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 های مستعد استان چهارمحال و بختیاریسنجی ژئوسایتپتانسیل

 با استفاده از روش کامنسکو 

2عطرین ابراهیمی، 1زادهامیرعلی عباس

 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی -1

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز -2

 24/02/1399خ پذیرش: تاری                                                            17/02/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

و  های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده استای از گردشگری در طی سالژئوتوریسم به عنوان شاخه

گیرد. با توجه به اهمیت موضوع،  تواند به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه مناطق، مورد توجه ویژه قرارمی

این تحقیق بر  های استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است.در تحقیق حاضر به ارزیابی ژئومورفوسایت

باشد و در چند مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شناسایی تحلیلی می-های توصیفیمبنای روش

ای، مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شده ا استفاده از مطالعات کتابخانههای استان چهارمحال و بختیاری بژئوسایت

ها پرداخته شده است و در نهایت در است. در مرحله دوم، با استفاده از روش کامنسکو به ارزیابی ژئوسایت

های مستعد استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است. مرحله سوم بر مبنای نتایج حاصله، ژئوسایت

های استان چهار محال و بختیاری، ژئوسایت تاالب گندمان یج تحقیق بیانگر این است که در بین ژئوسایتنتا

، تاالب ۸2امتیاز، دارای باالترین امتیاز است. بعد از این ژئوسایت، ژئوسایت چشمه کوهرنگ با  ۸3با مجموع 

ن امتیاز هستند. با توجه به موارد مذکور، امتیاز، دارای باالتری 7۸های واژگون با و دشت الله ۸1چغاخور با 

های های واژگون، به عنوان ژئوسایتهای تاالب گندمان، چشمه کوهرنگ، تاالب چغاخور و دشت اللهژئوسایت

 هستند.ای با ارزش استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شده است که نیازمند توجه ویژه

 بختیاری ژئوسایت، کامنسکو، چهارمحال و کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها در جهان مطرح است. برابر گزارش سازمان ترین و پویاترین فعالیتگردشگری امروزه به عنوان یکی از مهم

درصد به 4المللی در جهان با رشدی معادل درآمد حاصل از گردشگری بین 2012، در سال 1توریسم جهانی

ای بر تحوالت تواند تأثیرات عمدهری با پویایی خاص خود میگردشگ میلیارد دالر افزایش یافته است.  1075

ترین هدف تعیین المللی و ملی برجای گذارد، اصلی، اجتماعی و زیست محیطی در سطوح مختلف بیناقتصادی

 5/1میلیون گردشگر خارجی و سهم  20ساله گردشگری کشور، دستیابی ایران به  20انداز شده در سند چشم

 (. 1: 1397، صالحیاز بازار جهانی توریسم است )درصدی ایران 

 که است یطیمح ستیز و یفرهنگ ،یاجتماع اقتصادی، سطوح در داریپا ۀتوسع یاصل عوامل از گردشگری

 .(54: 13۸5است )پاپلی و سقایی،  داشته گردیعتیطب موضوع به ایگسترده کردیرو ریاخ هایدرسال

شناسی و  های زمینگرا )اکوتوریسم( با هدف مشاهده جاذبهسم طبیعتای از توریژئوتوریسم به عنوان شاخه

مربوط به  هایباشد که در کنار دیگر زمینهژئومورفولوژی با تأکید بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار می

باشد.  تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی داشته... می گردشگری مانند گردشگری روستایی، فرهنگی و

بینی ریسم و ژئوتوریسم امروزه در جهان به جهانگردی جایگزین معروف است که یک جهانگردی پیشاکوتو

 (.1 :1397صالحی، کند )های روشنگری را تقویت میشده و انتخابی است و حس زیبایی شناختی و قابلیت

ی به معرفی پدیدهای للالمنیبطور ویژه با رعایت ضوابط و استانداردهای در واقع، این شاخه از گردشگری به

و نیز مشاهده  پردازدیمها شناسی و ژئومورفولوژی به گردشگران همراه با حفظ هویت مکانی آنحاصل از زمین

و از طرفی  دینمایمانسان جلوگیری  لهیوسبهنماید و از تخریب آن ی و هدفمند میدهساماناین گنجینه را 

موارد مذکور،  با توجه به(. ۸5: 1391هم نماید )یمانی و همکاران، زمینه را برای توسعه منطقه فرا تواندیم

. با توجه به اهمیت تواند به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه مناطق، مورد توجه ویژه قرار گیردژئوتوریسم می

 ست.اهای استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده موضوع، در این تحقیق به ارزیابی ژئومورفوسایت

ها میدر مورد موضوع مورد مطالعه تحقیقات مختلفی در سطح ایران و جهان انجام شده است که از جمله آن

ها در دره بلینو کشور ( اشاره کرد که به ارائه یک مدل در ارزیابی ژئوسایت2007و همکاران ) 2توان به رینارد

 مطالعه اسپانیا کاناری جزایر در شفشانی راآت ( ژئومورفوسایت2011و همکاران ) 3دونیز پیز سوئیس پرداختند.

                                                           
1 . World Tourism Organization 
2 . Reynard 
3. Doniz-Paez 
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 دادند. قرار مورد مطالعه را پونورا شده حفاظت ناحیه ( ژئومورفوسایت2012و همکاران ) 1کامنسکو کردند.

های مورد استفاده آن را در ایران مورد ارزیابی قرار ( تحوالت ژئوتوریسم و مدل1391قنواتی و همکاران )

 از استفاده با را تونل کندوان تا چالوس-کرج هایژئومورفوسایت ( توانمندی1392ران )شایان و همکااند. داده

های گردشگری با ( به ارزیابی ژئوسایت1395دادند. صالحی و همکاران ) مطالعه قرار مورد کامنسکو روش

ئی روش فاسیلوس و نیکوالس در روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری پرداختند. همتی و علی شا

. مقصودی و های ژئوتوریستی روستای کلم با استفاده از روش رینارد پرداختند( به تحلیل توانمندی1396)

ها در شهرستان مریوان با استفاده از بندی مناطق مستعد توسعه ژئوسایتارزیابی و پهنهبه  (1397همکاران )

بررسی تطبیقی ( به 1397ران )مختاری و همکاگلی پرداختند. های جم، فاسیلوس و کوبالیکواروش

صفاری و همکاران پرداختند.  های پرالونگ و پرییراهای ژئوتوریسم شهرستان الشتر با استفاده از مدلتوانمندی

های ارزیابی و های دیواندره و سقز با استفاده از روشهای ژئوتوریسمی شهرستان( به بررسی توانمندی139۸)

 اند.بندی پرداختهپهنه

 16532ا باشد که بمحدوده مطالعاتی تحقیق حاضر شامل استان چهارمحال و بختیاری می ه مطالعاتی:محدود

واقع است و  شود. این استان در نیمه غربی کشورکیلومترمربع از استان های واقع در نوار زاگرس محسوب می

قرار  شود.وزستان منتهی میهای اصفهان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و خاز اطراف به استان

بخش  گرفتن استان چهارمحال و بختیاری در ارتفاعات زاگرس، سبب شده است تا از نظر ژئومورفولوژی،

ارتفاع زیاد و  زیادی از این استان را واحد کوهستان و نواحی پرشیب در برگیرد. از نظر اقلیمی نیز به دلیل

گرم و  هایهای سرد و برفی و همچنین تابستانارای زمستانهمچنین قرار گرفتن در مسیر بادهای غربی، د

 نقشه موقعیت استان چهارمحال و بختیاری نشان داده شده است. 1مرطوب است. در شکل 

 

                                                           
1. Comanescu 
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 نقشه موقعیت استان چهارمحال و بختیاری: ۱شکل 

 

 هامواد و روش

انجام شده است. در مرحله اول به  باشد و در چند مرحلهتحلیلی می-های توصیفیاین تحقیق بر مبنای روش

ای، مصاحبه و پرسشنامه های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مطالعات کتابخانهشناسایی ژئوسایت

ها پرداخته شده است و به ارزیابی ژئوسایت 1پرداخته شده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش کامنسکو

های مستعد استان چهارمحال و بختیاری شناسایی ای نتایج حاصله، ژئوسایتدر نهایت در مرحله سوم بر مبن

 شده است. در ادامه به تشریح روش کامنسکو پرداخته شده است:

ی های زیبایهای فرهنگی، ارزشروش کامنسکو بر معیارهای مدیریتی و استفاده، ارزش روش کامنسکو:

ا استفاده ها بنحوه ارزیابی ژئوسایت 1د دارد. در جدول های اقتصادی تأکیهای علمی و ارزشظاهری، ارزش

 از روش کامنسکو تشریح شده است.

 

 

                                                           
1 . Comanescu 
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 (20۱۱ها )کامنسکو، و نمرات پیشنهادی برای ارزیابی ژئومورفوسایت : ضرایب۱ جدول

استفاده  و مدیریت

 امتیاز 20 -

 -اقتصادی ارزش

 امتیاز 20

 -ارزش فرهنگی

 امتیاز 20

ارزش زیبایی 

 20 –ظاهری 

 امتیاز

 -ارزش علمی

 امتیاز 20

 درجه حفاظت

 امتیاز 4 

 قابلیت دسترسی

 امتیاز 4 

های ویژگی

 فرهنگی

 امتیاز 4 

 قابلیت دیدن

 امتیاز 4 

 جغرافیای دیرینه

 امتیاز 3

های محافظت سایت

 امتیاز 3 شده

 زیرساخت

 امتیاز 4 

های ویژگی

 تاریخی

 امتیاز 4 

 ساختار فضایی

 امتیاز 4 

 بودنمعرف 

 امتیاز 2 

-پذیری، ریسکآسیب

 امتیاز 3 های طبیعی

تعداد بازدیدکننده 

 امتیاز 4ساالنه 

های ویژگی

 امتیاز 4 مذهبی

 کنتراست رنگ

 امتیاز 4 

 نادر بودن

 امتیاز 2 

 شدت استفاده

 امتیاز 4 

تعددی از انواع و 

 4 اشکال استفاده

 امتیاز

های ادبی ویژگی

شمایل  /

 زامتیا 2 گرافیکی

 اختالف سطح

 امتیاز 4 

 یکپارچگی

 امتیاز 2 

های استفاده از ارزش

زیبایی ظاهری، 

 3 یاقتصادفرهنگی و 

 امتیاز

های پتانسیل

 اقتصادی

 امتیاز 4 

 /ها جشنواره

 2مظاهر فرهنگی 

 امتیاز

  

-بندی چشمقالب

 انداز

 امتیاز 4 

میزان شناخت 

 امتیاز 3 یعلم

  

های رابطه با سیاست

 امتیاز 3 ریزیهبرنام
- 

 ارزش نمادین

 امتیاز 4 
- 

استفاده در 

 مقاصد آموزشی

 امتیاز 3

- - - - 
 ارزش اکولوژیک

 امتیاز 3

 امتیاز 2 تنوع - - - -
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 بحث و نتایج

های استان چهارمحال و سنجی ژئوسایتدر این تحقیق به منظور پتانسیل های منطقه:معرفی ژئوسایت-

 ها پرداخته شده است:شناسایی شده که در ادامه به تشریح آنهای مهم این استان بختیاری، ابتدا ژئوسایت

 

های مهم استان چهارمحال و بختیاری، تاالب گندمان است. این یکی از ژئوسایتتاالب گندمان:  .۱

متر ارتفاع دارد و دارای  2219هکتار، در شهرستان گندمان قرار دارد. این تاالب  9۸0تاالب با وسعت 

 نمایی از تاالب گندمان نشان داده شده است. 2زش زیست محیطی باالیی است. در شکل ار

 

 

 : نمایی از تاالب گندمان2شکل 

 

های یکی از جاذبه قرار دارد و کوهرنگ در شهرستان های واژگوندشت الله های واژگون:دشت الله .2

 دارد.سعت هکتار و 3600 شود کهچهارمحال محسوب می استاندیدنی و گردشگری 

قرار گرفتن منطقه در زاگرس و کارستیک بودن منطقه سبب شده است تا یکی از  چشمه کوهرنگ: .3

ها، چشمه ترین این چشمههای کارستیک باشد. یکی از مهمهای ژئوتوریسمی منطقه، چشمهپتانسیل

س از گذر گیرد و پهای زردکوه سرچشمه میچشمه کوهرنگ با دبی آب زیاد از دامنه کوهرنگ است.

نمایی از چشمه کوهرنگ نشان داده  3در شکل  .ریزداز پیچ و خم فراوان به دریاچه سد کوهرنگ می

 شده است.
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 : نمایی از چشمه کوهرنگ3شکل 

 

هکتار مساحت دارد و در دامنه  300المللی چغاخور حدود دوهزار و االب بینت تاالب چغاخور: .4

 بلداجی از توابع شهرستان بروجن قرار دارد. در نزدیک شهر   کالر و   برآفتاب متری 3۸30ت ارتفاعا

کیلومترى شهر لردگان، پس از روستاهاى  40کیلومتری شهرکرد،  190آبشار آتشگاه در  آبشار آتشگاه: .5

 .آتشگاه قرار دارد یمیالس و سردشت شوش در روستا

کیلومتری  110اردل در مجاورت روستای دره عشق در شهرستان ین آبشار درا آبشار دره عشق: .6

 .ارتفاع دارد و در کنار آن رود کارون جاری است 100شهرکرد واقع است. این آبشار بیش از 

است. این غار قرار گرفته در نزدیکی شهر باباحیدرب غربی شهرکرد و جنواین غار در  :غار سراب .7

 متر از آن قابل دسترسی نیست. 600شگفت انگیز دو دهانه دارد و بدلیل وجود موانع طبیعی بیش از 

انداز زیبایی را برای شهر لردگان های کارون است و چشماین چشمه یکی از سرشاخه چشمه برم: .8

 راف این چشمه به صورت پارکی برای تفرج گردشگران است.است. اطبوجود آورده

 10در این چشمه های معدنی استان چهارمحال و بختیاری است. یکی از چشمه چشمه دیمه: .9

 باشد.دارای خواص درمانی میو مجاور روستای دیمه قرار دارد. آب این چشمه  چلگرد کیلومتری 

کیلومتری  20و  هفشجان کیلومتری 2و  کوه جهان بین در دامنهاین گردشگاه  :چشمه زنه هفشجان .۱0

 .باشدهای آن میاز مهم ترین ویژگی های واژگونالله و آب معدنی که  شهرکرد واقع شده است

 

ها با استفاده از های منطقه، ژئوسایتدر این تحقیق پس از شناسایی ژئوسایت های منطقه:ارزیابی ژئوسایت-

پرسشنامه استفاده  100ها از نتایج گذاری ژئوسایتبه منظور ارزش گذاری شده است.روش کامنسکو ارزش

ها با استفاده از روش کامنسکو بیانگر این است که از نظر ارزش زیبایی گذاری ژئوسایتشده است. نتایج ارزش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86_%28%DA%A9%D9%88%D9%87%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86_%28%DA%A9%D9%88%D9%87%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86
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امتیار، دارای باالترین امتیاز هستند. از نظر ارزش  1۸های واژگون با ژئوسایتهای تاالب گندمان و دشت الیه

امتیاز، دارای  15های تاالب گندمان و تاالب چغاخور با و ژئوسایت 16ژئوسایت چشمه کوهرنگ با  فرهنگی،

امتیاز دارای  17های تاالب گندمان و چغاخور با باالترین امتیاز هستند. از نظر ارزش اقتصادی، ژئوسایت

 16ژئوسایت تاالب گندمان با  و 1۸باالترین امتیاز هستند. از نظر ارزش مدیریت، ژئوسایت چشمه کوهرنگ با 

های تاالب گندمان و تاالب امتیاز، دارای باالترین امتیاز هستند. همچنین از نظر ارزش علمی نیز ژئوسایت

های نتایج امتیازدهی به ژئوسایت، 4و شکل  2امتیاز، دارای باالترین امتیاز هستند. در جدول  17چغاخور با 

 ه است.مورد مطالعه نشان داده شدمنطقه 

 های مورد مطالعه با استفاده از روش کامنسکوگذاری ژئوسایتارزش: 2جدول 

 ژئوسایت ردیف
ارزش 

 زیبایی

ارزش 

 فرهنگی

ارزش 

 اقتصادی

مدیریت و 

 استفاده

ارزش 

 علمی

 17 16 17 15 1۸ تاالب گندمان 1

 15 1۸ 16 16 17 چشمه کوهرنگ 2

 17 15 17 15 17 تاالب چغاخور 3

4 
های دشت الله

 واژگون
1۸ 14 16 14 16 

 14 15 14 13 16 بشار آتشگاهآ 5

 11 14 16 14 15 چشمه زنه هفشجان 6

 12 14 13 13 14 چشمه برم 7

 13 13 11 9 14 آبشار دره عشق ۸

 11 11 11 9 13 یمهچشمه د 9

 12 9 7 11 12 غار سراب 10

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D8%BA%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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 د مطالعه با استفاده از روش کامنسکوهای مورگذاری ژئوسایت: نمودار ارزش4شکل 

 

ارزش نهایی هر های مختلف، ها از نظر ارزشگذاری ژئوسایتپس از ارزشها: ارزش نهایی ژئوسایت-

های بر اساس نتایج بدست آمده، در بین ژئوسایت ژئوسایت با استفاده جمع امتیازات حاصله بدست آمده است.

امتیاز، دارای باالترین امتیاز است. بعد از  ۸3تاالب گندمان با مجموع استان چهارمحال و بختیاری، ژئوسایت 

امتیاز،  7۸های واژگون با و دشت الله ۸1، تاالب چغاخور با ۸2این ژئوسایت، ژئوسایت چشمه کوهرنگ با 

مطالعه های منطقه مورد گذاری ژئوسایت، نتایج نهایی ارزش5و شکل  3در جدول  دارای باالترین امتیاز هستند.

 نشان داده شده است.
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 های استان چهارمحال و بختیاریگذاری ژئوسایت: نتایج نهایی ارزش3جدول 

 مجموع امتیاز ژئوسایت ردیف

 ۸3 تاالب گندمان 1

 ۸2 چشمه کوهرنگ 2

 ۸1 تاالب چغاخور 3

 7۸ های واژگوندشت الله 4

 72 بشار آتشگاهآ 5

 70 چشمه زنه هفشجان 6

 66 چشمه برم 7

 60 آبشار دره عشق ۸

 55 یمهچشمه د 9

 51 غار سراب 10

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D8%BA%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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 های استان چهارمحال و بختیاریگذاری ژئوسایت: نمودار نتایج نهایی ارزش5شکل 

 

 گیرینتیجه

های اخیر، ژئوتوریسم به عنوان یکی از صنایع پیشرو در توسعه اقتصادی مطرح شده است. مناطق در طی سال

های متفاوتی جهت شناسی و هیدرواقلیمی که دارند، پتانسیله به وضعیت ژئومورفولوژی، زمینمختلف با توج

استان چهارمحال و بختیاری با توجه به قرار گرفتن در نوار زاگرس، وجود سازندهای  توسعه این صنعت دارند.

 با سعه ژئوتوریسم دارد.گیری در مسیربادهای غربی، پتانسیل باالیی جهت اهداف توکارستیک و همچنین قرار

با استفاده از روش کامنسکو های استان چهارمحال و بختیاری توجه به موارد مذکور، در این تحقیق ژئوسایت

های تاالب نتایج تحقیق بیانگر این است که از نظر از نظر ارزش زیبایی، ژئوسایت مورد ارزیابی قرار گرفته شد.

امتیار، دارای باالترین امتیاز هستند. از نظر ارزش فرهنگی، ژئوسایت  1۸های واژگون با گندمان و دشت الیه

امتیاز، دارای باالترین امتیاز  15های تاالب گندمان و تاالب چغاخور با و ژئوسایت 16چشمه کوهرنگ با 

یاز هستند. امتیاز دارای باالترین امت 17های تاالب گندمان و چغاخور با هستند. از نظر ارزش اقتصادی، ژئوسایت

امتیاز، دارای باالترین  16و ژئوسایت تاالب گندمان با  1۸از نظر ارزش مدیریت، ژئوسایت چشمه کوهرنگ با 

امتیاز، دارای باالترین  17های تاالب گندمان و تاالب چغاخور با امتیاز هستند. از نظر ارزش علمی نیز ژئوسایت

امتیاز،  ۸3ژئوسایت تاالب گندمان با مجموع بیانگر این است که  هاامتیاز هستند. همچنین نتایج نهایی ارزیابی

و  ۸1، تاالب چغاخور با ۸2دارای باالترین امتیاز است. بعد از این ژئوسایت، ژئوسایت چشمه کوهرنگ با 
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الب های تاامتیاز، دارای باالترین امتیاز هستند. با توجه به موارد مذکور، ژئوسایت 7۸های واژگون با دشت الله

های با ارزش استان های واژگون، به عنوان ژئوسایتگندمان، چشمه کوهرنگ، تاالب چغاخور و دشت الله

 هستند.ای چهارمحال و بختیاری انتخاب شده است که نیازمند توجه ویژه

 

 منابع
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 141-156، صص 31، شماره 9و سقز(، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال 
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