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چكيده
ژئوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگري است كه اهم اهداف آن ،پایداري ،افزایش سودمندي،
كاهش اثرات مخرب حين استفاده از منابع زمينشناسي و ژئومورفولوژیک و ایجاد كمترین تغييرات
در محيط طبيعي است .هدف از این پژوهش ارزیابي اثرات زیستمحيطي توسعه ژئوتوریسم در
جزیره هرمز است .براي نيل به این هدف ،طي مطالعات كتابخانهاي و بازدیدهاي ميداني ،ویژگيهاي
محيط طبيعي و انساني جزیره هرمز به عنوان دادههاي پژوهش ،در قالب فرمهاي شناسنامه مكان
گردآوري شده و ارزیابي اثرات توسعه ژئوتوریسم بر پایداري محيط به روش  RIAMاصالح شده
انجام گرفت .بر اساس نتایج ،توسعه ژئوتوریسم آثار مثبت زیادي بر عدم مهاجرت جمعيت از جزیره،
توسعه مشاغل ،حفظ آثار تاریخي ،آسایش مردم ،توسعه زیرساختها ،اقتصاد جوامع محلي و نيز
تبادالت فرهنگي در جزیره داشته و باعث شده است كه كيفيت اثرات بر محيط انساني جزیره در
طبقه متوسط تا خوب قرار گيرد .اگرچه محيطهاي فيزیكي و بيولوژیكي جزیره هرمز ماهيتاَ شكنندهاند،
ژئوتوریسم نهتنها خسارتي بر این اجزاء وارد نكرده (یا خسارات ناچيز بوده) ،آثار مثبتي نيز بر آنها
داشته است .ژئوتوریسم جز اینكه تأثيرات مثبتي بر چشمانداز و كاربري اراضي جزیره داشته،
كمترین تغييرات را بر محيط فيزیكي باعث شده است .در مجموع با توجه به تغييرات جزئي و عمدتاَ
مثبت محيط ،ميتوان نتيجه گرفت كه توسعه ژئوتوریسم در هرمز با اهداف اكوتوریسم و توسعه
پایدار هماهنگ بوده و پتانسيل باالیي براي ایجاد اثرات سودمند زیست محيطي در جزیره هرمز دارد.
در این راستا با تقویت مدیریت و لحاظ ضوابط و استانداردهاي خاص بهرهبرداري نشأت گرفته از
ماهيت ژئوتوریسم ميتوان از اثرات جزئي مخرب آن كاسته و اثرات مثبتش بر محيطهاي طبيعي و
انساني جزیره را تقویت كرد.
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مقدمه

گردشگری هم اکنون به یکی از صنایع مهم در دنیا تبدیل شده است؛ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورندکه
این صنعت پس از صنایع نفت و خودرو سازی در ردیف سوم صنایع مهم جهان قرار میگیرد (غفاری و ترکی:2009 ،
 .)11۴گردشگری نیز مانند سایر صنایع دارای آثار اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی بر مناطق هدف است .این آثار
میتواند شــامل اثرا ســودمند و مخرب باشــد(اکبریان .)98 :1399 ،گردشــگری مبتنی بر طبیعت نیز بنا به گفته اغل
صــا نظران (پاپلی و همکاران1385 ،؛ ســقائی و مســعودی1393 ،؛ ســقایی و جوانبختقهفرخی1392 ،؛ دادینیا و
همکاران ،)1392 ،آثار مثبت و منفی بسیاری برای مناطق هدف در بر دارد .البته توسعه گردشگری چه بهصور عام و چه
مبتنی بر طبیعت ،مشروط بر اینکه کنترل شده صور گرفته ،جنبههای مخرب آن مهار و وجوه سودمند آن تقویت شود،
میتواند موج ایجاد ا شتغال ،افزایش درآمد و بهبود و ضعیت معی شتی زندگی مردم شود .اهم اهداف اکوتوری سم نیز به
لحاظ مســالوهنه بودنش(بریککِر )201۷ ،1همین اســت که ضــمن اســتفاده از منابع محیطی ،محیط پایدار بماند(اکبریان،
 .)102 :1399اکوتوریســم به عنوان ارزشــمندترین شــاخه طبیعتگردی قصــد دارد با تعامل با جاهبههای طبیعی و هنجار
مردم محلی به شیوه خردمندانهای و با داقل اثرا مخرب بر طبیعت و فرهنگ ،بیشترین فایده را برای آن منطقه داشته
باشــد (باکلی .)2009 ،2ژئوتوریســم ،رویکردی مســئوهنه ،فا تی و علمی درباره پدیدههای منحصــربهفرد علوم زمین یا
ژئومورفوسایتهاست که در پی توسعۀ زمینگردشگری به منظور توسعۀ پایدار اقتصادی و اجتماعی جامعۀ بومی و فا ت
از میراث زمین شناختی ا ست؛ این وزه با ترکی نمودن مواریث فرهنگی ،تاریخی و اکولوژی ،پتان سیلهای باهیی را در
را ستای گرد شگری پایدار عر ضه میکند (ارغوانی و صالحی سیچانی)1392 ،؛ لذا میتوان اینگونه عنوان کرد که این
شاخه از توری سم ،بر ا ساس بهرهبرداری از طبیعت با لحاظ معیارهای زی ستمحیطی بنا شده و با بهرهگیری خردمندانه از
منابع محیطی نقش مهمی در توانمندسازی جوامع محلی دارد (عزیزی و همکاران.)93 :1398 ،
ژئوتوریســم ،شــاخهای از گردشــگری پایدار اســت که کارایی زیادی در کاهش فقر ،فا ت خات و توســعه اقتصــاد
روستانشینان داشته (ا سان 3وهمکاران201۶ ،؛ نگویرا2015 ،۴؛ ریمولد 5و همکاران )200۶ ،و در سالهای اخیر توجههای
زیادی را به خود جل کرده (ســادا و همکاران139۶ ،؛ شــفیعی  ،)139۷با تکیه بر پدیدههای زمینشــناســی ،بهطور
فزایندهای گسترش یافته و میتواند نقطۀ کانونی توسعه و ارتقای صنعت گردشگری را تشکیل دهد (مهدوی و همکاران،
 .)21 :139۶این شــاخه از توریســم با رعایت ضــوابط و اســتانداردهای بینالمللی به معرفی پدیدههای زمینشــناســی و
ژئومورفولوژیک همراه با فظ هویت مکانی آنها به گردشگران پرداخته ،مشاهدهی این گنجینه را ساماندهی و هدفمند
کرده و از تخری آن به وســیلهی انســان جلوگیری میکند (یمانی و همکاران .)1391 ،از این رو ژئوتوریســم ماهیتاَ بر
مجموعهای از ویژگیهای جغرافیایی ،زمین شنا سی ،زی ستمحیطی ،فرهنگی ،میراث با ستانی و ایجاد آ سایش (هگی،6
 )2009با لحاظ ضـــوابط و اســـتانداردهای خا بهرهبرداری (یمانی و همکاران ،)1391 ،در جهت توســـعه (ریمولد ۷و
همکاران )200۶ ،و ارتقاع صنعت گردشگری(مهدوی و همکاران ،)21 :139۶ ،تأکید دارد.
مو ضوع تو سعه و محیط زی ست م سأله وا دی ا ست و وجه ا شترات تمامی مو ضوعا زی ست محیطی به شمار میرود
(هوالفقاری .)1392 ،هر نوع توسعهای باید با رعایت مال ظا پایداری همراه باشد ،از اینرو ارزیابی اثرا زیستمحیطی8
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نیز هزم می شود؛ این ارزیابی باعث می شود که ت صمیمگیران درت و شناخت بی شتری از یک پروژه م شخص به د ست
آورند (ا صلیپور و همکاران .)1393،برای اینکه یک پروژه پایدار بماند ،هزم ا ست که نیازها و فعالیتهای ان سان کمتر از
د مجاز تعیین شــده توســط محیط باشــد (فریکووســکی 1و همکاران 201۶ ،به نقل از نِل و کوپر .)2009 ،2در مورد
ژئوتوری سم نیز هرچند تو سعه مهمترین ماللفه تعاریف آن ا ست (آقاییپور و رام شت ،)1399 ،رعایت قواعد زی ستمحیطی
الزامی است .توریسم و محیطزیست به طور متقابل به یکدیگر وابستهاند و از آنجا که طرحها و پروژههای گردشگری در
مرا ل آماده سازی ،اجرا و بهرهبرداری دربرگیرنده فعالیتهایی است که محیط زیست را تحت تاثیر قرار میدهد؛ توسعه
و مدیریت توریسم باید به گونهای با محیط سازگار شود که به افت کیفیت آن نیانجامد (رنجبران و ا مدی.)13۷9 ،
از آنجاییکه برخی مناطق ژئوتوریســتی ،نظیر مناطق کارســتی ،شــکننده و تخری شــوندهاند (هووس ،)200۷ ،3تدوین
قوانینی جهت فا ت از سایتهای زمین شنا سی (کارکاویال ۴و همکاران )2009 ،و ارزیابی پایداری محیط ،جهت تو سعه
ژئوتوریسم ،هزم و ضروری است (فیولت 5و سورپ2011 ،۶؛ هوس200۷ ،۷؛ کارکاویال 8و همکاران2009 ،؛ سوهرسکا 9و
ژزیسـال10؛  .)2010پایداری گردشـگری بسـتگی به پیوند میان طبیعت ،گردشـگری و محیط فرهنگی داشـته ،اسـتراتژی
گرد شگری باید به صورتی تو سعه یابد که تعامل بین محیط زی ست و ان سان فظ شود (بولنت 11و همکاران .)2011،از
اینرو برای درت قابلیتهای ژئوتوری سم و ژئوپارتها ،هزم ا ست ابتدا به شناخت منابع فیزیکی و ان سانی آن با نگرش
پایداری محیط پرداخته شــود نگویرا .)35 :2020 ،12یکی از مجموعه روشهای مورد اســتفاده در ارزیابی اثرا توســعه بر
محیط ،روشهای مبتنی بر ماتریس اســت (لئوپولد و همکاران19۷1 ،؛ گالســون 13و همکاران )2005 ،و محققین زیادی
ماتریس  RIAM1۴را روش مناســـبی برای ارزیابی اثرا زیســـتمحیطی دانســـتهاند (بابا2005 ،15؛ پاداش201۷ ،16؛
ایجاس 17و همکاران.)2010 ،
در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه صور گرفته ا ست که اغل  ،گرد شگری پایدار ،ژئوتوری سم و تو سعه ژئوپارتها را
مناس توسه پایدار و فقرزدایی مناطق هدف دانسته و بیان داشتهاند که برنامهریزی مبتنی بر راهبردهای فا تی و پایش
بلندمد محیط زیست ،میتواند توسعۀ توریسم را همگام با فظ موقعیت محیط زیستی و کاهش تهدیدها و بهبود شرایط
نامطلوب تضمین کند (عابدینی و دانهکار23۴۷ :1388 ،؛ ممقانینس 1391،؛ فخاری139۴ ،؛ مهدیس و همکاران139۶ ،؛
کا می و همکاران .)139۷ ،ترویج فرهنگ محیط زیســت و تســهیل در اعمال تمهیدا مربوط به آن ،درآمدزایی ،ایجاد
فرصــتهای شــغلی و ارتقای ارزشهای فرهنگی جامعه میزبان ،از جمله رهآوردهای مثبت بومگردی اســت ( ســام و
شــابهرامی .)1399:۶۷1 ،اگرچه تنوعیخشــی ارائه گونههای مختلف بومگردی از اولویتهای راهبردی توســعه اقتصــادی
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مبتنی بر اکوتوریسم است (ا مدی نو دانی و مختاری کرچگانی )1398،و ضور گردشگران در مناطق هدف ،باعث ارتقاء
زندگی جامعۀ محلی میشود (عنابستانی و همکاران)139۷ ،؛ هزم است در خصو مشکال بومگردی نظیر پسماندهای
زباله ،مردم را آگاه ساخته و به تنظیم برنامههای مدیریت دفع زباله پرداخت (دلیری و نو هگر.)1399 ،
ایران به علت خصوصیا طبیعی ،انسانی و تنوع جغرافیایی ،قابلیتهای باهیی در زمینه ژئوتوریسم دارد (آقایی و رامشت،
 .)1399گرد شگری برای ایرانی که واب ستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد ،میتواند راهی برای رهایی از واب ستگی به
درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تکمحصولی باشد (تقدیسی و همکاران .)1393 ،مناطق مختلف ایران دارای جاهبههای
طبیعی منح صر به فردی ا ست که پتان سیل هزم را برای تو سعهی اکوتوری سم به همراه دارند ( شفیعی  .)139۷گنبدهای
نمکی ازجمله مکان های ژئومورفولوژیک مورد عالقه بومگردان در ایران اســت(اکبریان .)۷2 :1399 ،در گنبدهای نمکی
به لحاظ ساختار پیدایش ،اشکال ژئومورفولوژیک متعددی در کنار یکدیگر جمع آمدهاند .این لندفرمها به م ـرور زم ـان ب ـا
تغیی ـرا طبیع ـی از خ ـود اَشکال جال توجه ژئومورفولوژیک برجای میگذارند (شایان و همکاران  .)1391جزیره هرمز
به عنوان یک گنبد بزرگ نمکی دارای اشـــکال جال ژئومورفولوژیک بوده که هر ســـاله مورد بازدید توریســـتها قرار
میگیرد(اکبریان .)1399:۶2 ،تحقیق اضر با هدف ارزیابی اثرا زیستمحیطی توسعه ژئوتوریسم در جزیره هرمز انجام
شده است .همراه با این هدف ،وضعیت پایداری زیستمحیطی جزیره در اثر توسعه ژئوتوریسم نیز مورد تحلیل قرار گرفته
است.
منطقه مورد مطالعه

جزیره هرمز در دهانه تنگه هرمز در مدخل ورودی خلیج فارس از در یای عمان بین  5۶درجه و  25دقیقه تا  5۶درجه و
 30دقیقه طول شرقی و  2۷درجه و  2دقیقه تا  2۷درجه و  ۶دقیقه عرض شمالی واقع شده و بخشی از شهرستان قشم
در ا ستان هرمزگان ا ست ( شکل  .)1هرمز از شمال شرق به بندرعباس و از جنوبغرب به جزایر ق شم و هرت محدود
است .فاصله این جزیره تا بندرعباس  18کیلومتر و در نزدیکترین مسیر تا سا ل اصلی کشور  5/5کیلومتر است .مسا ت
هرمز در دود  ۴5کیلومتر مربع ا ست .جزیره هرمز در اثر فرایندهای ساختمانی بهوجود آمده ا ست .بخش عمده جزیره،
گنبد نمکی ا ست که از سازند هرمز ت شکیل شده و ق سمت اعظم آن ناهموار ا ست .نیمهجنوبی جزیره تماماَ ناهموار و تپه
ماهوری ا ست؛ نیمه شمالی آن در ق سمت مرکزی ناهموار بوده و به سمت شمال از ارتفاعش کا سته می شود .سوا ل
هموار عمدتا مختص نیمه شمالی جزیره ا ست .از آنجا که گنبد نمکی از ه سته نمک و پو ش شی از سنگهای مختلف با
مقاومتهای متفاو در مقابل فرسـایش ،تخری و انحالل تشـکیلشـده اسـت ،تنوع باهیی را از فرمها و اشـکال جال
ژئومورفولوژیک در آن میتوان دید .ویژگیهای فر سای شی گنبد نمکی هرمز اگرچه منجر به تنوع ا شکال ژئومورفولوژیک
شده ،آنرا در مقابل تخری و ا ضمحالل نیز ساس کرده ا ست (اکبریان .)1399:۶5 ،پو شش گیاهی جزیره چندان غنی
نیست .آب اصل از بارندگی با انحالل امالح گنبد ،شور شده و توسعه پوشش گیاهی را مشکل کرده است؛ با این وجود،
پو شش اندکی از گیاهان شورپ سند و خا گنبدهای نمکی در جایجای جزیره به چ شم میخورد .ا شکال کار ستی و
غارهای نمکی ،اشــکال صــخرهای ،پرتگاههای نمکی و کارنها ،آبراهههایی با نهشــتههای نمکی گلکلمی ،آبراهههای
ملون ،سوا ل ماسهای(پالژها) ،سوا ل صخرهای و همچنین تاهبهای مانگرو جزء فرمهای مهم جزیرهاند.
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شكل  :1موقعيت جزیره هرمز در استان هرمزگان

بهطورکلی مکانهای ژئوتوریســـمی جزیره هرمز عمدتا دورتادور آن و به فاصـــله کمی از ســـا ل قرارگرفتهاند و با طی
مسیری لقوی ،عمده آنها را میتوان بازدید کرد .تعدادی از مکانهای ژئوتوریسمی جزیره هیال هکر شدهاند.
الهه نمک :بخ شی از گنبد نمکی ا ست که در آن بلورهای نمک در ابعاد بزرگ و به دلیل ناخال صی ،در رنگهای متنوعی
دیده می شوند .انحالل بر روی نمک انواع اشکال سطحی کارستی نظیر کارنهای شیاری و پلهای را ایجاد کردهاست .در
جوار آن فرههای کارســتی در ابعاد کوچک تا متوســط دیده می شــود .اشــکال گلکلمی در نمکهای تبلور یافته آبراهه
خروجی از بســـتر گنبد و تاقهایی که در اثر انحالل نمک و باقیماندن ســـنگپوشها در جوار گنبد نمکی بهوجود آمده
است از دیگر جاهبههای الهه نمک هستند(شکل  2الف).
غارنمکی :چند غار نمکی در جزیره هرمز دیده می شود .غار نمکی معدن یکی از قابل د سترسترینآنها ا ست .غارنمکی
معدن با قطر دهانه تقریبیا  2/5متری ا ست که به فا صله ده متر از دهانه قطر آن کمتر می شود ،به نحوی که بعد از طی
فا صلهای در داخل غار باید به صور خمیده راه رفت .در دیواره غار ،هیههای نمک با رنگبندی مختلف دیده می شود.
استاهگتیتها نادر است ولی نمکهای گلکلمی در ورودی غار قابل مشاهده است( .شکل  2ب).
دره رنگینکمان :وجود امالح معدنی در خات جزیره ســـب ایجاد رنگ های زیبا و دلفریبی همچون زرد ،قرمز ،نارنجی،
قهوهای ،ســفید شــده اســت .دره رنگین کمان در جنوب غربی جزیره هرمز قرار دارد .رنگهای مختلف دره عمدتا پس از
بارندگی و سرازیر شدن آب امالح دار از بخش مرتفع جزیره پدیدار می شود .نمک و سایر امال ی که توسط آب به داخل
دره مل میشوند در اثر تبخیر آب رنگهای چشمنوازی را بر بستر و دیواره دره پدید میآورند(شکل  2ج).
دره مج سمهها :درهای باز که در نیمه انتهایی م سیر باریک و کمعرض می شود به نحوی که دو نفر به سختی از کنار هم
عبور میکنند .دره اصل فرسایش در پوش سنگهای رسوبی از جنس ماسه سنگ ،کنگلومرا و سنگ آهکی کوکینا است
که در این بخش گنبد نمکی ضخامت بیشتری دارند به نحوی که هسته نمکی در سطح پدیدار نشده است .این هیههای
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با زاویه بیش از  ۶0درجه نسبت به افق در مسیر دره به تناوب قابل مشاهدهاند .انتهای دره ،محوطه بازی است که با یک
پرتگاه سا لی مشرف به دریا قرار گرفته است (شکل  2د) .سا ل نقرهای :خات سا ل سرخ مملو از اکسید آهن است که
آن را به رنگ سرخ و صورتی درآورده است .به هنگام تالقی موج دریا با این خات سرخرنگ ،بخشی از خات در آب دریا
ل شده و رنگی صورتی و قرمز به آن می بخشد .در محدوده جزر و مدی تجمع کانیهای میکا باعث بوجود آمدن رنگ
نقرهای در جوار خات سرخ شده است( .شکل  2ه).
صخره هتپ شتها :صخرهای از جنس سنگهای ر سوبی ا ست که در اثر فر سایش به شکل هتپ شت درآمده ا ست.
صــخره مشــرف به ســا ل دریاباری اســت .در پای دریابار ،یک پالتفرمهای ســا لی (ســکوهای سـا لی) وجود دارد که
بههنگام جزر قابل مشــاهده اســت .به فاصــله نزدیکی از این محل در گذشــته هتپشــتهای س ـبز دریایی تخمگذاری
میکردهاند ( شکل  2و) .قلعهی پرتغالیها :قلعهی پرتغالیها قدمتی بیش از  500سال داشته و در نزدیکی سا ل دریا قرار
گرفته ا ست .این قلعه به شکل چند لعی نامنظم ا ست .بخش های ب سیاری از قلعه تخری شده ا ست .هرچند اثری
انسانساخت است ،دیوارههای ضخیم و توپهای زنگ زده ،آثار گذشت زمان و تخری در اثر عوامل آبوهوایی را نشان
میدهند( .شکلهای  2ز).
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ز

ز
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1

شكل  :2نمایي از مكانهاي ژئوتوریسمي جزیرههرمز .الف) الهه نمک ،ب) غار نمكي معدن ،ج) دره رنگينكمان ،د) دره
مجسمهها ،ه) ساحل نقرهاي ،و) ساحل صخره الکپشتها ،ز) سه نماي مختلف از قلعه پرتغاليها

مواد و روشها

داده های پژوهش شـــامل ویژگی های ژئومورفولوژیک جزیره هرمز ،رخدادهای فرهنگی ،وضـــعیت فا ت ،تخری ،
دســترســی ،کاربری ،ارتباطا  ،زیرســاختها و  ...هســتند که به کمک مطالعا کتابخانهای ،مشــاوره با متخصــصــین و
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 1تصاویر از نویسندگان است.
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راهنمایان تور طی بازدیدهای مکرر میدانی در قال فرمهای شنا سنامه مکان ژئومورفولوژیک گردآوری شد .نق شههای
توپوگرافی ،زمینشناسی ،دستگاه موقعیتیاب ماهوارهای و مدل  RIAMاصالحشده ،ابزار تحقیق بودند.
برای ارزیابی اثرا زی ستمحیطی تو سعه ژئوتوری سم ،از روش  RIAMا صالح شده 1ا ستفاده شد .محیطزی ست در مدل
 RIAMاصــالح شــده به چهار محیط فیزیکیشــیمیایی ،بیولوژیکیاکولوژیکی ،اجتماعیفرهنگی و اقتصــادیعملکردی
تقســـیم میشـــود .مجموع محیط های فیزیکیشـــیمیایی و بیولوژیکیاکولوژیکی ،محیط طبیعی و مجموع محیط های
اجتماعیفرهنگی و اقتصـــادیعملکردی ،محیط انســـانی را تشـــکیل میدهند .ابتدا به کمک مطالعا کتابخانهای و با
بازدیدهای مکرر میدانی ،جاهبههای ژئوتوری سمی جزیره هرمز شنا سایی شده ،کار شنا سایی مکان ژئومورفیک (نمونه
جدول  ۴در بخش نتایج) برای آنها تکمیل شـــد؛ ســـپس کار های مذکور به همراه پیشنویســـی از اجزاء و عناصـــر
محیطهای چهارگانه زی ستمحیطی (پاد ساکیا و ماد سن )1998 ،2به شیوههای ضوری ،ایمیل و گروههای شبکههای
مجازی ،در اختیار  ۴0نفر از متخ ص صین شامل ا ساتید دان شگاه ،کار شنا سان محیط زی ست ،منابع طبیعی و فعاهن وزه
گرد شگری ا ستان هرمزگان قرار گرفته و اجزاء عوامل محیطهای چهارگانه بر ا ساس برآیند نظرا متخ ص صین ،جرح و
تعدیل شد (جدول .)1
جدول  :1اجزاء و عناصر محيطهاي چهارگانه مورد استفاده در ارزیابي زیستمحيطي (پادساكيا و مادسن)199۸ ،3

فيزیكي شيميایي ( )PCبيولوژیكي اكولوژیكي()BE
کیفیت هوا
کیفیت آب سطحی
کیفیت آب زیرزمینی
آلودگی صوتی
شکل زمین
کیفیت خات(فرسایش)
آلودگی بصری(زباله و)..
دفع پساب ،فاضالب و زباله..

اکوسیستم خشکی
اکوسیستم آبی
گونههای نادر گیاهی
گونههای نادر جانوری
زیستگاه جانوران
مهاجر و جمعیت جانوران
تراکم گیاهان
مناطق تحت فا ت
پهنههای ساس محیط زیستی
تنوع گونهای

فرهنگي ()SC

اجتماعي
جمعیت
مهاجر
کشاورزی و دامداری
تسهیال و خدما رفاهی اجتماعی
ارتباطا و مل و نقل
تسهیال بهداشتی
تبادل فرهنگی
تضاد فرهنگی
پذیرش اجتماعی
فظ و شناخت آثار باستانی تاریخی
بازرگانی و خدما
سواد و آموزش
تفریح و اوقا فراغت

اقتصادي عملكردي ()EO
اشتغال
درآمد
تنوع فعالیت اقتصادی
ارتقای سطح زندگی
توسعهی زیرساختها
ارزش زمین

معیارهای ارزیابی در این روش به دو د سته تق سیم می شوند )A( .معیارهایی که نا شی از اهمیت شرایط ه ستند و
مستقال میتوانند نمره به دست آمده را تغییر دهند؛ ( )Bمعیارهایی که ناشی از مقدار و شد شرایط هستند اما به طور
مستقل قادر به تغییر نمرا به دست آمده نخواهند بود .مقادیر نسبت داده شده به هر کدام از این گروه معیارها و نمره
ارزیابی نهایی ) (ESبا استفاده از سری رابطههای  1تا  3محاسبه شد.
𝐴𝑇 = 𝐴1 ∗ 𝐴2
معادله )1
𝐵𝑇 = 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + 𝐵4
معادله )2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Rapid Impact Assessment Matrix

1. Modified

Pastakia & Madsen
Pastakia & Madsen

2.
3.
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𝑇𝐵 ∗ 𝑇𝐴 = 𝑆𝐸

معادله )3
 A1و  A2امتیاز معیارهای گروه  Aو  ،B3 ،B2 ،B1و  ، B4امتیاز معیارهای گروه  Bهستند.
جدول  2معیارهای ارزیابی اجزا یا عنا صر محیطی و جدول  3دامنه آثار زی ستمحیطی اجرای پروژه بر اجزاء محیط را بر
ا ساس رتبه زی ستمحیطی بهد ست آمده در مدل  RIAMا صالح شده ن شان میدهد .به ا ستثناء جدول  1که در اختیار
 ۴0نفر از کارشناسان قرار گرفته و با نظر آنها تعدیل شد ،در تکمیل جداول دیگر هر چند از نظر متخصصان و مشاوره با
داقل پنج نفر از آنها استفاده شد ،امتیازدهی معیارها بر اساس مدل  RIAMاصالح شده ،توسط نویسندگان ،با مراجعه
به سوابق مطالعاتی و کار شناسایی مکانهای ژئومورفولوژیک انجام شد.
جدول  :2معيارهاي مورد استفاده در ارزیابي اجزاء محيطي در روش  RIAMاصالحشده(پادساكيا و مادسن)199۸ ،1

معيار

اهمیت اثر A1

دامنهی اثر (بزرگی تغییر)
A2

مد اثر (تداوم اثر) B1

برگشتپذیری اثر B2

تجمعی بودن اثر B3

ساسیت محیط زیست
پروژه B4

نمره
+۴
+3
+2
+1
0
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
۴
3
2
1
۴
3
2
1
۴
3
2
1
۴
3
2
1

توضيح
دارای اهمیت ملی و یا بینالمللی
دارای اهمیت منطقهای یا ملی
دارای اهمیت برای مناطقی که در مجاور خارج از شرایط محلی قرار دارند
فقط با اهمیت برای شرایط محلی
بدون اهمیت
با اثر و تغییرا مفید زیاد (منافع بسیار مثبت)
با ایجاد بهبود مشخص (بهبود قابل توجه در وضع موجود)
با ایجاد بهبود در محل (بهبود در وضع موجود)
بدون تغییر در وضع موجود
با اثر منفی در محل (تغییر منفی در وضع موجود)
با تغییرا منفی مشخص
با تغییرا منفی زیاد (مشکل عمده)
اثر دائمی(طوهنیمد )
اثر میان مد ( 1تا 10سال)
اثر موقت کوتاه مد (دوره زمانی کوتاه ،فصلی و ساهنه)
بدون ایجاد تغییرا
برگشتناپذیر
برگشتپذیری کم
برگشتپذیری متوسط
بدون ایجاد تغییرا
با اثر تجمعی زیاد
دارای اثر تجمعی
بدون اثر تجمعی (دارای اثر مجزا)
بدون ایجاد تغییرا
محیط کامال (شدیدا) ساس به تغییر
محیط ساس به تغییر
محیط پایدار (غیر ساس به تغییر)
بدون اثر و تغییر (دارای اثر معنیداری در سطح منطقه یا کشور نیست)
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جدول  :3راهنماي شاخصهاي دامنهي آثار در روش RI AMاصالحشده (پادساكيا و مادسن)199۸ ،1

توضيح
آثار و تغییرا مثبت مشخص
آثار و تغییرا مثبت متوسط
آثار و تغییرا مثبت کم
آثار و تغییرا مثبت ناچیز
بدون اثر و تغییر در محل و یا امکان
ناپذیر
آثار و تغییرا منفی ناچیز
آثار و تغییرا منفی کم
آثار و تغییرا منفی متوسط
آثار و تغییرا منفی مشخص

)(RV
دامنهي حرفي

)(RV
دامنهي عددي

+D
+C
+B
+A

+۴
+3
+2
+1

N

0

-A
-B
-C
-D

-1
-2
-3
-۴

رتبه زیست محيطي در
(ES) RIAM
 +108تا +192
 +5۴تا +10۷
 +31تا +53
 +1تا +30
0
-1
-31
-5۴
-108

تا
تا
تا
تا

-30
-53
-10۷
-192

برای تحلیل پایداری تو سعه ژئوتوری سم در جزیره هرمز ،از خروجی مدل  RIAMا صالح شده و معادلههای مبتنی بر آن
(فریکووسکی 2و همکاران )201۶ ،استفاده شد .رتبههای زیستمحیطی اصل از مدل  RIAMاصالحشده ،دارای نمرا
منفی اســت .به منظور پرهیز از دامنه منفی ،با اضــافه کردن  192امتیاز به رتبههای زیســتمحیطی ،اعداد منفی از این
روش ذف شــده و دامنه امتیازا آن به  0تا  38۴اصــالح شــد (فریکووســکی 3و همکاران 201۶ ،به نقل از ایجاس ۴و
همکاران .)2008 ،معادلههای  5 ،۴و  ،۶شیوه محاسبه رفیت زیستمحیطی و محاسبه نیازها و فعالیتهای انسانی را بر
اساس مدل  RIAMاصالحشده نشان میدهند (فریکووسکی 5و همکاران.)201۶ ،
معادله )۴
معادله )5
معادله )۶

𝐸𝐵 ∑∑ 𝑃𝐶+
𝑥𝑎𝑚PC𝑚𝑎𝑥 +BE
)𝑂𝐸 ∑(𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥 −∑ 𝑆𝐶)+(𝐸𝑂𝑚𝑎𝑥 −
𝑥𝑎𝑚SC𝑚𝑎𝑥 +EO

=𝐸

= 𝑖𝑁𝐻

𝑖𝑁𝐻 𝑆 = 𝐸 −

در این معادلهها E ،نماد محیط 𝐻𝑁𝑖 ،نماد فعالیتها و نیازهای ان سانی و  Sسطح پایداری محیط ا ست.
رفیت اجزای فیزیکیشــیمیایی( )PCمحیط 𝐵𝐸𝑚𝑎𝑥 ،داکثر رفیت اجزای بیولوژیکی اکولوژیکی( )BEمحیط𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥 ،
داکثر رفیت اجزای اجتماعی فرهنگی( )SCو 𝑥𝑎𝑚𝑂𝐸 داکثر رفیت اقتصـــادی عملکردی( )EOمحیط اســـت
(فریکووســکی ۶و همکاران .)201۶ ،داکثر رفیت اجزا ،از اصــل ضــرب تعداد اجزای محیطی که مورد بررســی قرار
گرفتهاند ( )nدر داکثر امتیازی که آن جزء میتواند داشته باشد یعنی  ،38۴طبق معادله  ،۷به دست میآید:
𝑋𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑥 ∗ 𝐸𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑥 ∗ 384
معادله )۷
𝑥𝑎𝑚𝐶𝑃

داکثر
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3. Fricovsky
4. Ijas
5. Fricovsky
6. Fricovsky
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برای اینکه پایداری هر یک از محیطهای فیزیکیشــیمیایی( ،)PCبیولوژیکی اکولوژیکی( ،)BEاجتماعی فرهنگی( )SCو
اقتصادی عملکردی( )EOبهطور جداگانه محاسبه شود از معادله ( 8فریکووسکی 1و همکاران ،)201۶ ،استفاده شد:
𝑖𝑁𝐻 −

معادله )8

𝑡𝑐𝑎𝑋
𝑥𝑎𝑚𝑋

= 𝑋𝑆

در معادله فوق 𝑆𝑋 ،پایداری هر یک از محیطهای فیزیکیشــیمیایی ،بیولوژیکی اکولوژیکی ،اجتماعی فرهنگی ،اقتصــادی
عملکردی اســـت؛ 𝑥𝑎𝑚𝑋 و 𝑡𝑐𝑎𝑋 به ترتی داکثر رفیت اجزا و رتبه زیســـت محیطی محیط مورد نظر و 𝑖𝑁𝐻 نماد
فعالیتها و نیازهای انسانی است .بنابراین :اگر  S≤0باشد ،محیط ناپایدار است .اگر  0.250تا  S= 0.001باشد ،شرایط
پایداری محیط خیلی ضعیف ا ست .اگر  0.500تا  S= 0.251با شد ،شرایط پایداری محیط ضعیف ا ست .اگر 0.750
تا  S= 0.501باشد ،محیط قویا پایدار است .اگر  1تا  S= 0.751باشد ،محیط خیلی قویا پایدار است.
بحث و یافتهها
الف -شناسنامه مكانهاي ژئومورفولوژیک

جدول  ۴کار شناسایی مکان ژئومورفولوژیک الهه نمک را به عنوان نمونهای از شناسنامه مکانها ،نشان میدهد.
جدول  :4نمونه شناسنامه مكان ،كارت شناسایي مكان ژئومورفولوژیک الهه نمک

شاخصها

شناسه

جنبههاي كاربردي

ژئومرفولوژي

موقعيّت

نام محلّی :الهه نمک
موقعیّت نسبی :جنوب شرقی جزیره 10/۶ ،کیلومتر فاصله از اسکله هرمز
مختصا جغرافیایی۴0R ۴۴۴200 ،2993۶3۴ :
ارتفاع 18 :متر در پایینترین نقطه
بلورهای نمک
نوع
چین دیاپیر
نحوه پیدایش
آمیزهای از انواع ســنگهای رســوبی تبخیری و غیر تبخیری ،آهرین و دگرگونی اســت .بلورهای
نمک در ابعاد بزرگ که به دلیل ناخالصــیهای گنبد نمکی ،در رنگهای متنوعی دیده میشــوند.
توصیف شکل ،ساختار
انحالل بر روی نمک انواع اشــکال ســطحی کارســتی نظیر کارنهای شــیاری و پلهای را ایجاد
مورفولوژیکی ،فرسایش
کردهاست .فرههای کارستی نیز در ابعاد کوچک تا متوسط دیده می شود.
نهشـــتهشـــدن نمک در پرکامرین ،برونزد عمدتا طی چینخوردگی آلپی ،تخری و انحالل در
سنّ
کواترنری
دیاپیریسم ،تکتونیک
وابستگی اصلی به
فرسایش انحاللی
وابستگی فرعی به
زمینشناسی ،ژئومورفولوژی گنبدهای نمکی
یطۀ مطالعاتی
فاقد کشاورزی
کشاورزی
آسان ،جاده آسفالته و در ادامه شوسه به منظور دسترسی توریستها ا داث شده است.
دسترسی
اشــکال گلکلمی در نمکهای تبلور یافته آبراهه اشــیه گنبد نمکی ،تاقهایی که در اثر انحالل
سایر جاهبههای گردشگری
نمک و باقی ماندن ســـنگپوش ها در جوار گنبد نمکی بهوجود آمده اســـت .فرا انحاللی و
همجوار
رنگبندیهای سطح گنبد در سنگپوشها .به تمام اماکن گردشگری جزیره نزدیک است.
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وضعیت فا ت
کاربری فعلی
ارتباطا
زیرساختها
برخوردها ،آلودگیها
وضعیّت قانونی

از نظر قانونی ،اداره کل محیط زیســت اســتان هرگونه تخریبی در جزیره را ممنوع کرده اســت.
عمدتا تشکلهای مردم نهاد به صور خودجوش فا ت از تخری را انجام میدهند.
توریستی
وجود جادۀ شوسه مناس قابلیت تردد وسایل نقلیه را فراهم آورده است.
جادۀ آسفالته در بیشتر مسیر
رفت و آمد بدون نظار توریستها باعث تخری میشود .فاقد آلودگی
جزء اراضی ملی است.

بهطور خالصــه اطالعا مندرج در شــناســنامه مکانها اکی از این اســت که پیدایش اغل مکانهای ژئومورفولوژیک
جزیره هرمز به دیاپیری سم و تکتونیک به عنوان فرآیند ا صلی سازنده و فر سایش به عنوان فرایند ثانویه واب سته ا ست.
غارهای نمکی متعدد نتیجه عمل انحالل آبهای نفوهی اســت .وجود امالح معدنی در خات جزیره نیز ســب ایجاد تنوع
رنگی بخشهای مختلف جزیره شــده اســت .تنوع رنگی دره رنگینکمان در جنوب غربی جزیره ،عمدتا پس از بارندگی و
ســـرازیر شـــدن آب امالحدار از بخشهای مرتفع پدیدار میشـــود .در الیکه دره مجســـمهها اصـــل فرســـایش در
پوشسنگهای ماسهسنگی ،کنگلومرا و سنگ آهکی کوکینا است که در این بخش گنبد نمکی ضخامت بیشتری داشته و
هسته نمکی را محافظت میکنند .در پای دریابار اشیه صخره هتپشتها ،یک پالتفرم سا لی ( سکوی سا لی) وجود
دارد که بههنگام جزر قابل مشــاهده اســت .گویا به فاصــله نزدیکی از این محل در گذشــته هتپشــتهای ســبز دریایی
تخمگذاری میکردهاند .خاتهای ســا ل نقرهای جزیره نیز اصــل فرســایش ســنگهای آهرین هســتند؛ به دلیل جرم
جمی متفاو این کانیها ،عوامل مل نظیر جریانهای جزرو مدی ،باعث تفکیکآنها از سایر کانیها و تجمع شان در
سا ل شده ا ست .قلعهی پرتغالیها هرچند اثری ان سان ساخت ا ست ،دیوارههای ضخیم و توپهای زنگزده آن ،آثار
گذشت زمان و تخری در اثر عوامل آبوهوایی را نشان میدهند.
از نظر قانونی ،اداره کل محیط زیســت اســتان هرمزگان هرگونه تخریبی در جزیره را ممنوع کرده اســت و تشــکلهای
مردمنهاد به صـــور خودجوش فا ت از طبیعت جزیره را بهعهده دارند .در بدو ورود به جزیره ،هیچ نوع آموزش یا
دستوالعملی به توریستها ارائه نمیشود .توریستها با خودروها یا سهچرخههای کرایهای به مکانهای ژئومورفیک منتقل
شـــده و در آنجا آزادانه و بدون هیچ همراهی ،در مد زمان توافق شـــده با راننده خودرو ،به بازدید میپردازند .هر چند
آلودگیهای معمول نظیر پخش و تجمع زباله در این مکانها دیده نشد ،شواهد مشاهده شده در بازدیدهای میدانی نشان
میدهد که رفتوآمد بدون نظار توریســـتها و برداشـــت یادگاریهایی از منطقه ،باعث تخری در اغل مکانهای
ژئومورفولوژیک جزیرهشــده اســت .به نظر میرســد ادامه روال فعلی و مدیریت نشــده بازدیدکنندگان ،با اصــول اولیه
اکوتوریسم مبنی بر ارائه تجربیا تفسیری بهیادماندنی و آگاهیبخشی بازدیدکنندگان در راستای افزایش توجه به مناطق
هدف(بریککِر ،)201۷ ،1منافا داشته باشد.
ب -نتایج ارزیابي اثرات زیستمحيطي منطقۀ موردمطالعه به روش  RIAMاصالح شده

نتایج اصل از ارزشگذاری آثار توسعهی ژئوتوریسم از لحاظ عاملهای چهارگانه  RIAMاصالح شده در قال جداول ،5
 ۷ ،۶و  8آورده شده است .در این جداول سعی شده است معیارهای متعددی از تمام عاملهای تاثیرگذار بر محیط زیست
منطقه ا ستخراج و مورد امتیازدهی قرار گیرد .از میان عوامل فیزیکی شیمیایی ،تو سعه ژئوتوری سم بی شترین تأثیرا را به
ترتی بر کاربری ارا ضی ،تغییر چ شمانداز ،فر سایش خات و پ سماندها برجا گذا شته ا ست (جدول  5و شکل  .)3هرچند
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تخری ارا ضی ،انبا شت زباله ،آلودگی آب ،آلودگی صوتی ،تخری چ شماندازهای سا لی و ب سیاری موارد دیگر میتوانند
پیامدهای منفی توسعه توریسم باشند(وال و ماتیسون )1982؛ به نظر میآید در جزیره هرمز ،ژئوتوریسم تأثیرا مثبتی را
بر کاربری ارا ضی و تغییر چ شمانداز دا شتها ست .این تأثیرا هرچند در مورد فر سایش خات و پ سماندها دارای مقادیر
جزئی منفی است ،برآیند ارزشگذاری آثار ژئوتوریسم بر عوامل فیزیکیـشیمیایی جزیره در کل مثبت است(شکل .)3

۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
-۱۰

شكل  :3نمودار ارزشگذاري زیستمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملهاي فيزیكيشيميایي ()P/C

بر ا ساس ارزشگذاریها (جدول  ۶و شکل  )۴تو سعه ژئوتوری سم تأثیرا مثبتی از لحاظ عاملهای بیولوژیکیاکولوژیکی
بر محیط زیست جزیره هرمز داشته است .این تأثیرا در مورد پهنههای ساس زیستی داکثر (سودمند کامال مشخص)
و در مورد پو شش گیاهی در سطح جزیره و زی ستگاههای جانوری ،داقل ( سودمند جزئی و ناچیز) بوده ا ست .با توجه به
اینکه اجزاء بیولوژیکی از اولین بخشهای محیط هستند که در اثر استفاده و کاربریها دچار نقصان و خسار می شوند،
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جمعبندی آثار نشــان میدهد که ژئوتوریســم نهتنها خســارتی بر این اجزاء وارد نکرده بلکه برخالف ســایر کاربریها ،آثار
مثبتی نیز بر اجزاء این محیط دا شته ا ست .نتایج ن شان میدهد که محیط بیولوژیکی جزیره پایداری بی شتری ن سبت به
محیط فیزیکی دارد لیکن پایداری آن از محیط اجتماعی فرهنگی (جدول  )۷کمتر اســـت .این نتیجه تا دودی با نتایج
تحقیق فریکوو سکی 1و همکاران ( )201۶در منطقه چ شمه ا سلیات 2م شابه ا ست؛ با این تفاو که در چ شمه ا سلیات،
محیط بیولوژیکی ن سبت به کل محیط و نه صرفا محیط فیزیکی سا سیت کمتری دارد .به نظر میر سد این تفاو به
دلیل ماهیت اجزای بیولوژیکی و اکولوژیکی جزیره هرمز اســـت که به دلیل شـــکنندگی محیط فیزیکی ،آنها هم به تبع
محیط فیزیکی ساسیت باه( البته کمتری نسبت به آن) دارند .در مجموع با توجه به تغییرا جزئی و عمدتاَ مثبت محیط
فیزیکی(جدول  )۶و بیولوژیکی(جدول  )۷جزیره میتوان نتیجه گرفت که توســـعه ژئوتوریســـم در جزیره هرمز به لحاظ
مسالوهنه بودن و ایجاد کمترین تغییرا در محیط طبیعی ( باکلی2009 ،3؛  )2015 ،TIES۴با اهداف اکوتوریسم هماهنگ
است.
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شكل  :4نمودار ارزشگذاري زیستمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملهاي بيولوژیكياكولوژیكي()B/E
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ارزشگذاری آثار اجتماعیفرهنگی اکی از تأثیرپذیری مثبت این گروه عوامل زیســتمحیطی از توســعه ژئوتوریســم در
جزیره هرمز است به نحوی که اغل عوامل اجتماعیفرهنگی منتخ  ،تأثیرا مثبت متوسط تا سودمند کامال مشخصی
را از توسعه ژئوتوریسم در جزیره دریافت میکنند .در این بین «تغییر مشاغل» و « شناخت و فظ آثار باستانی تاریخی»
با آثار ســـودمند کامال مشـــخص ،بیشـــترین اثرا مثبت را از میان اجزاء اجتماعیفرهنگی محیط پذیرا بودهاند .میانگین
ارزشهای توسعه ژئوتوریسم برای این گروه عوامل ،سودمندی متوسط را نشان میدهد(جدول  ۷و شکل .)5
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شكل  :5نمودار ارزشگذاري زیستمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملهاي اجتماعيفرهنگي()S/C

از بین عاملهای اقت صادیعملکردی محیط ،عامل هزینههای زندگی اثرا منفی جزئی و ناچیزی را از تو سعه ژئوتوری سم
در جزیره دریافت میدارد ،آثار ژئوتوری سم بر سایر عاملهای اقت صادیعملکردی سودمند متو سط و جزئاَ سودمند ا ست.
عاملهایی نظیر «درآمد ،اشــتغال و تنوع فعالیتهای اقتصــادی» ،آثار و تغییرا مثبتی را در ســطح متوســط از توســعه
ژئوتوری سم جزیره شاهد ه ستند « .تو سعه زیر ساخت ،ارزش زمین و اقت صاد جوامع محلی» ،هرچند تغییرا سودمندی را
دریافت میکنند ولی این اثرا نسبت به گروه اول ناچیز برآورد شده است (جدول  8و شکل .)۶
با رجوع به ریز جداول( ۷و  )8میتوان نتیجه گرفت که توســعه ژئوتوریســم آثار مثبت زیادی بر عدم مهاجر جمعیت از
جزیره ،توسعه مشاغل ،فظ آثار تاریخی ،آسایش مردم ،توسعه زیرساختها ،اقتصاد جوامع محلی و نیز تباده فرهنگی

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال دهم ،شماره  ،1تابستان 1400

34

در جزیره دارد .به نظر میرسد اثرا اجتماعیفرهنگی و اقتصادیعملکردی ژئوتوریسم ،عمدتا با معیارهای اکوتوریسم در
را ستای بهبود شرایط اجتماعیاقت صادی(بریککِر )201۷ ،1جزیره همرا ستا بوده و در نهایت به پایداری محیط زی ست جزیره
کمک نموده است.
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شكل  :6نمودار ارزشگذاري زیستمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملهاي اقتصادي-عملكردي()E/O

نتایج ارزشگذاری آثار تو سعهی ژئوتوری سم از لحاظ عاملهای چهارگانه  RIAMا صالح شده ن شان میدهد که تو سعه
ژئوتوریســم بر محیط فیزیکی جزیره اثر ســودمند ناچیز ،بر محیطهای بیولوژیکی اکولوژیکی و اقتصــادی عملکردی اثر
ســودمند متوســط و بر محیط اجتماعی فرهنگی اثر ســودمند خوب دارد .طبق این نتایج توســعه ژئوتوریســم بر مجموعه
محیطزیست جزیره اثر سودمند متوسط دارد(جدول .)9
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د -وضعيت پایداري محيط

جدول  ،10خال صه و ضعیت پایداری تو سعه ژئوتوری سم در جزیره هرمز را ن شان میدهد .رتبه عددی پایداری محیط بین
 0/001تا  0/250است و نشان میدهد که توسعه ژئوتوریسم به شیوه فعلی با درجا پایینی پایدار است .بررسی پایداری
گروهعوامل اکی اســت که محیط فیزیکیشــیمیایی با کمترین امتیاز( ،)0/1۷9پایداری خیلی ضــعیف و محیط اجتماعی
فرهنگی با بیشــترین امتیاز ( )0/385پایداری ضــعیف دارد .محیطهای اقتصــادی عملکردی با امتیاز  0/2۷2و بیولوژیکی
اکولوژیکی با امتیاز  0/2۶5نیز دارای پایداری ضعیفی هستند.

نتيجه گيري

از بین اجزاء محیط فیزیکی جزیره هرمز ،عمدهترین آثار ژئوتوریســم بر کاربری اراضــی و تغییر چشــمانداز و از نوع اثرا
سودمند است .ارزشگذاریها نشان میدهد که ژئوتوریسم در جزیره اگرچه جزئا فرسایش خات را افزایش داده ،بر آلودگی
هوا و خات ،آلودگیهای بصری و همچنین کیفیت آب تأثیر مخربی نداشته یا اثرا آن خیلی ناچیز است .اگر چه تخری
اراضی ،انباشت زباله ،آلودگی آب ،آلودگی صوتی ،تخری چشماندازهای سا لی و بسیاری موارد دیگر میتوانند پیامدهای
منفی تو سعه توری سم با شند(وال و ماتی سون )1982؛ محیط فیزیکی جزیره هرمز ،کمترین تأثیرا را از تو سعه ژئوتوریسم
داشته است .میانگین عددی اثرا ژئوتوریسم بر محیط فیزیکی پایین بوده و ارزشگذاریها نشاندهنده اثرا مخرب کم
و ناچیز آن بر محیط فیزیکی جزیره ا ست .در واقع بر خالف سایر کاربریها که تغییرا گ ستردهای را بر محیط فیزیکی
تحمیل میکنند ( یدرزاده و همکاران1385 ،؛ رشوند و مصفایی1392 ،؛ جدیدیان و همکاران1393،؛ مرادی و رمضانی،۶2:
 ،)1398ژئوتوری سم جز اینکه تأثیرا مثبتی بر چ شمانداز و کاربری ارا ضی جزیره دا شته ،کمترین تغییرا را بر محیط
فیزیکی باعث شده است .با توجه به اینکه اجزاء فیزیکی و بیولوژیکی از اولین بخشهای محیط هستند که در اثر استفاده
و کاربریها دچار نقصان و خسار میشوند ،جمعبندی آثار نشان میدهد که ژئوتوریسم نهتنها خسارتی بر این اجزاء وارد
نکرده (یا خســارا ناچیز بوده) بلکه برخالف ســایر کاربریها ،آثار مثبتی نیز بر این دو محیط داشــته اســت .در مجموع
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میتوان نتیجه گرفت که تو سعه ژئوتوری سم در جزیره هرمز به لحاظ م سالوهنه بودن و ایجاد کمترین تغییرا در محیط
طبیعی ( باکلی2009 ،1؛  )2015 ،TIES2با اهداف اکوتوریسم هماهنگ است.
ارزشگذاری آثار اجتماعیفرهنگی و اقت صادیعملکردی ژئوتوری سم ،اکی از این ا ست که تو سعه ژئوتوری سم آثار مثبت
زیادی بر عدم مهاجر جمعیت از جزیره ،تو سعه م شاغل ،فظ آثار تاریخی ،آ سایش مردم ،تو سعه زیر ساختها ،اقت صاد
جوامع محلی و نیز تباده فرهنگی در جزیره دارد .به نظر میر سد اثرا اجتماعیــــفرهنگی و اقت صادیــــعملکردی
ژئوتوریسم ،عمدتا در راستای بهبود شرایط اجتماعیــــاقتصادی جزیره بوده و در نهایت به پایداری محیط زیست جزیره
کمک نموده است.
بر طبق نتایج مدل پایداری ،هرچند توسعه ژئوتوریسم جزیره هرمز با اهداف اکوتوریسم و توسعه پایدار در یک راستا قرار
میگیرد ،موج تخری ن شده و بع ضا باعث بهبود شرایط محیط طبیعی نیز شده ا ست ،نظر به پایداری خیلی ضعیف و
ضعیف محیط طبیعی ،هزم است توسعه آن با ا تیاط و به نحوی انجام شود که کوچکترین تخریبی به محیط طبیعی وارد
نگردد .در این را ستا بهنظر میر سد با برنامهریزی و اعمال سازوکارهای ا صال ی بر اثرپذیری اجزاء محیطهای مختلف
جزیره و ارتقاء رتبه زی ستمحیطی این اجزاء ،بتوان پایداری محیط را م ستحکم نمود .با نگاهی به جداول آثار (جدولهای
 5تا  ،)8اگرچه به نظر میرســد اعمال تغییرا در محیطهای فیزیکی و بیولوژیکی جزیره هرمز مشــکل باشــد ،با تقویت
مدیریت و لحاظ ضوابط و ا ستانداردهای خا بهرهبرداری ن شأ گرفته از ماهیت ژئوتوری سم (یمانی و همکاران)1391 ،
میتوان از اثرا مخرب آن بر «فرســایش خات و پســماندها» کاســته و اثرا مثبت ژئوتوریســم بر «کاربری اراضــی،
چ شماندازها و پایداری اکو سی ستمها» را تقویت کرد .سوابق مطالعاتی ن شان میدهد که ارزش مکانهای ژئومورفولوژیک
جزیره هرمز عمدتاً به دو دلیل باه بودن عیار اقتصــادی و زیبایی اهری آنها بوده و عیار فرهنگی این مکانها کمترین
امتیاز را دارا است (اکبریان ،)101 :1399 ،لذا با مدیریت صحیح و برنامهریزیهای اجتماعیفرهنگی و اقتصادیعملکردی
میتوان ضــمن تقویت ارزشگذاریهای این عیارها ،با افزایش رتبه زیســتمحیطیشــان باعث تقویت پایداری توســعه
ژئوتوریســم در جزیره هرمز شــد .گرچه رابطه توریســم با محیطزیســت پیچیده بوده و فعالیتهایی با دامنه اثرا متفاو
محیطزیستی را شامل می شود ،ضمن یادآوری اصول اولیه اکوتوریسم مبنی بر به داقلرسانی تأثیرا فیزیکی ،اجتماعی،
ایجاد آگاهیهای زیســتمحیطی و افزایش منافع مالی برای طبیعت ،مردم محلی و صــنعت توریســم (بریککِر،)201۷ ،3
میتوان نتیجه گرفت که صنعت ژئوتوری سم در جزیره هرمز اگر به چارچوب و اصولش متعهد بماند ،پتان سیل باهیی برای
ایجاد اثرا سودمند زیست محیطی خواهد داشت.
منابع

 ا مدی نو دانی س ،.مختاری کرچگانی ع ،1398 ،.اولویتهای راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در
شهرستان خور و بیابانک اصفهان ،آمایش سیاسی فضا  ،)2( 1صص.۷۶-۶9
 ارغوانی ،ع ،.صالحی سیچانی ،م ،1392 ،.ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی چشماندازهای ژئومورفولوژیک دره ابیانه
بهمنظور توسعه گردشگری پایدار و فا ت میراث زمین ،اولین همایش ملی چشمانداز نطنز در الگوی معماری و
شهرسازی اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی وا د نطنز
 اصلیپور ،ح ،.زاهدی ،ش ،.شریفزاده ،ف ،.قربانیزاده ،و ،1393 ،.تبیین الگوی بومی تدوین خط مشیهای
زیستمحیطی کشور با استفاده از نظریه دادهبنیاد ،مجله اندیشه مدیریت راهبردی ،شماره  ،15صص .۴1-۶۶
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اکبریان ،م ،1399 .طرح تحقیقاتی ارزیابی قابلیتهای ژئوتوریسمی و اثرا زیستمحیطی توسعه بومگردی در جزیره
هرمز ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس. 119 ،
آقاییپور ،ی ،.رامشت ،م.ح ،1399 ،.تحلیل ادبیا ژئوتوریسم در ایران (براساس تحلیل محتوای کمی مقاه
ژئوتوریسم طی سالهای  ،138۷-139۶پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی ،دوره  ،9شماره  ،1صص .۴2-51
پاپلی یزدی ،م.ح ،.سقایی ،م ،1385 ،.گردشگری (ماهیت ومفاهیم) ،چاپ دوم ،انتشارا سمت ،تهران.
تقدیسی ،ا ،.تقوایی ،م ،.پیری ،س ،1393 ،.ارزیابی و سطحبندی دهستانهای شهرستان داههو براساس توان منابع
گردشگری درجذب گردشگر ،فصلنامه تحقیقا جغرافیایی ،شماره  ،115صص 19۷-21۴
جدیدیان ،ع ،.تیموری ،ر ،.قربانی ،ر ،1393 ،.تحلیلی بر تخری باغا و فضاهای سبز شهری در فرایند گسترش
شهری مطالعه موردی؛ باغشهر مراغه طی سالهای  ،1385-13۷3مطالعا و پژوهشهای شهری و منطقهای۶ ،
( ،)22صص .۴2-23
دادینیا ،س ،.دانهکار ،ا ،.عشقی ،ت ،.درویشصفت ،ع.ا ،.کابلی ،م ،1392 ،.پهنهبندی گردشگری متکی به طبیعت
و مبتنی بر معیارهای محیطزیستی :مطالعه موردی شهرستان خاتم ،استان یزد ،نشریه محیطزیست طبیعی،۶۶ )3( ،
صص .285-300
سام ،م ،.شابهرامی ،ا .)1399( ،.ارزیابی توان بومشناختی استان گیالن جهت فعالیتهای بومگردی ،مطالعا
برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،)2( 15 ،صص ..۶۶۶.۶۷۶
یدرزاده م ،.جعفری ورامینی ،ا ،.خوشنام ،ه ،1385 ،.ارزیابی اثرا زیست محیطی پروژههای شهری ،رهیافتی به
سوی توسعه پایدار شهری ،همایش ملی دوساهنه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
دلیری ،غ ،.نو هگر ،ا ،1399 ،.بررسی اثرا محیط زیستی اکوتوریسم و جایگاه آموزش محیط زیست در کاهش اثرا
مخرب آن (مطالعه موردی :استان خراسان جنوبی) ،انسان و محیط زیست ،)3( 18 ،صص ۴1-25
هوالفقاری ،ح ،1392 ،.مبانی محیط زیست ،انتشارا دانشگاه رازی کرمانشاه.
رشوند ،س ،.مصفایی ،ج ،1392 ،.بررسی تأثیر روند فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعهٔ موردی :زیر وضه
شورقزوین .انسان و محیط زیست ،)2( 11 ،پیاپی  ،3۶صص .55-۴1
رنجبران ،ب ،.ا مدی ،م ،13۷9 ،.برنامهریزی توریسم در سطح ملی و منطقهای ،چاپ اول ،انتشارا جهاد دانشگاهی
اصفهان ،اصفهان.
سادا  ،م ،.هوقی ،م ،.کریمی ،س ،.امیری ،م ،139۶ ،.ارزیابی بومگردشگری (اکوتوریسمی) پارت ملی کاله قاضی با
استفاده از الگوی برنامهریزی راهبردی فریمن ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،)۴( 28 ،صصdoi: ،12۶-10۷
10.22108/gep.2017.97925.0
سقایی ،م ،.مسعودی ،م.ب ،1393 ،،.اکوسیستمهای طبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایران ،انتشارا مهکامه ،تهران.
سقایی ،م ،.جوانبخت قهفرخی ،ز .1392 ،.تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کالنشهر مشهد با
استفاده از مدل های سری زمانی ،تحقیقا کاربردی علوم جغرافیایی ،شماره .28
شایان ،س ،.زارع ،غ ،.شریفیکیا ،م ،.امیری ،ش ،1391 ،.شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل
گنبدهای نمکی (مطالعه موردی :گنبد نمکی کرسیا دشت داراب) ،پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی ،دوره  ،1شماره
 ،1صص .۷3-8۶
شفیعی ،زا ،.139۷ .،ارزیابی قابلیتهای اکوتوریسم در مناطق فا ت شده (مطالعه موردی :منطقه شکار ممنوع
و فا ت شده امروله (استان کرمانشاه ،شهرستان کنگاور) ،جغرافیا و روابط انسان ،)2( 1 ،صص .1090-1081
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عابدینی ،م ،.دانهکار ،ا ،1388 ،.ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیتهای موجود در جزیره هرمز .دوازدهمین همایش
ملی بهداشت محیط ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده بهداشت.
عنابستانی ،ع ،.گیاهی ،ح ،.جوانشیری ،م ،139۷ ،.بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر توسعۀ
سکونتگاههای روستایی (نمونه :روستای رادکان شهرستان چناران) ،برنامه ریزی فضایی (جغرافی) ،)2( 8 ،صص -1
doi: 10.22108/sppl.2018.108017.1132 ،2۴
غفاری ،ر ،.ترکی هرچگانی ،م ،1388 ،.نقش گردشگری در توسعۀ اجتماعی -اقتصادی مناطق روستایی استان
چهارمحال و بختیاری :مطالعۀ موردی بخش سامان .فصلنامه روستا و توسعه ،دوره  ،12شماره  ،2صص .12۶-113
فخاری ،س ،139۴ ،.مدلسازی ژئومورفولوژیکی ژئوپارتها به منظور توسعه پایدار (مطالعه موردی :ژئوپارت
پیشنهادی منطقهه دماوند) ،رساله دکتری دانشگاه خوارزمی به راهنمایی دکتر عز اله قنواتی.
کا می ،آ ،.گیلی ،م.ر ،139۷ ،.ارزیابی اثرا زیستمحیطی طرح گردشگری درهگردو ارات ،گردشگری شهری ،دوره
 ،5شماره  ،1صص .101-112
مدنی ،س ،.مقدمی ،ش ،.عابدینزاده ،ن ،.ملماسی ،س .1395 ،.مقایسه روشهای  RIAMساده و اصالح شده ،علوم
و تکنولوژی محیط زیست ،دوره  ،18شماره  ،1صص.59 - ۴5
مرادی ،ع ،.رمضانی ،ب ،1398 ،.ارزیابی اثرا زیست محیطی طرحهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد انزلی،
فصلنامه جغرافیا و مطالعا محیطی ،)32( 8 ،صص.۶۶-55
ممقانینس  ،ا ،1391 ،.ارزیابی اثرا توسعه گردشگری بر محیط زیست دریایی (مطالعه موردی :خلیج چابهار) ،اولین
همایش ملی توسعه سوا ل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران-کنارت.
مهدوی ،د ،.فیض هفشجانی ،م ،.آهنکوب ،م ،139۶ ،.ارزشیابی و تحلیل جاهبههای زمینگردشگری (ژئوتوریستی)
منطقۀ اردل برای توسعۀ صنعت گردشگری با الگوی نیکوهس ،برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،)1( ۷ ،صص ،۴0-21
doi: 10.22108/sppl.2017.102838.1053
یمانی ،م ،.نگهبان ،س ،.ر یمی هرآبادی ،س ،.علیزاده ،م ،1391 ،.ژئوموفوتوریسم و مقایسه روشهای ارزیابی
ژئومورفوسایتها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی استان هرمزگان) ،مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری ،شماره
 ،1صص 83-10۴
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