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 چكيده
 پایدار اهميت گردشگري از گونه اي عنوان به و ژئوتوریسم توسعه اصلي عناصر از یكي گردشگري

 داشته است. در پژوهش حاضر شرق تنگه هرمز كشورها صنعت گردشگري توسعه ي در ویژه اي

قابليت هاي  با مختلف و جاذبه هاي داشتن دليل به ایران معروف ژئومورفولوژیكيمكانهاي  از یكي

 ویژگيهاي این مورد ارزیابي ژئوتوریستي قرار گرفته است كه ضمن ژئومورفولوژیكي كم نظير خود

جذاب متاسفانه تاكنون در زمينه شناسایي قابليت هاي ژئوتوریسمي و سرمایه گذاري در این زمينه 

براي گردشگري در هاي مستعد سایت يتلذا در پژوهش حاضر موقعرت نگرفته است. اقدامي صو

 GPSمنطقه مورد مطالعه و موقعيت و پراكندگي مكاني آن ها از طریق پيمایش ميداني و با استفاده از

به روي نقشه هاي پایه انتقال داده شده اند. بدین ترتيب شناسنامه كامل و نقشه پراكندگي سایت 

ها جهت ارزیابي قابليت توسعه دوده تهيه و سپس با استفاده از دو مدل كوباليكوا و بریلهاي مح

 مجموع سپس و شده ارزشگذاري ژئوسایتها از كدام گردشگري سایت هاي محدوده اقدام شد. هر

است. نتایج مدل كوباليكوا نشان داد  آمده بدست هر ژئوسایت نهایي ارزش و تركيب هم با ارزشها

، خورتياب، طالوار و سرارو با 75/11امتياز، رودخانه ميناب و بندركوهستک با  12آذیني با تاالب 

امتياز بيشترین امتياز را كسب نموده و همچنين نتایج نشان داد كه در روش بریل ها  11، گتان 5/11

مجموع  و گتان با 900، دماغه جاسک با مجموع امتياز 920تاالب آذیني با مجموع امتياز وزن دهي 

ي ترمطلوباند و از شرایط  گرفته قرار اول تا سوم رتبه بيشترین امتياز وزن دهي و در  870امتياز 

 برخوردار هستند.
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 مقدمه

 از گونه ای عنوان به ژئوتوریسمو  (1،2017جینتینگ و همکاران)است منطقه یک توسعه اصلی عناصر از یکی گردشگری

 کشورها صنعت گردشگری توسعه ی در ویژه ای اهمیت و نقش اخیر سالهای ( در1393سبزواری، پایدار )اربابی گردشگری

 و گردشگری دانش تلفیقی مفاهیم از یکی ژئومورفوسایتها، یا میراث زمین (. مطالعه1393است)یمانی و همکاران، داشته
است) نگهبان و همکاران،  شده زمین علوم مفاهیم کردن نوعی مردمی به و بازنگری سبب ساز که است زمین علوم

به نحوی که به شناخت  شناسی(. ژئوتوریسم عبارت است از گردشگری پایدار با تاکید بر مشاهده پدیده های زمین1397
(. 1394به نقل از مختاری، 2013، 2محیطی و فرهنگی، تکریم و حفاظت آنها بینجامد و به مردم محلی سود برساند)دولینگ

 غیر های سازمان ها، دولت مانند مختلف وذینفعان یافته افزایش جهان سراسر در ژئوتوریسم محدوده اخیر های دهه در
 شناسی زمین میراث حفظ و حفاظت افزایش به مایل محلی های گروه و شناسی زمین های سازمان دولتی،

 است، نتوانسته تاکنون قابل توجه، بسیار پتانسیلهای از برخوداری علیرغم ایران کشور میان، این در .(3،2013هستند)آلن

 و جاذبه ها شناخت اخیر سالهایدر  باشد. از اینرو داشته صنعت این از را الزم بهرهگیری شاید و باید که آنچنان
 و مسئوالن توجه مورد طبیعی، مناظر از بازدید برای گردشگران انگیزه ی افزایش با همگام ژئوتوریستی توانمندیهای

شمارمی  به ایران معروف مکانهای ژئومورفولوژیکی از یکی (.  شرق تنگه هرمز1392دیوساالر، (است گرفته قرار مدیران
 و شود محسوب کشور ژئوتوریستی و گردشگری مهم مکانهای می تواند از مختلف، جاذبه های داشتن دلیل به که رود

 نیز طبیعی ازمنظر جذاب  ژئومورفولوژیکی، ویژگیهای داشتن این باشد. ضمن مختلف گردشگران پذیرای ساله همه

ویژگی های خاص محیطی از قبیل اقلیم نامساعد، آب و خاک باشد اما  داشته منطقه پایدار توسعه در مهمی نقش میتواند
شور، بعد مسافت سبب بروز مسائلی همچون بیکاری، فقر و محرومیت منطقه شده است و متاسفانه تاکنون در زمینه 

 ریعدم وجود عوامل زشناسایی قابلیت ها و همچنین سرمایه گذاری در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. همچنین 
 ی، وجود راههایاز جمله آنها  امکانات اقامت ،دینما یمنطقه را با مشکل مواجه م نیبه ا یدسترس یبا اهداف گردشگر ییناب

مسئله دیگر رو هستند.  شیاز جمله مسائل مهم در پ ربطیذ یها سازمانو نبود  یگردشگر تیریمناسب، نبود مد یارتباط
 نیا قابلیت هایرو  نیاز ا ،تا کنون جزو نقاط دور از دسترس کشور قلمداد شده است ین است که منطقه مورد بررسآ

جنبه  به توجه نیز و قابلیت ژئومورفوسایتها ارزیابی زمینه ی درتوسعه ژئوتوریسمی و  یعنیپژوهش حاضر  دگاهیمنطقه از د
توسعه  منظور به نو روشهایی ارائه ی لذا است. نگرفته صورت جامعی چندان بررسیهای آن، ریزی برنامه و مدیریت های

 فهم می رسد. نظر به ضروری امری گردشگری پایدار توسعه ی تکوین در ...و اقتصادی فرهنگی، علمی، ارزشهای ی
شگفتی  توانند می مردم که طوری به است شناسی زمین و گردشگری به مربوط ژئوتوریسم که دهد می نشان تئوریک

تجربه  رسمی غیر و رسمی آموزش طریق از حفاظت و فرهنگ قدردانی زیست، محیط درک با را شناسی زمین های

 زیاد گردشگری، از متمایز جدید شکل یک عنوان به خود تازگی به توجه (. ژئوتوریسم با2013، 4)احسان و همکارانکنند

 شده معرفی جهان کشورهای از بعضی در تجاری گردشگری محصول یک بعنوان تنها است بلکه نگرفته قرار مطالعه مورد
 توسعه سیاره گیاهان و حیوانات حفظ از بعد قرن یک ها ژئوسایت از حفاظت ایده جهان، سراسر و در( 5،2013)آلناست

 طور به واقع در اصطالح این که دهد می نشان اخیر های دیدگاه حال، (. با این2018، 6است)گالس و همکاران یافته

 می نیز شامل را فرهنگی های جنبه همچنین گیاهان و و حیوانات بلکه شناسی، زمین تنها نه معنای به تر گسترده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 2و ژئومورفولوژی)فاسوالس و همکاران زیستی ترکیبی فرایندهای از ناشی لندفرمهای (. و2018، 1شود)اولسن و دولینگ

کرده اند  ایجاد با محوریت ژئوتوریسم گردشگری اجتماعی، مکانهای و اقتصادی فرهنگی، افزوده کنارارزشهای ( در2007
 میراث ژئومورفولوژیکی مزایای مناظر و ها (ژئومورفوسایت2011، 3)کومانسکو و همکاراندارند شهرت ژئومورفوسایت به که

 پایه نماینده ( و به همراه  ژئوسایت،2013، 4گردشگری مهم)زلوبسکی و برن زلوبسکی منظر از ژئومورفولوژیکی هستند که
طبیعی)زلوبسکی و  خطرات و ژئومورفولوژی زمینه در جوامع آموزش برای مفید روش و توسعه ژئوتوریسم برای ای

(. از این رو برای پتانسیل یابی 2013، 6هستند)کوبالیکوا ژئوتوریسم برای اساسی یک منبع دهنده ( و نشان2019، 5همکاران
ژئوپارک ها در ایران و جهان محققین همیشه به دنبال ارزیابی ژئوسایت ژئوتوریسم یک منطقه و یا قابلیت سنجی توریستی 

(. سابقه ارزیابی ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت 1395ها و ژئومورفوسایت های آن منطقه بوده اند)زنگنه اسدی و همکاران،
(. 1394ه است)مختاری،میالدی می رسد و پژوهش ها در این مورد، در طی دهۀ گذشته سیر صعودی داشت 1990ها به سال 

 ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت های ارزیابی حوزه در المللی بین و ملی سطوح در متعددی پژوهشهایدر سال های اخیر، 

( را نام برد که به شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت 2007و همکاران) 7کار پریرا توان می جمله از .است گرفته صورت

 حفاظت ( ژئومورفوسایت های مناطق2007)8در پژوهشی دیگر زروس چک پرداخته اند و جمهوری شرقی های  بخش

 طبیعت پارک ( ژئومورفوسایتهای2011و همکاران) 9و همچنین کوراتوزا را مورد ارزیابی قرارداد ساحلی یونان شده

یی صورت گرفته که از جمله میتوان در ایران نیز در این زمینه فعالیت ها. ارزیابی کردند و مالت را شناسایی المجسترال در

 پری روش از گیری کاشان را با بهره-قم راه آزاد ای جاده های ( که ژئومورفوسایت1391به پژوهش مقیمی و همکاران)

الموت  درّه ی ژئومورفوتوریسمی پتانسیلهای ( که به ارزیابی1393سنجی نمودند و پژوهش یمانی و همکاران) یرا قابلیت
( نیز از جمله روش های ارزیابی های جدید می باشد که 2013) 10روش ارزیابی کوبالیکوا اشاره نمود.پرداخته اند، 

ژئومورفوسایت ها را برای اهداف ژئوتوریسمی مورد ارزیابی قرار می دهد. از جمله پژوهش هایی که در ایران به روش 
 مستعد مناطق پهنه بندی و ( تحت عنوان ارزیابی1397کوبالیکوا انجام شده را می توان به پژوهش مقصودی و همکاران)

( به ارزیابی 2018مریوان پرداختند. در پژوهشی دیگر حسین زاده و همکاران) شهرستان در ها ژئوسایت توسعه
( از جمله روش های نوین دیگر برای ارزیابی 2015)11ژئومورفوسایت های ژئوپارک قشم پرداخته اند. روش بریل ها

ومورفوسایت هاست که به شناسایی و ارزیابی ژئوسایت ها و مکان های تنوع زمینی می پردازد. استفاده از ژئوسایت ها و ژئ
 سمنان با استان نمکی های روش ارزیابی بریل ها در ایران اولین بار برای پژوهشی تحت عنوان  ارزیابی کمی ژئوسایت

( 1396( عامری)1396تان توسط مقصودی و عرب عامری)اس غرب های بر ژئوسایت تأکید با پرالونگ و بریلها های روش
( در پژوهشی به ارزیابی ژئوسایت های بیابان لوت پرداختند. شرق تنگه 2019انجام گرفت، بار دیگر مقصودی و همکاران)

 های کوهستانی خطوط ساحلی بسیار زیبا، گلفشان ها، اشکال ناهمواری شامل که خود کم نظیر عوارض طبیعی با هرمز نیز 

 را انداز چشم یک میتوان، زیبایی  میکند  لذا جلب خود به را بیننده ای هر چشم چشم اندازهای زیبای ژئومورفولوژبکی و
داد)  قرار توجه مورد توریستی جاذبه به ژئوسایت تبدیل برای را زیبایی این حتی و ژئوتوریسم، کشف مهم عامل عنوان به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Olson & Dowling 

2. Fassoulas et al 

3. Comanescu et al 

4. Zgłobicki & Baran-Zgłobicka 

5. Zgłobicki et al 

6. Kubalíková 

7. Pereira 

8. Zouros 

9. Coratza 

10. kubalikova 

11. Brilha 



 133 ...ارزیابي توسعه ژئوتوریسمي شرق تنگه هرمز از طریق رتبه بندي

 

 قابلیت های ژئومورفولوژیکی شناسایی ضمن پژوهش حاضر اصلی عنایت به مطالب فوق هدف(. با 2018، 1چی لینسکا

گردشگران و  به ژئوسایتها این بیشتر شناساندن و موجود، با لندفرمهای مرتبط ژئوتوریسمی توانمندیهای ارزیابی و منطقه
 شناختی زمین یراثو م یعیاز توان طب یریگبهره آینده،  همچنین پتانسیل سنجی و پیشنهاد منطقه به عنوان  ژئوپارک در

می کم برخوردار  یروستاها و شهرها و دارای ، کشور یافتهمحروم و کمتر توسعه  ناطقمو ژئومورفولوژیکی منطقه، که از 
 یی،اشتغال زا اتتوان موجب یم این منطقهدر  یگردشگر یها یتبه فعال یتنوع بخشبا  لذا است. یضرور یار، بسباشد

 .فراهم آوردکاهش مخاطرات را  و  ینسب یرفاه اجتماع یجادکاهش فقر و ا
 

 موردمطالعه محدوده

ای ای در استان هرمزگان و محدودهپهنه مورد بررسی در پژوهش حاضر قسمتی از نوار ساحلی در شرق تنگه هرمز، منطقه 
 و شروع شمال در میناب رودخانه مصب حوالی از محدوده گیرد، اینهای میناب، سیریک و جاسک را در برمیاز شهرستان

دقیقه عرض شمالی و  27درجه و  27دقیقه تا  38درجه و  25یابد که بین می امتداد جاسک شرقی خلیج و جاسک بندر تا
طول خطوط ساحلی مورد بررسی برابر (. 1شده است)شکل دقیقه طول شرقی واقع12درجه و  58دقیقه تا  47درجه و  56
کیلومتر از خط ساحلی به سمت دامنه های شیب دار منطقه است. این پهنه  20کیلومتر و عرض متوسط، حدود  220با 

شناسایی و قابلیت سنجی ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت  هدف تحقیق این شامل عوارض ژئومورفولوژی متنوعی است. در
 کم نظیر عوارض طبیعی قابلیت های منطقه ترین مهم. باشدمی محدوده این سعه ژئوتوریسم درهای منطقه به منظور  تو

 خطوط ساحلی بسیار زیبا، چشم اندازهای زیبای ژئومورفولوژبکی، گلفشان ها، اشکال ناهمواری های کوهستانی شامل که

 و است کشاورزی و دامداری عمدتاً منطقه اهالی فعالیتو تاریخی هر بیننده ای را مجذوب می کند.  فرهنگی آثار و
 اشتغال و تجاری بندرگاهی صیادی، مشاغل به بیشتر انداستقراریافته آن نزدیک یا ساحلی خط امتداد در که هاییآبادی
 نسبت مسافت بعد ازجمله هاییمحدودیت لیکن. شودمی محسوب منطقه برای باالیی بالقوه توان دریا به دسترسی. دارند

 دالیل ترینمهم ازجمله آن گرم و خشک اقلیم و بادی هایماسه ازجمله محیطی نامساعد عوامل و ایران مرکزی نقاط به
 .آیدمی حساببه منطقه معیشتی و اقتصادی رشد کندی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chylińska 
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 موقعيت جغرافيایي محدوده موردمطالعه در شمال شرق تنگه هرمز: 1 شكل

 

 داده ها و روش پژوهش 

اغلب داده ها از طریق کارهای میدانی و مشاهده مستقیم جمع آوری شده اند. اطالعات حاصل از کارهای میدانی به شکل 
مصاحبه و برداشت های زمینی داده های اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. همچنین داده های آماری پژوهش بر 

ل گرفته است. روش مورد استفاده این پژوهش نیز به دو نوع پایه مدارک اسنادی و نیز تصاویر و نقشه های مختلف شک
روش گرد آوری و آماده سازی داده ها: در این زمینه ابتدا به واسطه بازدید های میدانی متعدد از  -1قابل تقسیم است: 

راهنمایی افراد تمامی محدوده مورد مطالعه ژئوسایت ها و ؤئومورفوسایت های موجود در محدوده به واسطه بهره مندی از 
ثبت شد و بدین ترتیب  GPSآگاه بومی مورد شناسایی قرار گرفت سپس نام آنها ثبت و موقعیت مکانی آن ها با استفاده از

برخی ویژگی های مهم سایت ها از جمله نام، موقعیت نسبی و ریاضی و عارضه ها و لندفرم های موجود در هریک از 
نقشه ای برای آنها تهیه شد که این خود نوآوری پژوهش نیز می باشد. چرا که  بسیاری سایت ها در قالب یک جدول ارائه و 

 ها موجود نبود. از سایت های محدوده موردمطالعه ناشناخته بوده و حتی نقشه جامع و کاملی از نحوه پراکندگی آن
  رفته شده مورد ارزیابی قرار گرفت:روش ارزیابی: در مرحله بعد هر یک از ژئوسایت یا ژئومورفوسایت های در نظر گ -2

سایت که جذابیت و امکانات  36بعد از شناسایی ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت های منطقه از میان سایت های شناخته شده، 
بیشتری  جهت جذب گردشگر از جمله زیبایی، محتوای علمی و دسترسی به امکانات و زیر ساخت را دارا بودند جهت توسعه 

 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند.2015)2( و بریل ها2013)1می با استفاده از دو مدل ارزیابی کوبالیکواژئوتوریس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. kubalikova,2013 
2. Brilha, 2015    
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 (2013روش كوباليكوا)

و اضافه نمودن برخی شاخص های  ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت ها کوبالیکوا با جمع بندی روش های موجود ارزیابی
جدید، یافته های خود را در قالب جدولی، ارائه نموده است. معیارها در پنج گروه تقسیم شده اند و تقریباً کلیه ویژگی های 

 (.1)جدول ژئوتوریسم را پوشش می دهند
 
به نقل  1394منبع:مختاري، )باشد( 1 تا 0 بين ميتواند شاخص هر : ارزیابي ژئوسایتها بر اساس روش كوباليكوا )ارزش1جدول  

 (2013از كوباليكوا،

 

 

 

 

 

 

هاي علمي            ارزش

 و ذاتي

 
 تمامیت

 شده باشد.کل منطقه مکان تخریب 0

 رؤیت است.شده ولی اشکالی از بخش غیرزنده محیط، قابلمکان تخریب 5/0

 مکان بدون هرگونه تخریب. 1

های نادر بودن )تعداد مکان
 مشابه(

 مکان. 5بیش از  0

 مکان مشابه. 5/2 5/0

 تنها مکان در منطقه موردمطالعه. 1

تنوع )تعداد فرایندها و 
 های فضایی مختلف درپدیده

 یا ژئومورفوسایتها( ژئوسایت

 رؤیت.فقط یک فرایند و پدیده قابل 0

 رؤیت.قابلفرایند و پدیده  4تا  2 5/0

 رؤیت.فرایند و پدیده قابل 5بیش از  1

 مکان ناشناخته. 0 محتوای علمی

 مقاالت ملی منتشرشده در سطح ملی. 5/0

 محتوای باالی مکان، مطالعات ویژه در مورد مکان. 1

 

 

 

 

 

 

 هاي آموزشيارزش

 بودن، رؤیتقابل و شهرت
 فرایندها و هاپدیده وضوح

 پایین شکل و فرایند. شهرت و وضوح 0

 ویژه برای نخبگان.شهرت متوسط به 5/0

 شهرت باالی شکل و فرایند، هم برای نخبگان و هم برای عوام. 1

 نظیری و کاربرد آموزشی پایین شکل و فرایند.بی 0 آموزشی کاربرد نظیری،بی

 نظیری ولی با کاربرد آموزشی محدود.وجود بی 5/0

 باال و توانمندی باالی کاربرد آموزشی و توسعه ژئوتوریسم. نظیریبی 1

 موجود آموزشی اقدامات

 
 بدون هرگونه اقدام. 0

 بروشور، نقشه و صفحات وب. 5/0

 رسانی در مکان.تابلوهای اطالع 1

 برای مکان از واقعی استفاده
 و هاگشت) آموزشی اهداف

 (تور راهنمایی

 آموزشی.بدون هرگونه استفاده  0

 های آموزشی.عنوان بخشی از گشتمکان به 5/0

 راهنمایی تور برای عموم. 1

 

 

 

 

هاي ارزش

 اقتصادي

 متر فاصله از محل پارکینگ 1000بیش از  0 قابلیت دسترسی

 متر فاصله از محل پارکینگ 1000تر از کم 5/0

 های مسافریمتر فاصله از ایستگاه 1000بیش از  1

 کیلومتر فاصله از محل وجود تسهیالت گردشگری. 10بیش از  0 های گردشگریوجود زیرساخت

 کیلومتر فاصله از تسهیالت گردشگری. 10تا  5بین  5/0

 کیلومتر فاصله از تسهیالت گردشگری. 5تر از کم 1

 عدم وجود هرگونه محصول در مکان موردنظر. 0 محصوالت محلی

 محصوالت.وجود برخی  5/0

 برخورداری از برخی محصوالت شاخص. 1

 وجود حد باالی خطرات طبیعی و انسانی. 0 تهدیدها و خطرات واقعی
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 ارزش حفاظتي

 تواند مکان را تخریب کند.خطرات موجودی که می 5/0

 خطرات پایین و تقریباً بدون هرگونه تهدید. 1

 باالی خطرات طبیعی و انسانی. وجود حد 0 خطرات و تهدیدهای بالقوه

 تواند مکان را تخریب کند.خطرات موجودی که می 5/0

 خطرات پایین و تقریباً بدون هرگونه تهدید. 1

 تداوم تخریب در مکان. 0 وضعیت فعلی مکان

 توان با تخریب مقابله کرد.شده، ولی با مدیریت میمکان تخریب 5/0

 بدون هرگونه تخریب. 1

 بدون هرگونه حفاظت قانونی. 0 حفاظت قانونی

 وجود پیشنهادانی برای حفاظت قانونی. 5/0

 وجود حفاظت قانونی )اثر طبیعی، منابع طبیعی و...(. 1

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اكتسابيارزش

های فرهنگی: وجود ارزش
های تاریخی، جنبه

شناسی و دینی مرتبط با باستان
 مکان

 پدیده فرهنگی.بدون هرگونه  0

 های غیرزنده.های فرهنگی موجود ولی بدون ارتباط تنگاتنگ با پدیدهپدیده 5/0

 زنده.های غیرهای فرهنگی موجود ولی با ارتباط تنگاتنگ با پدیدهپدیده 1

 بدون اهمیت. 0 های اکولوژیکیارزش

 تر.وجود اثر ولی بااهمیت کم 5/0

 های اکولوژیکی.ژئومورفولوژیکی بر پدیدههای اثر مهم پدیده 1

های زیبایی: تعداد ارزش
ها، ساختار فضا و وجود رنگ

 مناظر دیدنی

 بدون هرگونه رنگ. 0

 رنگ. 3تا  2وجود  25/0

 رنگ. 3وجود بیش از  5/0

 بدون هرگونه الگو. 0

 الگوی مشخص. 3تا  2 25/0

 الگو. 3بیش از  5/0

 هرگونه منظره.بدون  0

 منظره دیدنی. 2تا  1 25/0

 ترمنظره و بیش 3 5/0

 
 (2015بریل ها) روش

 تنوع های محوطه بریلها، نظر از. است گردیده ارائه ها ژئوسایت کمی ارزیابی جهت بریلها بوسیله 2015 سال در روش این
 ارتباط اساس بر آنها های قابلیت و نیستند برخوردار ذاتی یا علمی ارزش هیچ از که شود می اطالق هایی مکان به زمینی،

 این قابلیت زمینی، تنوع های محوطه ویژگی این به توجه با. شود می سنجیده گردشگری و آموزشی های ارزش با آنها
 کمی ارزیابی به روش این در(. 1384 مختاری،)است زمینی تنوع از انسانی جوامع پایدار بهرمندی به منوط ها محوطه

در این مقاله برای رتبه  است. شده پرداخته تخریب ریسک و توریستی آموزشی، علمی، معیار 4 از استفاده با ها ژئوسایت
بندی ژئوسایت ها امتیاز ارزشهای به دست آمده از هر ژئوسایت را باهم جمع نموده و رتبه ژئوسایت مشخص می گردد)جدول 

 (. 5و شکل  5
 برای ها شاخص اساس بر ژئوسایت هر گرفته است. قرار استفاده مورد معیار 7 ها ژئوسایت علمی ارزش کمی ارزیابی برای

 علمی ارزش نهایی وزن. کند دریافت نیز را صفر نمره تواند می شاخص یک. کرده است کسب 4 یا و 1،2 امتیازات معیار هر
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 متفاوتی های وزن نسبی، اهمیت اساس بر  مختلف معیارهای علمی، ارزش ارزیابی در. آید می بدست معیار 7 مجموع از

  (.2کرده اند)جدول  دریافت
امتیاز کسب کرده است. عدد صفر  4تا  1معیار می باشد. هر معیار از  12ارزیابی کمی استفاده از پتانسیل آموزشی بر اساس 

معیار محاسبه شده است. در  12به هر یک از معیارها می تواند اختصاص یابد. استفاده از ارزش پتانسیل نهایی از مجموع 
 (. 2ارزیابی ارزش آموزشی معیارهای مختلف  بر اساس اهمیت نسبی، وزن های متفاوتی دریافت کرده اند)جدول 

امتیاز را دریافت کرده است.  4تا  1معیار تشکیل شده است. هر معیار از  13ارزیابی کمی استفاده از پتانسیل توریستی از 
د به هر یک از معیارها اختصاص یابد. ارزیابی نهایی پتانسیل توریستی بر اساس حاصل جمع امتیازات عدد صفر نیز می توان

بدست آمده.  در ارزیابی ارزش توریستی، معیارهای مختلف  بر اساس اهمیت نسبی، وزن های متفاوتی دریافت کرده 
 (. 2اند)جدول 

امتیاز دریافت نموده است. امتیاز  4تا  1و هر شاخص معیار از  معیار محاسبه شده است 5ریسک نابودی و تخریب بر اساس 
معیار محاسبه شده. برای اهداف مدیریتی  5صفر نیز می تواند به شاخص ها تعلق گیرد. امتیاز نهایی آن از حاصل جمع 

 (.2میزان ریسک تخریب به سه گروه پایین، متوسط و باال تقسیم شده است)جدول
بندي ریسک تخریب  تيازدهي به معيارهاي ارزش علمي، توریستي و آموزشي و ریسک تخریب و طبقه: تعين وزن و ام2جدول 

 (2015)منبع: بریل ها،

 وزن معيارهاي ارزش علمي
دانش  محل نمایندگي معيارها

 علمي

تنوع  تماميت

 شناسيزمين

محدودیت  كميابي

 استفاده

 كل

 100 10 15 5 15 5 20 30 (٪وزن )

 به معیارهای توریستی و آموزشی امتیازدهی

 آموزشی توریستی

 10 پذیریآسیب 10 پذیریآسیب

 10 دسترسی 10 دسترسی

 5 محدودیت استفاده 5 محدودیت استفاده

 10 امنیت 10 امنیت

 5 ونقلحمل 5 ونقلحمل

 5 تراکم جمعیت 5 تراکم جمعیت

 5 های دیگرمشارکت باارزش 5 های دیگرمشارکت باارزش

 5 زیبایی 15 زیبایی

 5 فردیمنحصربه 10 فردیمنحصربه

 10 شرایط مشاهده 5 شرایط مشاهده

 20 پتانسیل تعلیمی 10 پتانسیل تفسیر

 10 شناختیتنوع زمین 5 سطح اقتصادی

 100جمع: 5 نزدیکی به مناطق تفریحی

 100جمع:

 بندی ریسک تخریبوزن معیارهای ریسک تخریب و طبقه

 بندی ریسک تخریبطبقه معیارهای ریسک تخریبوزن 

 ریسک تخریب وزن کلی 35 شناسیتخریب عناصر زمین

 کم 200کمتر از  20نزدیکی به مناطق با پتانسیل ایجاد 
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 تخریب

 متوسط 300تا  201بین  20 حمایت قانونی

 زیاد 400تا  301بین  15 دسترسی

  10 تراکم جمعیت

  100جمع:

 
 پژوهشیافته هاي 

وپس از آن در مرحله اول جدولی به  بر پایه مطالعات متعدد میدانی روستاهای دارای جاذبه گردشگری محدوده شناسایی
عنوان برگه شناسایی ژئومورفوسایت های منطقه طراحی شد که در ستون اول آن نام ژئومورفوسایت های شناسایی شده 

و استفاده از  GPSبیشتر از طریق پیمایش میدانی و ثبت توسط دستگاه  و در ستون دوم موقعیت نسبی، که مکان یابی آن
تصاویر ماهواره ای انجام گرفت، ستون بعدی مختصات جغرافیایی مربوط به ژئومورفوسایت های است و در ستون آخر 

(. بعد از شناسایی و تعیین موقعیت، 3که قابلیت جذب گردشگر را دارا می باشد بیان می کند)جدول  عارضه ها و لندفرم هایی
 (. 3در گام بعدی تهیه نقشه پراکندگی عوارض ژئومورفولوژیکی  منطقه مورد مطالعه تهیه گردید)شکل

 دگان(: نگارن)گردآورنده : ویژگي ژئوسایت ها و  ژئومورفوسایت هاي شرق تنگه هرمز3جدول 

نام  موقعيت نسبي مختصات عارضه ها

 ژئومورفوسایت

 ردیف

 –دره های رودخانه ای  –رودخانه 
 چشمه های معدنی

 27و21و55
 57و0و38

شهرستان میناب بین روستاهای چاه 
اسماعیل و چاه شیرین در شمال 
 میناب

 1 دره گیو

تاالب جزر و مدی مزارعه پرورش  -خور
 میگو 

 27و6و25
 56و47و9

 2 خور تیاب  شهرستان میناب روستای تیاب

تاالب جزر و مدی مزارعه پرورش  -خور
 میگو

 27و8و53
 56و48و42

 3 خور شغون شهرستان میناب روستای تیاب

 27و2و49 تاالب جزر و مدی -خور
 56و51و32

 4 خور کالهی  روستای کالهی شهرستان میناب

 27و9و31 تافونی
 57و4و46

 5 باغ ملک شهر میناب

 -چین خوردگی الیه ها -دریاچه سد

 تافونی –اشکال فرسایشی 

 27و9و48

 57و6و43

 6 سد میناب شهر میناب

 –تراس های آبرفتی جدید و قدیم 
  -مئاندر

 27و9و16
 57و4و29

 7 رودخانه میناب شهر میناب

تیغه  -مخروط افکنه قدیمی باال آمده
 مشاهده دلتای میناب -های فرسایشی

 27و8و47
 57و5و2

 8 بام میناب شهر میناب

 27و6و7 تافونی -تیغه های فرسایشی
 57و7و19

 9 خیابان کچره ای شهر میناب

 27و3و34 کلوتها 
 57و4و32

 10 کلوت زوهکی شهرستان میناب روستای زوهکی 

 27و2و27 پالیا -
 57و2و51

 11 پالیا زوهکی شهرستان میناب روستای زوهکی
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جزر و  تاالب –تپه های ماسه ای  -خور

 ساحل ماسه ای -مدی

 27و1و1
 56و54و16

 12 بنذرک شهرستان میناب روستای بنذرک

 26و57و58 تپه های ماسه ای
 57و3و17

شهرستان میناب روستای  دماغ 
 ریگ

 13 دماغ ریگ

 

 26و57و11 تاالب جزر و مدی–خور 
 56و56و50

 14 کرگان شهرستان میناب روستای کرگان

 -چشمه های معدنی -گلفشان –رودخانه 
 خور-اشکال فرسایشی و بدلند

 26و55و49
 57و7و11

 15 طالوار شهرستان میناب روستای طالوار 

 26و50و27 تپه های ماسه ای –ساحل ماسه ای 
 57و0و14

 16 ردوهگ ردوهشهرستان سیریک روستای گ

 -تپه های ماسه ای –ساحل ماسه ای 
 خور

 26و48و35
 57و1و14

سیریک شهر بندر شهرستان 
 کوهستک

 17 بندرکوهستک

تپه  -ساحل ماسه ای -تپه های فسیلی
 اشکال فرسایشی-های ماسه ای

 26و47و39
 57و3و24

 18 پالور شهرستان سیریک روستای پالور

 -تپه های ماسه ای -اشکال فرسایشی

 خور–ساحل ماسه ای 

 26و45و14
 57و2و47

 19 کرپان روستای کرپان -شهرستان سیریک

 –ساحل ماسه ای  –تپه های ماسه ای 
 چینه بندی متقاطع  -خور

 26و40و39
 57و4و5

 20 زیارت شهرستان سیریک روستای زیارت

–ساحل ماسه ای  –تپه های ماسه ای 

 خور

 26و36و34
 57و4و58

شهرستان سیریک روستاهای 
 بنداران و کناردان

 21 کناردان –بنداران 

 26و36و10 نبکا-خور -تپه های ماسه ای
 57و4و49

شهرستان سیریک شهر گروک و 
 روستای سرخور

 22 گروک

 -بدلند-اشکال فرسایشی -دریاچه سدی
 دره های رودخانه ای -چشمه معدنی

 26و37و10
 57و9و31

 23 سرارود شهرستان سیریک روستای سرارود

 26و47و39 اشکال فرسایشی قارچی شکل )هودو(
 57و3و24

 24 همزانگ همزانگشهرستان سیریک روستای 

 -تپه های ماسه ای  –ساحل ماسه ای 
 خور

 26و31و6
 57و4و48

 25 سیریک شهرستان سیریک شهر سیریک

 جزر ومدیتاالب  - خور
 

 26و18و24

 57و5و31

 26 تاالب آذینی شهرستان سیریک روستای گناری

 26و24و46 کوههای مینیاتوری -چشمه معدنی
 57و13و33

 27 سرزه سیریکشهرستان سیریک روستای 

 26و21و1 کوههای مینیاتوری -چشمه معدنی
 57و16و40

شهرستان سیریک روستای گزن 
 بزین

 28 گزن بزین

 -تاالب جزر و مدی-خور -گلفشان
 زبانه ماسه ای -اشکال فرسایشی-تومبلو

 26و0و40
 57و14و24

 29 گتان شهرستان جاسک روستای گتان

 25و51و20 بدلندها 
 57و22و16

جاسک بعداز اورزانس شهرستان 
 جاده ای بونجی

 30 بدلند های بونجی

 25و 49و 57  اینسلبرگ–خور –ساحل ماسه ای 

 57و19و1

شهرستان جاسک روستای کوه 
 مبارک

 31 کوه مبارک

 25و59و40 گلفشان و بدلند
 57و26و3

شهرستان جاسک روستای سرخ 
 کوه

 32 سرخ کوه
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اشکال انحاللی پایپینگ و کوههای 

 مریخی

 25و52و7
 57و26و32

شهرستان جاسک بین گروک و 
 گنگان

 33 پایپینگ ها

 25و50و41 اشکال فرسایشی )هودو(
 57و35و46

اشکال قارچی  شهرستان جاسک روستای نوگر
 شکل یا هودو ها

34 

 25و40و14 خور و ساحل ماسه ای
 57و46و41

شهرستان جاسک شهر جاسک 
 پشت مسکن مهر

ساحل دلفین و خور 
 لوران 

35 

 25و38و16  پادگانه دریایی یاهس صخره ای   

 57و45و55

 36 دماغه جاسک شهرستان جاسک شهر جاسک

 

 
: سد ميناب، 3 : تيغه هاي ميناب،2 : خور تياب، تصویر1 تصویر)تصاویري از ژئومورفوسایت هاي منطقه موردمطالعه : 2 شكل

: هودوهاي جاده ميناب جاسک، 7: تاالب آذیني، تصویر  6تصویر: هودوهاي سرارو، 5 : پيكان ماسه اي گتان، تصویر4 تصویر

: كانال هاي جزر و مدي و رویشگاه 11: گلفشان سرخ كوه، تصویر 10: دماغه جاسک، تصویر 9: گلفشان گتان، تصویر 8تصویر 

 : سواحل گتان(12مانگرو تاالب آذیني، تصویر 
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 هاي منطقه مورد مطالعه : نقشه پراكندگي ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت3شكل

شده و شناسایی قابلیت های ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت ها آنها مورد های میدانی انجامدر مرحله دوم بر اساس بررسی
 ارزیابی قرار گرفتند.
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 ژئوسایت ها  ارزیابي

( که از جدیترین و کامل 2015ها) ( و بریل2013کوبالیکوا) روش دو روش از مهم منطقه ژئوسایت های شناسایی از بعد
 ترین روش های ارزیابی ژئوسایت ها هستند جهت ارزیابی توسعه ژئوتوریسمی محدوده مورد مطالعه استفاده شد.     

 كوباليكوا ارزیابي به روش

 توضیح داده شده مورد بررسی قرار قبلکه  گانهدر این روش ژئومورفوسایت های منطقه از لحاظ معیارهای پنج
 شده ارزشگذاری ژئوسایتها از کدام هر ابتدا روش کوبالیکوا  از استفاده با ژئوسایتها گذاری ارزش برای .(1)جدولدگیرنیم

همان جدول  (. مطابق4است) جدول  آمده بدست هر ژئوسایت نهایی ارزش و شده ترکیب هم با ارزشها مجموع سپس و
امتیاز، رودخانه  12آید در منطقه مورد مطالعه ژئوسایت های تاالب آذینی با  ( برمی4( و شکل)4جداول ج )که از نتای طور

امتیاز بیشترین امتیاز  5/10و دماغه جاسک با  11، گتان 5/11، خورتیاب، طالوار و سرارو با 75/11میناب و بندرکوهستک با 
ها شرایط مطلوب از نظر معیار های یتساویژگی عمومی این  .ی برخوردار هستندترمطلوبرا کسب نموده  و از شرایط 

باشند، که در این میان تاالب آذینی به دلیل دارا بودن ویژگی یمارزش ارزش علمی، آموزش، حفاظتی، اقتصادی و اکتسابی 
 (. 4های منحصر به فرد و کسب باالترین امتیاز هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می کند)جدول 

 باشد( 4 تا 0 بين كوباليكوا) امتياز ارزش ها ميتواند روش از استفاده با آمده بدست ارزشهاي : مجموع4جدول

 و علمي ارزش ژئوسایت ردیف

  ذاتي

 ارزش

 آموزشي

 ارزش

 اقتصادي

 ارزش

 حفاظتي

ارزش 

 اكتسابي

 مجموع

 امتياز
 25/7 25/2 5/1 0 5/1 2 دره گیو 1

 5/11 3 2 5/1 5/2 5/2 خور تیاب 2

 9 3 5/1 1 5/1 2 خور شغون 3

 75/8 75/2 5/2 5/0 5/1 5/1 خور کالهی 4

 75/4 25/2 0 1 1 5/0 باغ ملک 5

 75/9 25/2 2 5/1 5/2 5/1 سد میناب 6

 75/11 25/3 1 3 2 5/2 رودخانه میناب 7

 75/9 25/2 2 2 5/1 2 بام میناب 8

 75/6 75/1 0 5/1 2 5/1 خیابان کچره ای 9

 75/4 25/1 0 1 5/0 2 کلوت زوهکی 10

 75/4 25/1 1 1 0 5/1 پالیا زوهکی 11

 25/9 75/2 5/2 1 2 1 بنذرک 12

 25/4 75/0 2 5/0 1 1 دماغ ریگ 13

 25/7 75/2 5/1 1 1 1 کرگان 14

 5/11 5/3 2 5/0 5/3 2 طالوار 15

 25/8 75/1 2 2 5/1 1 گهردو 16

 75/11 75/2 2 5/2 3 5/1 بندرکوهستک 17

 25/8 75/2 5/1 1 1 2 پالور 18

 5/4 2 0 5/0 1 1 کرپان 19

 5/4 2 0 5/0 1 1 زیارت 20

 6 2 5/1 5/0 1 1 کناردان -بنداران  21

 25/5 25/2 0 5/1 5/0 1 گروک 22

 5/11 3 2 1 3 5/2 سرارود 23

 25/4 25/1 5/0 0 5/1 1 همزانگ 24

 5/9 3 1 5/1 5/2 5/1 شهرسیریک 25
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 12 3 5/2 1 3 5/2 تاالب آذینی 26

 25/4 25/1 5/0 5/0 1 1 سرزه 27

 25/7 75/0 5/2 5/0 2 5/1 گزن بزین 28

 11 2 5/2 5/0 3 5/3 گتان 29

 5 1 2 0 1 1 بدلند های بونجی 30

 75/6 75/1 2 0 5/1 5/1 کوه مبارک 31

 75/8 75/1 3 0 5/1 5/2 سرخ کوه 32

 25/6 75/0 2 5/0 5/1 5/1 پایپینگ ها 33

 75/6 75/0 5/1 5/0 2 2 اشکال قارچی شکل  34

 8.25 2.25 2 1.5 1 1.5 ساحل و خور لوران 35

 5/10 5/2 1 2 3 2 دماغه جاسک 36

 

 
 كوباليكوا روش از استفاده از ارزشها با آمده : نمودار امتياز بدست4شكل

 بریل ها  ارزیابي به روش

سایت های تاالب آذینی، گتان و خور تیاب از لحاظ ارزش  بریلها روش در که است آن بیانگر پژوهش این از حاصل نتایج
بیشترین امتیاز را کسب نمودند و از لحاظ ارزش توریستی سایت های  290و  320، 330علمی به ترتیب با امتیاز وزن دهی 

از را کسب نمودند، بر بیشترین امتی 300و  315، 335دماغه جاسک، سیریک و تاالب آذینی به ترتیب با امتیاز وزن دهی 
اساس ارزش آموزشی سایت های سیریک، دماغه جاسک و بام میناب و کچره ای مشترکا  به ترتیب با امتیاز وزن دهی 

-بیشترین امتیاز را کسب نمودند، و از لحاظ ریسک تخریب خطر نیز سایت های گهردو، پالور و بنداران 300و  305، 310
بیشترین امتیاز ریسک تخریب خطر را کسب نمودند و از مجموع  325و  330، 345زن دهی کناردان به ترتیب با امتیاز و

سایت در معرض خطر تخریب زیاد و مابقی دارای خطر تخریب متوسط می باشند.  همانطور که در داده ها و  10سایت ها 
آمده از هر سایت را باهم جمع  روش پژوهش بیان شد در این مقاله برای رتبه بندی سایت ها امتیاز ارزشهای به دست

، دماغه جاسک با 920نموده و رتبه سایت مشخص می گردد که بر اساس آن تاالب آذینی با مجموع امتیاز وزن دهی 
 مهم از اند. گرفته قرار اول تا سوم  رتبه بیشترین امتیاز وزن دهی و در  870و گتان با مجموع امتیاز  900مجموع امتیاز 

 فرایندهای مناسب نمایش به: کرد اشاره توان می کند را کسب رتبه نخست تاالب آذینی شده موجب که عواملی ترین
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 مقاالت در ژئوسایت این با مرتبط علمیِ مقاالت چاپ المللی؛ علوم بین بوسیله ژئوسایت از استفاده شناسی؛ زمین با مرتبط

 و ژئوسایت، در موجود شناسی زمین عوارض در این روستا،  تنوع ملی به دلیل وجود تاالب بین اللملی آذینی معتبر علمی
 و برداری، نمونه و میدانی های پیمایش نظر اجرای از محدودیت عدم ژئوسایت، در موجود شناسی زمین عناصر حفظ

 را آموزشی سطوح هم برای تعلیم قابلیت شناسی ژئوسایت زمین عناصر که ای گونه به ژئوسایت، تعلیمی باالی پتانسیل

 نخست رتبه سایت تاالب آذینی تا شده موجب که .از دیگر عواملی است نظیر بی منطقه سطح در نظر مورد دارد. ژئوسایت

 کانال انشعابی را 7 به نزدیک که منطقه، زیاد مساحت منطقه؛ در دیدنی نقاط تنوع :به کرد اشاره توان می کند کسب را

 در حفاظتی تمهیدات پایین سطح اکولوژیکی؛ جذابیت دیرینه؛ جغرافیای نظر از منطقهزیاد  بسیار جذابیت شود؛ می شامل

   منطقه بود. علمی ارزش از استفاده ملی و سطح در زیاد تاالب جذابیت منطقه؛
 بریل ها روش با ها ژئوسایت كمّي : ارزیابي5جدول 

طبقه بندي  ریسک 

 خطر

ریسک 

 تخریب

مجموع 

 امتياز

 ردیف نام سایت علمي توریستي آموزشي

 1 دره گیو 200 210 235 645 225 متوسط

 2 خور تیاب 290 280 285 855 285 متوسط

 3 خور شغون 245 230 240 715 225 متوسط

 4 خور کالهی 150 255 275 680 285 متوسط

 5 باغ ملک 120 260 270 650 295 متوسط

 6 سد میناب 210 295 295 800 295 متوسط

 7 رودخانه میناب 200 290 300 790 295 متوسط

 8 بام میناب 180 290 300 770 295 متوسط

 9 خیابان کچره ای 170 285 300 775 295 متوسط

 10 کلوت زوهکی 165 210 230 605 285 متوسط

 11 پالیا زوهکی 195 200 230 625 300 متوسط

 12 بنذرک 170 240 260 670 295 متوسط

 13 دماغ ریگ 180 220 255 655 310 زیاد

 14 کرگان 155 230 250 635 270 متوسط

 15 طالوار 225 240 270 735 320 زیاد

 16 گهردو 155 265 275 695 345 زیاد

 17 بندرکوهستک 180 290 285 755 285 متوسط

 18 پالور 260 270 280 810 330 زیاد

 19 کرپان 135 220 235 590 275 متوسط

 20 زیارت 155 240 240 635 310 زیاد

 21 کناردان -بنداران  155 255 265 675 325 زیاد

 22 گروک 135 230 250 615 270 متوسط

 23 سرارود 240 290 290 820 305 زیاد

 24 همزانگ 170 260 255 685 290 متوسط

 25 شهرسیریک 160 315 310 785 295 متوسط

 26 تاالب آذینی 330 300 290 920 285 متوسط

 27 سرزه 155 230 250 635 315 زیاد

 28 گزن بزین 185 230 250 665 255 متوسط

 29 گتان 320 275 275 870 225 متوسط
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 30 بدلند های بونجی 180 210 240 630 240 متوسط

 31 کوه مبارک 150 235 245 630 265 متوسط

 32 سرخ کوه 260 225 240 725 210 متوسط

 33 پایپینگ ها 250 210 240 700 315 زیاد

 34 اشکال قارچی شکل 265 255 255 775 295 متوسط

 35 ساحل و خور لوران 195 285 290 770 295 متوسط

 36 دماغه جاسک 270 335 305 900 305 زیاد

 

 
 : نمودار مقایسه  امتياز ژئوسایت هاي مورد مطالعه بر اساس مدل بریل ها5شكل

 نتيجه گيري 

هرمز مناطقی با جاذبه های گردشگری طبیعی و انسانی متنوع و زیبا وجود دارد که هر کدام می تواند  در منطقه شرق تنگه
 های ژئومورفولوژیکی موجود از منظر توسعه ژئوتوریسمیبه نوعی سبب رشد و توسعه منطقه گردد. درپژوهش حاضر قابلیت

ژئوموزفوسایت از نظر قابلیت های گردشگری بسیار مناسب  36ارزیابی و رتبه بندی شد. از میان ژئومورفوسایت های موجود 
بودند ارزیابی شد. در این میان سایت تاالب آذینی برای توسعه فعالیت های گردشگری بسیار مستعد و ایده آل می باشد 

ین در روش ارزیابی و در رتبه اول قرار گرفت، همچن ارزش باالترین 12 امتیاز که در ارزیابی این سایت  با روش کوبالیکوا، با
و با مجموع  290، ارزش آموزشی 300، ارزش توریستی 330بریل ها تاالب آذینی از لحاظ ارزش علمی با امتیاز وزن دهی 

است، همچنین از نظرریسک تخریب خطر آن نیز برابر با  گرفته قرار اول  شد و در رتبه 920کل امتیاز ارزشها که برابر با 
رار گرفت. آنچه باعث شد سایت تاالب آذینی بیشترین امتیاز را در هر دوروش ارزیابی کسب نماید و در طبقه متوسط ق 285

 فهرست شده در وجود کسب امتیاز ارزش علمی باال این سایت بود و هچنین این سایت از مناطق حفاظت شده و ثبت

 رامسرمی باشد.  کنوانسیون
گردشگری منطقه به منظور شناساندن استعدادادهای گردشگری در  گرچه پژوهش های اندکی جهت ارزیابی قابلیت هایی

( انجام گرفته است ولی در این پژوهش ها تعداد سایت های انتخاب شده به دلیل 1391منطقه از جمله فخری و همکاران)
 5یا  4عدم شناسایی دقیق قابلیت های طبیعی از جمله زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی اندک بوده و حداکثر به 

ژئومورفوسایت می رسد ولی در پزوهش حاضر عالوه بر اینکه تمامی قابلیت های گردشگری منطقه در محدوده به واسطه 
کارهای میدانی و کتابخانه ای مورد شناسایی قرار گرفت، یک شناسنامه کامل از پراکندگی لندفرم های محدوده تهیه و 

ا نیز از دو روش جدید ارزیابی ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت ها یعنی کوبالیکوا سایت معرفی شد و برای ارزیابی آنه 36تعداد 
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های ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی سایت ها بررسی و ارزیابی شد تا و بریل ها استفاده شد که در این روش ها قابلیت

 مقایسه سایت ها جهت امکان سنجی توسعه ژئوتوریسمی کاملتر صورت پذیرد.
این پتانسیل ژئوتوریسمی محدوده مورد مطالعه نیازمند انجام برنامه ریزی و تخصیص امکانات و تجهیزات و شکوفا شدن 

فراهم کردن زیر ساخت های گردشگری می باشد. فعال سازی جنبه گردشگری این منطقه می تواند سبب بهره گیری همه 
رونق کسب و کار و اشتغال مردم منطقه شده و با  جانبه از ظرفیت های دریا و سواحل محدوده گردد که این امر باعث

کسب درآمد از طریق گردشگری تاثیر بسزایی در معیشعت مردم منطقه خواهد داشت از سوی دیگر  با شکل گیری فعالیت 
های این بخش در راستای فعالیت های صیادی از فشار یکجانبه بر دریا کاسته شده و در نتیجه اثرات مخرب بهره برداری 

ای بی رویه انسانی به سمت معقوالنه ای هدایت خواهد شد که این امر می تواند بخشی از سالمت اکوسیستم دریا و ه
 ساحل را تامین کند.
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