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چکیده

ژئومورفوتوریسم ،یکي از دریچههای نوین حوزه مطالعات علومزمين و گردشگری است ، ،کههه ب خانش ر تت تتت ژئومورفوس یا تتتها، ،
توسعه گردشگری ژئومورفولوژی و حفاظت ميراث ژئومورفيک استوار است .این علم هنالوئسم یدرکیور   ،،،، ،،،حف تظا ييي و علم ييي
نگردشگری برای توس داصتقا هع یی ییی و
درباره عوارض و پدیدههای جذاب زمينشناسي و ژئومورفولوژی دارد و در يپ توسعه زمي 
یباشد .ژئوپارک قشم بهههعن نیلوا ناو   
اجتماعي جامعه بومي است .هدف از این پژوهش مطالعه ژئومورفوتوریسم ژئوپارک قشم م 
ژئوپارک ایران و خاورمیانه ،دارای ظرفیتهای ژئومورفوتوریستی ارزشمندی است ،که مطالعه آن به جهت حفاظ رهب و ت هه هههمن ید
یباشد .در همین راستا در جهت انجام این موئژ یبایزرا شور شهوژپ و توفر و ب اریرپ یتسیر را ب ی ر یسر       
صحیح از آن ضروری م 
ته موئژ یا و توفر و سیر ی یاسوفروموئژ  تتتتتت ته فتسا بختنم یا ا شور زا لصاح جیاتن .تسا هدش هد
قابلیتت 

م ناشن اریرپ

یییی ی یییییی ی یییییییی ییده ؛د

ژئومورفوسایتهای غار نمکدان ،تنگه چاهکوه و دوالب به ترتیب در رتبه اول تا سوم این ارزیابی قرار دارند و بیشترین امتی ار زا
به خود اختصاص دادهاند ،در نتیجه با توجه به کمبودها بهترین مقاصد زمینننگردش فروموئژ یبایزرا نیا رد یرگ و تسیروت ی رارق       
گرفتند.

کقشم ،ژئومورفولوژی ،ژئومورفوتوریسم ،ژئومورفوسایت ،روش پریرا ،سیستم اطالعات
واژگان کلیدی :ژئوپار 

جغرافیایی (.)GIS

 -1نویسنده مسئول Zahmatkeshhoorieh@yahoo.com
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مقدمه
نشناسی و ژئومورفولوژی اهمیت دارند ،مدت طوالنی است که مورد توجه و بازدید
تهای طبیعی که از نظر زمی 
سای 
قت دیدزاب زا ر   
شتری به دنبال تجربه عمی 
قرار گرفتهاند ) (Migoń, 2009 & Dowling, 2013و امروزه تعداد افراد بی 
سایت و یا منطقه در حال رشد گردشگری هستند .این بازدیدکنندگان میخواهند در مورد سایت یا منطقه لئاسم و    
مرتبط با آن بیشتر بدانند .بنابراین ضرورت دارد اطالعات مرتبط با ژئوسایتها و ژئومورفوسایت ن ،اه هههههتنه مولع ا   
زمین ،بلکه جنبههای تاریخی ،باستانشناسی ،زیستمحیطی یا هنری سایت را نیز پو ششش ش د لابند هب نینچمه ؛ده     
ضرورت و چرایی حفاظت از یک منطقه هستند .البته آنها انتظار کیفیت مناسب از خدمات پشتیبانی مانند مس یاهری
لهای اطالعات ،تور ناکما ،نکسم  ...)،و اه ات    
مشخص شده امن و مناسب ،خدمات فناوری اطالعات (جزوات ،پن 
حمل و نقل ،پذیرایی و همچنین انتظار فرصت مناسب برای خرید محصوالت محلی منطقه (مواد غذایی ،نو و یندیش
یا صنایع دستی) را دارند .این عوامل میتواند در توسعه اشکال پایدار گردشگری (به توئژ صوصخ  و شقن )مسیر     
داشته و به توسعه اقتصادی مناطق روستایی کمک کنند ).(Pásková, 2012
تعاریف مختلفی از ژئوپارک وجود دارد؛ ژئوپارک در لغت به معنی پارک زمینشناختی بوده و در مفهوم بیانگر یک
منطقه جغرافیایی با مرزهای مشخص که دارای یک یا چند پدیده زمینشناسی خاص یا منحصر به فرد ب یاراد و هدو
یک یمظا  .) 2009 ،،همچن سا رب نی اس  فیرعت  ی کسنو و       ژئوپ کرا
طبیعت با اهمیت و جذابیت فرهنگی باشد (امری ی
نشناسی کمیاب و برجس هدوب هت   
گسترهای است ،با مرزهای کام ًالًال آشکار و پهنه کافی که در برگیرنده چند پدیده زمی 
و در آن گستره جاذبههای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی ارزشمند نیز یافت شود .این گستره باید از برنامههای م تیرید
گسترش و بهرهبرداری و طرحهای حفاظتی برخوردار باشد و توان باالبردن سطح اقتص بلج و یلحم هعماج یدا    
ینژاد عب  یکلملاد ( ( )2931ژئوپ د کرا ررر واژه بههه
همکاریهای مردمی را دارا باشد ( .)UNESCO, 2006از نظر قاسم 
نشناسي» یا به تعبیری دیگر «پارک جغرافیایی» است ،که هدف آن حفظ آثار و چشماندازهاي طبيعي
معناي «پارک زمی 
ینژاد عبدالملکی .)2931 ،یک ژئوپارک از سه هدش لیکشت یلصا زج 
در رابطه با ميراث طبيعي زمين است (قاسم 

    

است :حفاظت ،آموزش ،توسعه جامعه محلی به وسیله ژئوتوریسم (.)UNESCO, 2006
ن گونه تجزی ییه و تحلی ییل
رینالد و همکاران (  ) 2003و رینالد (  ) 2008رابطه بین ژئومورفولوژژژی و گرد گش ررری را این ن
کردهاند؛ ژئومورفولوژی ممکن است یک منبع توریستی اولیه یا اصلی باشد (ساایت ژئومورفولوژژژی به ناونع     ی ییک
جاذبه و یا به عنوان یک پشتیبان برای فعالیتهای گردشگری) و یا به عنوان یک منبع ثانویه مورد استفاده قرار گی ییرد،
زمانی که زیرساختهای گردشگری (به عنوان مثال مسیرهای پیادهروی آموزشی) ،ابزارها (به تاوزج لاثم ناونع      
آموزشی) و یا خدمات (به عنوان مثال هدایت تورها) برای استفاده مؤثر از هدف اولی ییه وج تشاد دو ه دشاب   .......در این
یتوان به مفهوم ژئومورفوتوریسم اشاره کرد:
رابطه م 
ی بررر یاسوفروموئژ تخانش تت تتتهاا یاا
ت گرد یرگش  ،،مبتنی ی
یکي از حوزههای مطالعاتي نوین در علوم زمین و مطالعات ت
ف م ييي دوش
مکانهای ویژه ژئومورفولوژیک است که با عنوان ژئومورفولوژی گردشگری یاا ژئومورفوتوریس ممم تعریف ف
تها یا چش ممماندددازهای
يتوان علم مطالعه ژئومورفوسای 
) .(Reynard et al, 2007بر این اساس ژئومورفوتوریسم را م 

تهای253 ...
ژئومورفوتوریسم و ارزیابی قابلیت ژئومورفوسای 

ویژه ژئومورفولوژیک تعریف کرد .پانیزا (  ) 1993برای اولینبار اصطالح ژئومورفوسایت را برای لندفرمهایی بکار برد
یآورند
که طی زمان ارزشهای خاصی مانند علمی ،فرهنگی ،تاریخی ،زیبایی و اقتصادی -اجتماعی را به دس م ت یی یی
(( ،)Panniza, 2001شکل  .)1پریرا و همک  نارا ( (  )2 007گام مم وآدرگ لماش یددعتم یاه ر یزرا ،ی ا باختنا و یب       
سایتهای ژئومورفولوژیکی جذاب خصوصًاًا از نظر ارزش آموز عیبط کراپ رد یش ی لاغترپ روشک رد ونیشتنوم        
نکار اولین گام برای تشکیل ژئوسای 
پرداختند .ای 
تها و در نهایت تشکیل ژئوپارک بود .)(Pereira et al, 2007

شهاي یک ژئومورفوسایت (منبع :اروجی.)1 39 1 ،
شکل  -1روابط متقابل ارز 

کامنسکو و همکاران (  ) 2011دیدگاههای مرتبط با حفاظت و مطالعه مکانهای ویژه ژئومورفولوژیک را به سه تسد  ه   
اصلی طبقهبندی کردهاند:
 .1بر پايه پيدايش و شالوده اكوسيستمها.
 .2به صورت چشم انداز در كي

.3

حالت كل .ي

قابليت طبيعي محيط زيست.

در حال حاضر نگرش اول حا مك بوده و نتيجه آن بي توجهي و تخر بي

قابل توجه ا كش ال ژئومورفولوژ كي

است كه

الزم است محافظت ،تحق قي و مديريت در خصوص این اشکال صورت پذیرد .در ديدگاه دوم ،اين سايتها در قالب
چشم اندازهاي فرهنگي تعريف شدهاند كه در آن ژئومورفوسايتها در كنار عوامل فرهنگي ،آموز يش و غيره تعر في
يكن و هفسلف ،خيرات ،طيحم هك د    
یشود و اشاره م 
یشوند .نقطه تالقي اين ايدهها در ديدگاه سومي جمع بندي م 
م
فرهنگ بايد در مطالعه و ارزيابي ژئومورفوسايت ها دخالت داده شود .با استفاده از اين ديدگاه ،مناطق محافظت شده
يكنند (.)Comanescu et al, 2011
ارزش ميراثي و تاريخي ارزشمندي را كسب م 
ث طبيع ييي
همانطور که در تعریف ژئوپارک اشاره شد هدف آن حفظ آثار و چشماندازهاي طبيعي در رابطههه باا م اري ث ث
زمين در راستای باالبردن سطح اقتصادی جامعه محلی و جلب همکاریهای مردم  ی ااس ب زین مشق کراپوئژ ،ت ه    
عنوان تنها ژئوپارک رسمی ایران در یونسکو از زمان طرح ایجاد آن در سال  2004و دریافت کارت قرمز در س ربماتپ
 2012و خروج آن از لیست ژئوپارکهای یونسکو تا آوریل  7 01 2که بازگشت آن به شبکه ژئوپ را ککک و یناهج یاه
بهای بسیاری همراه بوده است .ای هب ،زین کراپوئژ ن ببس
گرفتن کارت سبز از طرف یونسکو بود با فراز و نشی 

   

تنوع جاذبههای گردشگری ،تنوع گونههای جانوری و پوششگیاهی ،وجود اشکال منحصر به فرد و برجس ینابایب هت   
و ساحلی ،وجود جاذبههای فرهنگی و تاریخی و به خصوص اعتدال هوا در فصل پاییز و زمستان ،قرارگرفتن آن در
منطقه استراتژ كي

خل جي فارس از جمله مستعدترین نواحی در توسعه پایدار گرد رد .تسا روشک رد یرگش نیمه     

راستا مطالعه میراث طبیعی این ژئوپارک و چگونگی مدیریت آنها ،مشخص  توق طاقن ندش و تهج رد شالت 
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حفظ و توسعه آنها ،یافتن کمبودها ،نقاط ضعف و تالش در جهت رفع و بهبود آنها ضرورت و اهداف تحقیق ام   
را مشخص میکند تا این ژئوپارک به جای فراز و نشیب ،مسیر رو به توسعه و پیشرفت را ط .دنک ی    در ای یین مقالههه
یرود14 ،
شهای ارزیابی ژئومورفوتوریستی به شمار م 
تالش شده است با استفاده از روش پریرا که از جامعترین رو 
ژئومورفوسایت ژئوپارک قشم در جهت توسعه گردشگري مورد ارزیابی قرار گیرند.
پیشینه
مطالعات مختلفی در سطوح جهانی و داخلی در حوزه ارزیابی ژئوتوریسم ،ژئومورفوسایتها و ژئوپارک تروص اه   
گرفته است و در حال حاضر با یک روند تکاملی در حال انجام است.
از جمله مه مممت م تاقیقحت نیر

ییی ییی
یتواان بهههک و اریرپ را اراکمه ننن نننن ( )7 00 2ا ب هک ،دومن هراش ه یزرا ا ق یب اب تیل       

یگی رد دیاب هک در
ژئومورفوسایتهای گردشگری در پارک ملی مونتشینو در کشور پرتقال پرداختهاند ،پریرا نتیجه م 

  

ارزیابی ژئومورفوسای 
تها ،ارزشهای علمی ،مکمل و مدیریتی به صورت ترکیبی بررس دوش ی  .....رینال للد و همک نارا
( )7 00 2به ارائه یک روش در ارزیابی ژئومورفوسایتها پرداختهاند .در این روش به شزرا نییعت دروم رد ثحب      
ت هرد رد اه
علمی و مکمل در ژئوسایتها پرداخته است .کامنسکو و همک  نارا ( (  ) 2011به موئژ یبایزرا  و یاسوفر تتت تتت
ویستا پرداختند .ارزش علمی و ارزش مکمل برای ژئومورفوسایتهای منتخب

اشن هجیتن .دش یبایزرا نن ننن نننننن داد که

ژئومورفوسایتها از نظر تکامل زمین شناختی مشابه بوده و از نظر ارزش اقتصادی و فرهنگی چن .دنتسین ینغ ناد    
یزدی (  ) 2013با ارائه مقاله جزیره قشم آکادمی طبیعی توسعه اکوتوریسم ،پس از بررسی مفاهیم نظ ،ییایفارغج ،یر   
ل ار اه
جزئیات زمین شناسی ،به معرفی پتانسیلهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم این جزیره پرداخته و برخی از راهحل ل
ی یکیزیف یاه   
برای توسعه ژئوتوریسم ارائه کرده است .رینالد و کراتزا (  ) 2016مناطق کوهستانی را به دلی گژیو ل یی یی
یکنن رب هطبار نیا رد .د یور
خاص و تنوع طبیعی به عنوان ژئومورفوسایت و آموزش زیست محیط م یفرعم ی ییی ییی

   

دولومیتهای ایتالیایی و آلپ سوئیس به طور موردی به مطالعه پرداختند .ع راکمه و فرا ا  ن (( ((( )7 01 2به و هعلاطم 
تهای صحرای غربی مصر با استفاده از روش پریرا پرداختهاند.
ارزیابی بر روی ژئومورفوسای 
یتوان به م شا ریز دراو اره    
کها در داخل کشور م 
تها و ژئوپار 
مطالعات در حوزه ارزیابی ژئوتوریسم ،ژئومورفوسای 
ت لاچ راغ یرگشدرگ یاه     
ی ژئومورفوس یا ت ت
کرد :صفاری و همکاران ( )3931با رویکرد آس بي  يتخانش  ،،توانمندی ی
نخجیر استان مرکزی را از منظر پایداری و مدیریت آن ،با اس دافت ه ه از رویکردد مقایسهههای دو مدللل ژئومورفوتوریس يت
تهای استان مازندران که توان
رینارد و پریرا مورد بررسي قرار دادند .حسینی ( )3931در پایاننامه خود ژئومورفوسای 
جذب گردشگر را داشته و نیاز به حفاظت و برنامهریزی دارند را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داده و ارزی یبا
ی ( )4931تحلیل بذاج رب ی هه ههههه یاه
توان آن یرپ شور اب ار اه ر رر ررررا انج یناغم و یناورسخروپ .تسا هداد ما      رحیمی ی
ژئومورفوتوریسم در توسعه گردشگری کویر سیرجان با استفاده از روش رینالد و پریرا ارائه دادند .مت یشاداد و ینا   
( )5931به ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینههای بهبود و توسعه خ تامد
در شهرهای ساحلی استان مازندران پرداختند .میرکتولی و همکاران ( )5931به مطالعه و ارزیابی میراث زمینشناختی
در ژئوپارک چشمه باداب سورت با روشهای پریرا و رینالد در روستای اروست شهرستان ساری پرداختند .س یرالا
( )5931وضعیت غار سهوالن از منظر ژئومورفوتوریسم با نگ ریدم شر یتی و 

رطاخم ههه ههههشناس درک هعلاطم ی ه هه ههههاس .ت
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زحمتکش مارمی و همکاران ( )5931به ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای ژئوپارک قشم ب رهب ا هههههگی شور زا یر
پرالونگ پرداختهاند.
مواد و روش
الع یهت ات تا ه دروم رازبا ،هشقن       
در این قسمت بخشهای مختلف انجام تحقیق از مرحله شناخت ،گ طا یروآدر ال ال
ک سری مطالعات ج طابترا رد عما   
یگردد :الف) شناخت :طی مرحله شناخت ی 
استفاده و توضیح روش پریرا بیان م 
با اهداف تحقیق ،اجرا و بررسی سوابق انجام گرفت .ب) بررسی ویژگیهای محدوده مورد مطالعه :در این مرحله
ویژگیهای محدوده مطالعاتی شامل مشخصات محدوده از نظر موقعیت جغرافیایی ،ویژگیهای محیطی منطقه م درو
یهای انسانی و کلیه عوامل حاکم بر مکانیابی مشخص شد .بررسی مح هدود
صکردن محدودهها ،ویژگ 
مطالعه ،مشخ 
مطالعه ،از دو طریق صورت گرفت -1 :استفاده از کتابها ،مقاالت و طرحهای انجام شده در ارتباط با محدوده مورد
مطالعه -2 .استفاده از یافتههای میدانی؛ در جریان مطالعات میدانی مواردی از ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انس ینا
که امکان دسترسی به این دادهها در کتابها و مقاالت وجود نداشته است ،در معرفی محدوده مورد مطالعه آ زا  ننن اه
استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه "ژئوپارک قشم "1دارای  72سایت گردشگری میباشد .که نیا زا      72س ،تیا

 14س هک تیا   

دارای ژئومورفولوژی و قابلیت دسترسی مناسب بودند ،انتخاب شدند.
یبا کرد و ینادیم هعلاطم ،دش    
این مقاله که اساس آن بر پایه ژئومورفول موئژ( یرگشدرگ و یژو و توفر و م )مسیر یییی یییی
یباشد .جهت
محیططبیعی برای آشنایی بهتر با ژئومورفولوژی منطقه و تکمیل پرسشنامههای روش پریرا ضروری م 
انجام این مهم دو بازدی هامرذآ رد ینادیم د      5931ب دا یراکمه ا ا  نامزاس و کراپوئژ هر م دازآ هقطن زا مشق       

14

ژئومورفوسایت عملی شد.
ج) تهیه نقشهها و نمودار :یکی از مراحل مهم در ارائه بهتر ویژگیهای محدوده مورد مطالعه و نیز نتیجهگیری بهتر

از ارزیابی روش پریرا ،تهیه نقشهها و نمودار مرتبط با نیاز پژوهش میباشد ،به همین منظور دو نقشه "محدوده مورد
مطالعه و نقشه ارزشگذاری ژئومورفوسایتها بر اساس روش پریرا" براساس دادههای موجود و با استفاده از قابلیت

نرم افزار  GISتهیه شده است .نمودار "نتایج نه یا ی خاش هدمآ تسدب  صصصصصصصصص زرا یاه شششگ یاسوفروموئژ یراذ تت تتت اه
براساس روش پریرا" نیز با استفاده از محیط  Excelرسم گردید.
د) ابزارهای مورد استفاده :در این مقاله از ابزارهای ذیل بهره گرفته شده است:
جدول  -1ابزارهای مورد استفاده در پژوهش (منبع :نگارندگان).
ابزار

کاربرد

ArcGIS 10.2

تهیه و تولید نقشه.

Camera

گرفتن عکس برای مستند سازی نتای .ج

Google earth

تها و محدوده مورد مطالعه
مشخص کردن موقعیت ژئومورفوسای 

)Office (word, excel, power point

نگارش ،تهیه جدول و نمودار ،آمادهسازی اطالعات برای ارائه کار.

 .1محدوده ژئوپارک کل جزیره قشم را در بر میگیرد.
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ه) روش پریرا :بیتردید این روش یکی از روشهای بسیار جامع ارزیابی ارزشهای ژئومورفوتوریستی و توانمن ید
ی ت او ننن یک ک
ک
ژئومورفوتوریسم است .این روش در دو بعد کلی؛ ارزش ژئومورفولوژیکی و ارزش مدیریتی به ارزی با ی ی
یپردازد .ارزش ژئومورفولوژیکی ،از مجموع عیار علمی و مکمل به دست ت
ت
ژئومورفوسایت جهت توسعه گردشگري م 
یآید .در بخش ارزش ژئومورفولوژیکی ،به بررسی توان فرهنگی ،اکولوژیکی ،زیبایی و جذابیت علمی و منحصر بههه
م
ف دیگر ،،ارزش
ن مق راد  10است  ...در طرف ف
یپردازد .مجموع امتیازهاي حاصله در این بخش ،،در ب یرتالا ن ن
فرد بودن م 
یشود .جمع این دو ارزش ،قابلیت یک ژئومورفوسایت
مدیریتی از مجموع ارزش محافظت و ارزش استفاده حاصل م 
کتر باشد ،نش گنا ررر پتانسیللل اه ييي
یکند .در مجموع هر چه عدد حاصله به  20نزدی 
را در توسعه گردشگري منعکس م 
باالي آن در برنامهریزي در گردشگري خواهد بود (یمانی و همکاران( ،) 90:1391 ،جدول .)2
صها و معیارهای ارزیابی عددی ژئومورفوسایتها (منبع. (Pereira et al, 2007:123:
جدول  -2شاخ 
-1

ارزش ژئومورفولوژی (GMV= SCV+ADV؛ حداکثر )01

ارزش علمی (SCV= Ra+In+Rp+Dv+Ge+Kn+Rn؛ حداکثر  5/5امتیاز):
Ra

کمیاب یا نادر بودن (حداکثر .)1

In

کامل و بینقص بودن (حداکثر .)1

Rp

نمایش فرآیندهای ژئومورفولوژیکی و جذابیتهای آموزشی (حداکثر .)1

Dv

تعداد اشکال ژئومورفولوژیکی (حداکثر .)1

Ge

نشناسی با ارزش موروثی (حداکثر .)0/5
سایر اشکال زمی 

Kn

دانش علمی از موضوعات ژئومورفولوژیکی (حداکثر .)0/5

Rn

کمیابی در سطح علمی (حداکثر .)0/5

ارزش افزوده (ADV=Ecol+Aest+Cult؛ حداکثر  4/5امتیاز):
Cul

ارزش فرهنگی (حداکثر .)1/5

Ae

ارزش زیبایی حداکثر (حداکثر .)1/5

Ec

ارزش اکولوژیکی (حداکثر .)1/5

-2

ارزش مدیریتی (MGV=Usv+Prv؛ حداکثر )01

ارزش استفاده (Usv =Ac+Vi+Gu+Ou+Lp+Eq؛ حداکثر :)7
Ac

دسترسی (حداکثر .)1/5

Vi

قابلیت رویت (حداکثر .)1/5

Gu

استفاده فعلی از جاذبههای ژئومورفولوژیکی (حداکثر .)1

Ou

استفاده فعلی از سایر جاذبههای طبیعی یا فرهنگی (حداکثر .)1

Lp

حفاظت قانونی و محدودیت استفاده (حداکثر .)1

Eq

تجهیزات و خدمات حمایتی (حداکثر .)1

ارزش حفاظتی (Prv = In+Vu؛ حداکثر :)3
In

کامل و بینقص بودن (حداکثر .)1

Vu

بپذیری در صورت استفاده به عنوان ژئومورفوسایت (حداکثر .)2
آ سی 

معرفی محدوده مورد مطالعه
جزیره قشم با مساحت تقریبی  1565کیلومتر مربع ،بزرگترین جزیره در خلیجف ایرد هاگرذگ و سرا ی ب زمره ی ه    
همراه جزیره هنگام در جنوب آن تقریبًاًا در موقعیت جغرافیایی  55درجه و 

 15دقیقه و   2ثانیه ات      56درجه و 31

دقیقه و  31ثانیه طولشرقی و  26درجه و  30دقیقه و  42ثانیه تا  72درجه و  1دقیقه و  45ثانیه عرض شمالی ق رار
دارد (شکل .)2
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شکل  -2نقشه محدوده مورد مطالعه (منبع :نگارندگان).

سهای کم ارتفاع و نیز گنبدددنمک نآ برغ رد ی   
سها و ناودی 
از لحاظ توپوگرافی ژئوپارک قشم شامل یکسری تاقدی 
شترین مساحت را سازند آغاجاری که از توالی مارن و ماسه سنگ تشکیل شده است به خود اختصاص
میباشد و بی 
دادهاست .وضعیت کلی ّآّآب و هوای منطقه نشان م 
یدهد که این ژئوپارک داراي آب و هواي گرم و مرطوب است.
نشناس و مهم ی
برای مطالعه ژئومورفوتوریسم ژئوپارک قشم  14سایت مهم که دارای اشکال ژئومورفولوژی و زمین ن
تنوع بودند برای مطالعه انتخاب شدند که به ترتیب از شرق به غ  مشق کراپوئژ بر ه ب هارم ا رصتخم حیضوت 

زا        

موقعیت و ژئومورفولوژی (جدول  3و  )4و تصاویر (شکل  3و  )4آنها در ذیل آورده شده است:
جدول  -3توصیف موقعیت و ویژگیهای ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایت «شماره ( ،»1منبع :نگارندگان).
ژئومورفوسایت
 .1دره ستارهها.
 .2کورکوراهکوه.
 .3جزایر ناز.
 .4س حا للل ل ینش    
شیبدراز
 .5بام قش .م
سها.
 .6دره تندی 

توصیف موقعیت و ویژگیهای ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایت
این ژئومورفوسایت در قسمت شرقی جزیره قشم و در فاصله  15کیلومتری شهر قشم واقع شده است ،این دره در کنار روستای برکهخلف قرار دارد .شکلگیری این دره بر اثر عملکرد ن نگمها
عوامل فرسایش مانند آب و باد و فشارهای وزنی بر بخشهای گوناگون طبقات زمین است.
این ژئومورفوسایت در قسمت شرقی جزیره قشم 25 ،کیلومتری شهر قشم و در نزدیکی روستای گیاهدان واقع شده است .ساختار عمومي منطقه تپه ماهورها يي است که بيشتر از ج نرام سن   
يباشد و به دليل فرسايش توسط آبهاي جاري ماسهای که بر روی مارن قرارداشته فرسایش یافته و درهها و تنگههایي در الیه مارنی ايجاد شده است.
م
لگیری جزایرناز در اثر فرسایش حاصل عملکرد امواج دریا و جریانهای دریایی است.
این ژئومورفوسایت در فاصله  22کیلومتری و در ساحل جنوبی شهر قشم قرار گرفته است .شک 
ژئومورفوسایت ساحل شنی زیبای روستای شیبدراز در  48کیلومتری شهر قشم واقع شده است .سواحل شني ،با اليهها يي از شن ،ماسه و صدف.
یباشد .فالتی نیمه بلند است
ژئومورفوسایت بام قشم با فاصلهای حدود  85کیلومتر نسبت به شهر قشم ،نزدیکترین منطقه مسکونی به این سایت روستای سلخ در جنوب و طبل در شمال آن م 
نشناسی میباشد) تشکیل شدهاند.
که؛ الیههای رسوبی تشکیل دهنده ژئومورفولوژی آن از تناوب مارن و ماسهسنگ (که بیانگر پیشروی و پسروی دریا در دورههای مختلف زمی 
یباشد .این دره پس از بیرون آمدن از زی ییر
کترین منطقه مسکونی به سایت روستای ملکی در قسمت شمالی آن م 
فاصله ژئومورفوسایت دره تندیسها تا شهر قشم حدود  85کیلومتر است .نزدی 
گها شکل گرفته است.
ش سن 
سهای فروانی بر اثر فرسای 
آب ،متحمل فرسایش ساحلی و تخریب گسترده و چشمگیر شده است و تندی 
یباشد .دره شور یک گستره بزرگ لماش
ژئومورفوسایت دره شور در قسمت غربی جزیره در فاصله  11کیلومتری روستای سلخ قرار دارد .فاصله این سایت تا شهر قشم در حدود  90کیلومتر م 

 .7دره شور.

دشت و کوهپایه است که چشم اندازهای دیدنی فراوانی دارد .در این منطقه ،دشتی حاصل از فرسایش مواد نرم (رسوبات دانه ریز مارن) شکلگرفته است که ریختشناسی ن م و مر الالالیم ممی دارد.
یشود که دربرخی نقاط آن تپه ماهورهای تیپ بدلند نیز قابل مشاهده است.
در این دشت ،زمینی به نسبت هموار و یکدست دیده م 
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تها «شماره ( ،»1منبع :نگارندگان).
شکل  -3تصاویر ژئومورفوسای 
جدول  -4توصیف موقعیت و ویژگیهای ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایت «شماره ( ،»2منبع :نگارندگان).
ژئومورفوسایت
 .8ژئولینک.
 .9تنگه چاهکوه.
 . 10گنب ددد د و غ را    
نمکی نمکدان.
 . 11دوالب

یهای ژئومورفولوژیکی ژئومورفوسایت
توصیف موقعیت و ویژگ 
ژئومورفوسایت ژئولینک در جنوبغربی جزیره ،در فاصله  100کیلومتری شهر قشم و بین ژئومورفوسایتهای دره رارق نادکمن راغ و روش     
دارد .فرسایش و هوازدگی اشکال ژئومورفولوژی را در این سایت به وجود آورده است.
یباشد .اين تنگه هرد ود زا 
ژئومورفوسایت تنگه چاهکوه در قسمت غربی جزیره واقع شده است .فاصله این سایت از شهر قشم  100کیلومتر م 
بهای جاری به شکل امروزی در آمده است.
ل شده است که یکی از آنها یک گسل است که به وسیله فرسایش توسط آ 
عمود بر مه تشکي 
نمکدان در جنوبغربی جزیره و در فاصله حدود  120کیلومتری شهر قشم واقع شده است .این دیاپیر ،به صورت ت دو هه کم ناوتسا شیب ا ههه ههههای
گهای مارنی و آهکی اطراف از عمق حدود  10کیلومتری باال آمدهاست .به واسطه کشخ طیارش   
شکل به قطر چندین کیلومتر ،با کنارزدن سن 
تهای نمکی را فرا مه است.
اقلیمی منطقه شرایط الزم برای بقای نمک در سطح و ایجاد کارس 
بهاای
این ژئومورفوسایت در فاصله  100کیلومتری شهر قشم ،در غرب جزیره در جنوب روستای دوالب واقع شده است .فرساایش توس آ ط ب ب
جاری به شکل امروزی در آمدهاست.
ژئومورفوسایت پهنه گلی در شمال روستای کنار سیاه از توابع بخش شهاب جزیره قشم و در فاصله  120کیلومتری در سواحل امش لللی جزی ییره

 . 12پهنه گلی.

جی لکش
کهاای موج ج
يسازند .ریپل م را ک ک
قرار دارد .با پا يي ن رفتن آب و قرار گرفتن در وضع جزر ،پهنههاي وسيعي از سواحل گلي را نمايان م 
یدهد.
ژئومورفولوژی ساحلی این ژئومورفوسایت تشکیل م 

 . 13دیوارهگوری.
 . 14بصیرا.

این ژئومورفوسایت تقریبًاًا در فاصله  13 0کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای گوری است .شکلگیری این ستونها و دیواره بر اثر عملک در
شهای گوناگون طبقات زمین است.
ناهمگن عوامل فرسایش مانند آب و باد و فشارهای وزنی بر بخ 
این ژئومورفوسایت در فاصله  130کیلومتری شهر قشم ،در غرب جزیره قرار گرفته است و با ژئومورفوسایت دیواره گوری در طول یک مس سسیر
سها شکل گرفتهاست.
سها يي همانند دره تندی 
قرار دارند .در اين ژئومورفوسایت به دلیل فرسایش ،تندي 
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تها «شماره ( ،»2منبع :نگارندگان).
شکل  -4تصاویر ژئومورفوسای 

یافتهها
تهاي مورد مطالعه بر اساس روش پریرا :بر اساس نتایجی که در جدول ( )5و شکل
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسای 
( )5آمده است ،به ترتیب سه ژئومورفوسایت نمکدان با امتیاز  ، 14 / 37به اختالف ن اب هوکهاچ هگنت یزیچا یتما از      
 14 / 36و کریون با امتیاز  10 / 63در باالترین رتبه و به ترتیب سه ژئومورفوسایت بصیرا با امتیاز  ،8/ 56کورکوراه ک هو
با امتیاز  8/ 07و ژئولینک با امتیاز  7/ 95در پایینترین رتبهبندی بر اس نیب زا یرگشدرگ یارب اریرپ شور سا     

14

ژئومورفوسایت قرار گرفتهاند.
اگر بخواهیم ژئومورفوسایتها را از لحاظ ارزشهای مورد سنجش گرفته شده ،بررسی کنیم؛ بر این اساس از لح ظا
ارزش ژئومورفولوژی؛ ژئومورفوسایت غار نمکدان با امتیاز  9/ 42و تنگه چاهکوه  9/2بیشترین امتیاز و ساحل ینش
با امتیاز  4/4کمترین ارزش ژئومورفولوژی را به خود اختصاص داده است .از لحاظ ارزش مدیریتی تنگهچ اب هوکها   
امتیاز  ،5/61ساحل شنی  5/ 14و بام قشم  5/ 09بیشترین ارزشها و به ترتیب
کمترین ارزش مدیریتی را به خود اختصاص دادهاند.

 یروگ هراوید ،روش هرد و نویرک       
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تهای ژئوپارک قشم براساس روش پریرا (منبع :نگارندگان).
صهای ارزشگذاری ژئومورفوسای 
جدول  -5نتایج نهایی بدست آمده شاخ 
ارزش ژئومورفولوژی

شماره

تها
ژئومورفوسای 

1

غار نمکدان

4/ 92

2

تنگه چاهکوه

4/57

4/ 45

3

کریون (دوالب)

4

دره تندیسها

ارزش علمی

ارزش مدیریتی

ارزش افزوده

1/ 25

4/ 95

14 / 37

1/ 25

5/61

14 / 36

3/ 92

3/ 25

7/ 17

1/ 46

2

3/ 46

10 / 63

3/57

1/ 83

5/ 58

3/ 92

0/57

4/ 67

10 / 25

5

جزیره ناز

2/ 08

3/ 35

5/ 43

3/ 94

0/5

4/ 44

9/ 87

6

بام قشم

3/ 17

1/ 48

4/ 65

4/ 09

1

5/ 09

9/47

7

دره ستارهها

3/ 42

1/ 88

5/3

3/ 91

0/5

4/ 41

9/ 71

8

ساحل شنی

4/4

4/ 64

0/5

5/ 14

9/ 54

9

پهنه گلی

3/ 08

1/ 25

4/ 37

9/ 45

1/ 25

3/ 15

1/ 25

3/ 24

8/ 59

3/ 91

8/ 56

2

4/5

نتیجه

2/4
2

9/ 42

ارزش استفاده

9/2

5/ 08

3/7

ارزش حفاظتی

نتیجه

نتیجه کل

3/ 91

3/ 12

01

دره شور

3/ 67

2/ 08

5/57

11

دیواره گوری

3/ 17

2/81

5/ 35

1/ 99

2/ 15

4/ 65

2/ 66

1/ 25

1/ 83

5/ 17

2/ 15

0/57

1/ 87

4/ 37

2/ 33

1/ 25

12

بصیرا

13

کورکوراه کوه

14

ژئولینک

2/5
3/ 34
2/5

1/9

8/9

8/ 07

2/9

7/ 95

3/ 58

بر اساس شکل ()5؛ نمودار مقایسه ارزش ژئومورفوسایتها نشان میدهد؛ نمکدان و چاهکوه با اختالف چشمگیری
یروند.
تهای مذکور به شمار م 
بهترین مقاصد گردشگری در میان ژئومورفوسای 
روش پریرا
16
12
10
8
6
4
2

امتیاز ژئومورفوسایتها

14

0

تها
ژئومورفوسای 
تهای ژئوپارک قشم براساس روش پریرا (منبع :نگارندگان).
شگذاری ژئومورفوسای 
صهای ارز 
شکل  -5نمودار نتایج نهایی بدست آمده شاخ 

ت ریسم عاونا ،اه ه یا
تها (شکل  )6که در آن؛ محدوده و موقعی یاسوفروموئژ ت تت تت
نقشه ارزشگذاری ژئومورفوسای 

  

ت نیرتهب ظاحل زا اه    
دسترسی ،نزدیکترین شهر و آبادیها به ژئومورفوسایتها و همچن یاسوفروموئژ شزرا نی تت تت
گتر ارزش ژئومورفوسایت جه یرگشدرگ ت   
مقصد زمین گردشگری به صورت دایرههای نارنجی (هرچه دایره بزر 
باالتر است) مشخص شده است.

تهای1 26 ...
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تها ژئوپارک قشم براساس روش پریرا (منبع :نگارندگان).
شگذاری ژئومورفوسای 
شکل  -6نقشه ارز 

بحث و نتیجه گیری
ی داده اس نیا .ت   
ژئوپارک قشم ،ژئومورفوسایتهای بینظیری را به دلیل تنوع اشکال ژئومورفولوژی در خ اج دو یی یی
تنوع از مهمترین عواملی است که جزیره قش و نیلوا ار م

 کراپوئژ اهنت ا یمرواخ و ناری ا یفرعم هن .تسا هدرک          

ت عسوت و اه ه یرگشدرگ     
همانطور که بیان شد ژئومورفوتوریس یاسوفروموئژ زا تظافح و تخانش یپ رد م تتتتت تتتتت
ژئومورفولوژی در جهت توسعه اقتص  هعماج یعامتجا و یدا ببب ب بببببومی اس فروموئژ یبایزرا نآ یپ رد .ت و مسیروت     
یتوان نایاش کمک د ی رد 
ژئوپارک قشم با استفاده از بهتربن روشهای ارزیابی از جمله روش پریرا می ی

عفر تهج

    

کمبودها و نقاط ضعف و تقویت بیشتر و بهتر نقاط قوت ژئومورفوسایتها در جهت توسعه جامعه محلی باشد .در
همین راستا بر اساس نتایج بدست آمده از روش پریرا به ترتیب سه ژئومورفوسایت نمکدان ،تنگه چاهکوه و دوالب
(کریون) باالترین رتبه صاصتخا دوخ هب ار اه     

دادهانددد .نکته تسا نیا رکذ لباق 

بتر رد هک هههههه هههههههههبن هدراهچ ید   

ژئومورفوسایت از لحاظ ارزش ژئومورفولوژی و ارزش مدیریتی؛ ژئومورفوسایت نمکدان ،تنگهچاهکوه و دوالب نیز
باالترین ارزش ژئومورفولوژی (بهترتیب  9/2 ،9/ 42و  )7/ 17و تنگه چاهکوه با امتیاز  5/61باالترین ارزش م ،یتیرید
نمک چ هبتر ناده  نیب رد بالود و مرا رتبه هههههه هه فعض جیاتن نیا ،دراد رارق )مهدزای( رخآ یاه

یتیریدم

رد ار

         

     

ژئومورفوسایت دوالب که دارای ارزش ژئومورفولوژی باال است ،نشان میدهد ،که راههای دسترسی ،ام افر نکا هی
آن باید تقویت شود .در رابطه با سایر ژئومورفوسایتها نیز میتوان با توجه به نتایج بدست آمده به رفع نقاط ضعف
پرداخت.
منابع

اروجي ،حسن ( ،)1931مکانیابي ژئومورفوسایتهای بهينه گردشگری ب رف ا ااینددد تحل کبش لي هه هههای ( )ANPو ارزی ییابي آن ط زا اه ررری ییق
مدلهای ژئومورفوتوریسیتي (مطالعه موردی :شهرستان طبس) ،پایاننامه کارشناسيارشد ،رشته جغرافيا و برنامهههری ییزی توریسم ،،به
راهنمايی دکتر محمد سلماني ،دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافيا.
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نشناسی و اکتشافات معدنی.
یرضا ( ،)3931اطلس میراث زمینشناختی ایران ،سازمان زمی 
یکاظمی ،عل 
ام ر 
پورخسروانی ،محسن؛ مغانیرحیمی ،بهنام ( ،)4931تحلیلی بر جاذبههای ژئومورفوتوریسم در توسعه گردشگری منطقهای (مطالعه موردی
شهای شهری و منطقهای ،سال هفتم ،شماره بیست و هفت .م
کویر سیرجان) ،مجله مطالعات و پژوه 
تهای زمین گردشگری ژئومورفوسایتها در استان مازن ایاپ ،نارد نن ننننامه سانشراک  یی یییار تشر ،دش ه   
حسینی ،محسن ( ،)3931ارزیابی قابلی 
جغرافیای طبیعی -ژئومورفولوژی در برنامهریزی محیطی ،به راهنمایی دکتر رضا اسماعیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور.
زحمتکش مارمی ،حوریه؛ حسینزاده ،محمد مهدی ،روانان ،نجمالدین ( ،)5931ژئومورفوتوریسم و ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتهای
ژئوپارک قشم با بهرهگیری از روش پرالونگ ،چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ،ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین،
دانشگاه تهران.
ساالری ،ممند ( ،)5931بررسی و تحلیل وضعیت غار سهوالن از منظر ژئومورفوتوریسم با نگرش مدیریتی و مخ رطا ه هشناس نیمراهچ ،ی   
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ،ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ،دانشگاه تهران.
صفاری ،امیر؛ رحیمی هرآبادی ،سعید؛ هدائی آرانی ،مجتبی؛ احمدی ،مهدی ( ،)3931ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت یرگشدرگ یاه   
لنامه علمی پژوهشی آمایشی جغرافیایی
در پایداری و مدیریت مناطق کارستیک (مطالعه موردی :غار چال نخجیر ،استان مرکزی) ،فص 
فضا ،شماره چهارد .مه
ینژاد عبدالملکی ،مازیار ( ،)2931طرح مدیریت ژئوپارک قشم ،ژئوپارک جهانی قشم ،نشر ماه و ما ،تهران.
قاسم 
متانی ،مهرداد؛ داداشی سلو کالیی ،الهام ( ،)5931ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینههای بهبود و
توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران ،فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) سال هفتم ،شماره دوم.
میرکتولی ،جعفر؛ زنگیآبادی ،زینب؛ افالکی ،زینب؛ موسیزاده ،حسین ( ،)5931ارزیابی میراث زمینشناختی در ژئوپارک چش داب هم اب   
سورت با روشهای پریرا و رینالد (روستای اروست-شهرستان ساری) ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال شش و تسیب هرامش ،م
یک .م
یمانی ،مجتبی؛ نگهبان ،س سسعید؛ رحیم ممی هرآباددی ،س سسعید؛ عل للی زاده ،محم  د (( ،)1931ژئومورفوتوریس ممم و مقایسههه روشهاای ارزی ییابی
تها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی :استان هرمزگان) ،برنامهریزی و توسعه گردشگری ،شماره اول.
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