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و فرصتيژئوتور  هاي برنامه ريزي آن در استان همدان سم

 چكيده

و شاخه هاي گردشگري جغرافيايي يا ژئوتوريسم يكي از جديدترين انواع برنامه ريزي ها

شا. گردشگري است كه با مفاهيم جغرافيايي گره خورده است  خه خـاص از كلي نگري در اين

 بـه اينكـه توجـه بـه عنايـتبا. صنعت گردشگري نشأت گرفته از ويژگي جغرافيايي آن است 

شاخه هاي نوين گردشگري رو به افزايش است، بررسي در اين زمينه بسيار ضـروري بـه نظـر

مي توان گفت در طرح.مي رسد  هاي جامع گردشگري كـشور جـاي ايـن شـاخه بـسيار حتي

هم. خالي است  به عنوان يكي از نواحي غني از لحاظ جاذبه هـاي گردشـگري داراي استان دان

. هاي مناسبي براي برنامه ريزي برپايه ژئوتوريسم است مكان

 دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي-1

و برنامه ريزي توريسم-2  كارشناسي ارشد جغرافيا
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و ژئوم هـاي ژئوتوريـسمي ژيك در برنامـه ريـزي رفولوووجود جاذبه هاي زمين شناسي

 ابتدا وضعيت زمـين،هاي مناسب لذا جهت تعيين مكان. الزم است ولي به تنهايي كافي نيست 

و ژئوم و ژئوموشناسي رفولـوژي مـوردورفولوژيكي استان از روي نقشه هـاي زمـين شناسـي

جا  و بعد با اسـتفاده از منـابع موجـود در زمينـه انـواع و بررسي قرارگرفته ذبـه هـاي فرهنگـي

شر تاريخي گردشگري مكان  كه داراي و كافي جهت برنامـه ريـزي ژئوتوريـسم ايطهايي  الزم

.ده استش مشخص،مي باشند

هاواژكليد .ميراث فرهنگي، ميراث طبيعي، استان همدان ژئوتوريسم، توريسم پايدار،:ه
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 مقدمه

به امروزه گردشگري يكي از مهمتري ن منابع درآمد تعداد زيادي از كشورهاي جهان

مي آيد و كاني محدود بودن بسياري از منابع همچون نفت،. حساب ها هاي معدني، دولت گاز

و طبيعي خود را به تفكر وا كه از منابع پايدارتري چون ميراث فرهنگي  داشته است

و با انواع برنامه ريزي ا بهره برداري نموده و جذابيتها، به منابع ين ميراث هاي آن را تبديل

و طبيعي خود. درآمد اقتصادي نمايند به حفاظت از ميراث فرهنگي عالوه بر اين، با اين روش

. بپردازند

و مقاالت گوناگون ارائه شده تاكنون تعاريف متعددي از گردشگري در  ليكن براساس،كتب

م تعريف پذيرفته شده در از)1993مارس(لل متحدكميسيون آمار :، گردشگري عبارت است

به قصد هاي افرادي كه به مكان مجموعه فعاليت« و كار خود هايي خارج از محل زندگي

و بيش از يك سال متوالي درآن مكان  و انجام امور ديگر مسافرت مي كنند و استراحت  تفريح

و ايزدي(»نمي مانند ص1379اعرابي ،19.(

به( و از اين طريق كسب درآمد مي كنند؛ مانند رانندگان كساني كه  داليل شغلي سفر مي كنند

و صاحبان مشاغل مشابه؛ گردشگر محسوب  اتوبوس هاي بين شهري، مهمانداران هواپيما

.)نمي شوند

و فرهنگي گردشگري موجب شده كه اين مقوله از رشد دستاوردهاي سياسي، اقتصادي

و توسعه آن در نيم قرن گذشته بسيار سريع بوده،وردار گرددقابل توجهي برخ  بويژه رشد

. است

:كه سازمان جهاني گردشگري چنين مشخص كرده

امكان پذير شد، كه سفرهاي بين المللي براي عموم مردم ميالدي، يعني زماني1950از سال-

 1998ران درسال تعداد گردشگ. درصد رشد كرده است1/7هاي گردشگري هرساله فعاليت

به25ميالدي از با625 ميليون نفر و  درصد مبلغ دريافتي صنعت2/12 ميليون نفر

و نقل بين المللي(گردشگري و پس از حذف هزينه حمل  ميليارد دالر1/2از) باقيمت روز

. ميليارد دالر افزايش پيدا كرده است445به
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ب1980دههدر- ين المللي، سريعتر از تجارت جهاني ميالدي، درآمد صنعت گردشگري

و. رشد كرده است به غير از نفت خام به ساير بخش ها،  اكنون اين صنعت نسبت

به خود اختصاص داده و خودرو، بخش بيشتري از صادرات جهاني را فراورده هاي نفتي

.است

كه تعداد مي شود به يك ميليارد ميال2010گردشگران بين المللي تا سال پيش بيني دي،

و تا  درصد3/4اين تعداد گردشگر، نشان دهنده. ميليارد نفر برسد6/1به2020سال رسيده

و پيروزبخت( است2020و 1995هاي ميانگين نرخ رشد ساالنه بدون وقفه بين سال  الواني

ص1385 ،194.(

.هاي گردشگري استهاي نو درعرضه جاذبه چنين رشد پرسرعتي نيازمند برنامه ريزي

و قديمي بكارگرفته بدين ترتيب در روند كنوني توسعه صنعت گردشگري، روش هاي سنتي

دراشده كار و مي دهند كه يي خود را به تدريج از دست اين عرصه موفقيت از آن كسي است

.هاي نو براي ارائه جاذبه ها را ارائه نمايد روش

وشب رشد گردشگري در نيم قرن اخير موج د تا عالوه بر اثرات مثبت سياسي، اقتصادي

بي نصيب نمانند فرهنگي حاصله، مكان ازدياد. هاي مورد بازديد از تاثيرات منفي آن نيز

و از بين رفتن تدريجي  و گردشگران بدون برنامه ريزي، خطر افزايش تخريب بازديدكنندگان

پ. جاذبه ها را در پي دارد ايدار مطرح گرديد كه در بسياري از به همين دليل بحث توريسم

. اصول خود از مفاهيم توسعه پايدار بهره برده است
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به جذب1توريسم پايدار كه به معناي آن نوع از برنامه ريزي براي گردشگري است

به نيازهاي  جهانگردان با استفاده از منابع موجود مي پردازد به گونه اي كه ضمن پاسخ دادن

و دي، اجتماعي،اقتصا و انتظارات جهانگردان بتوان وحدت و ضوابط قانوني جامعه فرهنگي

و  و رفاه مردم كشور و هويت فرهنگي، سالمت محيط زيست، تعادل اقتصادي يكپارچگي

و پيوسته درحد بهينه تامين كرد به طور متوازن يادر. ميهمانان آنها را تعريف گردشگري

سه اصل مهم  ازتوريسم پايدار كه عبارتند مي گيرد : مورد تاكيد قرار

كه. بايد تجربه اي با كيفيت باال به گردشگر ارائه دهد: كيفيت� همچنين باعث شود

و  . نيز حفظ شودزيست يت محيط وضعكيفيت زندگي جامعه ميزبان بهبود يابد

و دوام� و پايه وجود آن بود: حفظ ه گردشگري پايدار دوام منابع طبيعي را كه اساس

و دوام فرهنگ جامعه ميزبان را كه منشاء تجربيات ارزنده آن و همچنين حفظ

مي كند .مي شود، تضمين

و جامعه: تعادل� گردشگري پايدار بين نيازهاي گردشگري، حمايت از محيط زيست

و توازن برقرار هاي گردشگري پايدار بين هدفدر. كندمي محلي نوعي تعادل

و مشترك گر و مقصد يا محلي كه پذيراي متقابل دشگران، مسافران، جامعه ميزبان

به وجود مي آورد،اين افراد است و اشتراك مساعي و( نوعي همكاري پارسائيان

).314،ص1382اعرابي 

در يكي ازروش2»ژئوتوريسم« كه كامالً هاي نو  از ارائه جاذبه هاي گردشگري است

كه.اصول توريسم پايدار تبعيت مي كند اين شاخه از صنعت گردشگري روشي جديد است

و مطالعه قرارگرفته است پس از معرفي ژئوپارك .ها توسط يونسكو مورد توجه

و در تاغيرهكنار مفاهيمي چون توريسم فرهنگي، توريسم مذهبي، اكوتوريسم حد كه

و و نيازمند تفحص درباره ژئوتوريسم بسيار ضرور زيادي شناخته شده اند، تحقيق ي است

و برنامه ريزي مي باشد شناخت و كاربردي . هاي دقيق

1- Sustainable tourism 
2- Geotourism 
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و كارشناس ژئوتوريسم درمجله1جاناتان تورتالت، نشنال جئوگرافيك« متخصص

مي كند2،»تراولر : ژئوتوريسم را اينگونه تعريف

م كه ويژگي جغرافيايي مكان مي دهد براي گردشگري و يا ارتقاء ورد بازديد را حفظ كرده

و براي شهروندان اينكه محيط، ميراث، زيبايي و فرهنگ آن مكان مورد بازديد قرارگرفته ها

به همراه بياورد و بهزيستي ).2004تورتالت( رفاه

كه به طور ضمني بر هاي ويژگي بنابراين ژئوتوريسم به معناي توريسم جغرافيايي است

و ژئوم به عنوان بستر كليه فعاليتوزمين شناسي و خصيصه هاي رفولوژيكي، هاي انساني

و ديگر جاذبه هاي حال ويژگي با اين. جغرافيايي تاكيد دارد و باستان شناسي هاي فرهنگي

 ژئوتوريسم به دليل ماهيت جغرافيايي اذعانمي توان. از نظر دور نمي دارد گردشگري را نيز

ك . لي نگري جغرافيايي بهره برده استخود از

و منفعت همانطور كه در تعريف فوق تاكيد شده، ژئوتوريسم بايد به مردم محلي سود

و موجبات رفاه آنها را تامين كند به وجود آمدن يك چرخه خردمندانه. رسانده اين امر موجب

مي شود بدين صورت و مردم محلي كه از گردشگري مردمي: بين جاذبه هاي گردشگري

مي شوند و تالش درحفظ منابع گردشگري براي آينده متقابالً،منتفع مي شوند تشويق

و(همينطور آنها بهترين مكان را براي پذيرش گردشگران مهيا مي كنند.مي كنند  نواحي طبيعي

و باستاني .)تاريخي

به يا دگيري آنها درباره آنچه كه درآن مهمترين تاثير اين جريان براي مردم محلي كمك

و ادراك ويژگي. مي باشد،مكان وجود دارد مي شود فهميدن و جاذبه هاي يك مكان باعث ها

به بهترين نحو از .آن محافظت شودكه

1-Jonathan B.Tourtellot     
2- National Geographic Traveller 
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و كه درتعريف.است» ارتقاء«اژه يكي از مهمترين تاكيدات درتعريف ژئوتوريسم همانگونه

يكي از دستورالعمل كه توريسم پايدار عنوان شد، ؛»صدمه نزنيد«هاي توريسم پايدار اين است

كه نه تنها صدمه نزنيد بلكه درارتقاء كيفيت آن تالش كنيد مي كند . ژئوتوريسم عنوان

: دو ابهام وجود دارد در ادراك مفهوم ژئوتوريسم معموالً

به-1 به معناي نوعي از گردشگري است كه تنها  بسياري از افراد تصور مي كنند ژئوتوريسم

به دليل برداشتوو ژئومزمين شناسياز جاذبه هاي ديدار و اين مي پردازد رفولوژيكي

در درحالي. مي باشد» ژئوتوريسم«سطحي از واژه  كه تنها تعريف باالكه تعريف ارائه شده

دقابل استنا و آن را كامالًرد  كليه متون حال حاضر است؛ مطلب ديگري را ارائه مي دهد

مي كند  جديديمي توان گفت اين مفهوم درعلم جغرافيا مفهوم كامالً.جغرافيايي معرفي

كه درچند سال اخير كاربرد پيدا محسوب نمي شود بلكه تنها واژه آن، واژه اي نوين است

. كرده است

كه الكساندر فن همبلتمطالعه تا ، اولين)1769-1859(1ريخ علم جغرافيا نشان مي دهد

جغرافيداني بود كه درقرن نوزدهم ميالدي شالوده جغرافياي زيباشناختي را وارد ادبيات

را.)م1862-1948( جغرافيدان انگليسي2كورنيش. جغرافيايي كرد جغرافياي زيبايي شناسي

ز و ارزش يباييدرسطح كاربردي آن درحفاظت . هاي تاريخي به كارگرفت هاي طبيعي

در)1928(كورنيش انجمن جغرافيايي انگليس، نكات عمده جغرافياي زيباشناختيطي گفتاري

 با استفاده از تجربيات1966 تا 1945از سال. هماهنگي هاي چشم انداز مطرح ساخت را در

و هاي طبيعي مورد توجه پارلم كورنيش، حفاظت از زيبايي و مقامات انگليسي قرارگرفت ان

: هاي طبيعي ارائه گرديد جهت حفاظت از زيبايي طبقه بندي زير در

و حفاظت از زيبايي پارك- مس هاي ملي نوالؤهاي آن براي استفاده مردم مورد تاكيد

؛قرارگرفت

مي گشت- كه بيشتر زيباييهاي طبيعي اطراف شهرها را شامل ؛ حوزه هاي طبيعي

1- Alexander Von Humboldt 
2- Vauyhn Cornish 
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و بعداً- كه اولين بار طرح آن دراطراف لندن اجرا شد  دراطراف ساير كمربندهاي سبز

دراز. شهرهاي انگليس نيز عملي گرديد و نگهداري طرفي به حفاظت  قانون مربوط

و يور شدخصيصه هاي پاره اي از شهرها نظير آكسفورد، كمبريج ؛ك نيز تاكيد

به ارزش چشم اندازهاي بزرگ كه در طرح آن عالوه برزيبايي- و هاي طبيعي، هاي علمي

؛تاريخي آنها نيز توجه گرديد

و حيات حفاظت از محيط طبيعي كه هدف از آن حفاظت از جنگلها،- كنترل پوشش گياهي

.)148ص،1378شكويي(وحش بود 

كه مطالب عنوان و اكوتوريسم مالحظه مي شود  شده تطابق زيادي با محورهاي ژئوتوريسم

. دارد

و يا نوع خاصي از گردشگري در طبيعت-2  بسياري ژئوتوريسم را زير شاخه اكوتوريسم

در درحالي.مي دانند هاي آنها تفاوت تعاريف واقعي اين دو نوع از گردشگري،كه با تعمق

هاي قابل توجهي با اكوتوريسم دي نيز تفاوتطبيعت گر1حتي طبق تعريف فنل.واضح است

مي شود كه در بسياري موارد ناديده گرفته :دارد

كه عمدتا2ً طبيعت گردي- هاي روي منابع طبيعي شامل پارك نوعي از گردشگري است

و دست نخورده، نواحي طبيعي، حيوانات وحشي، نواحي وايطبيعي بكر كه كليه گياهان

و زيست بومجانوران آن محافظت ص1999فنل(ها تمركز دارد شده اند ،34(.

و نوعي از گردشگري3 اكوتوريسم-  يك شكل پايدار از گردشگري برپايه منابع طبيعي است

و مديريت اين نوع اندوزيتجربهبراست كه اصوالً و فراگيري درباره طبيعت متمركز است

؛ با كمترين تاثير ازگردشگري مطابق با اصول اخالقي و آن درطبيعت، عدم تخريب بين بردن

.)43،ص1999فنل(و تمايالت محلي است 

1- Fennell             2- Natural tourism                  3-Ecotourism 
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و بنابراين بين و. هايي وجود دارد ها وتفاوت اكوتوريسم شباهتژئوتوريسم اكوتوريسم

و دو نوعي گردشگر ژئوتوريسم هر كه عدم تخريب منابع ي مسئوالنه محسوب مي شوند

و به طوركلي محورهاي توريسم پايدار را در برنامه ريزي  هاي خود مد نظر قرار جاذبه ها

.مي دهند

به تعاريف ارائه شده تفاوت : هايي بين اين دو وجود دارد ليكن با توجه

كه ژئوتوريسم درباره همه تمركز دارد، درحاليهاي طبيعي ويژگي اكوتوريسم تنها بر

به صورت واحد در كه يك مكان شاخص را ). 2004تورتالت( مي آورد خصيصه هايي است

كه جايگاه ژئوتوريسم درتقسيم بنديهاي گردشگري كجاست؟ مي شود ل مطرح  حال اين سؤا

: به طوركلي گردشگري را مي توان به دو بخش كلي طبقه بندي نمود

و1هاي اجباري مسافرت-الف و ماموريت هاي شغلي، جهت درمان ، شامل انجام وظايف

و آشنايان و ديدار از دوستان ، داليل مذهبي  معالجات پزشكي

، تفريح وگذران تعطيالت انجام ميشود-ب كه جهت گذران اوقات فراغت اين.2 مسافرتهايي

به سه گروه كوچكترشامل 5و گردشگري نوگرا4دشگري خاصگر3،گردشگري عام: بخش

و ايزدي(تقسيم مي گردد ).41،ص1379اعرابي

كه شايد بزرگترين بخش بازار گردشگري محسوب شود، ويژه گذران ايام گردشگري عام-

و ارزش به ويژگي تعطيل است كه فقط مطابق با مدها، سليقه ها و مي كند  هاي روز تغيير

و شا و انجمن، ميادين هاي مكاني مقصد بستگي ندارد مل پاركهاي سرگرمي، مراكز همايش

و فروشگاه كه كاالهايي با مارك ورزشي، كازينوها . هاي جهاني را عرضه مي كنند هايي است

و سن تقسيم مي توان بر اساس مليت، طبقه اجتماعي، قدرت خريد اين نوع از گردشگري را

گ. بندي كرد و به6ردشگري سرگرم كنندهدربرخي از متون اين نوع از گردشگري،  ناميده شده

مي تواند تاثيرات منفي و مي گيرد معناي نوعي از گردشگري است كه جهت سرگرمي صورت

به همراه داشته باشد و فرهنگ . زيادي را در محيط

1-Mandatory travel                  2- Leisure tourism                 3- Mainstream tourism 
4- Special interest tourism      5- Alternative tourism            6- Entertainment tourism 
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به: گردشگري خاص- و مي گيرد اين نوع از گردشگري براساس عاليق خاص افراد شكل

مي گردد : دو گروه مجزا طبقه بندي

و گذار� گشت
1

به مردم، و اين نوع از گردشگري  فيزيكيهاي ويژگي طبيعت

كه چشم اندازهاي مربوط به فرهنگ مردمي،. ها بستگي دارد مكان بدين معني

و شك ميراث فرهنگي و بدون يا ويژگيهاي طبيعي مكان مورد بازديد قرارمي گيرند

و نگهداري دارند نو. اين چشم اندازها نياز به محافظت ع خاص سعيبنابراين دراين

.مي شود با دريافت حداكثر سود از گردشگري، حداقل تاثيرات منفي اعمال گردد

و تجديد روحيه� استراحت
2
به ويژگي: از اين نوع از گردشگري تنها هاي فيزيكي

و. مكانها نيازمند است  مانند دامنه هاي مخصوص ورزش اسكي، درياچه ها

و آفتاب به بازديد از ويژگيهاي مردمي درا. رودخانه ها، سواحل ين نوع، عالقه اي

و مي تواند تاثير زيادي را در  و ميراث فرهنگي ديده نمي شود و فرهنگ محلي مكان

به درچهره زمين داشته باشد . صورت عدم توجه

در:3 گردشگري نوگرا- پي جايگزيني براي سبكهاي طرفداران اين نوع گردشگري

و سنتي گردشگري هست از.ندمعمول از: اهداف آن عبارت است و حمايت معرفي

و درآمد ساز ويژگي و فرهنگ محل، معرفي روشهاي اشتغال زا هاي محيط طبيعي

و  و حمايت از آنها و خواسته هاي مردم محل ، شناخت بهتر نيازها به مردم آن محل

و تشويق عموم مردم به بهره گيري از منابع طبيعي، روشهاي سنتي، صنايع دستي ،

و سنن محلي و توسعه موسسات. احياي مراسم اين نوع از گردشگري باعث ايجاد

مي شود  و اداره افراد محلي و تفريحي تحت تملك و ايزدي(مسافرتي اعرابي

).46ص1379

1- Touring        2- Tourism for rest & recreation       3- Alternative tourism 
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 گردشگري مايل هستند كه بيشتر با مسافران نـوگرا سـروكار داشـته عرضه كنندگان خدمات

و نسبت بـه مـسائل فرهنگـي. باشند  مسافر نوگرا فردي است مطلع تر، از نظر فرهنگي آگاه تر

و تحليـل بيـشتري نيـزو زيست محيطي حساس تر و كنجكاوتر، ضمن اينكه از قدرت تجزيه

.ندبرخوردار

و برنامه ريزي برپايه اينهشضمن انجام پژو و اصولي درزمينه ژئوتوريسم هاي اساسي

و تعريف ژئوپارك مي توان از طريق ايجاد ها، ديدار از جاذبه هاي نوع خاص از گردشگري

و از تخريب آثار توسط انسان جلوگيري نمود و هدفمند نموده تغييرات. زمين را ساماندهي

و به ذخاير، روز افزون درجوامع صنعتي وسيع و نياز فزاينده بي رويه جمعيت جهان و افزايش

و عوامل زيست محيطي درمعرض نابودي جدي قرارتادهشسبب كه ظاهر زمين تخريب شده

. گيرند

مي تواند تضمين كننده بر و معرفي پهنه هايي تحت عنوان ژئوپارك اين اساس شناسايي

. حفاظت از اين ميراث كهن باشد

 حفاظت از ميراث زمين شناسي درمناطق مختلف زمين، سازمان يونسكو درسال جهت

به عنوان نوعي ساختار حفاظتي مديريتي پيشنهاد نمود1999 از. ژئوپارك را مفهوم ژئوپارك

و ژئوم و زمين شناسي همچنين به پتانسيل. رفولژي استوديد يونسكو، ايجاد ارتباط بين مردم

ا .ز بعد اقتصادي نيز توجه داردهاي ميراث زمين شناسي

و مي دهـد به فرد بودن آن را مورد بررسي قرار و منحصر اين ساختار، اهميت چشم انداز

مي  و فرهنگ تاكيد  واقع ژئوپـارك داراي يـك يـا چنـد ماهيـت ميـراثدر. كند براجماع علم

و عـالوه زمين شناسي كه از بعد علمي داراي اهميت مي باشـد هـاي بـرآن داراي ارزش است

مي باشـد  و فرهنگي نيز از. منحصر به فرد زيبايي شناسي، باستان شناسي، اكولوژيكي، تاريخي

و آنجا مي تواند با برنامه مديريتي خاص خود كـه همخـوان بـا مفـاهيم پايـداري كه ژئوپارك

و منطبق با اسـتانداردهاي يونـسكو اسـت، اداره گـردد، از لحـاظ توسـعه اقتـ  و حفاظت صادي

مي تواند بر در اجتماعي نيز . ژئوپارك تاثير بگذارد بهبود وضعيت مردم ساكن
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: براساس تعريف يونسكو يك ژئوپارك عبارت است از

نه تنها وابسته به علم زمين شناسي• ، اسـت ناحيه اي شامل يك يا چند ويژگي علمي،

به خاطر  ارايدش هاي فرهنگي وجود مزاياي باستان شناسي، بوم شناسي يا ارز بلكه

مي باشد . اهميت

ـ• وجود يك برنامـه مـديريتي طراحـي شـده، بـه منظـور بهبـود وضـعيت اجتمـاعي

 ). اغلب بر اساس تعاريف ژئو توريسم(اقتصادي در منطقه 

و بهبــود بخــشيدن روشتبيــين• و وضــعيت ميــراث زمــين شناســي بــه هــاي حفــظ

به همراه فراهم آوردن رفولوژيكيوژئوم و بهتـر بستري مناسب براي آمـوزش منطقه،

و مسائل محيط زيست شاخهدرتر گسترده . هاي متنوع علوم زمين

و حفظ حـريم خـصوصي افـراد،-حقوق عمومي، اجتماعي ضرورت رعايت•  محلي

سه با هم در محل مورد نظر . هر

بـه بهتـرين شـكل بايـست قـسمتي از شـبكة جهـاني باشـد كـه خـود اين منطقه مي•

و تمرين هاي عملي در مورد نشاندهنده و اتحـاد به ميراث فرهنگـي آموزش احترام

.يكپارچگي همة دنيا در رابطه با استراتژي هاي توسعه پايدار است

و ژئوم سه هدف عمده درجهت حفاظت از ميراث زمين شناسي ژيورفولوبا تاسيس ژئوپارك

: تامين مي گردد

در نخست آنكه اين مكان• زمينه علوم زمين شناسي، ها جهت آموزش عموم

و يا به عبارتي منطقه ماهيتورفولوژئوم مي رود به كار و زيست محيطي ژي،

مي يابد و انگيزه اي براي تحقيقات بيشتر درزمينه هاي مرتبط . آموزشي پيدا كرده

به كار• مي تواند در راه دستيابي به توسعه پايدار به عنوان ابزاري دوم آنكه ژئوپارك

. رود

و ژئومسوم• هاي آينده حفاظت ژي براي نسلورفولو آنكه پديده هاي زمين شناسي

.مي شود
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مي باشد عالوه بر حفظ چشم. موارد مذكور از ديگر نتايج اين طرح گسترش ژئوتوريسم

. اندازهاي موجود در واقع مهمترين اهداف تشكيل ژئوپارك است

تكامل كره زمين، شكل زمين، چشم انداز: معرفي يك ژئوپارك براساس مواردي همچون

زمين، تشكيالت زمين شناسي، خاك شناسي، كاني شناسي، سنگ شناسي، فسيل شناسي، 

و  و مناطق با ارزش از نظر گونه هاي گياهي باستان شناسي، ميراث فرهنگي، زيست محيطي

مي باشد . جانوري

و پيچيدگي هر كه از تاريخ كهن ي زمين شناختي بيشتري برخوردارها كشور يا منطقه اي

.)1999يونسكو( توسعه اين صنعت به همراه خواهد داشت باشد، پتانسيل مناسبي را در

.1كه داراي يك شبكه خاص هستند اروپا تاسيس شدنددرها اولين ژئوپارك

. هاي اروپا به عنوان الگـوي جـانبي اسـتناد مـي كنـد يونسكو از الگوي مديريتي ژئوپارك

در24. ژئوپارك به شبكه جهاني ژئوپارك ملحق شده اند37درحال حاضر و تا از آنهـا اروپـا

و يكي در ايران واقع است عدد آن دركشور 12 به تازگي به عنوان ژئوپارك به ثبت(چين قشم

).يونسكو رسيده است

ك بـه درحال حاضر كشورهاي زيادي درحال مطالعه طرح مديريتي جهـت معرفـي ژئوپـار

به آثار، عامل بـسيار مهمـي. يونسكو هستند و هويت بين المللي دادن ثبت آثار توسط يونسكو

امـروزه جهـانگردان فرهنگـي عالقـه دارنـد بـه. براي جذب جهانگردان بيشتر به كشور است 

ثبت آثار بيـشتر توسـط. مناطقي سفر كنند كه درآنجا آثاري توسط يونسكو به ثبت رسيده باشد 

دركشور باعث اهميت بيشتر آن كشور در جهـان مـي شـود كـه در جهـت اختـصاص يونسكو 

و همچنين در تامين امنيت بين المللي آن  و حمايت از آنها اعتبارات بين المللي به منظور حفظ

.كشور موثر است

1- Geopark European Network  
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و برنامه ريزي بر مي تحقيق ازپايه ژئوتوريسم اهدافي را دنبال كه عبارتند : كند

و فرهنگي گردشگري-  حفاظت از منابع طبيعي

به- به عبارت ديگر بهينه نمودن ارائه جاذبه ها ارتقاء كيفيت منابع گردشگري يا

 گردشگران 

اي- به گونه كه ايجاد تنوع در بازار گردشگري به منظور جلوگيري از فصلي بودن آن،

و پويايي خود را دركليه و از اينو ماههافصلبتواند تداوم هاي سال حفظ نموده

و و به تبع آن توسعه كيفيت تسهيالت  طريق موجبات سوددهي بيشتر

. هاي گردشگري را درپي داشته باشد زيرساخت

هاي بهبود وضعيت زندگي جوامع محلي از طريق مشاركت آنها دراجراي طرح-

و رساندن منفعت به آنها از اين طر و ژئوتوريسم و باال بردن حس هويت محلي يق

.ملي در اين جوامع

به مقدمه اي كه عنوان شد، هاي استان همدان جهت برنامه ريزي فرصتدر اين مقاله با توجه

. پايه ژئوتوريسم مورد بررسي قرار مي گيرد بر

و روش كار  مواد

به صورت ذيل بوده است : مراحل انجام اين تحقيق

، نقشه هاي زمين شناسي با مقياس 1:50،0000رافي با مقياس تهيه نقشه هاي توپوگ-1

و نقشه هاي موجود ژئوم1:250،000 رفولوژي ايران، نقشه هاي گردشگريو منطقه

 شهرستان 1:250،000و نقشه گردشگري) استان همدان(1:400،000هاي در مقياس

و استخراج اطالعات مورد نياز از اين نقشه ها  نهاوند

 خانه اي مطالعات كتاب-2

و بازديد از منطقه-3  مطالعات ميداني

و تحليل اطالعات-4  تجزيه
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 استان همدان

 درصد از كل مساحت كـشور2/1 كيلومتر مربع،172و هزار20استان همدان با مساحت

و23اين استان بين.را در برمي گيرد تا59 درجه و35 دقيقه  دقيقـه عـرض شـمالي44 درجه

و47و تا44 درجه و49دقيقه بلنـدترين).1نقشه شماره( دقيقه طول شرقي قراردارد27 درجه

و 3574نقطه استان همدان، قله الوند با ارتفاع  پست ترين مكان اين استان اراضي عمر آباد متر

و دركنار رود قره چاي در .پيشخوار است بخش شرا

 كـشاورزي ودامـداري مناسـب هـاي موقعيت طبيعي اين استان كـه آن را جهـت فعاليـت

و نماي تمدن تا از زماندهش موجب،نموده و نشو هاي باستاني هاي بسيار قديم محل استقرار

. باشد

: وجود تعداد قابل مالحظه اي از تپه هاي باستاني ماقبل تاريخ در نقاط مختلف استان نظيـر

ان در نزديكي شهر نهاوند، تپه پيسا بـه تپه باستاني هگمتانه در كنار شهر همدان، تپه باستاني گي

فاصله نزديكي از تپه هگمتانه، تپه پري در روستايي از شهرستان ماليـر، تپـه مـصلي در شـرق 

در جوار روستاي گوراب شهرسـتان ماليـر، دليلـي) جوراب(شهر همدان، تپه تاريخي گوراب 

تا(اثبات اين امر است اي بر تخ5700قدمت تپه گيان نهاوند  ). مين زده شده است سال
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همانگونه كه مطرح گرديد، ژئوتوريسم درباره همه خصيصه هـايي اسـت كـه يـك مكـان

به صورت واحـد درمـي آورد   بـراي بنـابراين جهـت دسـتيابي بـه مكـان مناسـب. شاخص را

ي مسلح اقتباس از سازمان جغرافيايي نيروها– نقشه استان همدان-1نقشه شماره



و فرصت 17 هاي برنامه ريزي آن در استان همدان ژئوتوريسم

ش و مناسب ژئوتوريسم را شناسـايي برنامه ريزي ژئوتوريسم بايد بتوان واحدهاي مكاني اخص

و ژئومبه علت تاكيد خاص ژئوتوريسم بر ويژگي. نمود رفولـوژي، ابتـداوهاي زمـين شناسـي

و ژئوم  به نقشه هاي زمين شناسي رفولوژي موجود موردووضعيت زمين ساختي استان با توجه

سه ناحيه مشخص از لحاظ تقسيمات. گيرد بررسي قرار مي   زمين سـاختي بـه در استان همدان

مي خورد : چشم

و دشت كشيده نهاونـد كـه قـسمتي از زون-1 ارتفاعات موجود در جنوب غرب منطقه

مي شوند  وضعيت تكتونيكي اين قسمت نتيجه حركـت. تكتونيكي زاگرس محسوب

و فرورانش به زير آن است  به سوي ايران هـاي ايـن ناحيـه از ويژگي. سپر عربستان

بر رانش هاي مرتفع، برپايي كوه  و گسل هاي پياپي طبقات هاي بزرگ روي يكديگر

كوهستان گرين در جنوب غرب استان نمونـه بـارز ايـن.به موازات خط رانش است 

. ارتفاعات است

كه با گسترش وسيعي از سنگ-2 در ناحيه مركزي استان  هاي دگرگوني مشخص است،

و. سيرجان قرار دارد-زون تكتونيكي سنندج هـا چـين خـوردگي جهت ارتفاعـات

به صورت شمال  برونزدهاي وسيع گرانيتـي. شرقي است جنوب–غربي دراين ناحيه

مي شـود كه حاصل دگرگوني است، در  كوهـستان الونـد. اين ناحيه به وفور مشاهده

مي شود . بخشي از اين ناحيه محسوب

و شمال شرقي استان از نظر زمين ساختي جزو ايران مركزي است-3 در.نواحي شمالي

مي گيرند اين ناحيه سنگ و رسوبات قاره اي گستره وسيعي را دربر . هاي ولكانيك

و ژئوم رفولـوژي اسـتان، دو محـدوده قابـل توجـه از نظـروبا توجه به وضعيت زمين سـاخت

و ژئوم   رفولـوژيكي منطقـه دارايوژئوتوريسم وجـود دارد كـه غيـر از اهميـت زمـين شناسـي

و قدمت ويژگي . باستاني توأم با جاذبه هاي مهم طبيعي استهاي تاريخي

هايي از استان همدان شامل كل كوهستان الوند محدوده اي شامل قسمت:1محدوده شماره*

و تويـسركان را در برگرفتـه اسـت اين كوهستان قسمت( ،)هايي از شهرستان همدان، اسـدآباد



 فضاي جغرافيايي18

به الوند، چشمه ها و لندفر دره هاي مشرف درمو آبشار، منطقـه اسـت، هاي كارستيك موجود

مي شود و محدوده دربرگيرنده پرداخته به معرفي آنها . كه

و جنوبي غربي شهرستان همدان، شرق محدوده مورد نظر شامل كليه قسمت هاي غربي

و نيز قسمت و كليه نيمه شرقي شهرستان كبودرآهنگ از شهرستان بهار تا اللجين هايي

ا شهرستان و تويسركان هاي از. كه الوند در آنها واقع شده استمي باشد سد آباد  غير

به كوه الوند كه از سنگ قسمت و دگرگوني تشكيل يافته، در بيشتر هاي مربوط هاي نفوذي

و جنوب در بخش. هاي آهكي وجود دارند نقاط اين محدوده انواع سنگ غربي هاي جنوبي

كه به زمانالوند طبقات آهكي كريستاليزه  . هاي قبل از ژوراسيك تعلق دارد گسترش داشته

و چشمه ها و ديدني، دره هاي اطراف دوو دشت الوند با قله هاي زيبا هاي خود يكي از

اين كوهستان زيبا از قله هاي متعددي تشكيل. كوهستان مهم استان همدان به حساب مي آيد

به نام الوند. شده است ارتفاع. كيلومتري جنوبغربي همدان واقع است18دربلندترين قله آن

مي باشد3574آن از سطح دريا  . متر

به كوه الوند از شمال در هاي خدابنده غربي و كوه چهل چشمه كردستان لو منطقه سنندج

مي شود و كوه وفس تفرش منتهي به ارتفاعات راسوند اراك .و از جنوب شرقي

كه بر روي ساختمان سنندج كوهستان الوند از جمله  سيرجان–توده هاي نفوذي است

و آن را بريده اند و بخش. قرارگرفته و اليگوسن به وجود آمده هاي شرقي از رسوبات كرتاسه

در در و فيليت نواحي مركزي يك توده عظيم گرانيتي و موجب شيستها هاي قديمي نفوذ كرده

. استگشتهبه وجود آمدن دگرگوني مجاورتي 

هاي معدني مرغوب اين سنگ از جمله سنگ( كوه الوند توده اي از سنگ گرانيت است

و هاي دامنه هاي ارتفاعات الوند، انواع سنگدر. ساختمان سازي كاربرد زيادي دارددر است

مي شود اين كوه در دوران مزوزوئيك از نفوذ توده عظيم مواد آذرين به ). گرانيتي استخراج

و كواترنري فرسايش در دوران. وبات قديمي تر ايجاد شده استداخل رس هاي ترشيري

و سنگ و رسوبات قديمي فرسايش يافته در درآنها عمل كرده  معرض ديد قرار هاي گرانيتي

.)20ص1379سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح(گرفته اند
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به همي3574باتوليت الوند و در متر از سطح دريا ارتفاع دارد نه تنها اثر واضحي ن دليل

و تعداد زيادي روستا را در  چشم انداز غرب مركزي گذاشته، بلكه امكانات حيات چند شهر

و تويسركان در دامنه جنوبي. رده استكهاي خود فراهم پايكوه شهر همدان در دامنه شمالي

ني سنگ.)256ص،1380عاليي طالقاني( آن استقرار يافته اند درهاي رسوبي ساختمان اينز

كه در آن آهك هاي ساختمان كوه اوربيتولين كرتاسه زيرين عمدتاً هايواحد شركت دارند

. برجسته را ساخته اند

و محمدي( ميليون سال برآورد شده است70سن مطلق گرانيت الوند ،1374درويش زاده

.)38ص

و اهميت اقتصا و تحقيقاتي كه دارد، مناسب جهت الوند عالوه بر چشم انداز زيباي دي

و اسكي است ورزش و قله هاي الوند. هاي كوهستاني نظير كوهنوردي، سنگ نوردي

به كوهنوردي قرارمي گيرد به وفور مورد استفاده عالقمندان . مسيرهاي صعود آنها

در غربي رشته كوه الوند قرار شمال در) متر2997ارتفاع( قله آلماقالغ و ورت مجا دارد

و ملهمدره واقع شده است تا. روستاهاي اختاچي، همه كسي 46شهر همدان فاصله آن

بودن معادن سنگ آهن با درجه خلوص باال، اهميت اين كوه به خاطر دارا. كيلومتر است

. زيادي دارد

آخرين قله كوهستان الوند، درجهت شمال غربي) متر2959كركسين با ارتفاع( قله كركس

به نام چهل چشمه دراين مسير قراردارد. اسد آباد استگردنه تا و خنكي . چشمه پرآب

، قله ديگري به نام قراول خانه قرار . گرفته است درنزديكي قله كركس

مي) متر3250ارتفاع( قله قزل ارسالن و حتي ايران يكي از زيباترين قله هاي كوه الوند

. باشد

و با شهر همدان، حدودرد) متر3450ارتفاع( قله دائم برف  كيلومتر20غرب الوند قراردارد

به همين دليل دائم برف ناميده شده و مي باشد و اغلب ايام سال پوشيده از برف فاصله دارد

. است
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و مشرف به)متر3480ارتفاع(قله كالغ الن قله ايست كله قندي برفراز كوهي صخره اي

به اين قله از گن و كيوارستان استدوزخ دره، راه صعود . جنامه

كه در): متر3584ارتفاع( قله الوند مي باشد راس، كمي الوند بلندترين قله اين كوهستان

و مسطح است آندر. هموار و ديوار جنوبي به تويسركان فاصله صخره بزرگ قله الوند كه رو

و گود، است، اي. سنگچين شده است شكافي كوچك كه ن شكاف كوهنوردان عقيده دارند

. آرامگاه سام پسر نوح است

و غروب زود هنگام خورشيد) متر3314ارتفاع( قله تاريك دره به علت طلوع ديرهنگام كه

به جنوبي دره،در دره مشرف به قله به اين اسم ناميده شده است  دليل اين امر جهت شمالي

در همين امر باعث شده تا برف.مي باشد ه بيشتري قرارداشته اين دره درساي هاي موجود

در. باشند در تنها پيست اسكي موجود در استان همدان كه  كيلومتري15اين دره واقع شده

.ه استقرار گرفتجنوب شهر همدان

در. درسطح استان همدان فقط يك پيست اسكي وجود دارد  كيلومتري جنوب15 اين پيست

و ح. در تاريك دره واقع شده است شهر همدان و شيب آن 6000دود اين پيست  مترطول دارد

مي گذرد. درصد است25 به سمت.راه دسترسي به آن از محل تاريخي گنجنامه ادامه يال دره

و از سوي ديگر) متر3338ارتفاع(مشرق، ابتدا به قله كمرلرزان مي رسد به چهار قله و سپس

آب همين دره چشمه اي از دل كوه مي جوشدر.به دره مرادبيگ مشرف است كه قسمتي از د

مي كند و جنوب. آشاميدني اهالي روستاي دره مرادبيك را تامين شمال كمرلرزان، تاريك دره

.چشمه فرشه از اين قله قابل رويت است.آن، چشمه فرشه است

و تقريباً):3184،3172،3166،3170ارتفاع( چهارقله- به هم  هم ارتفاع چهارقله نزديك

كه درجنوب برشرقي هستند و . فراز دره ديوين قراردارند قله الوند

نيز)ع(به يخچال صاحب الزمان)متر3486ياگاو بره با ارتفاع( قله يخچال صاحب-

آن. شهرت دارد و به همين دليل گرماي كمتري به  تابش نور خورشيد درآن مايل است

ب هايش ديرترو برفمي رسد مي شود، اطالق نام يخچال نيز اولين.ه همين علت استذوب

و حتي در و يا زمستاني اين كوه را سفيد پوش مي كند تابستان نيز داراي هواي برف پاييزي
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از. بسيار سردي است  طريق همين قله تامين بيشترين آب ورودي به سد اكباتان همدان

قل.مي شود . كوهستان الوند مي باشدهاين قله پس از الوند، مرتفع ترين

از در) متر3125ارتفاع( قله كاله قاضي و بعد به سمت جنوب شرقي  ادامه رشته كوه الوند

.قله يخچال صاحب، قله كاله قاضي قراردارد

در اطراف الوند چشمه هاي متعددي وجود دارد كه عالوه بر چشم انداز زيبا برخي از آنها

و كو مي گيرندكه حالت معدني دارند، مورد توجه خاص گردشگران .هنوردان قرار

اي كه از زير از مشهورترين چشمه هاي الوند حوض نبي مي باشدحوض نبي صخره

در بزرگ در و  جهت شمالي به سمت تخت نادر سرازير زير قله الوند، سرچشمه گرفته

و گواراست و داراي آبي بسيار خنك در، درچشمه تخت نادر.مي شود ابتداي تخت نادر

و چشمه اي نسبتاً الن. پرآب استكوهستان الوند واقع است ، چشمه اي دائميچشمه كالغ

و، درچشمه قاضي. چمن زار كالغ الن جاري است است كه در دره مرادبيك جاري است

، سرچشمه رودخانه اي استچشمه ملك. آب مصرفي روستاي دره مرادبيك را تامين مي كند

د در:هفت چشمه. ردره ديوين جريان داردكه در اين چشمه و جاده دامنه جنوبي چهارقله

. يخچال به كاله قاضي درجريان است مسير درچشمه خسرو. منتهي به تويسركان جاري است

و چشمه افعي ازچشمه آب مرواريد آب اين چشمه و بسيار گواراست، ، چشمه اي پرآب

و فرجين مي گذر  ))مروار(( درحوالي چشمه مرواريد، نوعي درخت بيد به نام.دمسير رودخانه

يا روييده و به همين دليل برو شايد آنبه خاطر زالل بودن آب اين چشمه، نام مرواريد

. نهاده اند

در. اطراف الوند داراي دره هايي با چشم اندازهاي زيباست قل اين دره ها هاكنار وه

و ر، مستعد انواع ورزشارتفاعات همجوا و هاي كوهستاني نظير اسكي آن نظاير كوهنوردي

به دره برفين، دره گنجنامه، دره عباس آباد، دوزخ دره، درهاز.است جمله اين دره ها مي توان

و در غيرهگوساله، دره كيوارستان، دره سيمين، دره مرادبيك، دره ديوين، دره قز، دره حيدره

ا و غيره دامنه هاي شمالي و دره سركان، دره آرتيمان، دره فاران، دره گزندر، دره شهرستانه لوند

.دامنه جنوبي الوند اشاره نمود در
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ودو مشتمل بردره زينا ي كوه ميدان ميشان دره حيدره به دامنه ها كيوارستان است كه اولي

و مي شود در منتهي و روستاي حيدره را خانه هاي پشت دومي همراه رود خود جاي مي دهد

و به دامنه آن كوه كوه هاي الوند از ويژگي هاي چشمگير اين دره،. ها ختم مي شود كالغ الن

ودوزخ دره. آن سوي الوند است چشم انداز زيباي ميدان ميشان در از دره هاي صخره اي

و د15آبشار اين دره كه حدود.به امامزاده كوه منتهي مي شود ريزشي است ارد متر ارتفاع

و. معروف است دره سركان.چشم اندازهاي بديع دارد اين دره كه عناصر زيباي طبيعي

و در در دامنه شيب دردامنه جنوبي كوهستان الوند كه به قله يخجال هاي تندي ) گاوبره(انتها

و. مي شود، قرارگرفته است ختم آب يكي از خوش  هواترين دره هاي الوند دره سركان

. هاي مهم اين دره قدمت درختان آن است از ويژگي.مي باشد

به نام دره فخر در و كم عمقي و دره وسيع حاشيه غربي شهر همدان بين دره عباس آباد

در آباد قرار و بر دارد كه از دره هايدره حيدرهفراز ضلع شمالي ميدان ميشان،  واقع شده

و آب و خوش مي باشد هوا و. باصفاي استان همدان به دامنه ها شيب هاي تند انتهاي دره كه

و . مشهور است))ايسيالن حيدره((به كوهستان الوند محدود مي شود، چشم انداز زيبايي دارد

دامنه مقابل روستا از گونه هاي. همدان از شهرت خاصي برخوردار است عسل حيدره در

و .مي باشدبه همين دليل منطقه اي حفاظت شده گياهي خاصي پوشيده شده

و به فاصله)عباس آباد( دره گنجنامه غربي همدان كيلومتري جنوب5 در دامنه كوه الوند

و زيباست.درقراردا مهمترين آبشار استان همدان آبشار. اين دره داراي چشم اندازي سرسبز

كه در در گنجنامه است و م. تفرج گاه گنج نامه قراردارد نزديكي شهر همدان عروفي كتيبه هاي

در از به جاي مانده است دوره هخامنشي از. نزديكي اين آبشار ارتفاعي حدود آب اين آبشار

و12 مي شود مي آورد متر سرازير آن. آب عباس آباد را به وجود  ليتر200دبي متوسط

و كه داراي آب دائمي. گنج نامه مي گذرد درثانيه است كه از دره زيباي عباس آباد اين آبشار

واست و نزديك شهردر، دركنار كتيبه هاي باستاني به ارتفاعات كوه الوند مسير صعود

و- امكانات قابل توجه براي بهره برداري تفريحي. تاريخي همدان واقع شده است  سياحتي

. فصل هاي مناسب سال، از امتيازات ديگر اين جاذبه سياحتي است دسترسي آسان در
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و هاي كوهستان الوند دشتك در كه سطح آنها از چمن زار پوشيده شده كوچكي وجود دارند

ميدان ميشان، تخت:از ها عبارتند مهمترين اين دشتك. آنها جاري است چشمه هاي زيادي در

و تخت رستم . نادر، چمن شاه نظر

به قله الوند ميدان ميشان در در مسير اصلي صعود كه1حدودو وسعت آن  هكتار است

ت مي باشدكمتر از را. متراست2600ارتفاع آن از سطح دريا. خت نادر كه ييالق خود عشايري

آبدر در دامنه شمالي الوند مي گذرانند، كه داراي و مناظر ميدان ميشان هاي روان، چمن زار

مي زنند هاي كوهستان الوند وجود زندگي يكي ديگر از ويژگي.زيباي طبيعي است، چادر

و ارتفاعات. ستان در دامنه هاي الوند استعشايري در فصل تاب و جنوبي دامنه هاي شمالي

و هواي معتدل  آب و نيمه جنوبي استان همدان با مراتع، چمنزارها، چشمه ها، رودهاي متعدد

عشاير تركاشوند، يارمطاقلو،. در تابستان براي برخي عشايركوچ نشين كشور جاذبه زيادي دارد

ر و بنفشه ييالق خود مي كنندا در دامنه هاي كوهستانجمور . هاي اين استان سپري

گل كوه و ييـي است كه هر يك خواص دارويها هاي افراشته استان همدان كانون گياهان

و استان همدان را بدين لحاظ غني ساخته است ميـرو، تره كوهي، گـل. منحصر به فردي داشته

و برنـداس، اسـفندوز، بنفشه كوهي، شيرين بيان، سمسا، كولپر، كاسني، پونه كوله،   غيـره ازبـوه

كه در طب عامه و اطباء سنتي شهر هـا نمونه هايي از انبوه گاهان داروئي است توسط حكيمان

مي گيرد به شكل جوشانده يا كوبيـده شـده مذكور گياهان.و روستاها مورد استفاده قرار اغلب

مي شود ب،برخي از اين گياهان. استفاده و  يـامعـضي جهـت اسـتعمال در محـل زخـ خوراكي

مي باشد و شكستگي . كوفتگي

و خـاردار. است» گون«رشته كوه الوند پوشش گياهي غالب در گون گياهي است بوته اي

به نام  و. مي گيرند» كتيرا«كه از ساقه آن صمغي و نـساجي محصول اين گياه درصنايع چـسب

 هـا ذوب جـا كـه بـرف بهـار هـر سـال بـويژه در فصول معتدلدر. غيره كاربرد صنعتي دارد 

و زيباستمي شوند، ابتدا گل يخ مي كه گلي سفيد سر. رويد از پس از آن الله هاي رنگارنگ

و در مي آورند و خاك بيرون و چمن زارها، گلهاي زرد و گـل هـاي اطراف چشمه ها  بـنفش

و گياهاني از قبيل،الله مفرا، گزنه، ريـواس، موسـير، كنگـر، شـيرين پونه، آزربه،: آالله، سوسن
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و غيره به وفور مي روي و برخـي دارويـي هـستندنبيان، طوطيا كه بعضي از آنها خوراكي بـه.د

مي كشند به چشم به عنوان سرمه اي شفابخش . عنوان مثال طوطيا را

كه شهرت جهان ،ي دارديكي از مهمترين پديده هاي زيباي طبيعي موجود در اين محدوده

در.است غار عليصدر بهار درعمق ارتفاعات ساري-هاي شمال دشت همدان بلندي اين غار

در در روستاي عليو)سوباشي(قيه و  صدر از توابع بخش گل تپه شهرستان كبودرآهنگ

 كيلومتري شمال غربي شهر75( متر از سطح دريا واقع شده است 2100 ارتفاعات تقريباً

). همدان

و.صدر، از معدود غارهاي آبي جهان است غارعلي در كوهي كه اين غار عظيم  شگفت انگيز

در دل آن قرار و دارد، وتقريباً جنوب روستا به آن است .ارتفاع چندان زيادي ندارد چسبيده

به اسامي سوباشي وغار سراب وجود دارد در و7كه به ترتيب حدود اين كوه دو غار ديگر

و علي كيلومتر با غار 11 در صدر فاصله دارند كه و آنچه منابع جغرافيايي آمدهبه گفته اهالي

مي گيرد آب درون غار علي،است آب. صدر از غار سراب سرچشمه اين غار همراه با غار پر

كه همه آنها در كوه و غار سراب، مجموعه اي را تشكيل داده اند هاي سوباشي سوباشي

غ. دارند همدان قرار  ميليون سال150ژوراسيك، حدود(هاي دوران دوم ارها درآهكتمام اين

را شكل گرفته اند) پيش و فاصله نزديك آنها، وجود يك درياچه بزرگ زيرزميني و همزادي

مي كند و پر آبترين آنها، همان غار معروف عليصدر است كه داراي.به يقين نزديك بزرگترين

و شايد بتوا دريك درياچه بسيار زيبا بوده اروپا بي نظير يا كم نظير استن گفت حتي

 در سطح زمين اين غار به صورت يك برجستگي كم ارتفاع.)74ص،2ج،1381زمرديان(

مي شود هايو سنگ) نوعي شيست(هاي دگرگوني هاي آن توده اي از سنگ سنگ. ديده

ليزه سياهرنگي سازند آهكي كريستا. گرفته اند هاي مذكور قرار كربناته است كه روي شيست

دركه غار علي در صدر و70يكي(طي دو مرحله آن تشكيل شده، حداقل  ميليون سال

و هاي فشاري قرار تحت تاثير اعمال تنش) ميليون سال پيش12تا29ديگري حدود گرفته

در ها، شكاف شبكه اي از گسل و درزها و شكاف. آن ايجاد شده است ها ها تحت اين درزها

و راهو زدگي فيزيكي تاثير هوا هاي نفوذ آب به داخل تشكيالت مكانيكي گسترش يافته اند
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و تركدر. مذكور را فراهم نموده اند ها، آونها، پونورها نتيجه انحالل حاصل از نفوذ آب، درز

و منشعب از هم پديد آمده اند، دهليزها، داالن)كها چاه( و تاالرهاي متداخل درجه. ها

و خلوص كربنات كلس و هوايي از سوي ديگر، غار آب و شرايط خاص يم موجود از يك سو

. مجموعه اشكال داخلي آن را خلق نموده اند

به اشكال گوناگون بويژه به صورت و كربنات كلسيم تركيب بلورهاي كلسيت، آراگونيت

و غيره، محيط زيبايي را در داخ ل غار به استاالگتيت، استاالگميت، سوزني، چتري، گل كلمي

در. وجود آورده است و غيره و امالح مختلف آهن، منيزيم، مس آب وجود اكسيدها سنگ، به

بي كربناتها رنگ و و محتوي كربناتها و آبي داده هاي زرد، قرمز، ارغواني، قهوه اي، سبز

. هاي زيبايي به اشكال موجود درغار بخشيده اند همزمان با تشكيل بلورها رنگ

و منطقه ريزشيدهليزها، دا  النها، تاالرها، جزاير، درياچه

دو غار علي به: دهانه دارد صدر كه و دهانه غربي مي دهد دهانه شمالي ورودي غار را تشكيل

آبو صورت قيف مانند است  مي باشد محل نفوذ غار داراي تاالرهاي. هاي سطحي به غار

و داالن كه توسط دهليزها مي باشد و مختلف السطح به يكديگر متعدد و يا قائم هاي افقي

به وسيله داالن و و برخي از تاالرها وسعت قابل توجهي دارند  طوالني هاي بعضاً متصل شده

.به يكديگر متصل شده اند

آب درآن كه شكاف اصلي نفوذ غار داراي دو سقف است، يك سقف طاقديسي اصلي،

و ديگري سقف حاصل از غار سنگها كه به شكل سقف كاذب به قابل رويت است  مي باشد

و داراي سطحي كامالً سقف دوم يا ثانويه درتمام بخش. وجود آمده است  هاي غار وجود دارد

و ظاهراً درافقي و فاصله آن از سطح آب درياچه  متر4/3تمام نقاط برابر مسطح است

.مي باشد

ك كه خود چكنده است، اما روي آن از پديده هاي جالب سقف ثانويه غار اين است ه با آن

و اغلب به شكل مخروط به طرف چكيده هاي فراوان تشكيل شده كه نوك آنها هايي هستند

به استاالگتيت و گاه با اتصال واقع سحردر. ها به ستون تبديل شده اند سقف اصلي بوده
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و تم هاي زينتي ام سنگآميزترين قسمت غار پديده هاي موجود بين دو سقف غار مي باشد

خود سقف پوشيده از استاالگتيت هاي لبه. حد فاصل همين دو سقف پديد آمده اند آن در

و بين آن دو از سنگ و غيره گرفته تا مخروط پرده اي و هاي سوزني، گل كلمي، ماكاروني ها

و حجيم به چشم مي خورد ستون در. هاي عظيم و به فرد بوده ا اين ويژگي منحصر ز هيچ يك

و شايد جهان نظير ندارد و. غارهاي ايران البته غار سراب از چنين خصيصه اي برخوردار بوده

، زيباييهاي موجود به خوبي قابل مشاهده نمي  آب به دليل فاصله كم سقف تا سطح ليكن

. باشد

بي كربناته كلسيك سبك با دماي. نزديك به خنثي استPHآب درياچه داخل غار از نوع

به داليل گوناگون از جمله فقدان نور12 حدود آب و و وجود درجه سانتي گراد بوده طبيعي

ميزان روشني. داخل يا خارج از آب، هيچ گونه حيات جانوري وجود ندارد امالح فراوان، در

و با چشم غير مسلح تا عمق تقريباً كه با نور معمولي به قدري باال است 10و شفافيت آب

مي باشدمتري قابل رو .يت

 ديگر جاذيه هاي محدوده

. غير از جاذبه هاي طبيعي در محدوده موردنظر، جاذبه هاي فرهنگي منطقه نيز كم نيستند

و باباطاهر، مقبره استر ومردخاي، گنبدعلويان  برج،شهر همدان با داشتن بقعه هاي بوعلي سينا

و قربان، مجسمه شير سنگي و تپه كاروانسراهاي آن،و نيز بازار قديمي همدان تپه هگمتانه

و بسياري ديگر از جاذبه ها داراي اهميت فراوان است  شهر همدان از لحاظ ساختار.مصلي

كه. شهري نيز داراي اهميت است مي باشد اين شهر داراي بافت شعاعي با دواير متحد المركز

شد1307نقشه آن در سال  از.ه است توسط كارل فريش، مهندس آلماني طراحي  صنايع دستي

مي رود از. ديگر جاذبه هاي اين محدوه به شمار : صنايع دستي عمده در اين محدوده عبارتند

و نساجي شيشه گري دستي، سفالگري، گليم بافي، چرم سازي، پوستين دوزي، گيوه بافي

. سنتي
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و سراميك سازي است چشمگيرترين صنايع دستي استان، سفالاز يكي  كه مركز گري

يعمد يپيشين. كيلومتري شهر همدان مي باشد25در آن منطقة اللجين واقعه گري سفاله

اهميت اين منطقه صنعت سفالگري. سال برآورد ميشود700در اللجين نزديك به بيش از 

و جهاني دارد .صادراتي

و تــاريخي در ايــن محــدود و طبيعــي  ه، آن را جهــت وجــود كليــه جاذبــه هــاي فرهنگــي

از الزم به ذكر است با اينكه غار علي.هاي ژئوتوريسمي مستعد نموده است برنامه ريزي صدر

به ايـن شـهر سـفر مـي كننـد85شهر همدان حدود  كه  كيلومتر فاصله دارد، كليه گردشگراني

ه همـين جهـتبـ. حداقل يكبار بازديد از اين غار زيبا را دربرنامـه سـفر خـود قرارمـي دهنـد

. قرارداده شده است1رغم فاصله اي كه با شهر همدان دارد، در محدوده شماره علي

كه در:2محدوده شماره* مي باشد واقع به صورت يـك اين محدوده شامل شهرستان نهاوند

).1نقـشه شـماره(هاي گرين از رشته كوه زاگرس واقع شـده اسـت دشت كشيده در پاي كوه 

كه ناشي از قرارگـرفتن منطقـه در يـك رژيـم زمـين سـاختيي از ويژگي يك هاي مورفولوژي

مي باشد، فرونشست  و هاي ميان كوهستاني است كه سبب پديد آمدن دشت فشاري هاي دراز

مي گردد  در. كشيده به موازات كوهها بـين دشت نهاوند يكي از اين نوع فرونشيني هاست كـه

و طبقات آه  و در رشته كوه گرين اثر فشارهاي زمين كي كريستاليزه واقع دربخش شمالي خود

. ساختي حاكم برمنطقه تكوين يافته است

و( اين ارتفاعات كوههاي گرو هاي گرو لغتي از زبان. گفته شده است گرين نيز گري

و و،)به معناي كوهستان است باستاني ، مياني استان همدان موسومند همانند ارتفاعات شمالي

در شرقي دارند كوه جنوب- غربي جهت شمال هاي زاگرس واقع قسمتي از كوه هاي گرين

مي رود به شمار و استان لرستان در اين كوه.به شمار مي رود كه مرز طبيعي استان همدان ها

و بلندترين قله آن كه از سطح دريا  و جنوب غرب نهاوند واقع شده  متر ارتفاع 3376جنوب

به. باالي سرچشمه گاماسياب قراردارددارد، درست در و مجاور گرين كوه ديگري به موازات
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به) متر3448(نام چهل نابالغان كه از ارتفاعات قابل كوهنوردي استان همدان وجود دارد

مي آيد . حساب

به صورت ديواره اي بين استان اين كوه و ها جـنسو لرستان كشيده شده اند هاي همدان

. هاي آهكي است از سنگنند رشته كوه زاگرس عمدتاًآنها هما

در پست ترين اراضي استان در و كه دشت نهاوند محل خروج رود گاماسياب قراردارد

.مي باشد متر ارتفاع 1420داراي 

تپه گيان نهاوند يكي از تپه هاي. كل منطقه از اهميت باستان شناسي برخوردار است

مي شوددرباستاني با قدمت در. ايران محسوب غربي شهر كيلومتري جنوب19 اين تپه

و  و2نهاوند ودر كيلومتري سراب گيان به همين نام قرارگرفته يكي كنار روستايي به عنوان

و تحقيق مي باشد از قديمي باستان شناسان، قدمت اين منطقه. ترين آثار تاريخي، قابل بازديد

م37را  مي قرن قبل از ميالد بر سيح و مورخان را عقيده كه دانند  5700 تا 5500اين است

مي زيسته اند به سال قبل، دراين تپه مردمي و تمدني شبيه كه از اقوام بومي ايران بوده اند

و  و آسيايي از بين رفته تمدن بين النهرين داشته اند ولي بعدها، اين قوم توسط اقوام اروپايي

به وجود آورده اندقوم جديد تمدن درخشان جدي كه با تمدن بين النهرين شباهتي نداشته دي

مي در))هرتسفلد((ن به نامااولين بار يكي از مورخ براي. است تپه گيان يك نوع سفال منقوشي

در وي، نمونه هايي از آن سفالكه بنا به اظهار بيند،  ميالدي، نزد عتيقه1936سال ها را

به پروفسور رومن گريشمن� لذا. فروشان همدان ديده است  چند سال بعد، موزه لوور پاريس

در كاوشو ژرژ كنتنو ماموريت مي دهد تا  اين. اين محل انجام دهند هاي وسيعتري را

و نتيجه مطالعات آنها دركتاب1310سال كاوش ها در  ))كاوش درتپه گيان نهاوند(( انجام شد

هي. منتشر گرديد و تپأاو تات همراه، و درنتيجه19عمقه گيان را  متري حفاري نمودند

، به كه نشانگر وجود5تحقيقات خود از5 طبقه با خصوصيات متمايز برخورد نمودند  دوره

مي داد كه اين منطقه داراي قدمتي درحدود و نشان . سال است5700تمدن قديم بود
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و اراضي اطراف نيز آثاري از تمدن در . هاي باستاني مشاهده شـده اسـت داخل شهر نهاوند

و گردشـگري و از طرف سازمان ميراث فرهنگي به موزه تبديل شده حمام حاجي آقا تراب كه

. از ديگر جاذبه هاي اين منطقه است،در فهرست آثار تاريخي ثبت شده

به شمار مي رود و بافت كهن شهر از ديگر جاذبه هاي آن . مساجد قديمي

و لندفرم ميه پديده ها و فراوان ترين اشكال موجود دراين منطقه اي كارستيك از مهمترين
. باشند

 درشهرستان نهاوند درحوضه رودخانه گاماسياب به واسطه ساختار استان همدان مخصوصاً در
كه تعدادي از آنها آهكي منطقه كوهستاني گرين چشمه هاي كارستيك زيادي وجود دارد

منطقه به اين چشمه ها سراب گفته مي شوددر. شوندسرچشمه رودهاي بزرگي محسوب مي
ها هاي مذكور، اين سراب هاي جنگلي در كنار سراب به علت وجود پارك2در نقشه شماره(

).پارك جنگلي نمايش داده شده اند با نماد

و كارتوگرافي گيتا شناسي� نقشه راهنماي گردشگري شهرستان نهاوند-2نقشه شماره ).1378(سازمان جغرافيايي

34:20'

34:10'
48 48:30' 
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پ موقعيت كوهستاني استان همدان كه اكثر كوه .وشيده از برف استهاي آن نيمي از سال

بزرگ وصدها چشمه مهم است كه بخش قابل) سرآب(موجب پيدايش دهها سرچشمه

و معموالً توجهي از آنها بالقوه ارزش . بسيار پرآب هم هستندهاي سياحتي وتفرجگاهي دارند

ها داراي چشم اندازهاي كليه اين سراب. مهمترين سراب اين منطقه سراب گاماسياب است

و كل منطقه براي پژوهشدرزيبايي ازوهاي ژئوم اطراف مي باشند و بازديد رفولوژيكي

چشمه هاي كارستيك يا همان سرابهاي منطقه همه. اشكال كارستيك آن بسيار مناسب است

دردرتقريباً و غير از سراب ملوسان كه در پاي. شده اند هاي گرين ظاهر پايكوه يك مسير

اين قسمت نيز داراي نوعي ساختار، غربي نهاوند ظاهر گشتهالارتفاعات شادمانه در شم

از. آهكي است : عمده ترين سرآبهاي اين استان عبارتند

 سراب گاماسياب سرچشمه يكي از طوالني ترين رودخانه هاي كشور: سراب گاماسياب-

19درو) مسير جاده نهاوند به نورآباد لرستان(است كه از دامنه ارتفاعات كوه گرين

و در مي گيرد مي يابد كيلومتري جنوب شرقي نهاوند سرچشمه اين. امتداد كوه گرين ادامه

و زمانرود از  و سرچشمه نعمت و موجب آبادي، صفا  باستان همواره سبب تمركز جمعيت

به آن نگريسته اند. بركت بوده است گاماسياب از يكي از دره هاي. لذا همواره با ديده ستايش

به بلندي كوه گر كه بازويي» كال سياه« متر از پايه ديواره كوه 3396ين از زير بلندترين قله آن

مي جوشداز گرين است به همين نام تقسيم بندي حوضه اي، گاماسيابدر،، از دهانه غاري

آن. حوزه آبريز خليج فارس استوجز آب دهي 107820سطح آبريز و مقدار  كيلومتر مربع

در. ميليون متر مكعب است1176غ بر ساليانه آن بال آن به واسطه همين رود است كه مسير

مي رود و زمين هاي بسياري هرساله زير كشت . باغات زيادي احداث شده

كه روي قله، منشاء اين رود از يخ در بيشتر( قسمت باالي غار قراردارددر هايي است

د و برف وجود يخ). اردايام سال در اين ارتفاعات يخ به قسمت فوقاني اين ها آن از دور

مي كند و ماهي خود نمايي مي كنند كه در تابستان براي تهيه. شكل گاو مردم محلي ادعا

مي آورده اند . بستني از اين محل يخ
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به آن داشته اند ابن فقيه آن را طلسمي. جغرافي دانان دوره اسالمي تصورات خاصي نسبت

به كار مي رفته استجادويي دانست آب كه براي تنظيم به غار حدوددر.ه باالي قله مشرف

به  و وسيع» چاه برف«چهل گودال عميق معروف كه بعضي از آنها بسيار عميق وجود دارد

و برف زيادي را در آب سراب گاماسياب است هستند كه تامين كننده خود نگه مي دارند

ص1379سيدان( د.)54، به صورت آبشاررشواهد موجود كه ابتدا آب مي دهد منطقه نشان

به واسطه آهكي بودن جنس زمين، بعدها راهي از زير باز كرده، از دهانه غار جاري بوده ولي

. است

و باغ ها را آب مورد نياز روستاها و از گاماسياب رودهاي فرعي كوچكتري جدا مي گردد

مي نمايد كه به بعد از سراب، از محلي. تامين مي شود  به نام سنگ سوراخ، نهر كوچكي جدا

مي رود و باباقاسم به. طرف ده گرگ حيدر چند كيلومتر پايين تر از دهكده وراينه شعبه اي

تكه جريان پيدا مي كند و از روستاي سرخ كند دو شعبه از رود مادر جدا. جانب دره ابراهيم

كه يك شعبه روستاهاي بابارستم، علمدار و كمي پايين تر، روستاي مرادمي شود ، سعد وقاص

به اين شاخه كه مي سازد و چولك را مشروب شعبه.مي گويند» پولوالقه«آباد، ده نو، ده بوره

به سمت شمال رفته، دهكده هاي قلعه قباد، شعبان، جهان آباد، كوهاني، رضي آباد،  ديگر

مي كند و باغات شهر را سيراب . گل زرد

كه در علت و ماهي است نامگذاري اين رود به نام گاماسياب به واسطه همان تصوير گاو

آ،گا. قله گرين، باالي چشمه از دور نمايان است به، يا آب گاو ماهيوماسي، كه منسوب  آبي

مي آيد به همين نام بيرون و از دهانه غاري آو- گاو، ماسي-گا.گاو ماهي است آب- ماهي،

سه كلمه، تلف كه آن هم به واسطه مجاورت نهاوند با منطقه هر ظ رايج در لهجه كردي است

. كردنشين متداول شده است

آب رودخانه هاي متعددي را مانند حرم آباد، قلقل رود و خرم رود دريافت اين رودخانه،

و درادامه و پس از مشروب نمودن مزارع كشاورزي دشت نهاوند به رودخانه قره سو مي كند

و مي پيوندددربه كرخه در. نهايت به هورالعظيم استان كرمانشاه به قره سو، اين رودخانه

و و. استان خوزستان به كرخه موسوم استدر دراستان لرستان به سيمره اين چشمه جوشان
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آب با ويژگي يكي از جاذبه هاي مستعد گردشگري استان محسوب هاي خاص طبيعي، پر

.مي گردد

فرمهاي حاصل از فرايندهاي جرياني در كناره هاي اين رودخانه نمونه هاي جالبي از لند

مي خورد و تغيير.به چشم و هوايي آب پادگانه هاي قديمي رودخانه اي نشانگر تغييرات

و بويژه هولوسن است طي كواترنر برخي از پادگانه هاي مذكور در مجراي. آبدهي حوضه

و برخي در متعل» بزپي«موقتي  به هولوسن پل» ليلي يادگار«ق و دارايه مربوط به ئيستوسن

و هايديگ غول.شواهدي از اثر فعاليت هاي تكتونيكي در دوره هاي مختلف هستند  متعدد

سه متر تا بزرگ كه ابعادي بيش از در4و عمق مي متر را دارا هستند، اين رودخانه ديده

. شوند

و مجاري درآبشار سنگي و هوايي مرطوبتر آب طي سنگي نيز بجا مانده از تسلط

دره پل آب و نشانه قدرت جريان و ئيستوسن  كنده كاري در مجراي رود گاماسياب

كه نمونه هاي جالب آنها درمجراي موقتي مي باشند درمنطقه وجود» بزپي«سرشاخه هاي آن

. دارند

د:غار گاماسياب و در نزديكي سراب رودخانه گاماسياب واقع غار گاماسياب رشهرستان نهاوند

و دارايش در. متر طول مي باشد65ده كه و مهمترين غاري است اين اين غار بزرگترين غار

به كرتاسه مي باشد، نوع سنگ آن از سنگ. شهرستان واقع گرديده است هاي آهكي مربوط

و از.قراردارند) انسرزورژ( كلوزين داخل اين غار نيز چشمه هاي مشخصات اين غار تا قبل

با. ناشناخته مانده بود)به سرپرستي آقاي چنگيز شيخعلي(ت غار شناسان،أبازديد هي ولي

كه هي . ويژگي آن تعيين گرديد،ت مذبور از غار به عمل آوردأبازديدي

آن70/1عرض دهانه غار حدود و ارتفاع ده راهرو آن نسبتاً. متر است8 متر و طول آن باريك

مي باشد مي دهد. متر كه محوطه وسيعي را تشكيل به طرف،ابتداي تاالر  داراي شيب ماليمي

در. باال است به ارتفاع كف آن و الي پوشيده شده است، تاالر آن و5فصول باران از گل  متر

مي باشد10به عرض به عمق. متر  متري60ي طول در انتها. متر قراردارد40پس از آن داالني
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آب چكان زيبايي وجود دارد مي ناصرالدين شاه هنگام بازديد از غار. غار در دستور  دهد

كه ناتمام مانده است .)42،ص1379سيدان(صخره سمت چپ غار كتيبه اي نقش كنند

و: سراب گيان- در اين سراب با چشمه هاي جوشان، پرآب غربي كيلومتري جنوب21زالل

ازي كوهپا نهاوند در كه از جنوب به كوهرشته كوههاي گرين هاي گرين زاگرس جريان دارد

به زمين و مهين آباد محدود مي شودو از غرب آبدهي ساالنه اين. هاي روستاهاي ظفر آباد

و استفاده هاي ليتر درثانيه است2500سراب درحد  كه پس از مصارف آشاميدني اهالي

مي ريزدكشاورزي روستاهاي اطراف، ماز به رودخانه گاماسياب آب آن تپه باستاني گيان نيز. اد

و در درجوار سرآب خروشان گيان، جنگلي طبيعي. كيلومتري اين سرآب قراردارد2مسير

كه يادگار جنگل  200وسعت اين ناحيه جنگلي. هاي باقيمانده جبال زاگرس است وجود دارد

و دا هكتار است به فلك كشيده اي ها، بلوط، از گونه هاي درختي اين جنگل.رددرختان سر

و)افراجنگلي( كيكم و، داغداغان، گالبي وحشي  از گونه هاي درختچه اي، زبان گنجشك

مي توان نام برد همجواري سراب گيان وجنگل وتپه هاي. بادام كوهي، ارژن، دافنه وسماق را

و د اطراف آن فضاي مصفا كه رحال حاضر از تفرجگاههاي دل انگيزي را پديد آورده است

و مي شود در مهم استان محسوب در مورد استفاده مردم و تعطيالت آخر هفته تابستان بهار

كه به علت قطع درختان درحال نابودي بود، از طرف سازمان جنگل. است و اين جنگل  ها

و ي هاي قبل داراي كمپ هاي سياحت اين ناحيه از سال. احيا شده است مراتع بازسازي

به سمت. آموزشي است-وتفريحي دسترسي به اين سراب از طريق جاده نهاوند يه كنگاور

. روستاي گيان امكان پذيرمي باشد

در اين سراب در: سراب فارسبان- در26 نزديكي روستاي فارسبان  كيلومتري غرب نهاوند،

آن. روستاي كمالوند واقع شده است د5/1متوسط آبدهي ساالنه مازاد. رثانيه است متر مكعب

به رودخانه آب اين سرچشمه پس از مشروب كردن زمين هاي كشاورزي مسير خود،

مي ريزد . گاماسياب

و كيلومتري شمال15اين سراب در: سراب ملوسان- غربي نهاوند، باالتر از روستاي ملوسان

و زيستگاه برخي بين كوه و ارتفاعات شادمانه قرار گرفته و جانوراناز هاي آردوشان
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مي باشد در. پرندگان نيز و مي يابد به صورت رودي جريان آنآب اين چشمه پرآب، بستر

مي كنند آب اين سراب، پس از مشروب ساختن. گونه هايي از ماهي ها هم زندگي  مازاد

به خرم رود مي ريزد زمين ازدر.هاي كشاورزي روستاهاي مسير خود سراب ملوسان كه

ك مي آيدچشمه هاي به نام غار اسماعيل خاني،ارستيك منطقه به حساب  غار آهكي ديگري

. وجود دارد

و اين سراب در ادامه كوه: سراب كنگاور كهنه- از45هاي گرو  كيلومتري غرب نهاوند بعد

آن گرفته روستاي كنگاور كهنه قرار اطراف اين. متر مكعب درثانيه است5/1كه متوسط آبدهي

و گردو پوشيده شده استسراب از تع به ذكر است كه تعداد.دادي درخت جنگلي  الزم

و  دهنه از آنها شمارش شده93چشمه هاي كارستيك در حوزه آبريز گاماسياب فراوان بوده

در كليه سراب.است  ها يا چشمه هاي وكلوزين منطقه به غير از سراب ملوسان همگي

ام پاي كوه و در .)1نقشه شماره( تداد يكديگر واقع شده اندهاي گرين

 هاي كارستيك ساير لندفرم

با در بخش عمده اي از دامنه كوهستان گرين مشرف به دشت نهاوند، سنگ هاي آهكي

 فرايند انحالل سبب تشكيل عوارضي چون چاله هاي انحاللي،.انواع مختلف غلبه دارند

و النه(الپيه ها اين منطقه همچنين دره هاي كارستيكدر.حفره ها شده اندو)زنبوريريلي

كه عمده ترين آنها چهار دره اصلي در در نيز وجود دارد و  شرق سرچشمه گاماسياب

مي باشدكوه هاي ميان كوهي از ديگر عوارض كارستيك منطقه محسوب دشتك. هاي گرين

در شبه سيرك.ها است از اين دشتمي شوند، دشت گل زرد در ارتفاع گرين يكي  هايي نيز

كه حاصل فرايند انحالل در  شناسايي جهت. منطقه است اين منطقه وجود دارد

به پزوهش برنامه ريزي  از هاي وسيع دارد كه تاكنون تقريباً هاي ژئوتوريسمي اين منطقه نياز

بي بهره بوده است . آن
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 نتيجه گيري

به غير از محدوده هاي ذكر شده . جاذبه هاي متعددي وجود دارد،در استان همدان

م تاالب و مناطق حفاظت شده اي گل( تاالب كردخورانندها ، تاالب چم شور، منطقه)آق

گاه حيات وحش لشگردر، پناهگاه حيات وحش بوقاطي، پناهحفاظت شده دشت اسد آباد،

درپناهگاه حيات وحش خان و باستاني مانند تپه هاي باستاني كه اين مقاله گرمز، آثار تاريخي

و كاروان اندذكر شده و قلعه باستاني، پل تاريخي سراي فرسفنج درتويسركان، آتشكده

 نوشيجان مالير، گنبد حيقوق نبي در تويسركان، يخچال ميرفتاح مالير، برج سامن،

كه در و بسياري ديگر از جاذبه هاي گردشگري امامزاده هاي متعددي  سطح استان وجود دارد

مي توا از هاي بسياري را براي انواع برنامه ريزي ند فرصتناستان همدان هاي گردشگري

و توريسم فرهنگي فراهم آور جمله برنامه ريزي ها.دنهاي اكوتوريسمي ،ليكن اين جاذبه

در ويژگي مي تواند براي چرا،را ندارندجهت ژئوتوريسم هاي برنامه ريزي كه ژئوتوريسم

رفولوژيك، جاذبهوو ژئومزمين شناسيهايي برنامه ريزي شود كه از كليه جاذبه هاي مكان

كه بتواند  و يك مجموعه در هم تنيده را تشكيل دهد و طبيعي بهره برده هاي متعدد فرهنگي

نابراين مناسب ترين نواحي برايب. محدوده اي را به صورت يك مكان شاخص معرفي نمايد

كه ذكر آن گذشت . ژئوتوريسم مناطقي است

يكي از مهمترين اهداف ژئوتوريسم است و بهزيستي جوامع محلي به. رفاه با توجه

و برنامه ريزي  محروميت برخي مناطق موجود در محدوده هاي ذكر شده در اين مقاله، تحقيق

مي تواند عالوه بر و بهبود براي مزيتژئوتوريسمي و رفاه هاي فرهنگي، درآمد اقتصادي

به همراه بياورد . مردم ناحيه
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