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چكيده
در كشورهاى جهان مورد توجه قرار  يكى از راهبردهايى كه اخيراً 
گرفته، توسعه وگسترش توريسم در مناطق محروم و داراى پتانسيل هاى 
الزم براى توسعه گردشگرى است. حفاظت از  محيط به عنوان يك امر 
مهم در نقاط مختلف جهان، احساس  مى شود. در بسيارى از نقاط جهان 
حفاظت از اكوسيستم و نگهدارى از حيات زيست به عنوان يك مسئله 
مهم تلقى مى شود. در اين مقاله به بررسى ژئومورفولژى استان ايالم در 
تنوع  است.  شده  پرداخته  ژئوتوريسمى  منابع  بر  تأكيد  با  كشور  غرب 
ژئومورفولژى استان سبب خلق منابع بى بدليل در حوضه ژئوتوريسم شده 
است كه مى تواند اين استان را به يكى از مناطق توريستى تبديل كند. 
در  اين بررسى ويژگى زمين شناسى و ژئومورفولوژيكى تنگه هاى استان 
شناسايى گرديده راه كارهاى الزم براى استفاده از اين منابع باارزش ارائه 
شده و خصوصيات منحصر به فرد اين اشكال با تأكيد بر جذابيت آنها 

شناسايى گرديده است.
واژه هاى كليدى: ژئوموفولوژى،ايالم،ژئوتوريسم، تنگه 

مقدمه
تفريح  خاطر  به  مردم  كه  مى شود  تعريف  فعاليتى  عنوان  به  گردشگرى 
استراحت و نظاير آن، از محل زندگى خود به ساير مكان ها مسافرت مى كنند 
انجام  بين المللى  و  داخلى  مقياس  دو  در  گردشگرى  ويل،1378،19).  (داس 
داخلى  عوامل  دارند.  را  خود  خاص  ويژگى هاى  كدام  هر  كه  مى پذيرد 
و  ايدئولوژى ها  ارزش ها،  جامعه،  رسوم  و  آداب  قوانين،  عبارتنداز:  عمدتًا 
 1 از  بيش  ساليانه   2010 سال  تا  جنكينز،1378،30).  و  (هال  فشار  گروه هاي 
ميليارد جهانگرد در سراسر جهان سفر كردند. در سال  2000 بيش از 698 
اين  در  كه  كردند  مسافرت  خود  كشور  از  غير  كشور  يك  به  نفر  ميليون 
ميان حدود 500 ميليارد دالر نصيب كشورهاى ميزبان شد. درآمد از طريق 
گردشگرى با رشدى10/3درصدى در سال هاى 2003و 2004 به 622 ميليارد 
دالر بالغ شد. ايجاد اشتغال، كسب درآمد ارزى براى كشور ميزبان و بهبود 
اقتصادى  فعاليت هاى  محل  از  مالياتى  درآمدهاى  افزايش  پرداخت ها،  تراز 
مرتبط با گردشگرى، ايجاد تعادل منطقه اى، تعديل ثروت، دگرگون ساختن 

و  روستاها  به  شهرى  مناطق  از  درآمد  دادن  سوق  و  اقتصادى  فعاليت هاى 
باالخره جلوگيرى از برون كوچى در روستاها، از آثار مثبت جهانگردى است 
(استاد حسين 14،1379). بررسى ها نشان مى دهد كه صنعت گردشگرى در دنيا، 
اكنون سومين صنعت پردرآمد پس از نفت و خودروسازى است. براساس 
آمارهاى ارائه شده ساالنه 3/5 سفر در مقياس درون مرزى و برون مرزى 
انجام مى گيرد. از مجموع سفرهاى بين كشورى، سهم ايران يك ميليون و 
جهانى  (سازمان  است  جهانى  سهم   از  حدود 0/2  يعنى  سفر  هزار  پانصد 
جهانگردى). كشور ايران از نظر جاذبه هاى جهانگردى در رديف دهم و از 
نظر برخوردارى از بيشترين تنوع زيستى كره زمين، در رديف پنجم جهان 
قرار دارد. اما از لحاظ جذب توريسم جايگاه مناسبى را به خود اختصاص 
كشور  توريستى  درآمد  سهم  كه  آنجا  تا  محمدى،1377،51).  (شير  است  نداده 
حدود يك هزارم درآمد جهانى است(امامى،1378،31). رشد توريسم از يك 
طرف باعث از بين رفتن زبان هاى محلى و فرهنگ هاى بومى (ميلر،2001،351) 
ميزبان  كشورهاى  فرهنگى  و  آموزشى  شرايط  پيشرفت  باعث  طرفى  از  و 
مى شود (براندن،2001،417). توسعه صنعت گردشگرى در اين راستا مى تواند 
گره گشا باشد. توريسم پول و جمعيت را از مراكز تمركز و ثقل صنعتى به 
صادرات  اين  (ديبايى،1371،440).  مى كشاند  طبيعى  مناطق  و  روستاها  سوى 
ندارند  چشمگيرى  درآمدى  منابع  كه  كشورهايى  براى  بخصوص  نامرئى 
رشته  زيباي  طبيعت  (رضوانى،1378،61).   مى شود  محسوب  باارزش  غنيمتى 
كوه زاگرس كه بزرگترين واحد ناهمواري ايران است، طراوت، شادابي و 
گزارى  (خبر  است  بخشيده  ايران  كشور  از  منطقه  اين  به  را  خاصي  جذابيت 
تنوع  ميانكوهي،  دره هاي  عظيم،  جبال  سلسله  كه  طوري  به  فارس،1384)، 
آب و هوا و اعتدال درجه حرارت، رودهاي خروشان و پرآب، تنگه هاي 
با  و  متنوع  جنگل هاي  و  خرم  و  سرسبز  مراتع  از  پوشيده  دامنه هاي  زيبا، 
و  دلپذير  زيبا،  محيط  و  داده اند  هم  دست  به  دست  همه  آن  بلوط  طراوت 
ديدني بخصوص در فصل بهار را ايجاد مى كنند (قاسم پور،1385) كه طبيعت 
رنگارنگ آن با تنوع گلهاي بهاريش، چشم ها را نوازش مي دهد و نسيم و 
رايحه ي روح بخش آن غبار خستگي را از تن ها مي زدايد و لطافت وپاكي 
را بر دلها حاكم مي كند و آرامشي را كه الزمه روح طبيعت گراي هر انساني 
استان  جنگل هاى  حجم   هينس،1371).  (والتر  مي گرداند  مستولي  او  بر  است 
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ايالم 640 هزار هكتار مى باشد (مؤسسه آب و خاك، 1385). كه يكى از منابع 
بى نظير  تنوع  (نورالهي، 1385).  است  گردشگر  جذب  جهت  استان  ارزش  با 
توپوگرافى  و اختالف ارتفاع بيش از 2700مترى (نقشه مدل رقومى ارتفاعى 
استان)،  فرهنگ و تمدن غنى استان ايالم (درخشنده،1373) در كنار جاذبه هاى 
كند  تبديل  گردشگرى  اصلى  قطب هاى  از  يكى  به  را  آن  مى تواند  طبيعى 
نشانگر  ايالم،  استان  ژئومورفولوژيك  بررسي  ميان  اين  در  (ميرزايي، 1388). 

تحول آن از لحاظ لندفرمهاي مختلف مي باشد (احمدى،1388). 
اين حالت ناشي از تنوع عوامل و عناصر شكل زائي در اين ناحيه است. 
موازات  به  و  تكتونيكي  فعاليت هاي  نتيجه  امروزي  بزرگ  شكل هاي  بيشتر 
آن فعاليت هاي فرسايشي منطقه مي باشد (احمدى،1388) كه در كل به تحول 
فرايندهاي  قالب  اين  در  مي كند.  پيدا  ارتباط  منطقه  يك  ژئومورفولوژيك 
شكل زايي دروني و بيروني نقش عمده اي در ايجاد اشكال ژئومرفولوژيك 

ناحيه داشته اند (پروين،1390). 
به دليل تأثير عوامل مختلف فرسايش در گذشته و حال و عكس العمل 
خود ناهموارى ها (از نظر جنس سنگ و ساختمان زمين) در برابر آن، چهره هاى 
فرسايشى در زاگرس از تنوع زيادى برخوردارند (پروين،1379). در موارد زيادى 
شدت فرسايش در استان به حدى بوده كه توپوگرافى كنونى با ساختمان زمين 
هيچ گونه مطابقتى نداشته و برعكس اشكال كامًال معكوس جانشين شده اند 
(ناوديس هاى معلق) (احمدى،1388). اين تنوع بى نظير در ژئومورفولوژى استان 
سبب خلق چشم اندازهاى بى نظيرى شده است كه مى تواند استان ايالم را به 

يكى از قطب هاى گردشگرى كشورى تبديل كند (مهديان،1388).

مواد و روش ها
محدوده مطالعاتى

استان ايالم با مساحتي در حدود 20150 كيلومتر مربع كه حدود 1/4 
غربي  جنوب  و  غرب  در  مي دهد،  تشكيل  را  كشور  كل  مساحت  درصد 
كشور، بين 31 درجه و 58 دقيقه تا 34 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي و 45 
درجه و 24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه طول شرقي نسبت به نصف النهار 
گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان كرمانشاه، از غرب به كشور 
عراق، از جنوب به استان خوزستان و عراق، از شرق به استان لرستان محدود 

است (سازمان جغرافيايى،1386) (نگاره 1). 
نقش عوامل ژئومورفولوژيك را در خلق چشم انداز هاى طبيعى نمى توان 
ناديده گرفت. وجود عوامل و عناصر مختلف شكل زائى همه با هم سبب 
ايجاد اشكال بى نظيرى مى شود كه از لحاظ زيبايى طبيعى دريچه ايي جديد 

را براى محققان و بازديدكنندگان فراهم مى آورد. 
در اين تحقيق از نقشه هاى توپوگرافى با مقياس 1:250000 و همچنين 
نقشه هاى زمين شناسى، تصاوير هوايى و ماهواره ايى و همچنين بازديدهاى 
ميدانى كه براى تشريح ويژگى هاى ژئومورفولوژيكى الزم بود، براى شناخت 
اشكال حاكم بر ژئومورفولوژى استان استفاده گرديد. اشكال ژئومورفولوژيك 
بر  حاكم  فزاينده  لغزه ايى  زمين  شواهد  فرسايش،  شيارهاى  و  تنگه  مانند 
ژئومورفولوژى استان مورد مطالعه و يافته هاى حاصل از اين مطالعات را از 

منظرگاه طبيعت گردى مورد تشريح قرار داديم.

نگاره 1: موقعيت سياسى استان ايالم  در كشور

شواهد ژئومورفولوژيك استان ايالم منطبق بر نظريه هاى جديد
امواج  كرمانشاه،  و  ايالم  استانهاى  محدوده  در  يعنى  شمالغربى  بخش 
و  طاقديسى  ساخت هاى  صورت  به  بيشتر  زاگرس  در  چين خوردگى ها 
دشت هاى  رو  اين  از   .(1384 (طالقانى،  مى كند  پيدا  تظاهر  مركب  ناوديسى 
نسبتًا وسيع و كوه هاى پرحجم از اختصاصات اين بخش از زاگرس بوده كه 
در آن اغلب دشت ها مرتبط بر ناوديس هاى مركب (دشت اسالم آباد غرب) 
مى باشند  (داالهو)  مركب  تاقديس هاى  حاصل  آنها  بين  برجستگى هاى  و 
غربى-  شمال  چينها  محور  زاگرس،  غربى  شمال  بخش  در  (طالقانى،154). 
جنوب شرقى است. به طور كلى بى نظمى زياد در چين ها ديده نمى شود (همان 
منبع،154). به عالوه هيچ گونه دگر شكلى حاصل از تزريق توده هاى نمك نيز 
در آن ايجاد نشده است. كوه هاى پر حجم اين منطقه به دليل قرارگيرى در 
مسير بادهاى مرطوب غربى از بارش قابل توجهى برخوردار بوده و در نتيجه 
دشت هاى ناوديسى بين كوه ها، زمينهاى كشاورزى حاصلخيزى را تشكيل 
داده اند. تاقديس ها و ناوديس هاى مركب از ويژگى هاى چين هاى اين بخش 
از زاگرس است. از شمال شرقى به جنوبغربى، محور چين ها فروافتادگى پيدا 
مى كنند و در نتيجه در مجاورت مرز كشور با عراق به صورت يك سرى 
تاقديس هاى كم ارتفاع در مى آيند (مقاطع زمين شناسى 1:500000، وزارت نفت) 

(نگاره2).

نگاره 2: ژئومورفولوژى 
ساختارى استان ايالم 

(احمدى،1388)
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شواهد چينه شناسى در امتداد گسل هاى فعال
در حاشيه غربى اين سلسله جبال چين خوردگى هاى موازى شكل گرفته 
كه در جهت شمال غربى- جنوب شرقى امتداد دارند. اين چين خوردگى ها 
از رسوبات دوران اول تا چهارم زمين شناسى است، (نقشه زمين شناسي استان 

ايالم، مقياس 1:100000) (نگاره3). 
داراى  و  كوهستانى  استان  شرقى  شمال  و  شمال  نواحى  كلى  بطور 
ارتفاعات مهمى است. مناطق غرب و جنوب غربى نيز از زمين هاى پست و 

كم ارتفاع و تپه ماهور تشكيل شده است 

نگاره3: چينه هاى 
موازى كبير كوه در 

امتداد همديگر 
(نقشه توپوگرافى،1:250000)

اشكال ناهمواريهاى 
ناهمواري هاي استان شامل  امواجي از چين هاي متعدد و نسبتًا موازي 
در امتداد شمال غربي-جنوب شرقي مي باشند كه در آن كوهستانها منطبق 
قرار  ناوديسها  با  ارتباط  در  ماهوري  تپه  و  پست  زمين هاي  و  طاقديسها  بر 

گرفته اند (سيستم ژورايى).1  
سنگها  نوع  دخالت  و  توپوگرافي  و  زمين شناسي  نقشه هاي  به  توجه  با 
در اسكلت ناهمواري ها مي توان آنها را به دو قلمرو شمال و شمال شرقي از 
يك طرف و غربي و جنوبي از طرف ديگر تقسيم نمود. مرز مشخص اين 
دو قلمرو كبيركوه و دنباله شمال غربي آن يعني سياه كوه را تشكيل مي دهد. 
استان ايالم يك منطقه كوهستاني است كه بطور كلي دو نوع ناهمواري در 
آن ديده مي شود  نيمه شرقي و شمال شرقي منطقه از كوهستانها و ارتفاعات 
بلند و نيمه غربي و جنوب غربي آن از نواحي كم ارتفاع تشكيل يافته اند 
كه دشتهاي گرمسيري مهران،دهلران و دشت عباس را شامل مي شود. ميزان 
ارتفاع از شمال و شرق به طرف جنوب و غرب كاهش يافته و منتهي اليه 
دريا  سطح  از  متر   100 از  تر  پايين  به  عباس)  استان(دشت  غربي  جنوب 

مي رسد (نگاره 2).

نگاره 4: واحدهاى 
دشتى و كوهستان 

استان ايالم

شواهد موفولوژيك بدست آمده از زمين لغزه هاى بزرگ
يكى از مخاطرات محيطى كه بصورت محلى در استان رخ مى دهد و 
موجب خسارت هايي مى شود، زمين لغزه است. مهمترين زمين لغزه هايي كه 
در اين استان روى داده است زمين لغزه كبيركوه است كه يكى از بزرگترين 

زمين لغزه هاى جهان به شمار مى آيد. 
از ديگر زمين لغزه هاى استان مى توان به زمين لغزه سنگ سفيد در شهرستان 
شيروان چرداول اشاره كرد. البته شواهد تاريخى در مورد زمين لغزه هاى روى 
داده در استان تا حدى بر اساس حركات امتداد لغز  راست بر راندگى منطقه 
مانشت و كبير كوه و بر اثر فعاليت اين راندگى ها دچار تقطيع شديد شده كه 
حاكى از ادامه فعاليت هاى تكتونيكى و باال آمدن منطقه است تاقديس هاى در 
حال زايش: از خصوصيات زاگرس شمال غريى بوده كه بصورت موازى و 
دارند(بچمانوو،2003،224).  قرار  زاگرس  گسل  اصلى  جهت  به  نسبت  مورب 
در امتداد راندگى بزرگ كبير كوه و مانشت در شمال و مركز استان تعدادى 

از اين تاقديس ها وجود دارد(نگاره5). 

نگاره5:زمين لغزه بزرگ 
مانشت و شواهد ناشى از 

گسلش فعال
(Google map،منبع)

شواهد مورفولوژيك شكل گيرى تنگه هاى استان
توجه  قابل  و  عمده  منابع  از  يكى  فرسايشى  شيارهاى  و  تنگه ها 
ژئوتوريسمى استان به شمار مى آيند. اين تنگه ها بيشتر در سازند آسمارى 
در  تنگه ها  اين  اكثر  شده اند(مهديان،1388).  تشكيل  اليگو-ميوسن  به  مربوط 
جريانات سطحى كه از ساختمان اليه هاى زمين  اثر بسيارى از زهكشها و 
و ناهمواريها تبعيت نكرده و بصورت آنومالى هاى زهكشى شكل گرفته اند 

(محمودى،1376). 
مى توان  فرورفتگى ها  و  برجستگى ها  با  رودخانه  تطابق  به  توجه  با 
عرضى  دره هاى  بصورت  كه  كرد   اشاره  تطابق  عدم  يا  آنومالى  نوعى  به 
زاگرس  در  ژورايى  زاگرس  ناهموارهاى  در  خصوص  به  و...)  (كلوز،گپ 
چين خورده و در كپه داغ هزار مسجد ديده مى شود (زمرديان، 105). در استان 
(تكتونيك)،  شناسى  زمين  ساختار  عامل  سه  طريق  از  تنگه ها  ايجاد  ايالم 
جنس سنگ (ليتولوژى) و توان انحاللى فرسايشى آب قابل درك است. تنگ 
است(طالقانى،1384).  عامل  سه  اين  مشترك  عملكرد  حاصل  ايالم  در  چوار 
علت اصلى پديد آمدن آنها  فعاليت هاى تكتونيكى، فرسايش و عمل انحالل 
است. موارد زيادى از آنها، به ويژه در حوزه شمالى استان مشاهده مى شود 
كه در اينجا به شاخص هاى آنها اشاره مى كنيم كه در استان و كشور داراى 

ويژگى منحصر به فردى هستند.
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تنگه شمسه 
ويژگى ژئومورفولوژيك تنگه 

 اين تنگه در شهرستان شيروان چرداول و در فاصله 30 كيلومترى از 
شهر ايالم قرار دارد. و در مختصات جغرافيايى 46,69 و 33,66 قرار دارد. 
واقع  گچساران  سازند  در  تنگه  اين  ژئومورفولوژيكى  ويژگى هاى  لحاظ  به 
گرديده و در اثر فرسايش بر مرور زمان بر ابعاد آن افزوده شده از ويژگي هاي 
تنگه، قرار گرفتن آن در سنگ ها و سازند آهكى است. تشكيل اين تنگه در 
ارتباط با ساختار زمين ساخت (تكتونيك)، جنس سنگ (ليتولوژى) و توان 
انحاللى و سايشى آب است. عامل اول سبب ايجاد شكستگى در سنگ هاى 
آهكى شده  توان انحاللى آب نقش دوم را در ايجاد اين تنگه ايفا مى كند. 
و سرانجام  قدرت سايشى روان آب و فعاليت انحاللى آن به عنوان عامل 
تكتونيكى  فشارهاي  اثر  در  كه  است،  شده  تنگه  اين  ايجاد  سبب  بيرونى 
است  گرفته  خود  به  شكلى   v ساختار  و  شده  تشديد  تنگه  اين  احتماالً 
در  بيروني  ديناميك  عامل  مهمترين  جاري  آبهاي  فرسايش  (احمدى،1388). 
تغيير شكل ناهمواريهاي زاگرس و اين تنگ محسوب مي شود. چون امتداد 
كلي تنگ اصلي از شمال شرقي به جنوب غربي است، بنابراين با گذشتن از 
طاقديس هاي درحال پيدايش، دره هاي عميق به وجود آمده اين تنگه حاصل 
رودهاي  بستر  شدن  عميق  و  طرف  يك  از  سنگها  خوردن  چين  آمدن  باال 
اصلي از طرف ديگر بوده است (احمدى،1388). جزء در چنين شرايطي امكان 
توجيه تنگه ي عميق زاگرس وجود ندارد. به عبارت ديگر شبكه اصلي آبها، 
پيشينه رودهاي هستند كه قبل از پيدايش چين ها بر سطح توپوگرافي سنگ، 

جريان داشته اند(طالقانى،1384). 
در اثر وجود جريانات مداوم  آب و طغيان هاى مكرر اين تنگه بر ابعاد 
شكل  به  جالبى  اشكال  تنگه  كف  بر  آب  تأثيرات  اثر  بر  شده،  افزوده  آن 
خود  به  صيقلى  و  صاف  حالت  و  (نگاره6)  آمده  بوجود  آن  در  حوضچه 
گرفته اند. اين محل كه پايين تر از روستاي هلسم قرار گرفته، در محل برش 
عرضي كوه لنه كه رودخانه زنگوان از آن به سمت رودخانه چرداول زهكش 
شده است به سبب تأثيرات آب بر سنگهاي آهكي بستر خود اشكال زيبايي 
بر  كه  قديمي  آثار  با  همراه  كه  شده  تشكل  رودخانه اي  استخر  صورت  به 
ديواره هاي اطراف تنگه به جاي مانده داراي جذابيت قابل توجهي است كه 
توجه  مورد  مناطق  از  يكي  به  توان  مي  آن  به  دسترسي  تسهيل  صورت  در 

طالبان و مسافران محيط هاي بكر طبيعي قرار گيرد (نگاره7).
        

نگاره6: تنگ شمسه 
(عكس از نگارنده)

نگاره7: تنگه شمسه 
عكس از:

www.ilamtoday.com 

نگاره 8: تصوير 
ماهواره ايي تنگ شمسه

تنگ قير
ويژگى هاى ژئومورفولوژيك 

اين تنگه در محل تونل جاده ايالم حميل و در فاصله 10كيلومترى شهر 
سرابله در دامنه كوه خرمه قرار گرفته است. چگونگى ايجاد اين تنگ همانند 
در  شيروان  در  شمسه  تنگ  و  استان  و  زاگرس  در  موجود  تنگه هاى  ديگر 
ارتباط با عوامل زمين ساخت، جنس سنگ و توان انحاللى آب است. اما در 
اينجا قدرت فرسايشى رواناب و انحالل آن به عنوان يك عامل برتر عمل 
مى كند. ويژگى زمين شناسى وشرايط اقليمى و فرايندهاى مرفولوژى در اين 
منطقه همانند تنگ شمسه است. به علت نرم بودن هسته طاقديس اين تنگه، 

عرض تنگه در بخش پايه تا حد زيادى گسترش پيدا كرده است(نگاره1). 

نگاره9: تنگ قير 
ازمحل برش عرضى 

رود خانه چناره
(عكس از نگارنده،1390)

در حال حاضر، فرسايش آبهاي جاري به صورت شستشو فقط محدود 
به كف دره هاي فرعي و اصلي است و ميان آبها بيشتر تحت تأثير تخريب 
حميل  ايالم-  جاده  احداث  بركت  به  كه  مكان  اين  دارند.  قرار  مكانيكي 
كرمانشاه به تازگي بر روي مسافران و طالبان زيبايي هاي طبيعت شهرستان 
گشوده شده است زيبايي هاى مورفولوژيكى خاص دامنه هاي آن، اگر اغراق 
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نباشد، يكي از جالب توجه ترين مناطق غرب است (احمد آقايى،1385) كه اگر 
با آوردن امكانات الزم اين محيط مورد توجه قرار گيرد، مي تواند بر روي 

شرايط اقتصادى منطقه و استان تأثيرگذار باشد، (نگاره  8 و 9).

نگاره10: شواهد ناشى 
از فشردگى شديد و 

گسترش هسته طاقديس 
(عكس از نگارنده،1390)                              

نگاره 11:عكس هوايى 
تنگ قير   

 تنگ بهرام چوبين 
ويژگى هاى ژئومورفولوژيك تنگه 

كوه هاى  امتداد  در  مركزى  بخش  در  شهر  دره  شهرستان  در  تنگه  اين 
نزديك روستاى شيخ مكان در ارتفاع 1443 مترى از سطح دريا  كبير كوه 
قرار گرفته است. اين تنگه با داشتن ساختمان آهكى همانند ديگر تنگه هاى 
آب  فرسايشى  قدرت  تكتونيكى،  عوامل  دراثر  زاگرس  و  استان  در  موجود 
و.. بوجود آمده است. اين تنگه با داشتن ساختمان آهكى و آهك دولوميتى 
آن  دامنه  پاى  قسمت  در  است.  اليگوسن  سن  با  آسمارى  سازند  به  متعلق 
رسوبات كواترنرى و شانه اى مشاهده مى شود. در سيستم زاگرس به دليل 
خصوصيت رشته رشته بودن آن، شبكه آب ها جهت دستيابى به سطح پايه 
خليج فارس در موارد زيادى اين رشته ها را در جهت عمود بر امتداد محور 
عوارض  از  كه  كرده اند  ايجاد  گپ)  و  (كلوز  تنگ  محل  در  و  بريده  آنها 
سياحان،  و  محققين  نوشته  به  مى روند.  شمار  به  آن  برجسته  و  شاخص 
از  بعضى  يافته اند.  دست  خود  شكل  پرهيبت ترين  به  تنگ ها  زاگرس،  در 
به  طاقديس ها  شكل  كه  جايى  يعنى  خارجى  جبهه  در  آنها  شاخص ترين 
خوبى حفظ شده است، قابل مشاهده مى باشد. (تنگ چوگان، تنگ كياالن، 
تنگ مالوى) اين تنگه داراى يك دهانه به عرض بين 500تا 700 متر همراه 
با ديواره هاى سنگى به شكل ناودان به ارتفاع حدود 400 متر و عرض هاى 
متفاوت در طول تنگه بين 100 تا 300 متر به صورت دهليز شيب دار مستقيم  
سراسرى  طول  اندازه  است.  گرفته  قرار  دره  تا  ارتفاع  از  پايين  سمت  به 

كيلومتري   10 فاصله  در  چوبينه،  بهرام  تنگه  است.  كيلومتر   3 حدود  تنگه 
مالط  و  سنگي  قلوه  بناهاي  از  بقايايي  دارد.  قرار  شهر  دره  شرقي  جنوب 
گچ دوران ساساني ديده مي شود كه با مصالح معماري موجود در محل كامًال 
مرتبط هستند. در سينه كش ارتفاعات شرقي و دقيقًا در دامنه فرو رفتگي كوه، 
چشمه آبي، درون صخره ها جريان دارد كه سطوح جانبي مسير آن در گذشته 
حجاري شده اند. آثار دست ساز درون اين صخره ها و سد موجود در دهانة 
آن، با منظرة طبيعي تنگه، چشم اندازي دل انگيز و دلنشين ايجاد كرده است. 
مهمترين ويژگى اين تنگه داشتن آثار باستانى داخل و اطراف است. (سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى،1388) كه به اين تنگه موقعيت بااليى داده و انگيزه 
گردشگران را  جهت بازديد از آن افزايش مى دهد. بهترين فصل بازديد اوايل 
فروردين تا اوايل ارديبهشت است. اين تنگه در مسير جاده اصلى دره شهر 
و  اصلى  جاده  شمالى  قسمت  در  شهر  دره  كيلومترى  در 10  دختر   پل  به 
در فاصله 2 كيلومترى آن و به فاصله 5 كيلومترى از روستاى شيخ مكان و 
روستاى ارمو قرار گرفته است كه از طريق شمالى و جنوبى مى توان به تنگه 

نزديك شد.

نگاره12: تنگ بهرام 
چوبين در محل در 
محل ورودى اصلى

                                                               (www.ilamtourism.com)

نگاره13:عكس هوايى         
تنگ بهرام چوبين

نتيجه گيرى
موقعيت كوهستانى، تنوع آب و هوا، باال بودن مقدار نزوالت جّوى و 
ديگر خصوصيات طبيعى باعث شده كه استان ايالم از جنگل طبيعى پوشيده 
شده باشد. هر چند به مرور زمان از تراكم و وسعت اراضى جنگلى آن كاسته 
از  برخى  به  نسبت  استان  جنگل هاى  حجم  نيز  حاضر  حال  در  لكن  شده، 
مناطق كشور بسيار قابل توجه است و چشم اندازهاى زيبايى از طبيعت استان 
را به نمايش مى گذارد. وضعيت مورفولوژيكي ارتفاعات منطقه كه به علت 
اشكال متنوع و زيباي آن  ارتفاعات، آنها را كوه هاي ژورايي (ارتفاعات زيبا 
و به اصطالح تيپيك در فرانسه) مي نامند وجود اشكال بارز ژئومورفولوژيك 
مانند كلوز،كمب و اشكال ناشى از فرسايش و حركات كوهزايى در امتداد 
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رشته كوه كبير كوه و مانشت سبب خلق آثار بارزى شده و سبب گرديده 
و  جهانگردي  طرح هاي  اجراي  براي  بهينه  و  مناسب  بسيار  پتانسيل هاي 
گذراندن اوقات فراغت در بستر طبيعي خود آن را دارا مى باشد كه همراه با 
عبور راه هاي ترانزيتي استان و در صورت اجراي طرح هاي مناسب اقامتي-

توريستي مي تواند در معرفي و احياي جاذبه هاي اين منطقه بسيار مؤثر واقع 
شود. همراه با عامل فوق و با تأثير از ارتفاعات منطقه كه نقش اساسي در 
تعديل درجه حرارت،  تلطيف و اعتدال آب و هوا دارند آب و هواي منطقه 
باألخص  و  آفتابي  ساعات  طول  هم  و  حرارت  درجه  اعتدال  لحاظ  به  هم 
شرايط  مي وزد  منطقه  ازكوهسارهاي  شامگاهان  و  سحرگاهان  كه  نسيمي 
ويژه اي را ايجاد مي نمايد كه يكي از عوامل مؤثر در جذب توريست است.  
بن  مانند  بازدارنده  عواملى  استان  ژئوتوريسمى  باالى  پتانسيل  به  توجه  با 
بست جغرافيايى، ضعف شبكه حمل ونقل، سهم ناچيز استان ايالم در بودجه 
عمرانى كشور، عدم تبليغات براى معرفى جاذبه هاى ژئوتوريسمى استان و.. از 
اين استعدادهاى باالى ژئوتوريسمى استان استفاده شايانى نمى شود. در صورتى كه 
با سرمايه گذارى واستفاده مناسب از اين استعدادهاى ژئوتوريسمى مشاغل 
زيادى در رابطه با اين صنعت ايجاد گرديده وموجب رونق اقتصادى استان 

خواهدشد.
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