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چكيده

کشور پهناور ايران شرايط جغرافيايی متنوعی دارد به طوری که از 13 اقليم شناخته شده در جهان، 11 نوع آن را دارا 
می  باشد. اين امر باعث شده تا از لحاظ زيست  محيطی، طبيعت  گردی، تفريحی و اقتصادی توانايی های زيادی داشته باشد. 
زير بنای توريستی هر منطقه طبيعت آن است و ژئوتوريسم به عنوان يكی از بخش  های آن در سال های اخير در جهان رشد 
چشمگير و قابل توجهی داشته و در توسعه منطقه  ای تأثير زيادی گذاشته است. بازديد از مناظر ژئومورفولوژيكی و زمين  
شناسی يكی از جنبه های اصلی ژئوتوريسم را تشكيل می  دهد. استان ايالم با مساحت 19086کيلومتر مربع در بين 31 درجه و 
58 دقيقه تا 34 درجه و 15 دقيقه پهنای شمالی از خط استوا و 45 درجه و  24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه درازای خاوری 
از نيمروز گرينويچ قرار گرفته است. اين استان با دارا بودن جاذبه های ژئوتوريستی، ژئومورفولوژيكی و زمين  شناسی مانند 
کوه ها، غارها، رودخانه  ها، آبشارها و چشمه ها، يكی از مناطق مستعد توسعه ژئوتوريسم محسوب می شود. در اين راستا، توجه 
به ظرفيت های طبيعی، حفاظت، معرفی و بهره  گيری از جاذبه های ژئوتوريسمی می  تواند در توسعه پايدار استان نقش مهمی 
داشته باشد، ضمن اين که می  تواند در حل مشكالتی مانند بيكاری و ايجاد اشتغال در سطح استان نيز مؤثر واقع گردد. اين 
پژوهش به روش کتابخانه ای، ميدانی، توصيفی- تحليلی و با استفاده از نقشه ها و تصاوير ماهواره  ای ويژگی  های ژئوتوريستی 

استان ايالم را بررسی می نمايد.
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مقدمه
مهم  منابع  از  يكی  دنيا،  در  گردشگری  صنعت  امروزه 
در  اين صنعت  كه  طوری  به  بوده،   )1386 )کاظمی،  درآمدزا 
صنعت  پردرآمدترين  و  بزرگترين  به  شدن  تبديل  حال 
اين  بر  اقتصاددانان  رو  اين  از   .)UNWTO, 2008( دنياست 
اميد  از  يكی  آن(  زير شاخه های  )و  كه گردشگری  باورند 
بخش ترين صنايعی است كه كشورهای جهان سوم می توانند 
توسعه  و  صنايع  ديگر  جانشينی  برای  آن  قابليت های  از 
استفاده نمايند. همچنين، يكی از راه های اشتغال زايی، توجه 
همين  به   ،)1384 )زمرديان،  باشد  می  گردشگری  صنعت  به 
دليل بيشتر كشورها با توجه به نقش مهمی كه اين صنعت 
از  تا  باشد، سعی دارند  اقتصاد كشورها می تواند داشته  در 
نيز  نامرئی«  »صنعت  گاهًا  كه  سودمند  و  پاک  صنعت  اين 
ناميده می شود نهايت استفاده را داشته باشند. چرا كه ميزان 
بهره گيری از اين مهم به يكی از شاخص های بااهميت در 
همچنين،  است.  شده  تبديل  كشورها  يافتگی  توسعه  امر 
نيز   و  سرمايه  پول-  افتادن  جريان  به  ژئوتوريسم،  صنعت 
ايجاد شغل های مرتبط با آن را در سرزمين مقصد )ميزبان( 
به دنبال دارد، بدين ترتيب اين صنعت نامرئی بويژه برای 
با  غنيمت  ندارند  چشمگيری  درآمد  منابع  كه  كشورهايی 

ارزشی به حساب می آيد. )رضوانی، 1378( 
كشور ايران نيز با توجه به طبيعت و توانايی های مهمی 
كه در اين زمينه و بويژه در زمينه ژئوتوريسم دارد، متأسفانه 
در  اين  است.  نگرفته  چندانی  بهره  صنعت  اين  از  تاكنون 
حالی است كه ايران جزء ده كشور نخست جهان از لحاظ 
لحاظ  از  پنج كشور نخست  جاذبه های گردشگری و جزء 
تنوع گردشگری است، اما متأسفانه طبق آمار سازمان جهانی 
ميزان  از  تعداد و 16 درصد  از  تنها 24 درصد  گردشگری 
درآمدهای گردشگری دنيا به ايران اختصاص دارد. )شيخانی، 

1386، به نقل از اسماعيلی و همكاران، 1389( 

توسعه  و  رشد  در  می تواند  گردشگری  زمين  توسعه 
اقتصاد كشورها نقش چشمگير و مهمی ايفا نمايد، به گونه ای 
كه در برخی كشورها مانند اندونزی، مالزی، فيليپين، مالديو 

ارز خارجی  اصلی كسب  منبع  عنوان  به  فعاليت  اين   ... و 
محسوب می شود. )خانی و همكاران، 1388(

بنابراين، می توان انتظار داشت با گسترش زيرساخت های 
قابل  ورود حجم  شاهد  كشور،  در  صنعت  اين  برای  الزم 

توجهی ارز خارجی به كشور و رونق اقتصاد ملی بود.
اصطالح ژئوتوريسم كه برای نخستين بار در سال 2002 
ملی  نشريه  در  و  متحده  اياالت  توريسم  صنعت  توسط 
توريسم  مفاهيم  از  شاخه ای  عنوان  به  توريسم،  جغرافيايی 
ارايه  نو در  از روش های  )هگی، 2009(، يكی  معرفی گرديد 
توريسم  اصول  از  كاماًل  كه  است  گردشگری  جاذبه های 

تبعيت می كند. )ثروتی و کزازی، 1385( 
توريسم  صنعت  از  نوينی  شكل  ژئوتوريسم  واقع،  در 
ژئومورفولوژيكی  وضعيت  زمين،  با  ارتباط  در  كه  است 
جاذبه های  بنابراين،  می باشد.  ساختی  زمين  پديده های  و 
شفابخش،  آب های  هوايی،  و  آب  ژئومورفولوژيكی، 
آب ها  و جريان  غارها  جانوری،  گونه های  گياهی،  پوشش 
از  ژئوتوريسم،  اقتصادی  سياستگذاری های  و  مطالعات  در 
جمله مهمترين عوامل به حساب می آيند.  )فانل، 1999؛ به نقل 

از عاليی طالقانی و همكاران، 1391( 

پژوهش حاضر از روش كتابخانه ای، ميدانی، توصيفی- 
و  زمين  شناسی  گردشگری،  توپوگرافی،  نقشه های  تحليلی، 
تصاوير ماهواره ای استفاده نموده است. بدين منظور نخست 
موجود  نقشه های  و  كتابخانه ای  منابع  بررسی  و  مطالعه  با 
اقدام به شناسايی اين مناظر نموده، سپس به تجزيه و تحليل 

ويژگی های هر يك می پردازد.

بحث
)سازمان  19086كيلومترمربع  مساحت  با  ايالم  استان 
هواشناسی كشور، 1392(، حدود 1/4 مساحت كشور را به 
خود اختصاص داده و در بين 31 درجه و 58 دقيقه تا 34 
درجه و 15 دقيقه پهنای شمالی از خط استوا و 45 درجه و  
24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه درازای خاوری از نيمروز 
گرينويچ قرار گرفته است )نگاره 1(. اين استان با توجه به 
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ويژگی های طبيعی، زمين شناسی، ژئومورفولوژيكی، آب و 
هوايی و ... خود از تنوع زيادی برخوردار است. اين تنوع و 
زيبايی به حدی است كه به آن لقب عروس زاگرس داده اند.
 به طور كلی می توان گفت كه مناظر اصلی توپوگرافيكی 
استان در دو واحد كوهستان )مناطق شمال و شمال خاوری( 
جای  باختری(  جنوب  و  جنوب  )مناطق  دشت  واحد  و 
آن  دشت های  و  كوهستانی  مناطق  مهمترين  از  می گيرند. 
می توان به ترتيب به كبيركوه، دينار كوه، بانكول، شره زويل 
و دشت عباس، دشت موسيان، دشت مهران، دشت ايوان و 
... اشاره نمود. از اين رو با توجه به وضعيت توپوگرافيكی 
وضعيتی  استان،  به  گوناگون  هواهای  توده  ورود  نيز  و 
مناطق  بين  در  هوايی  و  اختالف آب  كه  است  ايجاد شده 
شمالی)سردسير( و جنوبی)گرمسير( استان به طور فاحشی 
با يكديگر تفاوت دارد. در واقع، چنين ويژگی هايی استان 
ايالم را به يكی از استان هايی تبديل نموده است كه همزمان 
چهار فصل را در خود دارد. اين ويژگی خود می تواند باعث 

جذب گردشگران در تمامی ايام سال در استان ايالم باشد.
 با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی نقشه ها، 

تصاوير ماهواره ای و نيز بازديدهای ميدانی مهمترين جاذبه ها 
و مناظر ژئوتوريستی استان شناسايی شدند.

به طور كلی جاذبه های ژئوتوريستی استان ايالم به شرح 
زير می باشد كه در ادامه به تجزيه و تحليل ويژگی هر يك 

از اين جاذبه ها پرداخته می شود.
1-كوه ها
2- غارها

3- رودخانه ها، دره های رودخانه ای و تنگ ها 
4- چشمه های كارستی و آبگرم

5- رودخانه ها
6- آبشارها 

7- درياچه ها و تاالب های طبيعي

کوه ها
زاگرس)چين  زون  از  قسمتی  ايالم  استان  كوه های 
واحد  اين  ساختمانی  شرايط  طبيعتًا  و  است  خورده( 
منصوری،  و  )صفاری  است.  گرديده  متحمل  را  زمين ساختی 
1392( به طور كلی در زاگرس چين خورده شمال باختری 

نگاره 1: تصوير ماهواره ای و موقعيت استان ايالم در کشور



(دوره23،شماره90،تابستان93 فصلنامهعلمی-پژوهشياطالعاتجغرافيايي)
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.23,No.90, Summer 2014 / 8 

چين خوردگی  امواج  كرمانشاه(  و  ايالم  سياسی  )محدوده 
مركب  ناوديسی  طاقديسی-  به صورت ساخت های  بيشتر 
تظاهر پيدا كرده اند و اغلب، دشت ها و كوه ها به ترتيب بر 
ناوديس ها و طاقديس ها منطبق هستند. )عاليی طالقانی، 1386( 
وجود كوه های گوناگون در استان ايالم تنوع آب و هوايی 
را بدنبال داشته است. به طوری كه می توان سه نوع آب و 
خاوری،  شمال  و  شمالی  بخش های  در  سردسيری  هوای 
گرمسيری در بخش های جنوبی و جنوب باختری و معتدل 
در بخش های مركزی استان ديد. همچنين وجود كوه ها باعث 
تفاوت های چشمگيری در وضعيت دما و بارش بخش های 
گوناگون استان شده است، به گونه ای كه در مناطق شمالی 
مناطق  اين  بر  برف  پوشش  و  هوا  برودت  هنوز  كه  استان 
حاكم است مناطق جنوبی كه بيشتر واحد دشت های استان 
را تشكيل می دهند با هوای گرم و دلپذير و طبيعت سرسبز 
و زيبای خود پذيرای گردشگران و طبيعت گردان می باشد. 
كوه های استان ايالم در نوع خود در منطقه، كشور و حتی 
اگر اغراق نباشد در جهان بی نظير و نادر هستند. برای مثال 
كوه قالقيران كه در 5 كيلومتری باختر شهر ايالم و در مسير 
در  واقع گرديده،  منطقه ششدار  در  ايوان  به  ايالم  ارتباطی 
گذر زمان بر اثر فرسايش در اوج زيبايی تشكيل شده است. 
اين كوه از سازندهای سست و سخت گورپی و پابده 
تشكيل شده و در واقع مرز جداكننده دوران دوم و سوم در 
منطقه محسوب می شود. كوه قالقيران و طبيعت اطراف آن 
در فرهنگ، زندگی و حتی در گذراندن اوقات فراغت مردم 
از اهميت ويژه ای برخوردار است. اين كوه كه به عنوان نماد 
استان نيز می باشد در بسياری از محافل و برنامه های رسمی 
استفاده  آن  از   ... و  سيما  و  صدا  سازمان  آرم  جمله  از  و 
زيبايی شناختی،  جنبه های  بر  عالوه   )2 )نگاره  می شود. 
گردشگری و ... می توان برای كوهنوردی و صخره نوردی كه 
از ورزش های جذاب برای گردشگران طبيعت گرد می باشد 

نيز استفاده نمود.
كه  استان  فرد  منحصربه  كوه های  از  ديگری  نمونه 
باشد،  برخوردار  بااليی  ژئوتوريستی  پتانسيل  از  می تواند 

بين  مرز  كه  كوه  اين  الرأس  خط  است.  شش كالن  كوه 
به صورت  می دهد  تشكيل  را  ايوان  و  ايالم  شهرستان های 
تيز و خشن می باشد كه جذابيت  با ستيغ های  بريده بريده 
ويژه ای برای كوهنوردان و صخره نوردان عالقمند به مناطق 
بكر و طبيعی و در عين حال هيجان انگيز دارد. نمونه بسيار 
معروفی ديگری از كوه های  ايالم كه شهرتی جهانی نيز دارد 
كبيركوه می باشد كه لغزش بزرگ و تاريخی سيمره در آن به 

وقوع پيوسته است. 
فرازای حدود  با  استان  قله  بلندترين  عنوان  به  كبيركوه 
جذب  در  می تواند  آن  بزرگ  لغزش  نيز  و  متر   2800
اين  از  بازديد  جهت  داخلی  و  خارجی  ژئوتوريست  های 
رويداد تاريخی مؤثر باشد. همچنين كوه مانشت با فرازای 
بين  در  كه   )1392 منصوری،  و  )صفاری  متر   2640 حدود 
شهرستان های ايالم و ايوان واقع شده و در بيشتر ايام سال 
بازديد  زيبا جهت  مناطق  از  از برف می باشد يكی  پوشيده 
طلسم  غار  همچنين  می باشد.  دوست  طبيعت  گردشگران 

ايوان در دامنه های اين كوه قرار گرفته است.

نگاره 2: الف( دورنمايی از کوه قالقيران از منطقه ششدار، ب( 
تصوير ماهواره ای کوه قالقيران، ج( کوه شش کالن، د( کبيرکوه

غارها
همان طور كه می  دانيم زاگرس يكی از ايالت های كارستی 
مهم كشور می باشد. از اين رو با توجه به گسترش چشمگير 
رسوبات كربناتی )از جمله آهك و دولوميت( در كوه های  
استان ايالم مناظر ژئومورفولوژيكی كارستی متنوعی از جمله 
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كارن)الپيه(، دولين، چشمه های كارستی، غار و غارچه و ... 
در  كه  استان  كارستی  جاذبه های  مهمترين  گرفته اند.  شكل 
كه  می باشند  غارها  پاند  شده   تشكيل  آهكی  كوه های   دل 
در اصطالح محلی به آنها »اشكفت« می گويند. بنابر تعريف 
غار عبارت است از: شكاف طبيعی درون سنگ، به طوری 
كه يك نفر آدم بتواند در آن قرار بگيرد. اين شكاف ممكن 
است آبدار يا خشك باشد. غارهای كارستی معموالً در سنگ 
آهك شكل می گيرند. )خوش رفتار، 1389( در كوه های  استان 
غارهای زيادی شكل گرفته اند كه مهمترين آنها عبارتند از: 
غار طلسم ايوان، غار انفجاری ايوان، غار شمال باختری شهر 
ايوان، غار تايه گه، غار خفاش، غار كناتاريكه، غار قالپيكه، غار 
ملك، غار زينه گان، غار آقامير )آقا( در يال جنوبی كبيركوه. 
استان بجز غار زينه گان كه غاری روباز  و  تمامی غارهای 
منطقه  كوه های  دل  در  استان  غارهای  ديگر  می باشد،  آبدار 

شكل گرفته و محيط بسته ای را تشكيل داده اند. )نگاره 3(
به طور كلی در غارهای استان می توان مناظر ژئومورفولوژيكی 
تاالرها،  سنگی،  پرده های  استاالگميت،  استاالكتيت،  همچون 
دهليزها، داالن های متعدد و بعضاً حوضچه های آبی كوچكی 
استان  در  زيادی  غارهای  اينكه  به  توجه  با  نمود.  مالحظه 
تشكيل شده است، می توان با برنامه ريزی و تبليغات صحيح، 
اين مناظر طبيعی  از  بازديد  ژئوتوريست های زيادی را برای 
جذب نمود. در اين بين، به نظر نگارنده زيباترين، جذاب ترين 
كيلومتری جنوب  در 5  زينه گان  روباز  غار  آنها  مهمترين  و 
خاوری شهر صالح آباد و در 52 كيلومتری شهر ايالم می باشد. 
درازای اين غار حدود بيش از 1 كيلومتر است. اين غار تنها 
غار استان می باشد كه جريان آب از ديواره ها و در كف آن 
جاری است، به گونه ای كه باعث رشد گياهان، سرخس ها و 
جلبك های خودروی زيبايی شده است و بر جذابيت آن افزوده 
است. با وجود اينكه منطقه در تابستان ها دمايی باالی 40 درجه 
سانتيگراد دارد، اما تفاوت دمايی بيرون و دورن غار تقريباً به 
حدود 50 درجه می رسد. از اين رو هوای داخل غار بسيار سرد 
و مطبوع بوده و هر چقدر به طرف داخل بيشتر پيش رويم بر 
لطافت هوا افزوده می شود. همچنين در فصل تابستان با وجود 

گرمای طاقت فرسای بيرون غار، در حين گذر از دورن غار 
ريزش قطرات آب به شكل باران منظره بسيار ديدنی و نادری 
را به ارمغان می آورد و شايد به همين دليل باشد كه به آن »غار 
بهشت« نيز می گويند. اين غار همه ساله بويژه در فصل تابستان 

گردشگران زيادی را به خود جذب می نمايد.

نگاره3: نمونه هايی از غارهای استان الف( غار شمال باختری 
شهر ايوان غرب، ب(غار زينه گان

رودخانه ها، دره های رودخانه ای و تنگ ها
به دليل وجود بارندگي هاي نسبتًا مناسب، رودخانه هاي 
اين  هستند. سرچشمه  دايمي  و  پرآب  معموالً  ايالم  استان 
كه  مي باشد  استان  بلند  نسبتا  كوه هاي  معموالً  رودخانه ها 
از دره ها و دشت هاي ژرف و  از كوهستان  از خروج  پس 
گسترده گذشته و چشم اندازهاي زيبا و ديدنی را به وجود 
آورده اند. با توجه به كوهستانی بودن بخش زيادی از استان، 
برخی از رودخانه ها در هر كجا كه توانسته اند بستر خود را 
ژرف نموده و در بخش هايی از مسير نيز حالت كانيون به 
خود گرفته اند. از آنجايی كه بيشتر مسيرهای ارتباطی نيز در 
از  احداث شده اند در هنگام گذر  امتداد همين رودخانه ها 
كنار آنها چشم هر گردشگری را مجذوب خود می نمايند. 
توجه  با  موارد،  بيشتر  در  رودخانه ها  اين  اطراف  همچنين 
به وضعيت توپوگرافيكي، پوشش گياهي و چشم اندازهاي 
طبيعي خاص خود، زمينه حضور گردشگران زيادی را فراهم 
آورده اند. عالوه بر طبيعت زيبای اطراف اين رودخانه ها، در 
پی عملكرد كاوشی و انحاللی آب در ارتباط با ليتولوژی و 
بعضًا در رابطه با نقش زمين ساخت )نبوی، 1375؛ عاليی طالقانی، 
1386( در مسير اين رودخانه ها تنگ ها و دره های ژرف و 

متعدد زيبايی در استان ايالم شكل گرفته اند. به عنوان مثال 
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تنگ چوار ناشی از عملكرد هر سه فرايند پيش گفته می باشد. 
تنگ های استان عمومًا ژرف و باريك بوده و اغلب بر دامنه 
نيز از طريق ژرف سازی بستر رودخانه در  كوه ها و برخی 
ايجاد  در  برتر  فرايند  واقع  در  شده اند.  ايجاد  دشت  سطح 
رودخانه ها  انحاللی  و  سايش  قدرت  به  استان  در  تنگ ها 
بر می گردد، به طوری كه در مسير رودخانه های مهم استان 
از  برخی  مثال  برای  است.  گرفته  شكل  زيبايی  تنگ های 
مهمترين تنگ های استان عبارتند از: تنگ های مسير رودخانه 
سيمره، تنگ بهرام چوبين و تنگ رازيانه )دره شهر(، تنگ 
كوشك )ايوان غرب(، تنگ شمشه، تنگ قير و غيره )شكل 
ژئوتوريستی  جاذبه های  زيباترين  از  يكی  رازيانه  تنگ   .)4
استان می باشد كه بر اثر فرايندهای انحاللی رودخانه شكل 
تصاوير  روی  بر  اين شكاف  آنكه  جالب تر  و  است  گرفته 
ماهواره ای نيز به وضوح قابل مشاهده می باشد )نگاره 4(. 
بنابراين، با توجه به ساختار زمين شناسی و ليتولوژی استان، 
رودخانه ها، دره های رودخانه ای و تنگ ها می توانند به عنوان 
يكی از چشمگيرترين مناظر ژئومورفولوژيكی جهت توسعه 

ژئوتوريسم در استان مورد استفاده قرار گيرند.

نگاره 4: الف( تنگ کوشک، ب( تنگ بهرام چوبين، ج و د( 
تصوير ماهواره ای و عكسی از تنگ رازيانه

چشمه های کارستی و آبگرم
از آنجايی كه پهنه های گسترده آهكی در استان گسترش 
كارستی  چشمه های  استان  مناطق  بيشتر  در  دارند،  زيادی 
فراوان با آبدهی قابل توجهی تشكيل شده و با توجه به كيفيت  

اين  قرار گرفته اند.  استفاده  مورد  مطلوبيت، جهت شرب  و 
چشمه ها در برخی مناطق استان از اهميت زيادی برخوردار 
می باشند به گونه ای كه سراب های زيبا و ديدنی با محيطی 
سرسبز و بكر را ايجاد نموده و همه ساله گردشگران زيادی را 

جذب می نمايد )سراب ايوان، آبدانان و ...(.
تعدادی  استان  كارستی، در سطح  بر چشمه های  عالوه 
چشمه آبگرم بزرگ و كوچك نيز وجود دارد. اين چشمه ها 
درجه   50 حدود  در  دمايی  و  بوده  معدنی  امالح  حاوی 
نيز  درمانی  خاصيت  از  و   )1384 )خديوی،  دارند  سانتيگراد 
برخوردار هستند. از اين رو، همواره در ايام سال و بويژه در 
تعطيالت نوروز پذيرای گردشگران زيادی می باشند. برای 
مثال می توان به چشمه های آبگرم دهلران كه حاوی گوگرد 

می باشند اشاره نمود. 

آبشارها
با توجه به ساختمان زمين شناسی و ليتولوژی استان، در 
مسير رودخانه آبشارهای متعدد و زيبايی تشكيل شده اند كه 
يكی از زيباترين جاذبه های گردشگردی استان به شمار می آيند. 
با توجه به سهولت دسترسی به آبشارهای استان كه معموالً در 
اطراف مناطق روستايی قرار گرفته اند می توان گفت تقريباً در 
بيشتر ايام سال )فصول بهار، تابستان و حتی پاييز( گردشگران 
زيادی از آنها بازديد می نمايند. برخی از اين آبشارها كه عبارتند 
از: آبشار گچان، سرتاف، چم آو )ايالم(، آبشار برتاف دهلران، 
آبشاران  روستای  هفتگانه  آبشارهای  و  دربند  ماهوته،  ابشار 

)خربزان( در نوع خود بی نظير هستند )نگاره 5(.

نگاره 5: سمت چپ: آبشار سرتاف، وسط: آبشار چم آو، 
سمت راست: آبشارهای هفتگانه روستای آبشاران
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درياچه ها و تاالب های طبيعی
و  مناظر  از  طبيعی  تاالب های  و  درياچه ها  عمومًا 
منطقه  هر  مهم  ژئومورفولوژيكی  ژئوتوريستی-  جاذبه های 
محسوب می شوند. در سطح استان درياچه ها و تاالب های 
طبيعی معدودی تشكيل شده است. ولی همين تعداد اندک 
مناطق شده  اين  در  توجهی  قابل  گردشگران  باعث جذب 
درياچه ها،  اين  تيپيك ترين  و  نادرترين  مهمترين،  است. 
درياچه های دوقلوی سياگاو در 8 كيلومتری سراب آبدانان 
می باشد )نگاره 6(. اين درياچه های دوقلو در سطح دشت 
منطقه تشكيل شده و رشته كوه ها، اطراف آن را فرا گرفته اند. 
نوع  از  اين درياچه ها  احتماالً  منطقه،  ليتولوژی  به  توجه  با 
دولين های آبدار باشند. اين دو درياچه از طريق كانال باريكی 
به درازای تقريبًا 70 متر به يكديگر متصل می شوند. درياچه 
بااليی كه سرچشمه اين درياچه نيز می باشد وسعت بيشتری 
دارد و آب آن نيز از كيفيت مناسبی برخوردار است، ولی 
متأسفانه درياچه پايينی از آلودگی های انسانی در امان نمانده 
به عنوان يكی  اين درياچه ها می توانند  به طور كلی  است. 
از مهمترين جاذبه های ژئوتوريستی آبی استان مورد استفاده 
قرار گيرند. عالوه بر درياچه های دوقلو، تاالب های زمزم، 
چكر و ... نيز از جاذبه های ژئوتوريستی استان می باشند كه 

عمدتًا در اطراف شهر ايالم قرار دارند.

نگاره 6: درياچه های دو قلوی سيا گاو

نتيجه گيري
ژئوتوريسم امروزه بيشتر بازارهای گردشگری را تحت 
كه  است  اين  از  ناشی  موضوع  اين  است.  داده  قرار  تأثير 
طبيعی  ماهيت  با  جاذبه هايی  پی  در  گردشگران  بيشتر 
هستند كه كاماًل منحصر بفرد باشند. )فخری و همكاران، 1391( 

باعث  كه  است  جهانگردی  از  نوعی  ژئوتوريسم  واقع،  در 
خرابی محيط زيست نمی شود. )مقصودی و نكويی، 1387(، بلكه 
می توان با توجه به جاذبه های ژئوتوريستی هر منطقه و نيز 
با برنامه ريزی اصولی در جهت معرفی و شناساندن آنها به 
منظور جذب گردشگران، هم به وضعيت اقتصاد و اشتغال 
ساكنين آن مناطق كمك نمود و هم اينكه خود افراد بومی 
فرصتی پيدا می نمايند تا طبيعت اطراف خود را بهتر و بيشتر 
بشناسند و نيز اينكه در حفظ و نگهداری از آن كوشا باشند.
و  ژئومورفولوژي  وضعيت  به  توجه  با  نيز  ايالم  استان 
ساختار زمين شناسي خود )www.Ngdir.ir، خديوی، 1384( و 
نيز به دليل دارا بودن جاذبه ها و مناظر ژئوتوريستی فراوان 
نظير: كوه ها، غارهای متعدد، رودخانه های پر آب و دايمی، 
غيره  و  آبشارها  آبگرم،  و  كارستی  چشمه های  تنگ ها، 
توسعه  لحاظ  به  مستعد  مناطق  از  يكي  عنوان  به  می تواند 
يكی  گردشگری  توسعه  امروزه،  باشد.  مطرح  ژئوتوريسم 
نادری بنی،  و  )ملكيان  اشتغال  ايجاد  راه های  هزينه ترين  كم  از 
1383( و توسعه پايدار به شمار می رود، به گونه ای كه، غارها، 

و  لندفرم ها  گروه  در  كه  كارستی  مناظر  ديگر  و  چشمه ها 
اهميت  گردشگران  برای  می گيرند،  قرار  پديده های جاذب 
توجه  با  بنابراين   ،)1389 رفتار،  )خوش  دارند  زيادی  بسيار 
استان  سطح  در  كارستی  مناظر  چنين  چشمگير  وجود  به 
می توان با برنامه ريزی، تبليغات و مديريت مناسب گام های 
مؤثری را در جهت توسعه پايدار استان با تكيه بر توان های 
محيط طبيعی منطقه برداشت. متأسفانه با وجود پتانسيل و 
استان وجود  در سطح  كه  فراوانی  ژئوتوريستی  جاذبه های 
شناسايی،  در جهت  اصولی  و  مؤثر  اقدامات  تاكنون  دارد، 
جذب  منظور  به  آنها  نمودن  شناسنامه دار  و  ثبت  معرفی، 
گردشگر صورت نگرفته است. شايد يكی از داليل اين امر 
استان  طبيعی  وضعيت  به  نسبت  امر  مسئوالن  توجهی  بی 
به  مناظر  اين  مناطق،  برخی  اينكه در  باشد. شگفت انگيزتر 
دارد.  آنها وجود  از  نامی  تنها  طور كامل شناسايی نشده و 
اين امر در كنار فقدان زيرساخت های الزم برای گردشگری 
بر محروميت استان از اين لحاظ افزوده است. بنابراين الزم 
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توسعه  برنامه های  راستای  در  صحيح  برنامه ريزی  با  است 
كشور به وضعيت ژئوتوريستی استان نيز توجه ويژه ای شود.

در پايان بايستی گفت با توجه به گوناگونی و جذابيت های 
ارزشمند ميراث زمين شناختی و طبيعی كه در استان وجود 
دارد و نيز اين مطلب كه استان ايالم يكی از مناطق محروم 
و كم برخوردار می باشد، اقدام جهت برنامه ريزی درخور و 
شايسته به منظور آموزش، اطالع رسانی و معرفی سايت های 
زمين گردشگری، ايجاد امكانات رفاهی، گسترش و بهبود 
امكانات  اتوبان،  احداث  جمله  از  نقل  و  حمل  تسهيالت 
می تواند  غيره  و  تور  راهنمايان  آموزش  اقامتی،  رفاهی- 
در  استان  در  پايدار  توسعه  شكوفايی  و  رشد  زمينه ساز 
آينده نزديك شود. به ديگر سخن اينكه، توسعه و گسترش 
جهت  در  اساسی  راهبردی  عنوان  به  می تواند  ژئوتوريسم 
توجه  مورد  ايالم  استان  فعلی  وضعيت  پيشرفت  و  توسعه 

مسولين امر قرار گيرد.
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