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ژئوپارکها توانایی باالیی در زمینهی جذب ژئوتوریست دارند .جزیرهی قشم بهعنوان بزرگترین جزیرهی خلیج
فارس دارای پتانسیلهای اکوتوریسمی باالیی است که ژئوپارک قشم ،بهعنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه با میراث
زمینشناسی خاص و نادر با اهمیت بینالمللی در این جزیره واقع شده است .در این نوشتار پتانسیلهای
ژئوموفوتوریستی ژئوپارک قشم مورد ارزیابی قرار گرفته است .بر همین اساس ،هدف از این نوشتار ،شناسایی و
تشریح ژئوپارک قشم بهعنوان تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه به عنوان یک ارزش ژئوتوریستی و نیز تحلیل
پتانسیلهای ژئوتوریسمی آن با استفاده از روش پرالونگ است .در همین راستا بر آن شدیم که با مطالعه و
معرفی ژئوپارک قشم بهعنوان یک جاذبه و پتانسیل ژئوتوریستی گامی در جهت توسعهی گردشگری برداشته
شود .برای تشریح این ژئوسایتها از نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی ،تصاویر ماهوارهای و مطالعات میدانی و
برای ارزیابی میزان توانمندی ژئومورفوتوریستی این ژئوسایتها ،از روش پرالونگ استفاده شده است .نتایج
حاصلشده نشان میدهد که درهی ستارگان با میانگین ارزش گردشگری  0/77و میانگین ارزش بهرهوری
 0/68دارای باالترین ارزش ژئومورفوتوریستی است .ازنظر میانگین ارزش گردشگری تمامی ژئوسایتهای
موردمطالعه امتیاز باالیی کسب کردند که این امر حاکی از این است که ژئوسایتها در زمینهی زیبایی ظاهری،
ارزش علمی ،تاریخی -فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی ،پتانسیل باالیی در زمینهی ژئوتوریسم دارند .نبود
زیرساختها عامل اصلی گسترش نیافتن این ژئوسایتها است و با ساماندهی و مدیریت ژئوسایتها مسیر
گسترش ژئوتوریسم ژئوپارک قشم هموار میگردد.
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با باال رفتن سهم فعالیت گردشگری در اقتصاد کشورها و آثار زیانبخش این فعالیت در محیطزیست
انسان ،پژوهشگران را بر آن داشت که در این زمینه به مطالعه و پژوهش بپردازند(مقصودی.)1-19 :1390،
ژئوتوریسم یک مفهوم نسبتاً جدیدی در صنعت گردشگری است که بهسرعت در حال رشد است(تورنر:2006 ،
 .)51ژئوتوریسم به معنای گردشگری زمین است که بخش زمینشناسی آن روی چشمانداز و زمینشناسی
تمرکز دارد و به "شکل" مانند لندفرم ،رخنمون سنگ ،انواع سنگ ،رسوب ،خاک ،بلور و "فرآیند" شامل
فرسایش ،آتشفشان ،یخچال و  ...اشاره دارد و بخش توریسم آن شامل بازدید گردشگران و اشکال آموزش
است و همهی آنها در ژئوسایت به هم پیوند میخورد(دولین .)1 :2011 ،ژئوسایت به معنای یک مکان یا
فضایی است از چند متر تا چندین کیلومتر با اهمیت علمی و ویژگیهای زمینشناسی (مواد معدنی،
ساختاری ،ژئومورفولوژی و فیزیوگرافی) که بر اساس معیارهای متعددی ازجمله ارزش ،کمیابی ،آسیبپذیری
و در معرض خطر بودن ،تقسیمبندی میشود(ای ال وارتیتی .)415 :2008 ،ژئوپارک به معنای محدودهای با
میراث زمینشناسی خاص و نادر و دارای اهمیت بینالمللی یا جذابیت زیباشناسی است که با مجموعهی
مفاهیم رشد اقتصاد محلی و آموزش و حفاظت ،تکوین یافته است(بیگی .)315 :2010 ،در حال حاضر
ژئوتوریسم به معنای یک حرکتی است که به بازدیدکنندگان کمک میکند تا آگاهیشان را نسبت به منابع
طبیعی و ویژگیهای فرهنگی میزبان و راههای حفاظت از آنها افزایش دهند(ترابی .)68 :2011 ،ایران ازجمله
ی کشورهای مستعد ژئوتوریسم است .ژئوپارک قشم بهعنوان اولین ژئوپارک خاورمیانه در سال 2006( 1385
میالدی) به عضویت شبکهی جهانی ژئوپارک درآمد و در اسفند  1388با تأیید مجدد یونسکو در این شبکه
باقی مانده است .تنوع زمینشناسی بهوسیلهی بالیای طبیعی و مداخلهی بشر در طبیعت در معرض خطر
است و حفاظت از تنوع زمینشناسی به این دلیل مهم است که درک ما را نسبت به همهی اشکال سیکل
زمینشناسی افزایش میدهد(ای ال وارتیتی)420:2008 ،؛ بنابراین بررسی همهجانبهی لندفرمهای
ژئومورفیکی باید مدنظر پژوهشگران قرار گیرد.
بر پایهی گزارشهای اعالمشده در سال  1393در ایام عید حدود یکمیلیون و  298هزار نفر ،شب اقامت
مسافران نوروزی در جزیرهی قشم به ثبت رسیده است(روزنامهی دنیای اقتصادی)1393 ،؛ بنابراین میتوان
گفت که این جزیره یکی از قطبهای مهم جذب گردشگر است .بر همین اساس هدف از این مطالعه ،شناسایی
و تشریح ژئوپارک قشم بهعنوان تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه بهعنوان یک ارزش ژئوتوریستی و نیز تحلیل
پتانسیلهای ژئوتوریسمی آن با استفاده از روش پرالونگ است .در همین راستا بر آن شدیم که با مطالعه و
معرفی ژئوپارک قشم بهعنوان یک جاذبه و پتانسیل ژئوتوریستی گامی در جهت توسعهی گردشگری برداشته
باشیم؛ لذا با توجه به اهمیت ارزشهای ژئوتوریستی ،برخی از مهمترین تحقیقاتی را که در این راستا انجام
شده است ،یادآور میشویم:
کیم و همکاران ( )2008ویژگی گردشگری غار در کره و طبقهبندی چهارگانهی گردشگران بر طبق
عوامل محرک و برایسون و بووس ( )2012تأثیر زمینشناسی بر روی زمینلغزش ونتنور و ژئوتوریسم در
مناطقی مانند خلیج آلوم و سایر مکانهای متنوع و قدیمی دیگر و نیز عملکرد انسان در محیط را بررسی
کردهاند .چونها و آلمدیا ( )2010به اثرات مخرب گردشگری در پارک جنگلی ملی آتالنتیک در برزیل ،مثل
مهاجرت پرندگان و پستانداران پرداختهاند و محدودیت دسترسی و کاهش بازدیدکنندگان را بهعنوان راهحل
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مشکالت پیشنهاد دادهاند .نوسم و همکاران ( )2012اهمیت مدیریت بازدیدکنندگان در ژئوپارک و نیاز
ژئوتوریسم به مدیریت اشاره کردهاند و پسازآن مقایسهی ژئوپارک در استرالیا و تایوان را موردمطالعه قرار
دادهاند .آزمان ( )2010لزوم اهمیت عملکرد نظارتی بر گردشگران و مردم در ژئوپارک در کنار آموزش و
برنامهریزی و آگاهی دادن به آنها پرداخته است .موسوینور و رحمتی ( )2012با استفاده از روش SWOT1
پتانسیلهای گردشگری شهر اصفهان را بررسی کرده و پیشنهاد دادهاند که در صورت برنامهریزی صحیح و
سرمایهگذاری دولتی و خصوصی میتواند بهعنوان قطب گردشگری در سطح منطقهای و ملی تبدیل شود.
سبکخیز و همکاران ( )1391با استفاده از روش پرالونگ غار خاصهتراش در اصفهان بهعنوان یک غار آهکی
دارای مرتبهی خوب را مورد ارزیابی قرار دادهاند که در صورت تدارک سامانهی ژئوتوریستی و وجود سایر
سامانهها در مجاورت این محدوده ،میتوان از این ژئوسایت بهعنوان یک ژئوپارک نام برد .مختاری ( )1389با
استفاده از روش پرالونگ و بر اساس جایگاه زیباشناسی ،تاریخی ،علمی و یا اجتماعی به معرفی مکانهای
ژئومورفولوژیکی حوضهی آبریز آسیاب خرابه پرداخته است .شایان و همکاران ( 6 )1389لندفرم ژئومورفیکی
در منطقهی داراب و امتیازدهی آن بر اساس روش پرالونگ را بررسی کردهاند.
معرفی منطقهی موردمطالعه
ژئوپارک قشم با وسعتی بالغبر  30000هکتار در غرب جزیره قشم قرار دارد که از شرق به محور طبلصلخ ،از
غرب به محور گوریکانی ،از شمال به ساحل شمالی و از جنوب به ساحل جنوبی منتهی میشود که در شکل
( )1نشان داده شده است .ژئوپارک قشم ،هشت ژئوسایت اصلی و بالقوه دارد که عبارتاند از :تنگهی چاهکوه،
درهی ستارهها ،درهی تندیسها ،تنگهی عالی ،درهی شور ،نمکدان ،دوالب ،کورکورکوه(حاج علیلو:1390،
.)146
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شکل  :1موقعیت منطقهی موردمطالعه

مواد و روشها
در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعهی کتابخانهای ،منابع اسنادی مشتمل بر نقشههای موضوعی ،تصاویر
ماهوارهای و مطالعهی میدانی ژئوسایتهای ژئوپارک قشم ،اقدام به گردآوری اطالعات و دادههای موردنیاز شد
و پس از شناسایی ویژگیهای ژئومورفولوژیکی ژئوسایتهای ژئوپارک قشم و شرح عوامل و فرایندههای دخیل
در عناصر ژئومورفولوژیک ،اقدام به تنظیم کارت شناسایی لندفرمها شده است .پس از تکمیل برگههای مربوط
به هر ژئوسایت ،در راستای ارزیابی و بررسی توان ژئوتوریسمی ژئوپارک قشم ،از روش پرالونگ استفاده شده
است.

در روش پرالونگ ،ارزش گردشگری هر مکان ژئومورفولوژیکی از میانگین چهار شاخص زیبایی ظاهری،
علمی ،تاریخی -فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی که از  5سطح مختلف نمرهدهی میشوند ،به دست میآید ،این
چهار معیار است و به این شکل بیان میشود:
معیار گردشگری = (زیبایی ظاهری  +علمی +فرهنگی -تاریخی  +اجتماعی – اقتصادی)4 :
در این رابطه ،وزن هیچیک از معیارهای گردشگری نسبت به دیگری زیاد یا کم نیست .ارزش زیبایی
ظاهری یک مکان ژئومورفولوژیک به جنبههای دیدنی و تماشایی ذاتی آن وابسته است .عیار علمی این مکان-
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ها بر اساس معیارهایی همچون کمیابی ،جایگاه آموزشی ،برخورداری از ارزش جغرافیای دیرینه و ارزش
اکولوژی سنجیده میشود .در ارزیابی عیار فرهنگی بر جنبههای هنری و آدابورسوم فرهنگی رایج در مکان
ژئومورفولوژیکی تکیه میکند و درنهایت ارزش اقتصادی هر مکان بستگی به بهرهبرداری و کارآفرینی آن در
زمینهی گردشگری و تفریح دارد .بر این اساس ،هر یک از ارزشهای کلی مکان ژئومورفولوژیکی ازنظر آن
ارزش تعیین میشود.
 -1معادلهی محاسبه ارزش زیبایی ظاهری
امتیاز کل = (امتیاز بند  + 5امتیاز بند  + 4امتیاز بند  + 3امتیاز بند  +2امتیاز بند 4 :)1
این امتیازها بر اساس جدول  2محاسبه میشوند .در این فرمول ،زن هیچیک از جنبههای میزانهای
گردشگری نسبت به دیگری زیاد یا کم نیست.
جدول :1معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار زیبایی ظاهری یک مکان ژئومورفولوژیکی
امتیاز
معیار

صفر

0/25

0/50

0/75

1

-1تعداد نقاط دیدنی

-

یک

 2تا 3

 4تا 6

بیش از 6

بند  :1در این بند تعداد نقاط دیدنی قابلدسترس با پای پیاده ،هرکدام از این نقاط باید دارای جنبهی خاصی از زیبایی باشند و
فاصلهی آنها از مکان ژئومورفولوژیکی موردنظر بیش از  1کیلومتر نباشد.
-2متوسط فاصله تا نقاط
دیدنی برحسب متر

-

بین  50تا 200

کمتر از 50

بین  200تا 500

بیش از 500

بند  :2عبارت است از :مجموع کوتاهترین فواصل بین هریک از نقاط دیدنی و مکان ژئومورفولوژیک تقسیمبر تعداد نقاط دیدنی
موردنظر در بند .1
 -3مساحت

-

متوسط

کوچک

بزرگ

بسیار بزرگ

بند  :3مساحت کل مکان مدنظر است .برای هر یک از انواع مکانها یک مقیاس کمی برحسب کیلومتر در نظر گرفته میشود که
بزرگی و کوچکی آن در رابطه با دیگر مکانهای شناساییشده در محدودهی موردمطالعه تعیین میشود.
 -4ارتفاع

صفر

متوسط

کم

بلند

بسیار بلند

بند  :4ارتفاع کل مکان موردنظر است .برای هر یک از انواع مکانها یک مقیاس کمی برحسب ارتفاع در رابطه با دیگر مکانهای
شناساییشده در محدودهی موردمطالعه تعیین میشود.
-5تباین رنگها با محیط
اطراف

رنگهای
مشابه

رنگهای گوناگون

-

-

رنگهای متضاد

منبع( :پرالونگ )191 :2005
 -2محاسبهی ارزش علمی
امتیاز کل= (امتیاز بند  + 6امتیاز بند  × .5( + 5امتیاز بند  × .5( + )4امتیاز بند ( + )3امتیاز بند  +2امتیاز بند
5 :)1
این امتیازها بر اساس جدول  3محاسبه میشوند.
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بند  :5تباین رنگی بین مکان و محیط مستقیم آن را مورد توجه قرار میدهد .یک رنگ مخصوص شامل همهی سایه رنگهای
بیشمار آن نیز هست.
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جدول :2معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار علمی یک مکان ژئومورفولوژیکی
امتیاز
معیار

صفر

/25

0 /5

0/75

1

-1جذابیت ازنظر جغرافیای
دیرینه

-

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بند  :1این شاخص باقابلیتهای مکان ژئومورفولوژیکی در بازسازی مورفوکلیمایی مکان سنجیده میشود .جذابیت مکانهای
ژئومورفولوژیکی که ارزش تاریخی دارند ،بیشتر است.
 -2ویژگی تجسمی

صفر

متوسط

کم

زیاد

خیلی زیاد

بند  :2عبارت است از :ویژگیهای آموزشی مکان ژئومورفولوژیکی در آشنا نمودن عموم مردم با دانش ژئومورفولوژی
 -3مساحت ()٪

کمتر از 25

-

بین  25تا 50

بین  50تا 90

بیش از 90

بند  :3این امتیاز بهصورت نسبتی از مساحت مکان ژئومورفولوژیکی موردنظر بر مساحت کل ناحیه دارای مکان مشابه منطقهی
موردمطالعه و به درصد بیان میشود.
-4کمیابی

بین  5تا 7

بیش از 7

بین  3تا 4

بین  1تا 2

بینظیر

بند  :4این شاخص بهصورت تعداد مکانهای مشابه موجود در منطقهی موردمطالعه تعریف میشود .یک مکان ژئومورفولوژیکی
بینظیر میتواند نمونهای منحصربهفرد از یک محیط مورفوکلیمایی مربوط به گذشته باشد که امروزه دیگر از آن خبری نیست.
-5وضعیت مکان

بهشدت
تخریبشده

تخریبشده

تخریب در حد
متوسط

اندکی
تخریبشده

بدون هر
دستکاری

بند  :5این شاخص به وجود مخاطرات طبیعی و چگونگی تکامل مکان و عوامل انسانی مؤثر در مکان ژئومورفولوژیکی و درجهای از
اقدامات حفاظتی اعمالشده بستگی دارد.
-6جذابیت اکولوژیکی

صفر

متوسط

کم

زیاد

خیلی زیاد

بند  :6این شاخص با نادر بودن گونهها ،تنوع (تعداد گونهها) و دینامیک طبیعی (توانایی محیط در توسعه-ی طبیعی) ،پوشش
گیاهی و جانوری مکان ژئومورفولوژیکی بیان میشود.

منبع( :پرالونگ )191 :2005

 -3معادلهی محاسبهی ارزش فرهنگی
امتیاز کل= (امتیاز بند  + 5امتیاز بند  + 6امتیاز بند  ×2( + 3امتیاز بند  + )2امتیاز بند 6 :)1
این امتیازها بر اساس جدول  4محاسبه میشود .در این فرمول بند  ،2دو بار محاسبه میشود زیرا این بند
ممکن است شامل تذکرهی ادبی نیز باشد که معموالً همراه با عناصر پیکرنگاری  1دیده میشود.
جدول :3معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار فرهنگی یک مکان ژئومورفولوژیکی

-1جنبههای تاریخی و فرهنگی

بدون تعلقخاطر

ضعیف

متوسط

شدید

بسیار شدید

بند  :1این شاخص به میزان تعلقخاطر و اهمیت تاریخی مکان ژئومورفولوژیکی برای جامعه بستگی دارد .این معیار بدون در نظر
گرفتن آثار فیزیکی و ابنیهها ،با توجه به ارزشهای تاریخی و فرهنگی مکان ژئومورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -2مناظر پیکرنگاری

صفر

ا تا 5

 6تا 20

 21تا 50

بیش از 50

بند  :2برای این شاخص ،تمام تصاویر تاریخی مکان ژئومورفولوژیکی از قبیل نقاشیها ،طراحیها ،کندهکاریها و عکسها مدنظر
قرار میگیرد .کیفیت تصاویر میتواند در امتیاز منطقه نقشی مثبت داشته باشد.
 -3جنبههای تاریخی و
باستانشناسی

بدون هر گونه اثر
و ابنیه

ضعیف

متوسط

زیاد

بسیار زیاد
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امتیاز
معیار

صفر

/25

0 /5

0/75

1

33

دو فصلنامهی ژئومورفولوژی کاربردی ایران ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1394

بند  :3این شاخص با توجه به آثار و ابنیههای تاریخی ،معماری و باستانشناسی در مکان ژئومورفولوژیکی محاسبه میشود و
کیفیت آنها در میزان امتیاز تعلق یافته منظور میگردد.
 -4جنبههای مذهبی و معنوی

ضعیف

صفر

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

بند  :4این شاخص با توجه به ارزش مذهبی و معنوی مکان ژئومورفولوژیکی محاسبه میشود و معیار آن اعتقادات مردم است.
– 5رخدادهای هنری و فرهنگی

-

هرگز

گاهگاهی

-

سالی یکبار

بند  :5برای محاسبه این شاخص رویدادهای هنری و فرهنگی برگزارشده در مکان ژئومورفولوژیکی موردنظر است.

منبع( :پرالونگ )193 :2005
 -4معادلهی محاسبهی ارزش اقتصادی
امتیاز کل = (امتیاز بند  + 5امتیاز بند  + 4امتیاز بند  + 3امتیاز بند  + 2امتیاز بند 5 :)1
این امتیازها بر اساس جدول  5محاسبه میشود .در این فرمول نیز وزن هیچکدام از عیار گردشگری نسبت
به دیگری کم یا زیاد نیست؛ زیرا همهی آنها به یک اندازه در تعیین ارزش اقتصادی مکان ژئومورفولوژیکی
سهیم هستند.
جدول :4معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار اقتصادی یک مکان ژئومورفولوژیکی
امتیاز
معیار

صفر

/25

0 /5

0/75

1

قابلیت دسترسی

با فاصلهی بیش
از یک کیلومتر از
مسیر
قابلدسترس

با فاصلهی کمتر
از یک کیلومتر از
مسیر
قابلدسترس

قابلدسترس
از طریق جاد-
هی محلی

قابلدسترس از
طریق جاده با
اهمیت منطقه-
ای

قابلدسترس از
طریق جادهای
با اهمیت ملی

بند  :1این بند بستگی به فاصلهی مکان ژئومورفولوژیکی از مسیرهای اصلی حملونقل و ارتباط آنها تنظیم میشود.
مخاطرات طبیعی

غیرقابلکنترل

کنترلکننده

تا حدودی
کنترلشده

کنترل
اختیاری

بدون خطر

بند  :2این شاخص با سطح خطر مکان ژئومورفولوژیکی و سیاستهای کنترلی اعمالشده تعریف میشود.
تعداد بازدیدکنندگان در هرسال

کمتر از 10000
نفر

 10تا  100هزار
نفر

 100تا 500
هزار نفر

 500تا
1000000
نفر

بیش از
 1000000نفر

بند  :3توانمندیهای مکان ژئومورفولوژیکی در جذب بازدیدکنندگان بهصورت تعداد افراد بازدیدکننده از مهمترین نقطهی دیدنی
منطقهی موردمطالعه تعریف میشود؛ بنابراین امتیازهای آن برای تمام مکانهای ژئومورفولوژیکی منطقه یکسان است.
بند  :4این بند سطح حفاظت مکان ژئومورفولوژیکی را موردمطالعه قرار میدهد .برای این شاخص ،بهرهوری اقتصادی با کاهش
سطح حفاظت نسبت عکس دارد.
جذابیت

-

محلی

منطقهی ای

ملی

بینالمللی

بند  :5این بند با بند  4در تعادل است؛ زیرا نبود حفاظت میتواند ازنظر جذب گردشگر از مبادی مختلف ،مانعی در راه گسترش
گردشگری و بهره بری اقتصادی مکان ژئومورفولوژیکی باشد.

منبع( :پرالونگ )193 :2005
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- 4سطح تمهیدات حفاظتی

کامل

محدود

-

نامحدود

بدون حفاظت
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ارزش عیار بهرهوری مکان ژئومورفولوژیکی
ارزیابی عیار بهرهوری مکان ژئومورفولوژیکی شامل دو جزء است و همانند ارزیابی عیار توریستی ،معیارها و
مقیاسهایی برای امتیازدهی هر یک از اجزاء تعریف شده است .عیار بهرهوری با عبارتهای میزان بهرهوری و
کیفیت بیان میشود:
عیار بهرهوری= (عیار کیفیت و عیار میزان بهرهوری)
رابطهی بین این دو عیار ،شدت بهرهوری (کم ،متوسط ،زیاد) را در مکان ژئومورفولوژیکی تعیین میکند.
میزان بهرهوری بیانگر میزان استفادهی فضایی و زمانی از مکان ژئومورفولوژیکی است درحالیکه کیفیت بهره-
وری بر اساس چگونگی استفاده از چهار معیار گردشگری مکان ژئومورفیکی محاسبه میشود .در چنین
وضعی ،معیارهای مختلفی با مقیاسهای امتیازدهی متفاوت برای ارزیابی این دو جزء عیار بهرهوری
مورداستفاده قرار میگیرد:
عیار میزان بهرهوری = (امتیاز بند  + 4امتیاز بند  + 3امتیاز بند  + 2امتیاز بند 4 :)1
امتیاز بندهای فوق از روی جدول  6تعیین میشود.
عیار کیفیت بهرهوری = (امتیاز بند  + 4امتیاز بند  + 3امتیاز بند  + 2امتیاز بند 4 :)1
امتیاز بندهای فوق از روی جدول  7تعیین میشود.
جدول :5معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار میزان بهرهوری یک مکان ژئومورفولوژیکی

امتیاز
معیار

صفر

/25

0/5

0/75

1

مساحت مورداستفاده (هکتار)

صفر

کمتر از 1

بین  1تا 5

بین  5تا 10

بیش از 10

بند  :1این بند به مساحتی از مکان ژئومورفولوژیکی که بهمنظور گردشگری و بهرهبرداری اقتصادی مورداستفاده قرار
گرفته ،بستگی دارد .این مساحت ممکن است کل مکان ژئومورفولوژیکی و یا قسمتی از آن باشد.
تعداد زیرساختها

صفر

1

بین  2تا 5

بین  6تا
10

بیش از 10

بند  :2مجموع زیرساختهای حملونقل ،اطالعاتی ،اسکان ،بازدیدها و سوغاتیهای موجود محاسبه میشود.
اسکان فصلی (روز)

-

 1تا  90روز

 91تا 180

 181تا
270

 271تا 360

 – 4اسکان روزانه (ساعت)

صفر

کمتر از 3

 3تا 6

 6تا 9

بند  :4عبارت است از :تعداد ساعات روزانه استفاده از مکان ژئومورفولوژیکی.

بیش از 9
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بند  :3این بند با تعداد روزها و یا فصولی که مکان ژئومورفولوژیکی در طول سال مورداستفاده قرار میگیرد ،محاسبه
میشود.
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جدول :6معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار کیفیت بهرهوری یک مکان ژئومورفولوژیکی

امتیاز
معیار

صفر

/25

0/5

0/75

1

بدون
تبلیغات

یک اقدام
حمایتی و
معرفی یک
محصول

یک اقدام
حمایتی و
معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
یک محصول

چندین اقدام
حمایتی و
معرفی چند
محصول

-1استفاده از زیبایی ظاهری

بند  :1استفاده از پدیدههای دیدنی مکان ژئومورفولوژیکی با توجه به تبلیغات (بروشور ،تابلو ،اینترنت ،رسانه) است.

-2استفاده از ارزش علمی

بدون هر
گونه امکان
آموزشی

یک اقدام
حمایتی و
معرفی یک
محصول

یک اقدام
حمایتی و
معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و
معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
یک محصول

بند  :2استفاده از جذابیتهای علمی مکان ژئوموفولوژیکی با توجه به بهرهبرداری آموزشی مدنظر است.
– 3استفاده از ارزش فرهنگی

بدون هر یک اقدام
گونه امکان حمایتی و
آموزشی معرفی یک
محصول

یک اقدام
حمایتی و
معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و
معرفی چند
محصول

چندین اقدام
حمایتی و معرفی
یک محصول

بند  :3استفاده از جذابیتهای فرهنگی مکان ژئوموفولوژیکی با توجه به بهرهبرداری فرهنگی مدنظر است.
-4استفاده از ارزش
اقتصادی (نفر)

بدون بازدیدکننده

کمتر از
5000

 5000تا
2000

 2000تا
10000

بیش از
10000

بند  :4استفاده از امکانات بالقوه اقتصادی بر اساس تعداد بازدیدکننده در سال مدنظر است.

بحث و نتایج
معرفی ژئوسایتهای منطقهی موردمطالعه
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ژئوسایت یک مفهوم عام است و به مناطقی اطالق میشود که به دلیل وجود پدیدههای زمینشناسی
ژئومورفولوژیکی دارای ارزش خاص هستند و ازنظر عوارض فیزیکی دارای چشمانداز جذاب میباشند .ارزش-
گذاری یک ژئوپارک بر اساس تعدد و کیفیت ژئوسایت در آن انجام میشود(ملکی و الماسی .)374 :1389
ویژگیهای هر کدام از شش ژئوسایتی که مجموعهای از اشکال ژئوموفولوژیک را دربردارند و در محدودهی
ژئوپارک قشم قابلتشخیص هستند ،در قالب یک کارت شناسایی در جدول  8تا  13نشان داده شده است.
این شش ژئوسایت عبارتاند از:
 -1دره تندیسها  -2تنگ چاهکوه  -3درهی ستارگان  -4بام قشم  -5غار نمکی قشم  -6تنگ عالی
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شکل  :2موقعیت ژئوسایتهای منطقهی موردمطالعه
شاخصها
نام محلی :دره تندیسها موقعیت نسبی 75 :کیلومتری شهر قشم در جنوب غرب روستای طبل
مختصات جغرافیایی 55°43̍41̎ :شرقی ̎ 26°30̍44شمالی ارتفاع 48 :متر
پدیدهها

اشکالی به شکل تندیسهای تراشیده و سطح آن پوشیده از ترکهای گلی

نحوهی پیدایش

یک ناحیهی فرسایشیافته توسط تندبادها ،آبهای سطحی و رگبارهای فصلی است.

توصیف شکل و
ساختار مورفولوژیکی
دینامیک

فرسایش بادی و رگبارهای فصلی

سن

محدودهی سنی پرکامبرین پسین تا کامبرین

وابستگی اصلی به

وزش باد و فرسایش بادی

وابستگی فرعی به

تغییر اقلیم و رگبارهای پراکنده

حیطهی مطالعاتی

اشکال مختلف فرسایشی و مورفولوژی ناهمگون و پژوهشهای علوم زمین

کشاورزی

بهصورت دیم و بسیار ناچیز

دسترسی

جادهی آسفالته تا روستای طبل و از روستا تا دره (دو کیلومتر) خاکی
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جنبههای

کاربردی

ژئومورفولوژی

موقعیت شناسه

جدول  :7کارت شناسایی ژئوسایت درهی تندیسها
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سطح جذابیت

بسیار باال

وضعیت حفاظت

یکی از سایتهای ژئوپارک قشم است و موردتوجه مسئولین است ،ولی بهصورت سامانمند و
قانونمند حفاظت نمیشود.

کاربری فعلی

ژئوسایت گردشگری

ارتباطات

وسایط نقلیه

زیرساختها

ندارد

برخوردها

دخالت انسان و بازدید از ژئوسایت و تحقیقات زمینشناسی

وضعیت قانونی

مناطق حفاظتشده
منبع :نویسندگان

شاخصها
نام محلی :دره تندیسها موقعیت نسبی 75 :کیلومتری شهر قشم در جنوب غرب روستای طبل
مختصات جغرافیایی 55°43̍41̎ :شرقی ̎ 26°30̍44شمالی ارتفاع 48 :متر
پدیدهها

اشکالی به شکل تندیسهای تراشیده و سطح آن پوشیده از ترکهای گلی

نحوهی پیدایش

یک ناحیهی فرسایشیافته توسط تندبادها ،آبهای سطحی و رگبارهای فصلی است.

توصیف شکل و
ساختار مورفولوژیکی
دینامیک

فرسایش بادی و رگبارهای فصلی

سن

محدودهی سنی پرکامبرین پسین تا کامبرین

وابستگی اصلی به

وزش باد و فرسایش بادی

وابستگی فرعی به

تغییر اقلیم و رگبارهای پراکنده

حیطهی مطالعاتی

اشکال مختلف فرسایشی و مورفولوژی ناهمگون و پژوهشهای علوم زمین

کشاورزی

بهصورت دیم و بسیار ناچیز

دسترسی

جادهی آسفالته تا روستای طبل و از روستا تا دره (دو کیلومتر) خاکی

سطح جذابیت

بسیار باال

وضعیت حفاظت

یکی از سایتهای ژئوپارک قشم است و موردتوجه مسئولین است ،ولی بهصورت سامانمند و
قانونمند حفاظت نمیشود.

کاربری فعلی

ژئوسایت گردشگری

ارتباطات

وسایط نقلیه

زیرساختها

ندارد

برخوردها

دخالت انسان و بازدید از ژئوسایت و تحقیقات زمینشناسی

وضعیت قانونی

مناطق حفاظتشده
منبع :نویسندگان
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جنبههای کاربردی

ژئومورفولوژی

موقعیت

شناسه

جدول  :9کارت شناسایی ژئوسایت دره ستارگان
شاخصها
نام محلی :دره ستارگان (ستارهی افتاده) موقعیت نسبی :در فاصلهی  15کیلومتری در جهت شرق جزیرهی قشم در
نزدیکی روستای برکه خلف
مختصات جغرافیایی 56°60̍07̎ :شرقی ̎ 26°11̎̎̍52شمالی ارتفاع 34 :متر
پدیدهها

مخروطهای نوکتیز ،ستونها و ستونکهای فرسایشی ،آرکها و تیغهها و دیوارههای نواری

نحوه پیدایش

دره ستارهها درواقع یک ناحیهی فرسایشیافته توسط آبهای سطحی ،رگبارهای فصلی و
تندبادها است.

توصیف شکل و
ساختار مورفولوژیکی
دینامیک

حاکمیت فرسایش بادی و رگبارهای فصلی

سن

محدودهی سنی پرکامبرین پسین تا کامبرین

وابستگی اصلی به

وزش باد و فرسایش بادی

وابستگی فرعی به

تغییر اقلیم و رگبارهای پراکنده

حیطهی مطالعاتی

اشکال مختلف فرسایشی (ستونهای فرسایش مثل شکلهای قارچی ،کمانی ،کروی و تخت
دیو و کوهسر) و مورفولوژی ناهمگون

کشاورزی

کشاورزی بهصورت محدود و به شکل دیم درروستای برکه خلف

دسترسی

راه دسترسی به روستای برکه خلف آسفالته است و از روستا تا ابتدای دره ستارهها ،جاده خاک
(به طول حدود  500متر)

سطح جذابیت

بسیار زیاد ،تندیسهای خاکی و بلندقامت پیچاپیچ ،حفرهها ،داالنهای پرپیچوخم ،تاقها،
سکوها

وضعیت حفاظ

حفاظت از آن طبق استانداردهای یونسکو نیست.

کاربری فعلی

سایت ژئوتوریستی

ارتباطات

وسایط نقلیه

زیرساختها

سرویس بهداشتی ،راه دسترسی به دره ،نگهبان

برخوردها

نوشتن یادگاری بر دیوارههای دره

وضعیت قانونی

مناطق حفاظتشده
منبع :نویسندگان

شناسه

ژئومورفولوژی موقعیت

شاخصها
نام محلی :بام قشم موقعیت نسبی :غرب جزیره در حدفاصل روستای بندر سلخ و روستای طبل
مختصات جغرافیایی 55°29̍43̎ :شرقی ̎ 26°47̍43شمالی ارتفاع 130 :متر
پدیدهها

الیههای متناوب مارن و ماسهسنگ ،جاذبهی چشماندازی (زیباشناختی) ،بقایاى روستاى
ویرانشده (کالت کشتار)

نحوه پیدایش

دخالت مشترک فعالیتهای زمینساخت و عوامل هیدرولوژی و باد
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توصیف شکل و
ساختار
مورفولوژیکی

فالتی نیمه مرتفع ،بخشهاى مرتفع بهطور عمده از سنگآهک سخت ـ که شامل پوستههاى
صدف فراوان است ـ تشکیلشده و در دامنهها و حاشیههاى ارتفاعات ،ماسهسنگ سست همراه با
مارن و سیلت مشاهده مىشود که بهشدت فرسایش یافتهاند.

دینامیک

فرایند فرسایش و عوامل آن (باد ،نور خورشید ،شیب ،حرکت آب)

سن

هولوسن پسین

وابستگی اصلی به

تغییرات اقلیمی ،سیستم فرسایش آبی و بادی

وابستگی فرعی به

لیتولوژی دامنهها و جهت شیب

حیطه مطالعاتی

مطالعات زمینشناسی ،باستانشناسی ،ژئودینامیک

کشاورزی

ندارد

دسترسی

از طریق روستاى طبل (از انتهاى مسیر ماشینرو ،پس از حدود  15دقیقه پیادهروى و صعود از
دامنهها)

سطح جذابیت

خوب ،به دلیل جاذبههای چشماندازی که از باالی ارتفاعات آبهای نیلگون خلیج فارس،
جنگلهای حرا و ...قابلمشاهده است.

وضعیت حفاظ

خوب ،به دلیل توجه مسئولین

کاربری فعلی

گردشگری و تحقیقات باستانشناسی و زمینشناسی

ارتباطات

وسایط نقلیه

زیرساختها

به دلیل نزدیک بودن روستای طبل به این فالت ،از زیرساختهای مناسبی برخوردار است.

برخوردها

عدم آگاهی باعث تخریب آثار و بقایای بهجامانده از انسانهای نخستین و اشیایی به قدمت 150
هزارساله میشود.

وضعیت قانونی

مناطق حافظت شده

منبع :نویسندگان
جدول  :11کارت شناسایی ژئوسایت غار نمکی قشم
شناسه

نام محلی :غار نمکی موقعیت نسبی 90 :کیلومتری شهر قشم در بخش انتهایی جنوب باختری جزیره
مختصات جغرافیایی 55°47̍30̎ :شرقی ̎  26°43̍36شمالی ارتفاع 40:متر
پدیدهها

استاالکتیتهای بلورین ،فروچکیدن آبنمک اشباعشده بر بدنهی قندیلها ،دریاچهی نمک درون
غار ،تاالرها ،چشمه نمک ،حوضچه

نحوهی پیدایش

نفوذ آب در طبقات آهکی و انحالل متمرکز سنگ نمک توسط آبها و نفوذ آن به شکافهای
موجود به بخش عمقی سنگ نمک

توصیف شکل و
ساختار
مورفولوژیکی

قدمت  6000ساله ،ساختار گنبدی شکل ،زمین ریخت استوانهای ،فرورفتگی ،غارهای انحاللی و
شبکهی کانالهای زیرزمینی با ورودی آب و خروجی چشمهها

دینامیک

فشار تکتونیکی و استاتیک در باالزدگی غار و خواص فیزیکی نهشتههای نمکی و فرسایش الیه-
های نمک

سن

پرکامبرین پسین یا پالئوزیک پیشین

وابستگی اصلی به

خواص فیزیکی نهشتههای نمکی

وابستگی فرعی به

فشارهای تکتونیک و استاتیک

حیطهی
مطالعاتی

اشکال کارستی و ژئومورفولوژیک ،گنبدهای نمک ،گردشگری درمانی با استفاده از هالوترانی غار
نمکی
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کشاورزی

کشاورزی بهصورت محدود و به شکل دیم درروستاهای اطراف

دسترسی

 .1از طریق بندر بابا سعید و  28کیلومتر  .2از طریق بندرسلخ  26کیلومتر  .3از طریق روستای
گورمی  16کیلومتر

سطح جذابیت

بسیار زیاد ،وجود چشمههای نمک (سفیدرنگ) ،کریستالهای نمک ،خاصیت درمانی،
پژوهشهای کانیشناسی پترولوژی

وضعیت حفاظ

بد ،به علت مسافت زیاد غار تا شهر قشم موردتوجه مسئولین نیست.

کاربری فعلی

گردشگری (ژئوتوریسم ،درمانی ،ماجراجویی)

ارتباطات

وسایط نقلیه

زیرساختها

بدون زیرساخت

برخوردها

تعدادى از استالکتیتهاى زیباى این غار تخریب و شکسته شدهاند.

وضعیت قانونی

مناطق حفاظتشده
منبع :نویسندگان
جدول  :12کارت شناسایی ژئوسایت تنگ عالی

شناسه

نام محلی :تنگ عالی موقعیت نسبی :غرب جزیره در جنوب روستای چاهو شرقی
مختصات جغرافیایی 26°02̍41̎ :شمالی ̎  55°59̍30شرقی ارتفاع 64 :متر
پدیدهها

حفرهها و شیارهای فراوان (نیمکروی و قاشقی و طاقچهای) ،بلندی دیوارهها و گسلهای عرضی

نحوهی پیدایش

حاکمیت فرسایش و انحالل و حرکت سریع و تخریبی آب در زمان بروز سیالب

توصیف شکل و
ساختار
مورفولوژیکی

شامل مجموعه شیارها و حفرههای ناشی از فرسایش و انحالل الیههای مارن و رس نسبت به
ماسهسنگ اهنگی (جنس اصلی دیوارهها) است .حاکمیت فرسایش با شدتهای مختلف و
همراهی دیگر ویژگیهای تنگه از قبیل لیتولوژی و شیب و جهت شیب و عملکرد سیالبها و
پوشش گیاهی زمینهی تشکیل اشکال فرسایشی فراهم کرده است.

دینامیک

حاکمیت فرایندهای فرسایش و اثر تخریب آب در هنگام بروز سیالب

سن

آبرفتهای دوران چهارم

وابستگی اصلی به

فرسایش بادی و فرسایش آبی بر اثر بروز سیالب

وابستگی فرعی به

لیتولوژی دامنهها و شیب دامنهها و جهت شیب دامنهها

حیطهی مطالعات

اشکال فرسایشی

کشاورزی

بهصورت محدود و دیم در روستاهای اطراف

دسترسی

جاده شمالی قشم (تا چاهوشرقی جاده اسفالت ( 58کیلومتر) و از روستا تا تنگ عالی خاکی و
شوسه)

سطح جذابیت

باال و مناسب برای گردشگری ماجراجویانه و نیز اشکال ژئومورفولوژیکی برای محققین

وضعیت حفاظت

موردتوجه مسئولین است ،ولی بهصورت سامانمند و قانونمند حفاظت نمیشود.

کاربری فعلی

ژئوسایت گردشگری

ارتباطات

وسایط نقلیه

زیرساختها

بدون زیرساخت مناسب

برخوردها

نوشتن یادگاری بر روی دیوارهها

وضعیت قانونی

مناطق حفاظتشده
منبع :نویسندگان
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ارزیابی نهایی
با توجه به امتیازات بهدستآمده از ارزیابی عیار گردشگری و عیار بهرهوری ژئوسایتهای ژئوپارک قشم
میتوان آنها را ازنظر اعتبار ،ارزش و قابلیت با یکدیگر مقایسه کرد (جدول  .)12پس از انجام چنین مقایسه-
ای میتوان به میزان توانمندی و قابلیتهای ویژهی هر یک از پدیدههای ژئومورفولوژیکی بهراحتی دست
یافت .درنتیجه برنامهریزان گردشگری و مسئولین مرتبط با آن ،اولیت خود را میتوانند بر اساس آنها طبقه-
بندی و تنظیم نمایند.
جدول  :13آمار ارزیابی ژئومورفوتوریستی و بهرهوری ژئوسایتهای ژئوپارک قشم به روش پرالونگ
ژئوسایت

دره تندیسها

تنگهی چاهکوه

دره ستارگان

بام قشم

غار نمکی قشم

تنگهی عالی

معیار
عیار زیبایی ظاهری

0/50

0/60

0/80

0/40

0/65

0/55

عیار علمی

0/65

0/70

0/75

0/35

0/60

0/60

عیار فرهنگی

0/50

0/55

0/80

0/40

0/55

0/45

عیار اقتصادی

0/40

0/70

0/75

0/45

0/60

0/55

عیار گردشگری

0/51

0/63

0/77

0/40

0/60

0/53

عیار میزان بهرهوری

0/31

0/43

0/68

0/31

0/34

0/41

عیار کیفیت بهرهوری

0/37

0/43

0/62

0/25

0/32

0/30

عیار بهرهوری

کم

متوسط

خوب

کم

کم

کم

منبع :نویسندگان
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با توجه به مقادیر بهدستآمده از محاسبهی ارزش گردشگری ژئوسایتهای منطقهی موردمطالعه و مقایسه
آنها ،دره ستارگان بیشترین امتیاز ( )0/77را به خود اختصاص داده و میتوان آن را بهعنوان پرجاذبهترین
ژئوسایت نام برد .آنچه ارزش و اهمیت گردشگری و ژئومورفوتوریستی دره ستارگان را باالبرده ،وجود زیبایی
ظاهری ،ارزش علمی ،اقتصادی و اجتماعی و همچنین نزدیکی آن با شهر قشم ( 15کیلومتری) و روستای
برکه خلف است .پس از ژئوسایت دره ستارگان ،به ترتیب ژئوسایت تنگه چاه کوه ( ،)0/63غار نمکی قشم
( ،)0/60تنگ عالی ( ،)0/53دره تندیسها ( ،)0/51بام قشم ( )0/40بیشترین امتیاز را به خود اختصاص
دادند .ازنظر عیار بهرهوری (جدول  )12نیز دره ستارگان وضعیت بهتری نسبت به سایر ژئوسایتها دارد.
ارزیابیها نشان میدهد که ارزش ژئومورفولوژیکی منطقهی عمدتاً به دلیل باال بودن عیار علمی و نیز زیبایی
ظاهری ،عیار اقتصادی و عیار فرهنگی است .همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده ،دره ستارگان دارای
بیشترین زیبایی ظاهری ،عیار علمی ،عیار فرهنگی و عیار اقتصادی است و با افزایش زیبایی ظاهری سایر
عیارها نیز افزایش پیدا کرده است .سه ارزش زیبایی ظاهری ،عیار اقتصادی و عیار علمی ارتباط نزدیکتری با
هم دارند درحالیکه روند افزایش یا کاهش ارزش فرهنگی رابطهی کمتری با دیگر عیارها دارد .عیار زیبایی
ظاهری در همهی ژئوسایتها بهجز بام قشم باال است.
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امتیاز

عیار زیبایی ظاهری
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اکوتوریسم نوعی از توریسم طبیعی است که اغلب مدعی است بهعنوان یکی از سریعترین اجزای بازار
جهانی توریسم تبدیل شود(تیزل .)83 :2003 ،برآورد شده است که گردشگری طبیعی تقریباً  27درصد
سفرهای بینالمللی را شامل میشود و وقتی بهصورت مناسب مدیریت شود میتواند باعث اشتغال مردم بومی
و نیز منجر به حفظ محیط طبیعی گردد(جینجی .)9 :2006 ،از مفاهیم نوین در زمینهی گردشگری،
ژئوتوریسم است که ارتقای ویژگیهای جغرافیایی یک مکان از قبیل فرهنگ ،محیطزیست ،میراث فرهنگی و
زمینشناسی را به همراه رفاه جمعیت بومی ،هدف قرار میدهد(پلوویتز .)568 :2011 ،ایران دارای عنوان
بهشت زمینشناسان یا موزهی زمینشناسی با وسعت  1/5میلیون کیلومتر است .با اینوجود گرچه ایران
بهعنوان کلکسیون پدیدههای زمینشناسی مطرح است ،اما ژئوتوریسم آن توسعهی چندانی پیدا نکرده و هنوز
مراحل اولیه و ابتدایی خود را میگذراند(نیوزم .)78 :2006 ،جزیرهی قشم را میتوان دروازهای برای
ژئوتوریسم ایران دانست .بزرگترین جزیرهی خلیج فارس بهواسطهی دارا بودن پدیدههای زمینشناسی و
زیستشناسی متنوع و بیهمتا ،توان باالیی را برای تبدیلشدن به یکقطب بزرگ اکوتوریسم و ژئوتوریسم در
حوضهی خلیج فارس دارد(کاظمی .)12 :1383 ،مدل پرالونگ با در نظر گرفتن جنبههای مختلف یک
ژئوسایت و نیز زیرساختهای موجود در اطراف این ژئوسایتها ،کارایی مطلوبی در بررسی توانمندی ژئوسایت-
ها دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده از مدل پرالونگ ،دره ستارگان به دلیل جذابت بینالمللی ،ارزش باالی
علمی و آموزشی و باال بودن عیار ظاهری و اقتصادی بیشترین میانگین ارزش گردشگری را به خود اختصاص
داده است .ازنظر میانگین ارزش گردشگری تمامی ژئوسایتهای موردمطالعه امتیاز باالیی کسب کردند که این
امر حاکی از توان باالی این ژئوسایتها در زمینهی ژئوتوریسم است و در صورت ساماندهی این ژئوسایتها و
تبلیغات مناسب در سطح ملی و بینالمللی ،شاهد جذب خیل عظیم گردشگران بهویژه اکوتورتوریسمها در
سطح ژئوپارک قشم در خلیج فارس خواهیم بود.
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