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 195تا   151صفحات 

ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحاللی بر اساس مدل 
 اصالح شده پرالونگ )کوچین( و مدل پرالونگ 

)مطالعه موردی: سه غار سرآب، سید عیسی و چهل پله در استان 
 چهارمحال و بختیاری(

 هایده آرا
 شعله شاهوردی قهفرخی

 پوریا خرازی
 محمدكيا كيانيان

 چکيده

هايي هستند که از قابليت هاي گردشگري هاي انحاللي از جمله ژئومورفوسايت لندفرم
بااليي برخوردارند و مي توانند در صنعت گردشگري کشور نقش بسزايي را ايفا کنند. در 

مورد ها  مورد از اين لندفرم 06همين رابطه در استان چهارمحال و بختياري حدود 
هدف از پژوهش حاضر ارزيابي توانمندي سه غار شناسايي قرار گرفته است. بنابراين 

سرآب، سيد عيسي و چهل پله واقع در استان چهارمحال و بختياري از نظر ژئوتوريستي با 
پرالونگ و اصالح شده پرالونگ )کوچين( مي باشد. جهت دستيابي هاي  استفاده از  روش

حاصل از بازديدهاي هاي زمين شناسي، نتايج هاي توپوگرافي، نقشهبه اين هدف نقشه
نتايج حاصل از اين اند.  و ابزارهاي اصلي پژوهش بودهها  ميداني و پرسشنامه به عنوان داده

دو روش نشان داد که بر اساس روش کوچين غار سرآب با امتياز ارزش گردشگري نهايي 
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گردشگري مي باشد و غار چهل پله و هاي  داراي اولويت اول  به لحاظ پتانسيل 57/57
د عيسي در الويت دو و سوم قرار دارند اما بر اساس نتايج مدل پرالونگ دو غار سرآب سي

و سيد عيسي جزو غارهاي با جاذبه باالي منطقه بوده و انتظار مي رود در راستاي ارتقاي 
سطح گردشگري پايدار در استان و کشور مورد توجه بيشتر مسئولين و محققان قرار 

 گيرند.
لندفرم انحاللي، ژئومورفوسايت، ژئوتوريست، صنعت گردشگري، روش  های كليدی: واژه

 پرالونگ.
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 مقدمه

ها به ها در مورد وجود و ارزيابي ژئومورفوسايتگذشته شاهد تشديد نگراني دهه در طول
هايي با ارزش علمي، زيبايي، اکولوژيکي، اقتصادي و فرهنگي از ديدگاه عنوان لندفرم
هاي  مفاهيمي در راستاي پديدهها  ژئومورفوسايت (.1655ا، )باکايم  انسان بوده

ويژه به منظور اداراک و بهره برداري انسان هاي  ژئومورفولوژيک ويژه هستند که از ارزش
تاريخي ، فرهنگي مذهبيهاي  برخوردارند. بنابراين به خودي خود و يا در ترکيب با ميراث

کل گيري گردشگري پايدار يک منطقه قابل توجهي در شهاي  و اکولوژيکي توانمندي
(، همين عامل باعث گرديده است که طي 5931عرضه خواهد نمود )فخري و همکاران، 

مورفوژنتيک در ارتباط هاي  چند سال گذشته، اين موضوع در قالب بررسي عملکرد سيستم
با مسائل گردشگري مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است )براندوليني و همکاران، 

هاي ژئومورفولوژي )ژئومورفوسايت ها( براي اولين بار اگرچه اصطالح ميراث (.1660
اما تاکنون تالش هاي زيادي  (،5330)پانيزا، توسط پانيزا وارد ادبيات علمي جهان شد 

براي ارزيابي ميراث هاي ژئومورفولوژيکي در زمينه هاي مختلف صورت گرقته است که 
 (، گراند گيرارد5355ان به مطالعات ريواس و همکاران )توها ميشاز جمله اين تال

، (1667(، سرانو و همکاران )1667) (، پرالونگ1667) (، کوارتزا و همکاران5333)
با وجود مطالعات انجام پذيرفته در رابطه با  (.1665)رينارد،  ( اشاره کرد1655کوچين )

ا توجه به اهميت صنعت گردشگري ها در ايران، بارزيابي و پتانسيل سنجي ژئومورفوسايت
هاي بسيار باال و قابل توجه کشور، لزوم و ضرورت انجام تحقيقات در اين زمينه و ظرفيت

اخير مطالعات متعددي در زمينه هاي  بيش از پيش مي باشد. در همين رابطه طي دهه
ه است که ژئومورفولوژيکي در ايران انجام گرفتهاي  گردشگري لندفرمهاي  ارزيابي قابليت

از جمله آنها مي توان به ارزيابي توانمندي اکوتوريستي حوضه آبريز آسياب خرابه در 
تهيه مدلي جهت پهنه بندي آمايشي توسعه  (،5911مختاري )شمال غرب ايران توسط 

در حوضه آبريز گلکمان توسط  AHPگردشگري با استفاده از وزن دهي پارامتريک در 
شناخت پتانسيل گردشگري منطقه آبگرم سردابه در استان  (، 5913) بهنيافر و منصوري

گردشگري هاي  ارزيابي پتانسيل(، 5913سبحاني )توسط SWOT اردبيل با استفاده از روش
ارزيابي (، 5913وارثي و همکاران )توسط  SWOTدر شهر سقز با استفاده از مدل 

شايان و  گ توسطهاي دشت داراب بر اساس روش پرالون ژئومورفوتوريستي لندفرم
بندي جاذبه هاي اکوتوريسم در استان چهار ومحال و  ارزيابي و اولويت (،5913همکاران )

ي گردشگري تپه ارزيابي ارزش علمي و افزوده (،5936رحيمي و رنجبر )بختياري توسط 
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هاي بررسي قابليت (،5935شايان و همکاران)نهاوند بر اساس روش رينارد توسط 
يماني و مورفوسايت هاي منطقه سيمره بر اساس روش پرالونگ توسط ژئوتوريسمي ژئو

هاي ژوهش حاضر محققين به دنبال ارزيابي پتانسيل  اشاره نمود.  در پ (5935همکاران )
گردشگري سه غار سرآب، سيد عيسي و چهل پله در استان چهارمحال و بختياري 

( 1667مدل پرالونگ)( و 1655براساس مدل اصالح شده پرالونگ )مدل کوچين، 
 باشند. مي

 و روش تحقيقها  داده

 هاي مورد استفاده، مراحل ذيل انجام پذيرفته است:در پژوهش حاضر با توجه به داده
گردآوري اطالعات و ادبيات مورد نياز تحقيق با استفاده از روش کتابخانه اي و  .5

 بررسي و مطالعه اسناد و مدارک موجود؛
مين شناسي جهت بررسي وضعيت توپوگرافي و زمين نقشه هاي توپوگرافي و ز .1

 شناسي منطقه مورد مطالعه؛

هاي شناسايي هاي حاصل از بازديدهاي ميداني جهت تکميل کارتداده .9
 هاي مورد مطالعه بر اساس مشاهدات مستقيم و تهيه عکس؛ ژئومورفوسايت

اي طبيعي مورد توسط اساتيدگروه جغرافي 57تهيه و تکميل پرسشنامه  به تعداد  .4
ژئومورفولوژيکي هاي  دانشگاه شهرکرد با گرايش ژئومورفولوژي که آشنا يه ويژگي

منطقه بوده و خود نيز مطالعاتي در اين زمينه داشته اند، غارنوردان استان و کارکنان 
 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان. 

لونگ جهت ارزيابي و در نهايت استفاده از دو مدل اصالح شده پرالونگ و مدل پرا .7
پتانسيل گردشگري غارهاي مورد مطالعه که شرح دو مدل مورد استفاده در ذيل آمده 

 است:

 روش پرالونگ

ارائه گرديد، ارزش گردشگري  1667در اين روش که توسط جي. پي پرالونگ در سال  
ـ  هر مکان ژئومورفولوژيکي از ميانگين چهار شاخص زيبايي ظاهري، علمي، تاريخي

آيد. دهي ميشوند، به دست ميسطح مختلف نمره 7اقتصادي که در  ـ  هنگي و اجتماعيفر
گيرد. به عبارت ها نيز مورد ارزيابي قرار ميوري کنوني سايتدر اين روش ارزش بهره

ها را در وري ژئومورفوسايتوري ارزش بهرهوري و کيفيت بهرهديگر، ميزان بهره
هاي بالقوه و بالفعل دهد تا توانمنديارزيابي قرار ميي مورد مطالعه، مورد محدوده
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 .( 1و  5شوند) جدول ها مشخص مي سايت
تاريخي+ ارزش علمي+  اقتصادي+ ارزش فرهنگي ارزش گردشگري= )ارزش اجتماعي

 4÷ارزش زيبايي ظاهري( 
+ امتياز 1بند  + امتياز9+ امتياز بند 4+ امتياز بند  7)امتياز بند  امتياز کل عيار زيبايي ظاهري

 7(% 5بند 
امتياز ×  7/6( ÷ )  4امتياز بند ×  7/6÷)  7+ امتياز بند 0امتياز کل عيار علمي) امتياز بند 

  7(%  5امتياز بند ÷  1امتياز بند ( ÷  9بند 
×  1÷ )  9امتياز بند ÷  4امتياز بند ÷  7فرهنگي = ) امتياز بند  ـامتياز کلي عيار تاريخي 

 0( %  5امتياز بند ( ÷  1امتياز بند 
+ امتياز  9+ امتياز بند  4+ امتياز بند  7اقتصادي = ) امتياز بند  ـامتياز کل عيار اجتماعي 

  7( %  5+ امتياز بند  1بند 
 وري = عيار کيفيت + عيار ميزان بهره وري عيار بهره

 4( %  5+ امتياز بند  1+ امتياز بند  9+ امتياز بند  4وري = )امتياز بند  عيار ميزان بهره
 4( %  5+ امتياز بند  1+ امتياز بند  9+ امتياز بند  4وري = )امتياز بند  عيار کيفيت بهره

 ارزیابی عيارهای چهارگانه ژئومورفوتوریستی بر اساس روش پرالونگ .1 جدول

 صفر 25/1 51/1 55/1 1
 معيار

 امتياز

 هاعيار زیبایی ظاهری ژئومورفوسایت

 تعداد نقاط ديدني - 5 9-1 4،7،0 0بيش از 

 - 76کمتر از  166تا  76بين  766تا  166 766بيش از 
متوسط فاصله از 
 نقاط ديدني)متر(

 مساحت - کوچک متوسط بزرگ بسيار بزرگ

 ارتفاع صفر کم متوسط بلند بسيار بلند

 - هاي متضادرنگ
هاي رنگ

 گوناگون
- 

هاي رنگ
 مشابه

تباين رنگ با 
 محيط

 هاعيار علمی ژئومورفوسایت

 - کم متوسط زياد خيلي زياد
جذابيت از نظر 
 جغرافياي ديرينه

 صفر کم متوسط زياد خيلي زياد
هاي ويژگي

 تجسمي

 مساحت - 17کمتر از  76تا  17بين 36تا 76بين  36بيش از 

 کميابي 5بيش از 5تا  7بين  4تا  9بين 1تا 5بين بي نظير
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 صفر 25/1 51/1 55/1 1
 معيار

 امتياز

بدون هرگونه 
 دستکاري

اندکي نخريب 
 شده

تخريب در حد 
 متوسط

به شدت 
 تخريب شده

 وضعيت مکان تخريب شده

 صفر کم متوسط زياد  خيلي زياد
جذابيت 
 اکولوژيکي

 هافرهنگی ژئومورفوسایتـ  عيار تاریخی

 بدون تعلق ضعيف متوسط شديد بسيار شديد
فرهنگي هاي  جنبه

 و تاريخي

 مناظر پيکر نگاري صفر 7تا 5 16تا  0 76تا  15 76بيش از 

 ضعيف متوسط زياد بسيار زياد
بدون هرگونه 

 اثر وابنيه

هاي تاريخي جنبه
 و باستان شناسانه

 صفر ضعيف متوسط زياد بسيار زياد
هاي مذهبي و جنبه

 معنوي

حداقل يک بار 
 در سال

 هرگز - گاهگاهي -
هاي هنري رخداد

 و فرهنگي

 هاژئومورفوسایتاقتصادی ـ  عيار اجتماعی

قابل دسترس از 
طريق جاده با 

 اهميت ملي

قابل دسترس از 
طريق جاده با 
 اهميت در منطقه

قابل دسترس از 
هاي طريق جاده
 محلي

فاصله کمتر از 
يک کيلومتراز 

مسير قابل 
 دسترس

بيش از يک 
کيلومتر مسير 
 قابل دسترس

 
 قابليت دسترسي

 
 

 بدون خطر
هاي کنترل

 اختياري

حدودي تا 
 کنترل شده

 مخاطرات طبيعي غيرقابل کنترل کنترل نشده

بيش از يک 
 ميليون نفر

هزار تا 766بين
 يک ميليون نفر

 766تا  566بين 
 هزار نفر

تا  56بين 
 هزار نفر566

کمتر از 
 نفر56666

تعداد بازديد 
کنندگان در هر 

 سال

 کامل محدود - نامحدود بدون محافظت
سطح تمهيدات 

 حفاظتي

 جذابيت - محلي ايمنطقه ملي المللي بين
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 ارزیابی ميزان بهره وری گردشگری بر اساس روش پرالونگ .2 جدول

 صفر 25/1 51/1 55/1 1
 معيار

 امتياز

 هاوری ژئومورفوسایتعيار ميزان بهره

 صفر 5کمتر از  7تا  5بين    56تا 7بين  56بيش از
مساحت مورد 
 استفاده)هکتار(

 صفر 5 7تا1 56تا  0 56بيش از 
-تعداد زيرساخت

 ها

تا  155از 
روز)چهار 906

 فصل(

 156تا  515از 
 روز)سه فصل(

 516تا  35از 
 روز)دو فصل(

 36از يک تا 
روز)يک 

 فصل(

- 
اسکان 

 فصلي)روز(

 ساعت 0تا  9بين ساعت3تا  0بين  ساعت 51تا  3بين
 9کمتر از 
 ساعت

 صفر
اسکان 

 روزانه)ساعت(

 هابری ژئومورفوسایتعيار كيفيت بهره

چندين اقدام 
حمايتي و معرفي 
 چندين محصول

يک اقدام حمايتي 
و معرفي چندين 

 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 

معرفي چندين 
 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

بدون 
هرگونه 
 تبليغات

استفاده از زيبايي 
 ظاهري

چندين اقدام 
حمايتي و معرفي 
 چندين محصول

اقدام حمايتي يک 
و معرفي چندين 

 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 

معرفي چندين 
 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

بدون 
هرگونه 
امکان 
 اموزشي

استفاده از ارزش 
 ملي

چندين اقدام 
حمايتي و معرفي 
 چندين محصول

يک اقدام حمايتي 
و معرفي چندين 

 محصول

يک اقدام 
حمايتي و 

معرفي چندين 
 ولمحص

يک اقدام 
حمايتي و 
معرفي يک 

 محصول

بدون 
هرگونه 
امکان 
 اموزشي

استفاده از ارزش 
 فرهنگي

 566666بيش از 
تا 16666بين

566666 

تا 7666بين
16666 

 766کمتر از 

بدون 
بازديد 
 کننده

استفاده از ارزش 
 اقتصادي )نفر(

 
کم يا زياد در اين رابطه، وزن هيچ يک از ارزش هاي گردشگري نسبت به ديگري  

نيست؛ زيرا دليل خاصي براي اهميت کم يا زياد يکي از آنها بر ديگري، در تعيين قابليت 
دامنه وزن هر يک از عيارهاي   .نظري گردشگري لندفرم ژئومورفولوژيکي وجود ندارد

مورد بررسي بين صفر تا يک است که در جداول يک و دو نحوه تعلق امتيازها به هر يک 
 ورد بررسي مشخص گرديده است.از عيارهاي م
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 روش كوچين ) مدل اصالح شده پرالونگ(

توسط گابريال کوچين در قالب رساله  1655در اين روش که براي اولين بار در سال 
دکتري خود مطرح و به مدل اصالح شده پرالونگ معروف گرديد،  ارزش نهايي 

کي، اقتصادي، فرهنگي، گردشگري يک ژئومورفوسايت بر اساس شش معيار ژئومورفولوژي
( در قالب سه ارزش ساختاري، ارزش افزوده 5زيبايي شناسي،  علمي و اکولوژيکي)شکل 

و ارزش محدود کننده و از طريق جمع ارزش ساختاري و ازش افزوده منهاي ارزش 
 محدود کننده  و بر اساس  فرمول  ذيل محاسبه مي گردد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (2111یک ژئومورفوسایت)كوچين،های  ارزش. 1شکل

هاي ذکر شده،چندين دسته شاخص طراحي مرتبط با ارزشهاي  براي هريک از معيار 
هاي هر يک از عوارض را در مقياس عددي بين يک تا ده وزن دهي کنيم. خصيصهشده تا 

هاي موجود روي هم رفته مثبت بوده و در شکل گيري توان گردشگري عمده شاخص
هاي ها داراي اثر مخالفند يعني خصيصهژئومورفوسايت مشارکت دارند، اما برخي شاخص
شوند و در نهايت ارزش نهايي ها ميتمنفي به حساب مي آيند و باعث کاهش ارزش ساي

 زش ساختاری= ارزش نهایی ژئومورفوسایتارزش افزوده + ار -ارزش محدود كننده 

 ژئومورفوسایت

 زیباشناسی اكولوژیکی

 اقتصادی علمی

 فرهنگی

 ژئومورفولوژیکی
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هاي طبق رابطه باال به دست مي آيد.الزم به ذکر است دامنه امتياز تعلق گرفته به شاخص
، 17/6تا 6و با امتيازهاي کيفي ضعيف با دامنه عددي  5تا  6موجود  در اين روش بين 

( . 7، 4، 9ول مي باشد )جد 5تا  57/6و عالي  57/6تا  7/6خوب ، 7/6تا 17/6متوسط 
روش امتياز دهي در روش کوچين مشابه با روش پرالونگ مي باشد که در جداول يک و 

 مشخص شده است.ها  دو کامال نحوه امتياز دهي به معيارهاو شاخص

 ها و نحوه امتيازدهی ارزش ساختاری معيارها، شاخص .9 جدول

 توصيحات شاخص معيار ارزش
 امتياز

 ضعيف،متوسط،خوب،عالی

تعداد عوامل دخيل  منشا پيدايش ژئومورفيکي ساختاری
 در پيدايش

 

فعال بودن  ديناميک
 فرايندهايي شکل زا 

 

تنوع عناصر  پيچيدگي
ژئومورفولوژيکي و 

 چينه شناسي

 

  - وضعيت حفاظتي

درسطح ملي و بين  کميابي
 المللي

 

  ارزيابي ظاهر شکل منظر زيبا شناسي

  لندفرمتنوع رنگ  رنگ

به خودي خود يا از  قابليت ديد
 طريق مکاني مشرف

 

در سطح يا زير  در سطح زمين توسعه عمودي
سطح زمين بودن 

 لندفرم

 

  - اندازهاي چشمجذابيت

  - پوشش گياهي اکولوژيکي

  - وضعيت جانوري

وضعيت کنوني حفاظت از 
 ژئومورفوسايت

-  

 = عالي  5تا  57/6= خوب و 57/6تا  7/6= متوسط،  7/6تا  17/6= ضعيف،  17/6تا  6*توجه: امتياز 
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 ها و نحوه امتيازدهی ارزش افزودهمعيارها،شاخص. 4 جدول

 توصيحات شاخص معيار ارزش
 امتياز

 ضعيف،متوسط،خوب،عالی

  - اهميت تاريخي فرهنگي افزوده

  سن سايت زمين باستان شناسي

  وجود اماکني همچون مسجد  اهميت مذهبي

، دفعات معرفي در اثار  هنري ارزش هنري
 نقاشي و ..، عکاسي

 

هاي فرهنگي برگزاري جشنواره
 و معماري

-  

 علمي
 

داشتن جذابيت علمي آموزشي براي  جذابيت آموزشي
 مراکز علمي و محققين

 

  سايتهاي  نسبت به وجود و ويژگي آگاهي علمي

نشانگر فرآيندهاي 
 ژئومورفولوژيکي

وجود عالئمي از فرايند غالب 
ژئومورفولوژيکي در سايت مورد 

 مطالعه

 

  نمود و ارزش علمي داشتن نمود علمي

اهميت به لحاظ جغرافياي 
 ديرينه و تشکيالت سازنده

  

هاي گردشگري تعداد فعاليت 
 خاص

-  

پتانسيل گردشگري سايت در 
 سطح متنوع

-  

  نوع حمل و نقل و مسافت دسترسي

ها و فاصله وجودزير ساخت گردشگري 
 انها از ژئومورفوسايت

  مثل جاده 

   تسهيالت

فاصله از مراکز خدماتي بر   
 حسب کيلومتر

  مثل فاصله از بيمارستان

هاي اقتصادي اجتماعي ويژگي
 منطقه

  به فاصله از مراکز شهر

بهره برداري فعلي از وضعيت 
 گردشگري

  اتفاقي، فصلي

  ارتقاء سايتهاي  راه سطح ارتقاء سايت

 = عالي  5تا  57/6= خوب و 57/6تا  7/6= متوسط،  7/6تا  17/6= ضعيف،  17/6تا  6*توجه: امتياز 
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 ها و نحوه امتيازدهی ارزش محدود كنندهمعيارها،شاخص. 5 جدول

 توصيحات شاخص معيار ارزش
 امتياز

 ضعيف،متوسط،خوب،عالی

محدود 
 كننده

آسيب پذيري در 
 برابرفرآيندهاي طبيعي

آسيب پذيري در  -
برابر فرايندهاي 

 فرسايشي

 

ميزان دخالت و  - - آنتروپيک هاي  فعاليت
هاي  دستکاري

انساني در قالب 
هاي  فعاليت

 مختلف

 

مثل وجود يا عدم  - عناصر نازيبا
هاي  وجود آلودگي
 محيطي

 

 = عالي  5تا  57/6= خوب و 57/6تا  7/6= متوسط،  7/6تا  17/6= ضعيف،  17/6تا  6*توجه: امتياز 
بانک اطالعات اوليه بر اساس  مدل ، در نهايت بر اساس اطالعات به دست آمده 

ها محاسبه شده و ارزش امتياز، اطالعات مورد تجزيه و تحليل، ( تهبه1655کوچين)
 (.1655ها مشخص گرديد) کوچين،ژئومورفوسايت

 غارهای مورد مطالعههای  ویژگی

غار سراب 

دقيقه عرض شمالي در  51درجه و  91دقيقه طول شرقي و  14درجه و  76اين غار در  
کيلومتري جنوب غربي بابا حيدر از توابع  1استان چهارمحال و بختياري در فاصله 

هاي کرتاسه و قرار دارد اين غار در اهکشهرستان فارسان و در شمال شرقي کوه زرآب 
متر باالتر از  36در سازند سروک توسعه پيدا کرده است.دهانه ورودي غار در حدود 

متر مي باشد  076متري قرار دارد و طول شناخته شده غار 1476چشمه سراب ودر ارتفاع 
ازآب  که در قسمت اعظم طول داالن آب جريان دارد و در بعضي از نقاط با تجمعي

مواجه هستيم موقعيت جغرافيايي غار سراب باعث شده اقليم اين ناحيه در بهار و تابستان 
مطلوب و مفرح باشد و در فصل زمستان با توجه به کاهش دما و بارش برف شرايط را 

  . براي سرگرمي، تفريح و اسکي فراهم مي کند
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غار چهل پله 

دقيقه شرقي در استان  49درجه و  76و  دقيقه طول شمالي 1درجه  و  91اين غار در  
چهارمحال و بختياري واقع در  کوه هزار گزي نزديکي شهرستان کيار  در نزديکي 
روستاي دستنا  واقع شده است .اين غار به صورت افقي گسترش پيدا کرده و براي رسيدن 

ينجاست صاف و صعب العبور گذر کرد و نکته قابل توجه اهاي  به آن بايد از تخته سنگ
وجود دارد که به وسيله انسان ايجاد شده ها  که پله هايي به صورت مورب روي اين سنگ

بوده است.اين ها  است و اين نشان مي دهد که اين غار در گذشته سکونتگاهي براي انسان
کرتاسه توسعه پيدا کرده است و داراي آب و هاي  سايت هم مانند سايت قبل در آهک

 در تابستان و بهار مي باشد. هوايي بسيار دلپذير

غار آقا سيد عيسی 

اين غار واقع در استان چهار محال و بختياري  در بيدگل واقع است و از فارسان قابل  
دسترسي است.غار سيد عيسي يکي از غارهاي مذهبي استان مي باشد و در ابتداي مسير 

عکس ها،  دخيلها،  مانده شمعمانند باقي ، بسياري را مشاهده نماييدهاي  مي توانيد نشانه
امامان و دعاهاي مختلفي که مي توانيد مشاهده کنيد. به همين دليل ورودي غار داراي 
پلکاني دست ساز مي باشد و به راحتي مي توانيد وارد شويد. اين غار بصورت دو طبقه 

ندارد تا مي باشد که در ابتدا از دهانه بصورت يک داالن مستقيم که تقريبا هيچگونه فرعي 
انتهاي يک چاه کامال عمودي پيش مي رود که پس از رسيدن به اين چاه يا داالن عمودي، 

متر به صورت دست  5الي  0درصورتي که از گازهاي سمي خبري نبود مي توانيد حدود 
به سنگ باال برويد تا به طبقه دوم برسيد و ادامه پيمايش را درپيش گيريد. اين غار در 

 غير قابل استفاده مي شود چون کف غار را گل و الي مي پوشاندفصول بارندگي 
 . (5911)مهندسين مشاور اترک،

 بحث و نتایج

 نتایج حاصل از مدل اصالح شده پرالونگ ) كوچين(

از اين مدل به تفکيک سه ارزش نهايي، ساختاري، افزوده و محدود  نتايج حاصل  
 3و 5،1، 0عيسي و چهل پله به شرح جداول غار سيد ، کننده در رابطه با سه غار سرآب

 مي باشد:
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 افزوده و محدود كننده غار سراب، نتایج ارزش نهایی، ساختاری. 6 جدول

 غار سراب نام

 55/15 ارزش نهايي

 25/5 ارزش ساختاري

 5/11 ارزش افزوده

 2 ارزش محدود کننده

 كننده غار سيد عيسیافزوده و محدود ، نتایج ارزش نهایی، ساختاری. 5 جدول

 غار سيد عيسی نام

 11 ارزش نهايي

 5/4 ارزش ساختاري

 5/8 ارزش افزوده

 2 ارزش محدود کننده

 افزوده و محدود كننده غار چهل پله، نتایج ارزش نهایی، ساختاری. 8 جدول

 غار چهل پله نام

 55/12 ارزش نهايي

 55/4 ارزش ساختاري

 25/11 ارزش افزوده

 25/2 محدود کنندهارزش 

 امتياز ارزش نهایی گردشگری سه غار سراب، چهل پله و سيد عيسی. 3 جدول

 امتياز ارزش نهایی نام ژئومورفوسایت

 55/15 غار سراب

 55/12 غار چهل پله

 11 غار سيد عيسي

 
بر اساس نتايج حاصل از روش اصالح شده پرالونگ غار سراب داراي اولويت اول  

است  که بايستي جهت توسعه صنعت گردشگري در اولويت برنامه ريزي و سرمايه 
گذاري سازمانهاي مربوطه قرا رگيرد. نکته قابل توجه بر اساس نتايج بدست آمده از اين 

يسه با ارزش ساختاري و محدود کننده در مورد مدل، مقادير باالي ارزش افزوده  در مقا
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به ها  هر سه غار مورد مطالعه مي باشد که نشان از موقعيت و پتانسيل باالي اين سايت
لحاظ ارزشهاي فرهنگي، علمي و گردشگري مي باشد. همچنين مقادير پائين ارزش 

تا حدود زيادي از  ها محدود کننده نيز نشان از آن است که خوشبختانه تا کنون اين لندفرم
 انساني و ساير پيامدهاي متعاقب آن در امان مانده اند.  هاي  دخالت

 نتایج حاصل از مدل پرالونگ 

نتايج حاصل از مدل پرالونگ جهت ارزيابي پتانسيل گردشگري سه غار مورد بررسي به 
 مي باشد: 56شرح جدول 

، چهل پله و سيد عيسی بر امتياز عيار گردشگری و بهره وری سه غار سراب .11 جدول
 اساس مدل پرالونگ

 مکان                         
 معيار ژئومورفولوژیکی

 غار چهل پله غار سرآب
غار سيد 

 عيسی

 57/5 17/5 9 عيار زيبايي ظاهري

 7/1 01/1 01/1 عيار علمي

 7/1 57/5 57/5 فرهنگي -عيار  تاريخي

 7/5 1 57/1 اقتصادي -عيار اجتماعي

 5/1 35/5 79/1 ميانگين عيار گردشگري

 1 1 1 عيار ميزان بهره وري

 1 7/5 7/1 عيار کيفيت بهره وري

 1 57/5 17/1 ميانگين عيار بهره وري

 خوب متوسط خوب مقياس کيفي

 
و غار سيد  79/1بر اساس نتايج حاصل از مدل پرالونگ غار سرآب با عيار گردشگري  

گردشگري نسبتا باالتري در مقايسه با غار هاي  از جاذبه 5/1عيسي با عيار گردشگري 
و با  57/5چهل پله برخوردار هستند . با اين وجود غار چهل پله نيز با ارزش گردشگري 

مقياس کيفي متوسط از وضعيت مناسبي به لحاظ ژئوتوريستي برخوردار است و از جمله 
ر دسترسي به غار و نبود مهترين داليل کسب چنين امتيازي، صعب العبور بودن مسي

دسترسي مناسب و همچنين عدم وجود تبليغات کافي در زمينه آگاهي عموم در هاي  راه
 طبيعي و گردشگري اين غار مي باشد. هاي  رابطه با جاذبه
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 گيری  نتيجه

امروزه گردشگري از جمله منابع درآمدزا براي بسياري از کشورها به شمار مي رود.  
تصادي و فرهنگي گردشگري موجب شده است که اين موضوع رشد قابل نتايج سياسي، اق

جديد در زمينه هاي  توجهي داشته باشد. اين رشد و پيشرفت شتابان نيازمند برنامه ريزي
(. در همين رابطه سه غار سرآب، سيد عيسي 5931گردشگري است ) شايان و همکاران، 

له مکان هايي هستند که مي توانند در و چهل پله در استان چهار محال و بختياري از جم
 کنند.  صنعت گردشگري کشور نقش بسزايي را ايفا

گردشگري سه غار هاي  در همين رابطه در تحقيق حاضر جهت اولويت بندي قابليت 
مورد مطالعه خود، از دو مدل اصالح شده پرالونگ )کوچين( و مدل پرالونگ استفاده 

قيق حاضر، غار سراب با ارزش نهايي گردشگري گرديد. بر اساس نتايج حاصل از تح
و  79/1بر اساس روش اصالح شده پرالونگ و غار سراب  با عيار گردشگري   57/57

بر اساس روش پرالونگ  از پتانسيل نسبتا باالتري در   5/1سيد عيسي با عيار گردشگري 
در سطح استان  طبيعي، تاريخي و مذهبي خودهاي  زمينه جذب گردشگر با توجه به قابليت

هاي  با توجه به محدود بودن فعاليتها  و کشور و همچنين وضعيت مطلوب اين سايت
محيطي بر خوردار مي باشند . هاي  مخرب انساني و وجود عناصر نازيبايي همچون آلودگي

البته بر اساس نتايج روش اصالح شده پرالونگ غار چهل پله با ارزش نهايي گردشگري 
هاي  و قابليتها  بعدي به لحاظ جاذبههاي  در اولويت 55ي با  ارزش و سيد عيس 57/51

، مناسبهاي  گردشگري قرار گرفته اند که يکي از داليل اصلي آن  عدم وجود زير ساخت
 دسترسي مناسب و عدم تبليغات دانست.هاي  صعب العبور بودن مسير دسترسي، کمبود راه
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