طبيعیي بیا ارزش قلمیداد میيشیود کیه از جهیات گونیاگون
زیستمحيطي ،منابع طبيعي ،صنعت توریسم و ...مورد توجیه خیاخ قیرار میيگيیرد (زنگنیه اسیدی و
دیگران .)82 :1381 ،بنابراین مناطق کارست و بهویژه غارها ،ارزشهیای متعیددی دارنید کیه آنهیا را
ميتوان در سه گروه علمي ،انساني و اقتصادی خالصه کرد (خوشرفتار.)23 :1389 ،
در کشور ایران به رغم وجود ژئومورفوسایتهای متنوع ،جذاب و منحصر به فرد منیاطق کارسیتيک،
در زمينییهی ارزیییابي قابليییت ژئومورفوسییایتها و جنبییههای مییدیریتي ،حفاظییت و پایییداری آن ،رونیید
نظامواری وجود ندارد .بنابراین ارائهی روشهای جامع ارزیابي در توسعهی ارزشهای علمیي ،فرهنگیي،
اقتصیادی و ...مبتنیي بیر پایییداری و حفاظیت ميیراث و منیاطق ژئومورفيییک ،فراینیدی ضیروری اسییت
) .(Reynard and Panizza, 2005: 286زیرا برقراری توازن اقتصادی ،حفاظت از ميراثهای طبيعیي،
جلوگيری از تخریب محيط ،ایجاد فرصتهای شغلي ،ارتقای کيفيیت چشیماندازهای فرهنگیي از جملیه
نتایج این نوع مطالعه است (نگارش و دیگران.)29 :1388 ،
این نوشتار با مقایسهی دو نمونه از مدلهای ژئومورفوتوریستي و مطالعات ميداني مبتني بیر اصیول
ژئومورفوتوریسم ،بهویژه تحليل پایداری ميراث زمينشناختي ،تیالش دارد تیا جیامعترین دییدگاه را در
راستای ارزیابي ژئومورفوسایت ها و پاییداری منیاطق کارسیتيک ارائیه دهید .بیه عبیارت دیگیر مقایسیه
مدلهای مختلف این امکان را ميدهد تا مناسب ترین معيارها و نيز مطابق با شیرایط محیدودهی میورد
مطالعه انتخاب شود و در فرایند مدیریتي این مناطق شرایط مطلوبي فراهم شود.
روش تحقیق
در اییین مقالییه از دو روش جییامع ژئومورفوتوریسییتي و مقایسییهی معيارهییای آنهییا بییرای ارزیییابي
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ژئومورفوسایت غارچال نخجير استفاده شده است تا پایداری و معيارهای حفاظتي آن در راستای اهیدا
گردشگری تخمين زده شود:
روش پريیرا :1این روش به ارزیابي توانمندی ژئومورفوسایتها از ابعاد متعددی ميپیردازد کیه شیامل
ابعاد زیرساختي ،حفاظتي ،علمي ،آموزشي ،مدیریتي و مکمل ميشیود .ایین روش در دو بعید کلیي ،بیه
ارزیییابي تییوان یییک ژئومورفوسییایت بییرای پایییداری و حفاظییت ژئومورفوسییایتها مییيپییردازد .ارزش
ژئومورفولوژیک از مجموع عيار علمي و مکمل به دست ميآید .در بخش ارزش ژئومورفولوژیک بیه تیوان
فرهنگي ،اکولوژیک ،زیبایي ظاهری و جذابيت علمي و نيز منحصر به فرد بیودن لنیدفرمها میيپیردازد.
مجموع امتيازهای حاصله در این بخش در باالترین مقدار 10 ،است .در طر دیگیر ،ارزش میدیریتي از
مجموع ارزش حفاظت و ارزش استفاده حاصل ميشود .این قسمت به ابعاد زیرساختي مانند دسترسیي،
بهرهبرداری و تجهيزات مورد نياز ميپردازد .همچنين از دیگر موارد مورد بررسي در این بخش ،ميتیوان
به ظرفيت پذیرش ،قیوانين و محیدودیتهیای موجیود اشیاره کیرد .جمیع ایین دو ارزش ،قابليیت ییک
ژئومورفوسایت را در پایداری و حفاظت ژئومورفوسایتها منعکس ميکنید .در مجمیوع هیر چیه مقیدار
حاصل در کل ابعاد به طور یکسان به 20نزدیکتر باشد ،بيانگر پتانسيلهای باالی آن در برنامهریزی در
راستای گردشگری پایدار دارد (مقيمي و دیگران 1391 ،و مقصودی و دیگران1391 ،الف) (جدول.)1
جدول -3ارزیابی عیارهاي چهارگانه ژئومورفوتوریستی بر اساس روش Pereira

(منبع :پرییرا و دیگران)2002 ،

روش رینارد : 2در این روش برای شیناخت توانمنیدی ژئومورفوسیایتهیا ،کیارتهیایي بیرای ارزییابي
توانمندی ژئومورفوسایتها وجود دارد که متشکل از دو بخش ارزش علمي و ارزش مکمل است .ایین دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Pereira
2- Reynard
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بخش هر کدام به زیرمعيارهای دیگری طبقهبندی ميشود .طيف ارزش کمّیي هیر کیدام از زیرمعيارهیا
بين صفر تا یک است .در این ميان عدد صفر ،کمترین ارزش و عدد یک ،باالترین ارزش را بيان ميدارد.
مجموع هرکدام از زیرمعيارها در نهایت کمتر از چهار امتياز برای هر کدام از مجمیوع دو ارزش علمیي و
مکمل متناسب با عيارهای به دست آمده ارزیابي ميشود.
ارزش علمی :ارزیابي علمي سایتها را در آغاز جرارد در سال  1999پيشنهاد کیرد .معيارهیایي شیامل
تکامل ،شاخ بودن ،کمياب بودن و ارزشهای جغرافيایي دیرینه از این قبيل هستند.
ارزش مكمل :در بخش ارزشهای مکمل ،چندین بخش از ارزشها شامل ابعاد زیستمحيطیي ،زیبیایي
ظاهری ،فرهنگي و اقتصادی ارزیابي ميشود .این ابعاد به عنوان ارزشهای مکمل در مدیریت ،توسیعهی
گردشگری ،حفاظت و پایداری ژئومورفوسایتها به شمار ميرونید .ایین بخیش تیالش دارد تیا بیه درک
ارتبای ميان ویژگيهای ژئومورفولوژیک و ابعاد انساني ،اقتصادی ،اکولوژیک و فرهنگي برای عيارسینجي
ژئومورفوسایتها بچردازد (مقصودی و دیگران1391 ،ب) (جدول.)2
جدول -2ارزیابی عیارهاي ژئومورفوتوریستی علمی و مكمل بر اساس روش Reynard

(منبع :رینارد و دیگران)2002 ،

محدوده و قلمرو پژوهش
غارچال نخجير در موقعيت جغرافيایي 20درجه و  42دقيقیه طیول شیرقي و  34درجیه و  2دقيقیه
شمالي در استان مرکزی و شهرستان دليجان واقع شده است .این غار در  11کيلومتری شیمال دليجیان
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و در نزدیکي شهر نراق قرار دارد و اکنون زیر نظر کارشناسان سیازمان ایرانگیردی و جهیانگردی بیرای
اهدا توریستي مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد .این غار را سازمان آب دليجیان در اواخیر سیال 1322
در اثر یک انفجار در نزدیکيهای دهانه آن کشف کرد (.(http://www.irandeserts.com
«این غار ،یک شاخه اصلي و چند شاخهی فرعي دارد که تاکنون افیراد محلیي و غیارنوردان مجیرب
توانستهاند در حدود ده کيلومتر از آن را شناسایي کنند و پيشبيني ميشود حدود هشت تا ده کيلومتر
عمق داشته باشد .تاکنون بالغ بر دو هزار متر در محوطهی دروني این مجموعه شناسایي شده است کیه
عموماً کریستاليزه بوده و تزیينات بلوری و اسفنجي کف ،دیوارهیا و سیقف آن از نیابتیرین نمونیههیای
موجود جهان است .تاالرهای متعدد و حوضچههای آب ،راهروهای طوالني ،مسيرهای مشیکل در برخیي
از نقای و چکنده و چکيدههای بلیورین و بسیيار متنیوع و زیبیا و حتیي در نقیاطي منحصیر بیه فیرد از
خصوصيات آن است .حدود  %92از بدنهی غار پوشيده از چکنده و چکيیده اسیت و فقیط  %2باقيمانیده
سنگي است که این خود بر زیبایي غار ميافزاید.

شكل -1موقعیت جغرافیایی و راههاي دسترسی غار چال نخجیر

غارچال نخجير از تاالرهای مختلفي تشکيل شده است .زیباترین تاالر آن ،تاالر چهلستون نیام دارد
که با انواع چکيده و چکندههای مختلف و رن های خيرهکننده پوشيده شیده اسیت .از دیگیر تاالرهیای
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این غار ميتوان به تاالر سفره عروس ،دریاچه ،برزخ ،باغوحش و تاالر زیبایيها اشاره کرد .در گنجينهی
شگفتي این غار اسرارآميز ،سن های تزیيني با اشکال متنوع ماننید عقیاب ،الکپشیت ،گیوزن ،انسیان،
کبوتر و تندیسهای عظيمالجثه بلورین ایجاد شده است که بيشتر آنان از جنس آهک است.
وجود یک دریاچه در بخش انتهایي و زیردست غار که دیواره ،سیقف و پيکیرههیای اسیرارآميز آن را
سن های عجيب محاصره کرده ،زیبایي زایدالوصفي به این غار داده است .تهویهی طبيعي هوای دروني
غار در فصول تابستان و زمستان یکي دیگر از عجایب این غیار شیگفتانگيیز اسیت ،در فصیل تابسیتان،
وضعيت دمایي خنک دارد و در زمستان گرم است و هيچگاه در این مجموعه بازدیدکنندگان بیا کمبیود
اکسيژن روبهرو نميشوند .رسوبات دولوميتي با رن آميیزی جیذاب در تمیام غیار ،پتانسیيل عظيمیي از
اسفنجهای بلورین و کریستاله ،باغهای مرجاني و مخرویهیای گیلکلمیي شیکل و دیگیر لنیدفرمهیای
زیرسطحي کارستي را خلق کرده است» (.(http://www.irandeserts.com

شكل  - 4اشكال گلکلمی همراه با رشد ساالنه
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شكل  -5اشكال استالگتیت در حال رشد در سقف غار

شكل  -6نمایی دیگر از درون غارچال نخجیر

بحث اصلی
ارزیابی قابلیتهاي غارچال نخجیر بر اساس روش پريیرا :مطابق جیدول  ،3غارچیال نخجيیر بیا
استفاده از پيمایش ميداني و ارزشگذاری توانمندیهای ایین پدییده کارسیتي میورد ارزییابي از منظیر
پایداری و مدیریت ارزیابي شد .در این راسیتا عيیار علمیي  4/41امتيیاز ،عيیار مکمیل 2/20امتيیاز و در
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مجموع ارزش ژئومورفولوژی  2/91امتياز از  10امتياز کل را به دست آوردند که مبين ارزش بیاالی ایین
پدیده از نظر بعد علمي یعني کميیاب بیودن پدییده در ميیان پدییدههای کارسیتي کشیور ،ارزشهیای
آموزشي برای گردشگران ،داشتن ارزش ميراثي زمينشناختي بیاال و اشیکال ژئومورفيیک جیذاب ماننید
اشکال گلکلمي ،تندیسهای بلوری ،چکندهها و چکيدههای منحصر به فرد برای تورهای گردشگری و...
است و در مجموع از منظر ارزش علمي سهم بسزایي را در فرایند آمیوزش و بازدیید گردشیگران عمیوم
دارد؛ چنان که در حال حاضر خيل عظيم گردشگران در برخي روزها ،این اهميت را به عنوان ییک بیازار
گردشگری نشان ميدهد .از نظر ارزش مکمل یعني چشماندازهای فرهنگیي و اکولوژییک شیاید نیه بیه
خوبي ارزش علمي ،ولي سطح متوسطي دارد.
در بخش ارزش مدیریتي 2/02 ،از مجموع  10امتياز نهایي به دسیت آمید کیه از ایین مقیدار ،عيیار
استفاده و کاربری فعلي  2/02و عيار محافظت تنها  1امتياز را به خیود اختصیاخ میيدهید .بیر اسیاس
پيمایش ميداني نگارندگان از این غار منحصر به فرد مشخ شد که در حال حاضر هر چند از نظر عيار
استفاده یعني ميزان دسترسي مناسب ،قابليت رؤییت بیرای بازدیدکننیدگان ،تجهيیزات و سیرویسهای
پشتيباني و خدمات ارائهشده به گردشگران ،استفادهی کنوني از جیذابيتهای ژئومورفولوژییک ،شیرایط
مطلوبي حکمفرماست و مي تواند با رعایت برخي نکات مدیریتي و برنامهریزی ،توانمندی بيشیتری را در
زمينهی صنعت گردشگری فراهم کنید .امیا متأسیفانه تناسیب مطلیوبي ميیان ارزش اسیتفاده بیا ارزش
محافظت در عيار مدیریتي وجود ندارد .زیرا پایداری این پدیدهی کارستي منوی به بیاال بیودن همزمیان
دو ارزش مزبور خواهد بود .زیرا در ارزش محافظت دو رکن ميزان دستنخوردگي و آسيبپذیری سیایت
در برابر گردشگران مورد توجه قرار ميگيرد که در این غار این ارکان رعایت نميشود و دليیل آن شیاید
برگرفته از ناآگاهي گردشگران و بيتوجهي به معيارهای حفاظتي باشد زیرا آنچنان که مشیاهده شید،
آسيبپذیری سایت های کارستي بسيار باال و برخي اقدامات گردشگران با درج یادگاری ،کندن قندیلها
و ...فشارهای بسياری بر پيکر این غار به وجود ميآورد که تعادل و رشد این سایت را با اخیتالل روبیهرو
ميکند.
جدول  -1عیارسنجی ژئومورفوسایت غارچال نخجیر به روش پريیرا

ارزیابی قابلیتهاي غارچال نخجیر بر اساس روش رینارد :نتيجه مطالعات ميداني و ارزییابي روش
رینارد در این سایت ،حاکي از نتایج زیر است :بر اساس یافتههای ميداني و ارزشگذاریهای انجام شده،
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همانطور که قبالً اشاره شد ،هر چه ميزان ارزشگذاری به رقم یک نزدیکتر باشد ،ارزش بیيشتیر ایین
جاذبه در استعداد برنامهریزی را نشان ميدهد .همانطور که جدول  2نشان ميدهد ،غارچال نخجيیر از
منظر عيارسنجي علمي در ارزش اکولوژیکي حد متوسط  0/4را دارد .در ارزش زیبایيشناسیي و داشیتن
نقای دیدني و ساختارهای ژئومورفيک از حد بسيار مطلوبي برخوردار است ،از نظر ارزش فرهنگیي تنهیا
در زمينهی زمين تاریخي و نمایش تاریخ و ميراث زمينشناختي ،مستعدترین ارزشها را بیا  0/8امتيیاز
دارد و نيز ارزش اقتصادی آن نيز حد بسيار خوب  0/8امتياز از امتيیاز ک 1را دارد .بنیابراین ارزشهیای
اقتصادی را نيز برای برنامهریزی مدیریت دارد .در مجموع از نظر عيیار علمیي بیا بیه دسیت آوردن 3/4
امتياز از مجموع  4امتياز ميتوان از ارزش باالی علمي این سایت سخن گفت.
در ميان ارزشگذاری مکمل ،چهار شاخ در این روش میورد سینجش قیرار گرفتیه اسیت .از نظیر
ارزش حفاظت ،این غار امتيیاز  0/4و حید متوسیط بیه پیایين را دارد .از نظیر شیاخ بیودن بیهدليیل
ویژگيهای منحصر به فرد خود  0/9امتياز بسیيار مناسیبي را دارد .از نظیر ارزش کميیابي و جغرافيیای
دیرینه نيز امتياز متوسط رو به باالیي را گرفته است که نشان ميدهد این سایت تنها در بحث حفاظیت
و پایداری با روند نامطلوبي مواجه است و همچون روش پرییرا ،این غار در مباحث حفاظیت و پاییداری
باید مورد تأکيد قرار گيرد.
جدول  -4عیارسنجی علمی ژئومورفوسایت غارچال نخجیر

جدول  -5عیارسنجی مكمل ژئومورفوسایت غارچال نخجیر
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تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از مدلهاي مورد استفاده :بر اسیاس مقایسیه و بررسیي میدلهای
مورد مطالعه مي توان گفت نگرش اساسي هر کدام از میدلها در دو بخیش اصیلي میاهيتي و کیاربردی
خالصه ميشود .یعني مدل های ژئومورفوتوریستي مورد مطالعیه در ایین مقالیه ،تیالش دارنید ماهيیت
ژئومورفوسایتها را ابتدا شناسایي نموده و در گام بعد ،کاربردها و نوع بهرهبرداری آنها را ارزیابي کنند.
بهطوری که هر دو عيار علمي و مکمل در مدل رینارد ،عيار ژئومورفولوژیک در مدل پرییرا بیيشتیر در
راستای ماهيت ژئومورفوسایتها تدوین شیده و عيیار میدیریتي در میدل پیریییرا در چیارچوب ابعیاد
کاربردی سایتها تدوین شده است .اما در مدل رینارد ،توجه جامعي به این بُعد نشیده اسیت .از ایینرو
برای برنامهریزی و دستیابي به پایداری ژئومورفوسایتها در راستای فرایندهای گردشگری و مهمتیر از
آن پایداری ،حفاظت و مدیریت ژئومورفوسایتها ،ضروری است تمامي متغيرها به طیور متناسیب میورد
توجه قرار گيرد .در غير این صورت ،رشد یکي از متغيرها ،پيامدهای نامناسبي در آینده به وجود خواهد
آورد .به عنوان مثال ،افزایش عيار ميزان بهرهوری و عيار استفاده ،بدون توجه به عيار کيفيت بهرهوری و
محافظت ،باعیث تخرییب سیایتها در بلندمیدت و ...خواهید شید و نتيجیهی ایین کیارکرد ،ناپاییداری
ژئومورفوسایت مورد نظر خواهد شد .از اینرو ایین میدلها نيازمنید دییدگاه جیامع بیرای برنامیهریزی،
مدیریت و پایداری گردشگری است.

شكل  -6مقایسه ساختاري مدلهاي رینارد و پريیرا
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از طرفي مقایسه مدلهای وارداتي فعلي ،بستر مناسبي برای طر مدلهای منحصر به فرد برای هر
یک از سایتهای کشور فراهم ميکند تا با هد گذاری پایداری و محافظت ژئومورفوسیایتهای کشیور
در راستای توسعهی گردشگری تدوین شود تا تناسب مورد نظر ميان پایداری سیایت و بهرهبرداریهیای
گردشگران مورد سنجش دقيقتر قیرار گيیرد .زییرا ایینگونیه میدلهیای ژئومورفوتوریسیتي ،هیر ییک
کاستيهایي دارند که ممکن است برخي از ابعاد هر سایت را مورد توجه قیرار ندهنید و از ایینرو طیر
روشهییای بییومي و پيمایشهییای ميییداني مییيتوانیید رونیید جییامعي را بییرای مطالعییات ژئوتوریسییم و
ژئومورفوتوریسم فراهم کند تا عالوه بر جامعيت گردشگری پایداری ،روند پاییداری و حفاظیت سیایتها
متناسب با سطح تعادل ژئومورفيک مورد بهرهبرداری قرار گيیرد .در شیکل  ،2ابعیاد تأکيید شیده در دو
مدل مورد استفاده ،مقایسه شده است:
نتیجهگیري
ژئوتوریسم و شاخههای آن امروزه بيشتر بازارهای گردشگری را تحیت تیأثير قیرار داده اسیت .ایین
موضوع ناشي از این است که بيشتر گردشگران در پي جاذبههای با ماهيت طبيعي هسیتند کیه کیامالً
منحصر به فرد باشند .جاذبههای مناطق کارستي و غارها از جمله مناطق بیالقوهای اسیت کیه بیه دليیل
داشتن شرایط زمينشناختي خاخ ،پتانسيلهای بسيار زیادی در جذب گردشگران داشته است .بیا ایین
حال به درستي از پتانسيلهای گردشگری شامل بهرهوری صیحيح و حفاظیت و پاییداری محيطیي ایین
بخش از کشور استفاده نشده است .اساساً یکي از مناطق با پتانسيل بیاال و در عیين حیال بیا حساسیيت
فیراوان از نظیر ميراثهییای زمينشیناختي بیرای جییذب گردشیگران در کشیور ،پدیییدههیای حاصییل از
فرایندهای کارستي و غارها است .در این راستا برنامهریزی برای توسعهی پاییدار گردشیگری و حفاظیت
ميراث زمين با استفاده از نظارت و مدیریت صحيح منابع گردشگری ،امری ضروری به نظر ميرسد.
بحث اصلي در مقالهی حاضر ،ارزیابي ژئومورفوسایتها برای توانمنیدیهای آنهیا و دسیتییابي بیه
پایداری لندفرمهای گردشگری است .اما به طور کلیي در مطالعیات گردشیگری ،توسیعهی پاییدار بایید
هستهی مرکزی این گونه مطالعات قرار گيرد تا بهرهبرداریهای نادرست از این جاذبهها ،مشکالت آینده
در زمينهی برنامهریزی پایداری محيطي را افزایش ندهد.
مطابق با نتایج بهدست آمده ،غارچال نخجير از منظر عيارهیای علمیي ،آموزشیي ،زیبیایيشیناختي،
عيار استفاده و بهرهوری ،ميانگين امتياز باالیي دارد و در مقابل از نظر ارزشگذاری حفیاظتي و پاییداری
به دليل نوع بهرهبرداری و حساسيت محيطي فراوان از روند نظامگونیهای برخیوردار نبیوده ،متناسیب بیا
ارزشهای بالقوه خود نيست و ضرورت بازنگری و تدوین عيارهای پایداری سنجي بیرای ژئومورفوسیایت
مورد مطالعه به دليل برخورداری از بهرهوریهای توریستي فعلي بسيار ضروری به نظر ميرسد .بنابراین
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آنچه ميتوان از ساختار روششناسيهای مورد مطالعه و نتایج حاصله استنبای کیرد ،ضیرورت شیناخت
ظرفيتهای محيطي و ميزان پایداری این سایتهاست که موضوعي محیوری در ميیان برنامیهریزیهای
محيطي است .این نکته هر چند در مدلهای ژئومورتوریستي مورد توجه قرار گرفته است ،اما هر سیایت
ظرفيتهای محيطي خاخ خود را دارد و نيازمند مطالعیات وییژهی سیاختاری خیود اسیت .ایین نکتیه
ضرورت تدوین مدلهای بومي و متناسب با هر ناحيه را آشکار ميسازد که بررسيهای میدلهیای غيیر
بومي و وارداتي و مقایسهی آنها ،بالطبع از مراحل آغازین این راه قلمداد ميشود.
بر اساس پيمایش ميداني نگارندگان از غارچال نخجير ،در حال حاضیر در برخیي روزهیای تعطيیل،
خيل عظيمي از عموم گردشگران وارد محيط غار ميشوند که به دليل اینکه آگاهيهای الزم را دربیار
غارنوردی و حساسيت و شکنندگي سيستم غار ندارند ،آسيبهای فراواني را به مرور بر پيکرهی این غیار
زنده که در حال حاضر از رشد چکنده و چکيدهها و ...برخوردار اسیت ،وارد ميکنید .اقیداماتي از قبيیل
درج یادگاری روی سن ها و کندن آنها ،ایجاد رستوران درون غار و ...آسيبهای فراواني را بیه تیدریج
بر پيکر این غار منحصر به فرد وارد ميکند .از اینرو الزم است برخي اقدامات بیرای پاییداری محیيط و
مدیریت آن انجام شود ،تا عالوه بر درآمدزایي و ایجاد اشیتغالهای چندگانیه بیرای بوميیان ،پاییداری و
حفاظت از این غار به عنوان یکي از مهمترین و شکنندهترین ميراث طبيعي زمين تضمين شود .چرا کیه
در حال حاضر و بر اساس یافتههای ميداني و روششناسي این تحقيق ،تناسیبي ميیان نیوع بهیرهوری و
توانمندیهای توریستي این سایت وجود ندارد.
در این زمينه انجام فعاليتهایي همچون ایجاد کالسهای آموزشي کوتاه قبل از ورود به محيط غیار
برای آشنایي عموم گردشگران و استفاده از راهنمای متخص علیوم زمیين و گردشیگری بیرای تفسیير
دقيق از اهميت این سایتها و برخي اقدامات ميتواند نقش مؤثری را ایفا کند.
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