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ي برنامه ريزي و توسعه گردشگريمجله  

1391تابستان ،1ي شماره، اول سال  
                    83 -104صفحات                                 

ي روش هاي ارزيابي ژئومورفوسايت ها  مقايسهژئومورفوتوريسم و 
  )استان هرمزگان: ي موردي مطالعه(  ي گردشگري در توسعه

 *مجتبي يماني

  **نگهبان سعيد

  ***سعيد رحيمي هرآبادي
  ****عليزاده محمد

15/6/1391 :تاريخ پذيرش          4/1/1391: تاريخ دريافت  
 چكيده 

ها از جمله مفاهيم جديد با ارزشهاي علمي، اكولوژيكي، فرهنگي، زيبايي و اقتصادي ژئومورفوسايت     
ي  كنند، در اين مقاله با استفاده از مقايسهتاكيد ميي گردشگري   هاي ويژهبر شناخت مكان كههستند 

، قابليت هاي گردشگري برخي ژئومورفوسايت هاي استان  1پرالونگ و پريرا دو روش ژئومورفوتوريستي
نتايج  نشان داد كه هر دو روش ابعاد متنوعي از توانمندي هاي . هرمزگان مورد ارزيابي قرار گرفته است

عيار ژئومورفولوژيكي و مديريتي، و در در روش پريرا . رد سنجش قرار مي دهدژئومورفوسايت ها را مو
مطابق با مطالعات ميداني بر . عيارگردشگري و بهره وري مورد ارزيابي قرار گرفته است پرالونگروش 

ها كمترين هاي چهارگانه؛ سواحل باالآمده باالترين امتياز و گل فشاناساس هر دو روش، از ميان سايت
ي  براين اساس هر دو روش ديدگاه جامعي در راستاي برنامه ريزي توسعه. متياز را بدست آوردندا

ي استفاده و پايداري اكوسيستم  زيرا عالوه بر خصوصيات طبيعي و انساني، نحوه. گردشگري ارائه نمودند
  .    نظردارند ها را مد

هاي گردشگري، استان پرالونگ و پريرا، توان هايژئومورفوتوريسم، ژئومورفوسايت، روش :هاي كليديواژه
  .هرمزگان

  

                                                            
 .دانشيار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران *

 s_n1362@yahoo.com )(تهران  دانشجوي دكتري ژئومورفولوژي دانشگاه   - نويسنده مسئول  **
   .كارشناس ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه تهران ***

  . كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم، دانشگاه تهران ****
1- Pralong and Pereira   
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   مقدمه 
ي علوم  با حوزه مشتركهاي علمي در ارتباط  ، يكي از گرايشژئومورفوتوريسم    

ي  هاي ويژه يا مكان 1ها زمين و گردشگري است كه اساس آن شناخت ژئومورفوسايت
ها از مفاهيم  ژئومورفوسايت). 148، 2007و همكاران،  2رينارد(ژئومورفولوژيك است 

اساساً ). 7. 2009، 3للنيگز(هاي ويژه، تأكيد دارند  جديدي هستند كه بر تعيين مكان
اي هايي است كه از جايگاه و اهميت ويژههدف از طرح چنين مفاهيي،  شناسايي لندفرم

 و  ،)169. 2007، 4نيكوالس و زوروس(در توصيف و درك تاريخ سطح زمين برخوردارند 
هاي علمي، اكولوژيكي، فرهنگي، زيبايي و اقتصادي، به صورت توأم  ارزش نيز از

ها در تركيب با  بنابراين ژئومورفوسايت ).159. 2007و همكاران،  5پريرا(برخوردارند
گيري  هاي قابل توجهي در شكل مندي مواريث فرهنگي، تاريخي و اكولوژيكي، توان

ي درباره ).107. 2008و همكاران،  6كوراتز( گردشگري پايدار عرضه خواهند نمود
هاي مختلفي وجود دارد ي ژئومورفولوژيك، ديدگاه هاي ويژه ي مكان حفاظت و مطالعه

و همكاران  7كامنسكو(بندي نمود ي اصلي طبقه ها را در سه دسته توان آن كه مي
،2011 ،111 .(  

 ها؛ ي اكوسيستم ي پيدايش و شالوده بر پايه -

 انداز در يك حالتي كلي؛  به صورت چشم -

  .  محيط زيست) ذاتي(قابليت طبيعي  -
هاي گردشگري، نگرش اول حاكميت داشته است و  تاكنون در استفاده از جاذبه 

پيامد آن، تخريب قابل توجه اشكال ژئومورفولوژيك بوده است كه عناصري ارزشمند 
ها در قالب  در ديدگاه دوم، اين سايت. ، تحقيق و مديريت هستندبراي محافظت

ها در كنار عوامل  اند كه در آن ژئومورفوسايت اندازهاي فرهنگي تعريف شده چشم
ي  معتقدند نقطه )2011(كامنسكو و همكاران . شوند تعريف مي... فرهنگي، آموزشي و

كند كه محيط، تاريخ،  شود و اشاره مي بندي مي ها در ديدگاه سومي جمع تالقي اين ايده
                                                            
1- Geomorphosite  
2- Reynard 
3- Lelenicz 
4- Nickolas and Zouros 
5- Pereira 
6- Coratez 
7- Comanescu 
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 85.............................. .........هاي ارزيابي روشي  مقايسهژئومورفوتوريسم و 

 
با استفاده . ها دخالت داده شود فلسفه و فرهنگ بايد در مطالعه و ارزيابي ژئومورفوسايت

در حال  .كنند از اين ديدگاه، مناطق محافظت شده، ارزش ميراثي و تاريخي كسب مي
هاي واقعي محيط طبيعي در  با توجه به اهميت ديدگاه سوم يعني از بعد ارزش حاضر
ريزي پايدار، مطالعات متعددي به منظور ارزيابي كيفيت مواريث ژئومورفولوژيكي و  برنامه
رينارد( ها صورت گرفته است هاي گردشگري آن ها و قابليت جاذبه

 ). 148، 2007و همكاران، 

مند است كه يك فرد به عنوان مبتني بر ساختاري نظامهاي گردشگري،  قابليت
اي آن اطالعات ي تمامي شرايط گردشگري و مفاهيم پايهگردشگر نيازمند است درباره

 قادرخواهند بود خود جذابيت ميزان با و متناسب) 5 :1999، 1فنل( داشته باشد

 ها پديده اين ساختارانداز و  زمينه، چشم اين در .خود جلب كنند سوي به را گردشگران
 كه است عواملي ي دربرگيرنده مكان، يك ساختار گردشگري. است اهميت داراي

 دهي سامان آورد و فراهم مكان گردشگري آن تقاضاي براي را بيشتري ي انگيزه تواند مي

 آغاز آنجا در گردشگران رفتار براي شناخت ريزي برنامه با مكان، يك در گردشگري

هاي ژئومورفوتوريسم، از  مندي ها و توان جاذبه). 2: 1389و ديگران، قرباني (شود  مي
بندي رود كه شناسايي، طبقه هاي منحصر به فرد هر كشور و منطقه به شمار ميسرمايه
ي گردشگري علمي، از اهميت بسياري برخوردار است  ريزي آن به منظور توسعه و برنامه

، به طور ويژه با رعايت ضوابط و اين شاخه از گردشگري). 2 :1390 بالدپس،(
شناسي و ژئومورفولوژي به هاي حاصل از زمين المللي به معرفي پديدهاستانداردهاي بين

ي اين گنجينه را  پردازد و نيز مشاهده ها مي گردشگران همراه با حفظ هويت مكاني آن
كند و از  ميي انسان جلوگيري نمايد و از تخريب آن به وسيلهدهي و هدفمند مي سامان

: 1389قرباني و ديگران، (ي منطقه فراهم كند  تواند زمينه را براي توسعه سوي ديگر، مي
شناسي، هاي جغرافيايي، زمين اي از ويژگيبر مجموعهاز اين رو، ماهيت ژئوتوريسم ). 2

. 2009، 2هگي(محيطي، فرهنگي، ميراث باستاني و ايجاد آسايش تأكيد داردزيست
257.(   

ي  ي گردشگري، در دهه ريزي و توسعه ها در برنامه با توجه به اهميت نقش لندفرم
ترين  ي مهم از جمله. اخير كارهاي مختلفي در مناطق مختلف جهان صورت گرفته است

                                                            
2- Fennel 
3- Heggie 
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ارزيابي قابليت  اشاره كرد كه به) 2007(يرا و همكاران پريتوان به  تحقيقات، مي
 در كشور پرتقال پرداخته 1سينهو ملي مونتن هاي گردشگري در پارك ژئومورفوسايت

سايت جهت بررسي انتخاب شدند كه در پايان از  154ي مذكور، تعداد  در مقاله. است
گذاري در بخش گردشگري ژئومورفوسايت، منتخب و داراي قابليت سرمايه 26ها  بين آن

 20از  55/9ياز، و كمترين امت 37/15اند كه باالترين امتياز در اين بين،  قرار گرفته
ها  هاي مشخص، ارزش آنها در گروه بندي اين سايتنگارنده با طبقه .امتياز كامل است

ي روشي نو  به ارائه) 2007( رينارد و ديگران. را در هر كدام از معيارها تعيين كرده است
در اين روش كه تقريباً مشابه كارهاي ديگر در . پرداختند ها در ارزيابي ژئومورفوسايت

ها  اين حوزه است، به بحث در مورد تعيين ارزش علمي و ارزش افزوده در ژئومورفوسايت
-پرداخته شده است؛ با اين تفاوت كه در اين مقاله ارزش اقتصادي، اكولوژيكي، زيبايي

ارزش (ه است و دو معيار اصلي شناختي به عنوان يك معيار مستقل در نظر گرفته شد
هاي  هاي خاص خود هستند، در پايان ژئومورفوسايت داراي زيرشاخص) علمي و فرهنگي

و ديگران  2ي كامنسكو توان به مطالعه همچنين مي. بالقوه انتخاب و معرفي شدند
در كشور . اشاره نمود 3ي ويستا هاي ژئومورفوسايت در دره ، در ارزيابي جاذبه)2011(

اي صورت گرفته است؛ از جمله نكوئي صدري ان نيز تحقيقات مختلف و پراكندهاير
در كتابي با عنوان مباني زمين گردشگري، به چارچوب اصلي اين شاخه از ) 1388(

هاي  به ارزيابي توانمندي اكوتوريستي مكان) 1389(مختاري . گردشگري پرداخته است
مال غرب ايران به روش پرالونگ پرداخته ي آبريز آسياب خرابه در شژئومورفيكي حوضه

نگارنده در پايان به اين نتيجه رسيده است كه به دليل ارزش باالي آسياب خرابه . است
ها، اين ژئومورفوسايت در خطر هجوم گردشگران  و كم بودن ارزش ساير ژئومورفوسايت

به ) 1390(ان مقصودي و همكار. ريزي و حفاظت بيشتر است قرار دارد و نيازمند برنامه
ي  هاي منتخب در منطقه ي ژئومورفوتوريسم در سايتسنجي مناطق بهينه پتانسيل

  .  مراتبي پرداختندمرنجاب با روش سلسله
ها در نزد مردم عامه و حتي برخي از علوم ناديده  از آنجا كه ارزش ژئومورفوسايت
هايي نو مبتني  د روشاندازها نيازمن هاي اين چشم گرفته شده است، در افزايش قابليت

                                                            
1- Montesinho 
2- Comanescu 
3- Vistea 
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 89.............................. .........هاي ارزيابي روشي  مقايسهژئومورفوتوريسم و 

 
 ...هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و هاي همه جانبه، اعم از ارزش ي ارزش بر توسعه
؛ به طوري كه برقراري توازن اقتصادي مناطق  )286. 2005، 1رينارد و پانيزا(هستيم 

هاي  هاي طبيعي، جلوگيري از تخريب محيط، ايجاد فرصت مختلف، حفاظت از ميراث
تواند از جمله رهĤوردهاي مثبت در  اندازهاي فرهنگي مي كيفيت چشمشغلي، ارتقاي 

در اين مقاله ). 79: 1388 نگارش و ديگران، (ريزي اين نوع گردشگري تلقي شود  برنامه
ها  ترين روش كه از جامع 2پرالونگ و پريرا تالش شده است با استفاده از دو روش، يعني

لندفرم غالب ناشي از  4به همين منظور، . روند، مورد مقايسه قرار گيرد به شمار مي
ها و سواحل باال آمده در استان  فشان هاي جزر و مدي، گل فرسايش بادي، تاالب

ي ميداني قرار گرفتند، براي دستيابي به هدف فوق، يعني  هرمزگان كه مورد مطالعه
    .  ي گردشگري انتخاب شدند زي در جهت توسعهري برنامه
  شناسي روش

ها، با استفاده از  هاي ژئومورفولوژيكي سايت پس از مطالعه و شناسايي ويژگي
هاي هاي ژئومورفوسايت به منظور ارزيابي قابليتهاي و ميداني،  مطالعات كتابخانه

هدف اصلي از اين كار،  .استفاده شد ي مورد مطالعه، دو روش پرالونگ و پريرا منطقه
ي اين  ي مقايسه ي ابعاد ژئومورفوتوريستي دو روش مزبور است تا در نتيجه مقايسه
هاي  ي گردشگري در سايت ريزي توسعه راهكار جامع و پايداري به منظور برنامه  ها، روش

  .   منتخب استان هرمزگان به دست آيد
  پرالونگروش  الف

هر مكان ژئومورفولوژيكي از ميانگين چهار  در روش پرالونگ، ارزش گردشگري
كه ) 1-جدول(اقتصادي  -فرهنگي و اجتماعي -شاخص زيبايي ظاهري، علمي، تاريخي

وري  در اين روش ارزش بهره. آيد شوند، به دست مي دهي ميسطح مختلف نمره 5از 
وري و كيفيت  به عبارت ديگر، ميزان بهره. گيرد ها نيز، مورد ارزيابي قرار مي كنوني سايت

،  ي مورد مطالعه ها را در محدوده وري ژئومورفوسايت ارزش بهره) 2-جدول(وري  بهره
 .ها مشخص شوند هاي بالقوه و بالفعل سايت مندي دهد تا توان مورد ارزيابي قرار مي

 
 
 

                                                            
1- Reynard and Panizza 
2- Pralong and Pereira   
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 پرالونگروش  ي ژئومورفوتوريستي بر اساسارزيابي عيارهاي چهارگانه) : 1(جدول 

 صفر 25/0 50/0 75/0 1
  امتياز                                        

 معيار 

  عيار زيبايي ظاهري ژئومورفوسايت ها
 تعداد نقاط ديدني - 1 3-2 6 و 4،5 6 بيش از

 500بيش از 
تا  200

500 

تا 50بين 
200 

 - 50كمتر از 
  متوسط فاصله از نقاط ديدني

 )متر( 

 مساحت - كوچك متوسط بزرگ بسيار بزرگ

 ارتفاع صفر كم متوسط بلند بسيار بلند

رنگ هاي 
 متضاد

- 
رنگ هاي
 گوناگون

  تباين رنگ با محيط رنگ هاي مشابه -

  عيار علمي  ژئومورفوسايت ها
 جذابيت از نظر جغرافياي ديرينه - كم متوسط زياد خيلي زياد

 ويژگي هاي تجسمي صفر كم متوسط زياد خيلي زياد

 90بيش از 
تا  50بين 

90 

تا 25بين 
50 

 مساحت - 25كمتر از 

 كميابي 7بيش از 7تا  5بين  4تا  3بين  2تا 1بين  بي نظير

بدون هر گونه 
 دستكاري

اندكي 
تخريب 
 شده

تخريب در 
 حد متوسط

به شدت 
تخريب 
 شده

 وضعيت مكان تخريب شده

  جذابيت اكولوژيكي صفر كم متوسط زياد خيلي زياد
  فرهنگي  ژئومورفوسايت ها  - عيار تاريخي 

 جنبه هاي فرهنگي و تاريخي بدون تعلق ضعيف متوسط شديد بسيار شديد

 مناظر پيكر نگاري صفر 5تا  1 20تا  6 50تا  21 50بيش از 

 ضعيف متوسط زياد بسيار زياد
بدون هر گونه
 اثر و ابنيه

جنبه هاي تاريخي و باستان 
  شناسانه

 جنبه هاي مذهبي و معنوي صفر ضعيف متوسط زياد بسيار زياد

حداقل يكبار 
 در سال 

 رخدادهاي هنري و فرهنگي هرگز - گاهگاهي -

  اقتصادي  ژئومورفوسايت ها  - عياراجتماعي

قابل دسترس 
از طريق جاده 

با اهميت 
 ملي

قابل 
دسترس از 
طريق جاده 
با اهميت 
 درمنطقه 

قابل 
دسترس از 
طريق جاده 
 هاي محلي

 فاصله كمتر
از يك كيلو 

متر از مسير  
قابل 
 دسترس

بيش از يك 
كيلومتر مسير 
 قابل دسترس

 قابليت دسترسي

 بدون خطر
كنترل هاي 
 اختياري

تا حدودي
 كنترل شده

كنترل 
 نشده

  مخاطرات طبيعي غير قابل كنترل

بيش از يك  تا 100بين  500بين  تا  10بين  كمتر از تعداد بازديد كنندگان در 
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هزار تا يك  ميليون نفر

 ميليون

هزار  100 هزار 500
 نفر

 هرسال هزارنفر10000

بدون 
 محافظت

 سطح تمهيدات حفاظتي كامل محدود - نامحدود

 جذابيت - محلي منطقه اي ملي بين المللي

   )190 ,2005 ( نگوپرال: منبع
 

 پرالونگوري گردشگري بر اساس روش  ارزيابي ميزان ارزش بهره) : 2(جدول 

 صفر 25/0 50/0 75/0 1
امتياز                     

 معيار
 عيار ميزان بهره وري  ژئومورفوسايت ها

 10بيش از 
تا  5بين 

10 
 صفر 1كمتر از  5تا  1بين 

مساحت مورد
 )هكتار(استفاده

 صفر 1 5تا  2 10تا  6 10بيش از 
 تعداد

 زير ساخت ها

 360تا  271
  روز

 )چهار فصل(

تا  181از 
  روز 270

 )سه فصل(

تا  91از 
  روز 180

 )دو فصل(

از يك تا 
  روز 90
يك ( 

 )فصل

 )روز(اسكان فصلي  -

 9بيش از 
 ساعت

 9تا  6بين 
 ساعت

6تا  3بين 
 ساعت

 3كمتر از 
 ساعت

 )ساعت(اسكان روزانه  صفر

  عيار كيفيت بهره بري ژئومورفوسايت ها 
چندين اقدام 
حمايتي و 

معرفي چندين 
 محصول

چندين 
اقدام 

حمايتي و 
معرفي يك 
 محصول

يك اقدام
حمايتي و 

معرفي 
چندين 
 محصول

يك اقدام 
حمايتي و 
معرفي يك 
 محصول

بدون هر گونه 
 تبليغات

 استفاده از زيبايي ظاهري

چندين اقدام 
حمايتي و 

معرفي چندين 
 محصول

چندين 
اقدام 

حمايتي و 
معرفي يك 
 محصول

يك اقدام
حمايتي و 

معرفي 
چندين 
 محصول

يك اقدام 
حمايتي و 
معرفي يك 
 محصول

بدون هر گونه 
 امكان اموزشي

 استفاده از ارزش علمي

چندين اقدام 
حمايتي و 

معرفي چندين 
 محصول

چندين 
اقدام 

حمايتي و 
معرفي يك 
 محصول

يك اقدام
حمايتي و 

معرفي 
چندين 
 محصول

يك اقدام 
حمايتي و 
معرفي يك 
 محصول

هر گونه  بدون
 امكان اموزشي

 استفاده از ارزش فرهنگي

بيش از  
100000 

بين 
تا  20000

100000 

 5000بين 
 20000تا 

كمتر از 
5000 

بدون بازديد 
 كننده

 )نفر(استفاده از ارزش اقتصادي

   )190: 2005 ( پرالونگ: منبع
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   پريرا روش
پردازد كه شامل ابعاد  ها از ابعاد گوناگوني مي به بررسي ژئومورفوسايت پريراروش   

اين روش در دو بعد كلي، به . شود زيرساختي، محافظتي، علمي، مديريتي و مكمل مي
ارزش . پردازد ي گردشگري مي ارزيابي توان يك ژئومورفوسايت جهت توسعه

در بخش ارزش . آيد ميژئومورفولوژيكي، از مجموع عيار علمي و مكمل به دست 
ژئومورفولوژيكي، به بررسي توان فرهنگي، اكولوژيكي، زيبايي، و جذابيت علمي و منحصر 

 10مجموع امتيازهاي حاصله در اين بخش، در باالترين مقدار، . پردازد به فرد بودن مي
در طرف ديگر، ارزش مديريتي از مجموع ارزش محافظت و ارزش استفاده حاصل . است
همچنين از . پردازد قسمت به ابعاد زيرساختي مانند دسترسي و تجهيزات مي. شود مي

توان به ظرفيت پذيرش، قوانين و  ديگر موارد مورد بررسي در اين بخش، مي
جمع اين دو ارزش، قابليت يك ژئومورفوسايت را در . هاي موجود اشاره كرد محدوديت

تر  نزديك 20عدد حاصله به در مجموع هر چه . كند ي گردشگري منعكس مي توسعه
 -جدول (ريزي در گردشگري خواهد بود  هاي باالي آن در برنامه باشد، نشانگر پتانسيل

3 .( 
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 پريراي ژئومورفوتوريستي بر اساس روش ارزيابي عيارهاي چهارگانه) : 3(جدول 

  
  ارزش مديريتي

تي
يري

مد
ش 

ارز
  

  ارزش ژئومورفولوژيكي
 حداكثر

  امتياز
ها  استفاده ژئومورفوسايت ارزيابي عيار

  ) 7باالترين امتياز (
 حداكثر
  زامتيا

 هاارزيابي عيار علمي قابليت ژئومورفوسايت
  )5/5باالترين امتياز (

50/1  AC  1  ميزان دسترسي Ra ناياب بودن نسبت به منطقه 

50/1  Vi 1  قابليت رويت In 
دست نخوردگي و سالم بودن

 پديده

1  Gu 
از ديگر  استفاده هاي حاضر

 جذابيت هاي طبيعي و فرهنگي
1 Re 

قابليت آموزشي فرايند هاي
  ژئومورفولوژيك

1  Eq 
تجهيزات و سرويس هاي 

 پشتيباني
1  Dv 

تعداد اشكال ژئومورفولوژيك
  )تنوع(جذاب

1 Lp 
قوانين محافظت و محدوديت 

 Ge 50/0  هاي استفاده
ديگر اشكال زمين شناسي با

  ارزش ميراثي

1  Ou 
استفاده كنوني  از ديگرجذابيت 

 Rn  50/0  هاي كنوني
كمياب بودن چشم اندازها در

  سطح ملي
  حداكثر
  امتياز

  ارزيابي ارزش محافظت ژئومورفوسايت ها
 Kn  50/0  ) 3باالترين امتياز ( 

يمطالعات علمي در نشريه
  ژئومورفولوژي

1  In حداكثر  ميزان دست نخوردگي 
  امتياز

 مكمل در ژئومورفوسايت هاارزيابي عيار
  ) 5/4باالترين امتياز (

2  Vu 
آسيب پذيري در صورت  

  عيار فرهنگي Cult  50/1  استفاده از سايت

   50/1 Eco عيار اكولوژيكي 
     50/1 Aest ارزش هاي زيبايي  

)123 ،2007 (پريرا و همكاران: منبع  
  

  ي مورد مطالعه  محدوده
كيلومتر آبي،  820هكتار و حدود  000/800/6استان هرمزگان با مساحتي بيش از       

درجه و  25درجه تا  29در سواحل خليج فارس و درياي عمان در مختصات جغرافيايي 
ي طول دقيقه 15درجه و  59دقيقه تا  41درجه و  25ي عرض شمالي و دقيقه 20

ت شمال و شمال شرقي با استان كرمان، از اين استان از جه. شرقي قرار گرفته است
جهت غرب و شمال غربي با استان فارس و بوشهر و از سمت شرق با سيستان و 

در جنوب آن ). 1 نقشه(، )18 :1385چوپاني و همكاران، (بلوچستان، همسايه است 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
 1391تابستان  ،اولي  ، سال اول، شمارهبرنامه ريزي و توسعه گردشگري  يمجله. ..............94

 
كيلومتر قرار دارد  900هاي خليج فارس و درياي عمان در نواري به طول تقريبي  آب

پايين بودن عرض جغرافيايي منطقه، شرايط اقليمي ). 70 :1386نوري و خوشكار، ابو(
و موجب شكل ) 486 :1387غالمپور و همكاران،(خاصي را بر آن حاكم نموده است 

هايي كه تحت تأثير فرايندهاي  پديده. هاي خاص ژئومورفولوژيكي شده است گيري پديده
  . كل گيري اشكال متنوعي شده استباعث ش... بادي، آبي، ساحلي، تكتونيكي و

 
  ي مورد مطالعه ي محدوده نقشه) : 1( نقشه

 

  
 

  

  هاي مورد مطالعه   خصوصيات ژئومورفولوژيك سايت
گيري با  اندازهاي ژئومورفولوژيكي در استان هرمزگان، براي بهره به طور كلي چشم

برداري با رويكرد گردشگري پايدار، تأكيد بر عيارهاي مديريتي و ژئومورفولوژيكي و بهره
ها از نظر موقعيت جغرافيايي، وابسته  اين سايت. هاست نيازمند شناسايي خصوصيات آن
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در اين مقاله . شناسي، ژئومورفولوژيكي هستندبه شرايط محيطي اعم از اقليمي، زمين

ي  مقاله اندازهاي ژئومورفولوژيكي ويژه يا به اصطالح ژئومورفوسايت كه در اين چشم
هاي ميداني ارزيابي شدند، شامل سواحل باال  حاضر با استفاده از مشاهدات و بررسي

ي بندر جاسك، اشكال حاصل از فرسايش بادي به ويژه اشكال قارچي شكل، گل  آمده
  .  هاي جزر و مدي ها و تاالب فشان

هاي  اسي و ويژگيها، مفاهيم اسهاي ميداني و كتابخانه در اين بخش با استفاده از بررسي
 4اندازها مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است كه در جدول  ژئومورفولوژيكي اين چشم

  .توضيحات اجمالي آن درج شده است
  

  هاي مورد مطالعه در استان هرمزگان  ژئومورفوسايت) : 1(شكل 
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  مورد مطالعه هاي هاي ژئومورفولوژيك ژئومورفوسايت اي از ويژگيخالصه) : 4(جدول 
 خصوصيات ژئومورفولوژيك عارضه

سواحل 
باالآمده 
  جاسك

هزار سال پيش به تدريج شروع به باال آمدن كرده اند و ميزان 50تا30سواحل باالآمده در ايران از حدود
گواتر با اين سواحل در ايران از حوال بندر جاسك تا خليج . ميلي متر برآورده شده است 3-1باالآمدگي آن ها 

به طور كلي از غرب به شرق بر ميزان باالآمدگي اين سواحل افزوده شده . مناظر كم نظير قابل مشاهده است
متر و در بندر  100متر، در حوالي بندرچابهار و طيس بيش از 1به طوري كه در بندر جاسك حدود . است

اصلي اين اشكال كنگلومرا وبقاياي  سازند). 90: 1383نگارش، (متر مي رسد 500كراچي پاكستان به حدود 
  ).141: 1385نوحه گر و يماني، (ي پليوكواترنر است صدف هاي دريايي و متعلق به دوره

اشكال 
فرسايش 

  بادي

اين . اشكال قارچي شكل حاصل از فرسايش كاوشي بادي از اشكال غالب در منطقه به شمار مي رود
به اين صورت كه در اثر . جايي ماسه هاي در حال جهش مي باشدي دخالت  و جابه  ژئومورفوسايت ها در نتيجه

تمركز حمله ي بادهاي مسلح به ماسه، به پاي تپه هايي كه از سنگ هاي كم مقاومت تشكيل شده است و به 
محمودي، (تدريج سبب سائيدگي پاي تپه ها شده در حالي كهراس آن از دسترس فرسايش به دور مي ماند

1383 :250.(  

ان گل فش
  ها

عالئي طالقاني، (گل فشان ها عارضه اي طبيعي ناشي از خروج آب هاي زير زميني به صورت توده اي گلي است
مناطق عمده ي اين اشكال در استان هرمزگان بين ميانب و جاك و در سواحل درياي عمان قرار ). 58: 1383
ي اصلي گرم يا آتشفشاني و سرد يا گل فشان ها عموما به دو دسته ). 273: 1383عالئي طالقاني، (دارد 

ي  از مهم ترين كاربردهاي گل فشان ها مي توان به شكل و مورفولوژي، نحوه. تكتونيكي طبقه بندي مي شود
اهميت گل درماني، اهميت در تشكيل اكوسيستم هاي كوچك گياهي و جانوري،   فعاليت  و خروج گل،

نگارش و ديگران، (گيري به ويژه براي اشتغال بوميان اشاره كردهمبستگي با منابع نفت و گاز، كاربردهاي كوزه 
1388 :94.(  

هاي تاالب
چزر و 
  مدي

ي هرمز، عموما حواشي كم شيب دلتاهاي رودخانه اي را  تاالب هاي جزر و مدي منطقه در ساحل شرقي تنگه
ي جزر و  پس كرانه و دامنهوسعت اين سايت ها وابسته به شيب ). 118: 1385نوحه گر و يماني، (پوشانده اند 

از مهم ترين چشم اندازهاي )19: 1387يماني ، (مد است كه در اثر ميزان پيش روي آب دريا تغيير مي كند
  .گياهي و جانوري محسوب مي شود

  تحقيق حاضرمطالعات ميداني  :منبع
  

 ها يافته

       پرالونگهاي مورد مطالعه بر اساس روش  ارزيابي قابليت ژئومورفوسايت-
هاي موجود در منطقه، نتايج  در ارزيابي نهايي صورت گرفته از ژئومورفوسايت

ي اصلي  توانند در دو خوشه ها مي دهد كه ژئومورفوسايت حاصل از اين روش نشان مي
ي اول با ارزش باال، شامل سه ژئومورفوسايت سواحل باال آمده با  خوشه. بندي شوندطبقه

، )65/0(ژئومورفوسايت به دليل باال بودن ارزش زيبايي ظاهري ؛ اين )58/0(امتياز 
به عنوان برترين ) 70/0(اجتماعي  -، و ارزش اقتصادي)75/0(ارزش علمي 

توانند در سرمايه  ريزان گردشگري منطقه ميژئومورفوسايت انتخاب شد و برنامه
. ري داشته باشندي گردشگري منطقه به اين ژئومورفوسايت توجه بيشتهاي آينده گذاري
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در ) 50/0(و اشكال قارچي شكل ) 0.50(هاي جزر و مدي  دو ژئومورفوسايت تاالب

ها، ناشي از باال بودن  رديف دوم اهميت قرار دارند؛ اين ارزش باال در اين ژئومورفوسايت
ي بعدي اهميت ژئومورفوتوريسمي،  در رتبه. ارزش اقتصادي، زيبايي و ارزش علمي است

است؛ دليل ارزش بالنسبه ) 44/0(ها  فشان با ارزش متوسط، شامل گل ي دومخوشه
هاي تاريخي و فرهنگي و ارزش اقتصادي و  پايين نسبت به گروه اول، نداشتن جذابيت

ها در قالب  وري، ژئومورفوسايت زيبايي بالنسبه پايين آن است؛ اما از لحاظ ارزش بهره
ر اين بخش نسبت به ميانگين گردشگري، ها د اند؛ يعني فاصله يك گروه قرار گرفته

) 31/0(هاي جزر و مدي  هاي منتخب، تاالب نسبتاً كم است؛ به طوري كه از ميان سايت
ها  و گل فشان) 24/0(اشكال قارچي شكل با امتياز ) 28/0(سواحل باال آمده با امتياز 

. هاست گل فشانترين امتياز مربوط به  وري، پايين در مورد ميانگين ارزش بهره) 12/0(
در . كند علت امتياز پايين، عواملي چون ارزش اقتصادي پايين نقش مهمي بازي مي

ها به رغم داشتن امتياز باال در معيارهاي علمي و زيبايي به  حالت كلي ژئومورفوسايت
دليل مشكل دسترسي و دوري از مراكز جمعيتي و نبود تبليغات و بازاريابي مناسب از 

 .   محدودي برخوردارندوري  ارزش بهره
 

 پرالونگ  هاي مورد مطالعه به روش ارزيابي نهايي ژئومورفوسايت) : 5(جدول 
سواحل 
 باالآمده

تاالب هاي 
 جزر ومدي

 گل فشان ها
اشكال فرسايش 

 بادي

  هالندفرم                    
 ارزش

 ارزش زيبايي ظاهري 65/0 55/0 70/0 65/0

 علميارزش  60/0 62/0 72/0 75/0

 فرهنگي -ارزش تاريخي 10/0 0 0 25/0

 اقتصادي -ارزش اجتماعي 65/0 50/0 60/0 70/0

 ميانگين عيار گردشگري 50/0 41/0 50/0 58/0

25/0 31/0 12/0  ارزش ميزان بهره وري 18/0 

31/0 31/0 12/0  ارزش كيفيت بهره وري 31/0 

 ميانگين ارزش بهره وري 24/0 12/0 31/0 28/0

  مقياس كيفي   كم كم كم كم
  تحقيق حاضر :منبع
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    هاي استان هرمزگان        ژئومورفوسايتدر ارزيابي  پريراارزيابي روش  -
هاي استان هرمزگان،  در جاذبه پريراي مطالعات ميداني و ارزيابي روش  نتيجه

  :   حاكي از نتايج زير است
ها  باالترين امتياز در كل سايتكه  49/14ژئومورفوسايت سواحل باال آمده با امتياز 

را ) امتياز 20(هاي گردشگري در اين روش،  شود، از حداكثر امتياز قابليت محسوب مي
هاي آموزشي كه  اين سايت در تمام عيارها به جز عيار علمي و جنبه. كسب نموده است

رين امتياز هاي مورد مطالعه را دارد؛ باالت ي سوم در ميان سايت، در رتبه82/3با امتياز 
ها در ديگر عيارها كسب نموده است؛ به طوري كه در  را در ميان ساير ژئومورفوسايت

ساير معيارها با باالترين امتياز به عنوان برترين ژئومورفوسايت از منظر عيارهاي مختلف 
، در عيار استفاده با امتياز 75/2به طور نمونه در عيار مكمل با امتياز . انتخاب شدند

ها در اين  ، نتايج حاصل از بررسي25/2و در عيار محافظتي با امتياز  ،67/5
هاي زيادي در جهت  ژئومورفوسايت، نويدبخش اين موضوع است كه اين سايت، توان

هاي جذب  تواند در كاهش فقر و ايجاد اشتغال در زمينه جذب گردشگران دارد و مي
ي دوم، تاالب جزر و مدي قرار  در رتبه. گردشگر، كمك شاياني به منطقه داشته باشد

ي اين سايت است و همانند مورد قبل، اما با شدت ، امتياز كسب شده)85/12(دارد كه 
باالترين عيارعلمي . ي اقتصادي منطقه نقش مهمي ايفا كند تواند در توسعه كمتري مي

شود؛ اين سايت با كسب  در ژئومورفوسايت اشكال حاصل از فرسايش بادي مشاهده مي
تواند محلي براي برگزاري تورهاي آموزشي براي دانشجويان،  امتياز در عيار علمي مي 4

هاي مورد نياز را  ريزي مندان به علوم زمين باشد و از اين رو، برنامهدانش آموزان و عالقه
، 49/9فشان است كه كه با امتياز ترين امتياز كسب شده، متعلق به گل پايين. طلبد مي

تواند ناشي  داليل پايين بودن امتياز اين سايت، مي. ول ارزيابي ما قرار دارددر انتهاي جد
هاي دسترسي، پايين بودن امتياز مربوط به عيار محافظت، عدم وجود  از محدوديت

هاي زيادي در شهرها و  توان گفت كه توان بنابراين مي. باشد... اشكال فرهنگي مرتبط و
تواند  ها فقط مي ر وجود دارد كه عدم توجه به آنمناطق ساحلي به ويژه در جنوب كشو
شهرهاي ساحلي . ريزي از سوي مسوولين باشد ناشي از فرصت سوزي و عدم برنامه

جنوب، اكنون در وضيعت معيشتي مناسبي قرار ندارند و وضعيت اشتغال نيز در شرايط 
. ر آنجا نيستهاي بالقوه د مناسبي نيست؛ اگر هم مناسب باشد، در خور اين همه توان

شهرهاي ساحلي موجود در بيشتر كشور هاي پيشرفته و حتي مناطق جنوبي خليج 
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با مهيا كردن شرايط حضور گردشگران، از اين ... فارس مانند امارات، عربستان، قطر و

هاي به مراتب بيشتر،  كنند؛ اما كشور ما با داشتن جاذبه امكانات خدادادي استفاده مي
تر، قرارگيري آن در جايگاه فعلي، از نظر جذب گردشگر به نوعي  بشرايط اقليمي مناس

 .    هاي تلخي است كه باور آن به سختي قابل پذيرش است از واقعيت
 

     پريرا هاي مورد بررسي به روش  سنجي ژئومورفوسايتارزيابي نهايي توان) : 6(جدول 

نام 
  ژئومورفوسايت

  عيارعلمي
بيشترين 

  5/5امتياز

  عيارمكمل
بيشترين 

  5/4امتياز

ارزش 
  ژئومورفولوژيكي

 عيار
  استفاده

بيشترين 
  7امتياز

 عيار
  محافظت

بيشترين 
  3امتياز

ارزش 
  مديريتي

ارزش 
  نهايي

بيشترين 
  20امتياز

رتبه 
بندي 
  نهايي

سواحل باال
  1  49/14  92/7  25/2  67/5  57/6  75/3  82/3  آمده

تاالب هاي
  2  85/12  52/6  50/1  2/5  33/6  50/2  82/3  جزر و مدي

اشكال
  3  03/12  66/5  50/1  16/4  37/6  37/2  4  فرسايش بادي

  4  49/9  13/4  25/1  88/2  36/5 12/2 24/3  گل فشان ها
  تحقيق حاضر :منبع

  
ها  فشان مطابق با نتايج حاصل از دو روش، سواحل باال آمده، باالترين امتياز و گل

هاي مستقيم  بيشتر به دليل ارزيابياين موضوع . كمترين امتياز را به دست آوردند
ي دسترسي و ديگر عوامل كه در اين  هاي مورد مطالعه، نظير نحوه نگارندگان از سايت

هاي با امتياز  با توجه به نتايج به دست آمده، سايت. شود ها اعمال شد، نتيجه مي روش
به پايداري  گذاري تشخيص داده شدند؛ اما توجهترين محل براي سرمايه باال، مناسب

. ريزان بايد به آن توجه داشته باشندها، عنصر بسيارمهمي است كه برنامه اكولوژيكي آن
ها را در  الزم به ذكر است كه هر كدام از دو روش، ابعاد متفاوتي از قابليت ژئومورفوسايت

اي از هر دو روش خالصه 7ي در جدول شماره. دهند ي گردشگري ارائه مي مسير توسعه
مطابق با مفاهيم اين . رد استفاده به صورت معادل، مورد مقايسه قرار گرفته استمو

و در بخش اول، عيار علمي به همراه عيار زيبايي و فرهنگي » پريرا«جدول، در روش 
هاي  تحت عنوان عيار مكمل، مورد ارزيابي قرار گرفته است و در بخش دوم، ارزش

ها و نيز ابعاد محافظتي فعلي  ي فعلي سايت ادهمديريتي بالقوه براي سنجش ميزان استف
عالوه بر ابعاد ذكر شده يعني » پرالونگ«ها مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما در روش  آن
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اقتصادي را نيز مورد توجه قرار داده  -علمي، زيبايي و فرهنگي، عيارهاي اجتماعي
ش پري يرا، ارزش رو) عيار استفاده و محافظت(است و در برابر ارزش مديريتي 

  ).7 جدول(ارائه شده است ) وري وري و كيفيت بهره ميزان بهره(وري  بهره
  

  

 ي عيارهاي مورد استفاده در دو روش مورد مطالعه مقايسه: 7جدول 

  روش پري يرا  روش پرالونگ

  ارزش گردشگري

  عيار علمي  علميعيار 

 زيبايي ظاهريعيار  ارزش ژئومورفولوژيكي
 فرهنگي-تاريخيعيار  عيارمكمل

 اقتصادي-اجتماعيعيار
  ارزش

  بهره وري 
  ارزش   عيار استفاده  ميزان بهره وري

  عيار محافظت  كيفيت بهره وري  مديريتي
  مطالعه تحقيق حاضر: منبع

ترين مزاياي اين دو روش اين است كه به رغم مشابهت در  با اين حال، مهم
سنجش عيارهاي ژئومورفوريستي، هركدام در عيارسنجي خود متغيرهاي متعدد و 

ي  ريزي و دست يابي توسعه بنابراين به منظور برنامه. اند متفاوتي را مد نظر قرار داده
در . مي متغيرها مورد توجه قرار گيردها، ضروري است تما گردشگري ژئومورفوسايت

غير اين صورت رشد يكي از متغيرها، پيامدهاي نامناسبي در آينده به وجود خواهد 
وري و عيار استفاده، بدون توجه به عيار  به عنوان مثال، افزايش عيار ميزان بهره. آورد

اين رو، اين  از. خواهد شد... ها و وري و محافظت، باعث تخريب سايت كيفيت بهره
ي  ريزي و توسعه هاي ديگر نيازمند ديدگاهي جامع براي برنامه ها و روش مدل

 .  گردشگري است
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  گيري نتيجه
هاي اخير توجه به ژئوتوريسم، بيشتر بازارهاي گردشگري را تحت تأثير قرار  در سال
- هاي انسان جاذبههاي موجود در شهرها و همچنين  به دليل اين كه جاذبه. داده است

ها و  اند، به نوعي زدگي از اين جاذبه ساخت، مورد بازديد بيشتر گردشگران قرار گرفته
ها در بازارهاي گردشگري به وجود آمده است و امروزه بيشتر  تكراري شدن آن

. هايي با ماهيت طبيعي و منحصر به فرد هستند المللي در پي جاذبه گردشگران بين
ه دليل برخورداري از شرايط اقليمي و ژئومورفولوژيكي خاص، سواحل جنوب كشور ب

ي كيش  ي بارز آن، جزيره هاي زيادي در جذب گردشگران داشته است؛ نمونه پتانسيل
شود؛ ولي به نحو شايسته از تمام  هاي گردشگري محسوب مي كه يكي از قطب

هاي مهم و نمونهيكي از . هاي گردشگري اين بخش از كشور استفاده نشده است پتانسيل
هاي جذاب حاصل  با پتانسيل باال جهت جذب گردشگران به نواحي جنوبي كشور، پديده

- اين منطقه به دليل شرايط خاص اقليمي و زمين. از فرايندهاي ژئومورفولوژيكي است

از . نوازد اي را مي شناسي داراي اشكال خاص ژئومورفولوژيكي است كه چشم هر بيننده
ي گونه هاي زيستي و جانوري،  هاي متعدد در زمينه ، به دليل قابليتطرفي اين منطقه

بايد بيش از پيش  مي... اشكال سطحي ويژه و شرايط اقليمي مساعد در برخي فصول و
هاي قابل توجه از ديد  ي مورد مطالعه، ژئومورفوسايت در محدوده. مورد توجه قرار گيرد

: هاي منتخب در اين مقاله به شرح زير است گردشگري، بسيار متنوع هستند؛ اما سايت
در اين . فشانسواحل باال آمده، تاالب جزر و مدي، اشكال حاصل از فرسايش بادي و گل

و استفاده از   پرالونگو  پريراهاي  گيري از روشمطالعه تالش شده است تا با بهره
. ارزيابي قرار گيردها، مورد  هاي گردشگري لندفرم قابليتبازديدهاي ميداني از منطقه، 

هاي مختلف، بهترين گزينه را از ها اين است كه در واقع، از ميان گزينه مزيت اين روش
ي نهايي ماحصل، تلفيق چندين معيار  دهد و نتيجه ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي

از سوي ديگر اين روش، . ريزي گردشگري است هاي برنامه ارزشمند در رابطه با بحث
را تعيين و مشخص ... ها به منظور تعيين ظرفيت اكوسيستم و ريزي وي برنامهسمت و س

كند، در اين است  در واقع تفاوتي كه اين روش را از مطالعات توصيفي مجزا مي. كند مي
شود و در واقع شدت و قوت  ي نهايي اين روش، به صورت كمي ارائه مي كه نتيجه

ها مشخص شد كه ارزش  در ارزيابي. كند مي ها را به زبان عددي بيان ژئومورفوسايت
هاي آموزشي است و  ها و از جنبه هاي منطقه به دليل عيار علمي باالي آن ژئومورفوسايت
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پايين بودن . در واقع اين ارزش، ساير پارامترهاي مورد نظر را تحت تأثير قرار داده است

شود به  حالت كلي ميشود كه در  عيارهاي به دست آمده، از داليل مختلفي ناشي مي
عواملي مانند دشواري در دسترسي به سايت، نبود امكانات اقامتي و تسهيالت، عدم 

. نسبت داد... هاي گردشگري و دهي فعاليتوجود سازماني ويژه در ارتباط با سازمان
هاي ژئومورفوتوريسمي،  هاي نوين و جامع در ارزيابي تواني روش ي حاضر با ارائه مطالعه
ر اين موضوع دارد تا بتواند اين موضوع را مطرح كند كه اشكال ژئومورفولوژيكي سعي د
شناسي نه تنها بي فايده نيستند؛ بلكه در صورت وجود ديد بهتر، مثبت و و زمين

. تواند منبع درآمدزايي و اشتغال نيز باشند ريزي مي تر در ابعاد مختلف برنامهكارشناسانه
ارزش (مكمل نتخب به روش پريرا با تحليل ابعاد علمي و هاي م در اين نوشتار، سايت

هاي منتخب و  از سايت) ارزش مديريتي(و ابعاد استفاده و محافظت ) ژئومورفولوژيكي
فرهنگي و  -تحليل ابعاد زيبايي ظاهري علمي، تاريخي همچنين روش پرالونگ با

) وري عيار بهره(وري  و ابعاد ميزان و كيفيت بهره) عيار گردشگري(اقتصادي  -اجتماعي
توان گفت هر دو روش، ديدگاه جامعي در  بر اين اساس، مي. مورد مطالعه قرار گرفتند

عالوه بر خصوصيات طبيعي و ي گردشگري ارائه نمودند؛ زيرا  ريزي توسعه جهت برنامه
هاي  ن پايداري و ارزشآتر از  ها و مهم ي آن ي استفاده انساني، توجه بسياري به نحوه

 .   ها دارند بري از آن ها در صورت بهره محافظتي اكوسيستم

 
  و مĤخذ منابع

ي توزيع درآمد استان هرمزگان با مقايسه .)1386(آرش، خوشكار  و ابونوري، اسمعيل .1
هاي  ي بررسيفصلنامهاجتماعي،  -ي اقتصادي هاي دوم و سوم توسعهطي برنامهكل 

 . 69-83صص  1386، تابستان 2ي ، شماره4ي ، دورهاقتصادي

هاي ژئومورفوتوريسم مناطق بياباني ايران،  ارزيابي پتانسيل .)1390(بالدپس، علي  .2
شهيد بهشتي، دانشگاه ، مجموعه مقاالت يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران

   .تهران

تعيين قلمرو مناطق  .)1387(برخورداري، جالل  و غالمپور، محمد، خسرو شاهي، محمد .3
ي علمي پژوهشي فصلنامهي ژئومورفولوژي، بياباني استان هرمزگان از جنبه

 .485-492، صص 4ي ، شماره15، جلد تحقيقات مرتع و بيابان ايران
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 از گيري بهره :ژئوتوريسم .)1389(مهري، محمد  و چيده، محمد قرباني، رسول، آستين .4

 ي دره موردي ي نمونه(كوهستاني،  هايدره شناختيو زمين ژئومورفولوژيكي هاي جاذبه
 ،4 يشماره ي چهاردهم، ، دورهريزي و آمايش فضا برنامه، )همدان جنوب در سيمين
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