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 چكيده
، افزایش سودمندي، اهم اهداف آن، پایداري است كه گردشگري بخش شاخص گزینه ژئوتوریسم

شناسي و ژئومورفولوژیک و ایجاد كمترین تغييرات زمينكاهش اثرات مخرب حين استفاده از منابع 

محيطي توسعه ژئوتوریسم در است. هدف از این پژوهش ارزیابي اثرات زیستدر محيط طبيعي 

اي هویژگي ،اي و بازدیدهاي ميدانيطي مطالعات كتابخانهبراي نيل به این هدف، جزیره هرمز است. 

هاي شناسنامه مكان در قالب فرم هاي پژوهش،وان دادههرمز به عنطبيعي و انساني جزیره محيط 

اصالح شده  RIAMپایداري محيط به روش  بر ژئوتوریسمارزیابي اثرات توسعه  ه وگردآوري شد

توسعه ژئوتوریسم آثار مثبت زیادي بر عدم مهاجرت جمعيت از جزیره، ، انجام گرفت. بر اساس نتایج

ها، اقتصاد جوامع محلي و نيز مردم، توسعه زیرساخت توسعه مشاغل، حفظ آثار تاریخي، آسایش

داشته و باعث شده است كه كيفيت اثرات بر محيط انساني جزیره در تبادالت فرهنگي در جزیره 

اند، هاي فيزیكي و بيولوژیكي جزیره هرمز ماهيتاَ شكنندهمحيططبقه متوسط تا خوب قرار گيرد. اگرچه 

 هاآن، آثار مثبتي نيز بر رد نكرده )یا خسارات ناچيز بوده(این اجزاء واتنها خسارتي بر ژئوتوریسم نه

انداز و كاربري اراضي جزیره داشته، كه تأثيرات مثبتي بر چشمژئوتوریسم جز این .داشته است

جزئي و عمدتاَ در مجموع با توجه به تغييرات  كمترین تغييرات را بر محيط فيزیكي باعث شده است.

توان نتيجه گرفت كه توسعه ژئوتوریسم در هرمز با اهداف اكوتوریسم و توسعه مي، مثبت محيط

 .دارددر جزیره هرمز  يمحيط زیست سودمندپتانسيل باالیي براي ایجاد اثرات  بوده و هماهنگ پایدار

برداري نشأت گرفته از با تقویت مدیریت و لحاظ ضوابط و استانداردهاي خاص بهرهدر این راستا 

هاي طبيعي و كاسته و اثرات مثبتش بر محيطمخرب آن جزئي توان از اثرات ت ژئوتوریسم ميماهي

 را تقویت كرد.انساني جزیره 
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 مقدمه

 بر این باورندکه تحلیلگران اقتصادی از بسیاری است؛ شده تبدیل دنیا در مهم صنایع از یکی به اکنون هم گردشگری

صنعت سازی و صنایع نفت از پس این  : 2009 ،)غفاری و ترکیگیرد می قرار جهان مهم صنایع سوم ردیف در خودرو
 آثاراین  .است مناطق هدفاقتصادی، فرهنگی و محیطی بر  اجتماعی، آثاردارای نیز مانند سایر صنایع گردشگری (. 11۴
ــامل اثرا  می ــودمندتواند ش ــد مخربو  س ــگری مبتنی بر طبیعت نیز بنا به گفته اغل   .(98: 1399)اکبریان، باش گردش

ــا   ــعودی، 1385و همکاران،  یپاپلنظران )ص ــقائی و مس ــقایی؛ 1393؛ س نیا و ؛  دادی1392، قهفرخیو جوانبخت س
صور  عام و چه چه بهتوسعه گردشگری البته مناطق هدف در بر دارد.  (، آثار مثبت و منفی بسیاری برای1392همکاران، 

های مخرب آن مهار و وجوه سودمند آن تقویت شود، که کنترل شده صور  گرفته، جنبهمشروط بر اینمبتنی بر طبیعت، 
شود.می شتی زندگی مردم  ضعیت معی شتغال، افزایش درآمد و بهبود و سم اهم اهداف ا تواند موج  ایجاد ا نیز به کوتوری

ــالوهنه بودنش) ــت که201۷، 1کِربریکلحاظ مس ــتفاده از منابع محیطی ( همین اس ــمن اس پایدار بماند)اکبریان،  ، محیطض
های طبیعی و هنجار گردی قصــد دارد با تعامل با جاهبهاکوتوریســم به عنوان ارزشــمندترین شــاخه طبیعت .(102: 1399

ای و با  داقل اثرا  مخرب بر طبیعت و فرهنگ، بیشترین فایده را برای آن منطقه داشته مردم محلی به شیوه خردمندانه
فرد علوم زمین یا های منحصــربهی و علمی درباره پدیدهژئوتوریســم، رویکردی مســئوهنه،  فا ت(. 2009، 2)باکلیباشــد 

گردشگری به منظور توسعۀ پایدار اقتصادی و اجتماعی جامعۀ بومی و  فا ت هاست که در پی توسعۀ زمینژئومورفوسایت
ست؛از میراث زمین سیل ،این  وزه با ترکی  نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژی شناختی ا ی را در های باهیپتان

ضه می شگری پایدار عر ستای گرد سیچانی،  کندرا صالحی  گونه عنوان کرد که این توان اینلذا می (؛1392)ارغوانی و 
سم ساس بهرهشاخه از توری ستبا لح برداری از طبیعت، بر ا شده واظ معیارهای زی گیری خردمندانه از با بهره محیطی بنا 

  .(93: 1398)عزیزی و همکاران،  نقش مهمی در توانمندسازی جوامع محلی دارد یمنابع محیط
ــاخه ــم، ش ــاد ژئوتوریس ــعه اقتص ــت که کارایی زیادی در کاهش فقر،  فا ت خات و توس ــگری پایدار اس ای از گردش

های های اخیر توجهدر سال( و 200۶و همکاران،  5؛ ریمولد2015، ۴؛ نگویرا201۶وهمکاران،  3روستانشینان داشته )ا سان
طور به ،شــناســیهای زمینبا تکیه بر پدیده(، 139۷؛ شــفیعی 139۶زیادی را به خود جل  کرده )ســادا  و همکاران، 

)مهدوی و همکاران،  نقطۀ کانونی توسعه و ارتقای صنعت گردشگری را تشکیل دهد تواندو میای گسترش یافته فزاینده
ــم(. 21: 139۶ ــاخه از توریس ــتانداردهای بین این ش ــوابط و اس ــی و زمینهای المللی به معرفی پدیدهبا رعایت ض ــناس ش

دهی و هدفمند ی این گنجینه را سامانمشاهده پرداخته،ها به گردشگران همراه با  فظ هویت مکانی آن کژئومورفولوژی
بر ماهیتاَ از این رو ژئوتوریســم (. 1391کند )یمانی و همکاران، ی انســان جلوگیری میاز تخری  آن به وســیله و کرده

ستهای جغرافیایی، زمینای از ویژگیمجموعه سی، زی سایش )هگیشنا ستانی و ایجاد آ ، 6محیطی، فرهنگی، میراث با
ـــتانداردهای خا  بهره (2009 و  ۷، در جهت توســـعه )ریمولد(1391)یمانی و همکاران، برداری با لحاظ ضـــوابط و اس

  تأکید دارد. (،21: 139۶( و ارتقاع صنعت گردشگری)مهدوی و همکاران، 200۶همکاران، 
شمار می ست محیطی به  ضوعا  زی شترات تمامی مو ست و وجه ا سأله وا دی ا ست م سعه و محیط زی ضوع تو رود مو

 8محیطیرو ارزیابی اثرا  زیستنای باید با رعایت مال ظا  پایداری همراه باشد، از ای(. هر نوع توسعه1392)هوالفقاری، 
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4. Ngwira 
5. Reimold 
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7. Reimold 
8. EIA: Environmental Impact Assessment 
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صمیمین ارزیابی باعث میا شود؛نیز هزم می ست شود که ت شخص به د شتری از یک پروژه م شناخت بی گیران درت و 
صلی ست که نیازها و فعالیتبماند(. برای اینکه یک پروژه پایدار 1393پور و همکاران،آورند )ا سان کمتر از ، هزم ا های ان

(. در مورد 2009، 2به نقل از نِل و کوپر 201۶و همکاران،  1شــده توســط محیط باشــد )فریکووســکی  د مجاز تعیین
سم نیز  سعه مهمترین ژئوتوری ست )آقای ماللفه تعاریف آنهرچند تو شت، یا ست1399پور و رام محیطی (، رعایت قواعد زی

 گردشگری در هایپروژه و هاحجا که طرو از آناند دیگر وابستهزیست به طور متقابل به یکالزامی است. توریسم و محیط

دهد؛ توسعه قرار می تاثیر تحت را زیست محیط که است هاییفعالیت برداری دربرگیرندهبهره و اجرا سازی،آماده مرا ل
 (. 13۷9ان و ا مدی، به افت کیفیت آن نیانجامد )رنجبرای با محیط سازگار شود که و مدیریت توریسم باید به گونه

ــونده ، شــکننده و تخری کارســتی نظیر مناطق ،ژئوتوریســتی که برخی مناطقاز آنجایی  تدوین ، (200۷، 3هووساند )ش
سایت سیهای زمینقوانینی جهت  فا ت از  سعه  پایداری محیط،یابی ارز و (2009، و همکاران ۴کارکاویال) شنا جهت تو

و   9سوهرسکا ؛2009، و همکاران 8کارکاویال ؛200۷، ۷هوس؛ 2011، ۶سورپو  5فیولتژئوتوریسم، هزم و ضروری است )
اسـتراتژی  داشـته،پایداری گردشـگری بسـتگی به پیوند میان طبیعت، گردشـگری و محیط فرهنگی . (2010؛ 10ژزیسـال

شود سان  فظ  ست و ان سعه یابد که تعامل بین محیط زی صورتی تو شگری باید به  از (. 2011،کارانو هم 11بولنت) گرد
سم و ژئوپارتهابرای درت قابلیترو این سانی آن با نگرش های ژئوتوری شناخت منابع فیزیکی و ان ست ابتدا به  ، هزم ا

های مورد اســتفاده در ارزیابی اثرا  توســعه بر یکی از مجموعه روش. (35: 2020، 12نگویراشــود ه پایداری محیط پرداخت
ــت )های مبتنی بر محیط، روش ــون19۷1لئوپولد و همکاران، ماتریس اس محققین زیادی ( و 2005و همکاران،  13؛ گالس

؛ 201۷، 16؛ پاداش2005، 15اند )بابامحیطی دانســـتهرا روش مناســـبی برای ارزیابی اثرا  زیســـت 1۴RIAMماتریس 

 (. 2010و همکاران،  17ایجاس

ست ینهزم یندر ا یقاتیتحق یزن ایران در سعه ژئوپارت که صور  گرفته ا سم و تو شگری پایدار، ژئوتوری ها را اغل ، گرد
 فا تی و پایش ریزی مبتنی بر راهبردهای برنامهاند که مناس  توسه پایدار و فقرزدایی مناطق هدف دانسته و بیان داشته

و بهبود شرایط زیستی و کاهش تهدیدها  را همگام با  فظ موقعیت محیط توریسمتواند توسعۀ ، میبلندمد  محیط زیست
؛ 139۶؛ مهدیس و همکاران، 139۴؛ فخاری، 1391نس ،ممقانی ؛23۴۷: 1388کار، )عابدینی و دانه کند نامطلوب تضمین

ــهیل در اعمال تمهیدا  مربوط به آن، درآمدزایی، ایجاد 139۷کا می و همکاران،  ــت و تس (. ترویج فرهنگ محیط زیس
گردی اســت ) ســام و آوردهای مثبت بومی جامعه میزبان، از جمله رههای فرهنگهای شــغلی و ارتقای ارزشفرصــت

های راهبردی توســعه اقتصــادی اولویتگردی از های مختلف بومیخشــی ارائه گونهاگرچه تنوع(. 1399:۶۷1بهرامی، شــا
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باعث ارتقاء مناطق هدف،  ضور گردشگران در ( و 1398است )ا مدی نو دانی و مختاری کرچگانی،بر اکوتوریسم  مبتنی

گردی نظیر پسماندهای (؛ هزم است در خصو  مشکال  بوم139۷شود )عنابستانی و همکاران، میزندگی جامعۀ محلی 
 (.1399 گر،های مدیریت دفع زباله پرداخت )دلیری و نو هزباله، مردم را آگاه ساخته و به تنظیم برنامه

ی و  رامشت، قایهای باهیی در زمینه ژئوتوریسم دارد )آفیایی، قابلیتایران به علت خصوصیا  طبیعی، انسانی و تنوع جغرا
شگر(. 1399 ستگیکه و یرانیا یبرا یگرد ستگ ییرها یبرا یتواند راهیم، دارد ینفت یبه درآمدها یدیشد اب به  یاز واب

های ناطق مختلف ایران دارای جاهبه. م(1393 همکاران، و یسی)تقد باشد یمحصولتک اقتصاد خروج از و ینفت یدرآمدها
صر به فردی  ستطبیعی منح سعه ا سیل هزم را برای تو سم به همراه دارندکه پتان شفیعی  ی اکوتوری (. گنبدهای 139۷)

ــتهای ژئومورفولوژیک مورد عالقه بوم نمکی ازجمله مکان . در گنبدهای نمکی (۷2: 1399)اکبریان، گردان در ایران اس
ـا این لندفرماند. پیدایش، اشکال ژئومورفولوژیک متعددی در کنار یکدیگر جمع آمدهبه لحاظ ساختار  ـان ب ـرور زم ها به م

ـود اَشکال جال  تو ـی از خ ـرا  طبیع (. جزیره هرمز 1391)شایان و همکاران  گذارندمیبرجای  کژئومورفولوژی جهتغیی
ـــاله مورد بازدید توریســـتوژیک بوده به عنوان یک گنبد بزرگ نمکی دارای اشـــکال جال  ژئومورفول ها قرار که هر س

ضر با هدف ارزیابی اثرا  زیست .(1399:۶2)اکبریان، گیردمی سم در جزیره هرمز انجام تحقیق  ا محیطی توسعه ژئوتوری
نیز مورد تحلیل قرار گرفته  ژئوتوریسممحیطی جزیره در اثر توسعه ، وضعیت پایداری زیستهدفشده است. همراه با این 

  است.
 منطقه مورد مطالعه

درجه و  5۶تا  یقهدق 25درجه و  5۶ ینعمان ب یایفارس از در یجخل یهرمز در دهانه تنگه هرمز در مدخل ورود یرهجز
شرق یقهدق 30 شمالدقیقه  ۶درجه و  2۷تا  یقهدق 2درجه و  2۷و  یطول  شده  یعرض  از شهرستان قشم  یبخشو واقع 
ستان هرمزگان د ستر ا شمال(. 1شکل ) ا شم و هرت محدود  جزایر به غربجنوب از بندرعباس و بهشرق هرمز از  ق

 مسا ت .است یلومترک 5/5کشور  یتا سا ل اصل یرمس یکتریندر نزد و یلومترک 18تا بندرعباس  یرهجزاین فاصله  .است
ست یلومتر مربعک ۴5در  دود  هرمز ساختمانی به .ا ست. بخش عمده جزیره، جزیره هرمز در اثر فرایندهای  وجود آمده ا

سازند هرمز  ست که از  شکیل گنبد نمکی ا سمت اعظم  وشده ت ست. نیمه آنق  جزیره تماماَ ناهموار و تپهجنوبی ناهموار ا
سمت مرکزی ناهموار ماهور شمالی آن در ق ست؛ نیمه  شمال از ارتفاعشی ا سمت  سته می بوده و به  سوا ل کا شود. 

ست. شمالی جزیره ا سنگ هموار عمدتا مختص نیمه  شی از  ش سته نمک و پو های مختلف با از آنجا که گنبد نمکی از ه
ها و اشـکال جال  شـده اسـت، تنوع باهیی را از فرمهای متفاو  در مقابل فرسـایش، تخری  و انحالل تشـکیلمقاومت

شکال ویژگی .توان دیدمی آنژئومورفولوژیک در  شی گنبد نمکی هرمز اگرچه منجر به تنوع ا سای  ژئومورفولوژیکهای فر
ست )اکبریان، شده، آن ضمحالل نیز  ساس کرده ا (. پوشش گیاهی جزیره چندان غنی 1399:۶5را در مقابل تخری  و ا
با این وجود،  کرده است؛و توسعه پوشش گیاهی را مشکل شور شده  ،آب  اصل از بارندگی با انحالل امالح گنبدنیست. 
شش  سند و خا  گنبدهای نمکی در جای انگیاهاندکی از پو شم میشورپ ستی و  خورد.جای جزیره به چ شکال کار ا

ــخره، غارهای نمکی ــکال ص ــته ییهاآبراهه، هاهای نمکی و کارنای، پرتگاهاش های کلمی، آبراههنمکی گلهای با نهش
 اند.های مهم جزیرهجزء فرم مانگرو هایتاهبو همچنین  ای ل صخرهسواای)پالژها(، ملون، سوا ل ماسه
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 در استان هرمزگان جزیره هرمزموقعيت  :1شكل 

اند و با طی فتهعمدتا دورتادور آن و به فاصـــله کمی از ســـا ل قرارگرهرمز های ژئوتوریســـمی جزیره ی مکانطورکلبه
 اند.های ژئوتوریسمی جزیره هیال هکر شدهتعدادی از مکان .کردتوان بازدید ها را میه آنمسیری  لقوی، عمد

ست که در آن  شی از گنبد نمکی ا صیبلورهای نمک در ابعاد بزرگ الهه نمک: بخ های متنوعی ، در رنگو به دلیل ناخال
در است. د کردهای را ایجاهای شیاری و پلهشوند. انحالل بر روی نمک انواع اشکال سطحی کارستی نظیر کارندیده می
های تبلور یافته آبراهه کلمی در نمکهای کارســتی در ابعاد کوچک تا متوســط دیده می شــود. اشــکال گل فرهجوار آن 

وجود آمده ها در جوار گنبد نمکی بهپوشماندن ســـنگهایی که در اثر انحالل نمک و باقیتاقخروجی از بســـتر گنبد و 
 الف(.  2هستند)شکل های الهه نمک از دیگر جاهبه است

سترسچند غار نمکی در جزیره هرمز دیده می: غارنمکی ست. ترینشود. غار نمکی معدن یکی از قابل د غارنمکی آنها ا
ست متری  5/2قطر دهانه تقریبیا  ابمعدن  صله که ا ی که بعد از طی شود، به نحوکمتر میآن قطر  از دهانه ده متربه فا
صله صور  خمیده راه رفت. در دیواره غار، هیه ای در داخلفا شود. بندی مختلف دیده میهای نمک با رنگغار باید به 

 ب(. 2 شکل) کلمی در ورودی غار قابل مشاهده است.های گلها نادر است ولی نمکاستاهگتیت
همچون زرد، قرمز، نارنجی، های زیبا و دلفریبی وجود امالح معدنی در خات جزیره ســـب  ایجاد رنگکمان: دره رنگین

دره عمدتا پس از های مختلف دره رنگین کمان در جنوب غربی جزیره هرمز قرار دارد. رنگ .ای، ســفید شــده اســتقهوه

بارندگی و سرازیر شدن آب امالح دار از بخش مرتفع جزیره پدیدار می شود. نمک و سایر امال ی که توسط آب به داخل 
  ج(. 2آورند)شکل نوازی را بر بستر و دیواره دره پدید میهای چشمتبخیر آب رنگشوند در اثر دره  مل می
سمه سیر باریک و کمای باز که در نیمه انتهادرهها: دره مج سختی از کنار هم ه نحوی که دو نفر بهشود بعرض مییی م

ومرا و سنگ آهکی کوکینا است سنگ، کنگلهای رسوبی از جنس ماسهسنگکنند. دره  اصل فرسایش در پوشعبور می
های که در این بخش گنبد نمکی ضخامت بیشتری دارند به نحوی که هسته نمکی در سطح پدیدار نشده است. این هیه
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اند. انتهای دره، محوطه بازی است که با یک درجه نسبت به افق در مسیر دره به تناوب قابل مشاهده ۶0با زاویه بیش از 

 کهاست از اکسید آهن  مملوخات سا ل سرخ ای: سا ل نقرهد(.  2 شکل)به دریا قرار گرفته است پرتگاه سا لی مشرف 
رنگ، بخشی از خات در آب دریا م تالقی موج دریا با این خات سرخآن را به رنگ سرخ و صورتی درآورده است. به هنگا
باعث بوجود آمدن رنگ  های میکاتجمع کانیده جزر و مدی . در محدو ل شده و رنگی صورتی و قرمز به آن می بخشد

 ه(. 2 شکل)ای در جوار خات سرخ شده است. نقره
شتصخره هت  صخرهپ سنگها:  سوبیای از جنس  ست های ر شکل هت ا سایش به  ست. که در اثر فر شت درآمده ا پ

ا لی( وجود دارد که ســ ســکوهایســا لی ) هایدر پای دریابار، یک پالتفرم .اســت یصــخره مشــرف به ســا ل دریابار
گذاری بز دریایی تخمهای ســپشــتبه فاصــله نزدیکی از این محل در گذشــته هت .اســتجزر قابل مشــاهده  هنگامبه
در نزدیکی سا ل دریا قرار  داشته وسال  500ها قدمتی بیش از ی پرتغالیقلعه :های پرتغالیقلعهو(.  2 شکل) اندکردهمی

ست شکل چند  لعی نامنظم ا ست. این قلعه به  شده . بگرفته ا سیاری از قلعه تخری   ستخش های ب . هرچند اثری ا
وهوایی را نشان ، آثار گذشت زمان و تخری  در اثر عوامل آبهای زنگ زدهتوپ و های ضخیمدیواره ساخت است، انسان
 .(ز 2 یهاشکل. )دهندمی

 

 

 
كمان، د( دره هرمز. الف( الهه نمک، ب( غار نمكي معدن، ج( دره رنگينهاي ژئوتوریسمي جزیرهنمایي از مكان 2:1شكل 

 هاها، ز( سه نماي مختلف از قلعه پرتغاليپشتاي، و( ساحل صخره الکها، ه( ساحل نقرهمجسمه
 

 هاروشمواد و 

ـــامل داده تخری ،   هرمز، رخدادهای فرهنگی، وضـــعیت  فا ت،ژئومورفولوژیک جزیره های ویژگیهای پژوهش ش
، مشــاوره با متخصــصــین و ایبه کمک مطالعا  کتابخانهها و ... هســتند که دســترســی، کاربری، ارتباطا ، زیرســاخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تصاویر از نویسندگان است. 1
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سنامه مکان ژئومورفولوژیکهافرم در قال  میدانیمکرر بازدیدهای راهنمایان تور طی  شنا شهشد.  گردآوری ی  های نق
  .بودندابزار تحقیق  ،شدهاصالح RIAM مدلای و یاب ماهوارهشناسی، دستگاه موقعیتتوپوگرافی، زمین

ست برای ارزیابی اثرا  سمزی سعه ژئوتوری شده RIAM، از روش محیطی تو صالح  شد 1ا ستفاده  ست در مدل . محیطا زی
RIAM ــده ــیمیایی، بیولوژیکیبه چهار محیط فیزیکی اصــالح ش عملکردی فرهنگی و اقتصــادیاکولوژیکی، اجتماعیش

 هایاکولوژیکی، محیط طبیعی و مجموع محیطشـــیمیایی و بیولوژیکیفیزیکی هایشـــود. مجموع محیطتقســـیم می
با و  ایبه کمک مطالعا  کتابخانهدهند. ابتدا عملکردی، محیط انســـانی را تشـــکیل میفرهنگی و اقتصـــادیاجتماعی
سایی مکان ژئومورفیکهای جاهبه میدانی، های مکرربازدید شنا شده، کار   سایی  شنا سمی جزیره هرمز  نمونه ) ژئوتوری
نویســـی از اجزاء و عناصـــر های مذکور به همراه پیشســـپس کار  ها تکمیل شـــد؛آن( برای در بخش نتایج ۴جدول 
ستمحیط سنمحیطی های چهارگانه زی ساکیا و ماد شیوه (1998، 2)پاد ضوبه  شبکهری، ایمیل و گروههای   های های 

ست، منابع طبیعی و فعاهن  وزه نفر  ۴0 اریاختمجازی، در  سان محیط زی شنا شگاه، کار ساتید دان شامل ا از متخصصین 
ستان هرمزگان قرار گرفته و اجزاء عوامل محیط شگری ا صین، جرح و گرد ص ساس برآیند نظرا  متخ های چهارگانه بر ا

 (. 1 تعدیل شد )جدول
 

 (199۸، 3محيطي  )پادساكيا و مادسنهاي چهارگانه مورد استفاده در ارزیابي زیست: اجزاء و  عناصر محيط1جدول 

 (EOاقتصادي عملكردي ) (SCاجتماعي  فرهنگي ) (BEبيولوژیكي اكولوژیكي) (PCفيزیكي شيميایي )
 اشتغال جمعیت اکوسیستم خشکی کیفیت هوا

 درآمد مهاجر  اکوسیستم آبی کیفیت آب سطحی

 تنوع فعالیت اقتصادی کشاورزی و دامداری های نادر گیاهیگونه کیفیت آب زیرزمینی

 ارتقای سطح زندگی تسهیال  و خدما  رفاهی اجتماعی های نادر جانوریگونه آلودگی صوتی

 های زیرساختتوسعه ارتباطا  و  مل و نقل زیستگاه جانوران شکل زمین

 ارزش زمین تسهیال  بهداشتی مهاجر  و جمعیت جانوران کیفیت خات)فرسایش(

  تبادل فرهنگی تراکم گیاهان آلودگی بصری)زباله و..(

  تضاد فرهنگی مناطق تحت  فا ت فاضالب و زباله..دفع پساب، 

  پذیرش اجتماعی های  ساس محیط زیستیپهنه 

   فظ و شناخت آثار باستانی تاریخی ایتنوع گونه 

  بازرگانی و خدما   

  سواد و آموزش  

  تفریح و اوقا  فراغت  
 

سته دو به در این روش ارزیابی معیارهای سیم د شی که ( معیارهاییA) . شوندمی تق ستند شرایط اهمیت از نا  و ه
 طور به اما هستند شرایط شد  و مقدار از ناشی که ( معیارهاییB)؛ دهند تغییر را آمده دست به نمره توانندمی مستقال
 نمره و معیارها گروه این از کدام هر به شده داده نسبت مقادیر .بود نخواهند آمده دست به نمرا  تغییر به قادر مستقل

 شد. محاسبه 3تا  1های رابطه سری از استفاده با (ES) نهایی ارزیابی

𝐴𝑇                                                                                                    (   1معادله  = 𝐴1 ∗ 𝐴2 

𝐵𝑇                                                                                 (   2معادله  = 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + 𝐵4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modified Rapid Impact Assessment Matrix 

2. Pastakia & Madsen 
3. Pastakia & Madsen 
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𝐸𝑆                                                                                                    ( 3معادله  = 𝐴𝑇 ∗ 𝐵𝑇  

A1  و A2  گروه امتیاز معیارهایA  وB1 ،B2 ،B3 ، وB4  امتیاز معیارهای گروه ،B .هستند 

صر محیطی و جدول معیارهای ارزیا 2جدول  ست 3بی اجزا یا عنا محیطی اجرای پروژه بر اجزاء محیط را بر دامنه آثار زی
ست ساس رتبه زی ست آمده در  مدل محیطی بها شان می RIAMد شده ن صالح  ستثناء جدول  دهد.ا که در اختیار   1به ا

مشاوره با ها تعدیل شد، در تکمیل جداول دیگر هر چند از نظر متخصصان و نفر از کارشناسان قرار گرفته و با نظر آن ۴0
اصالح شده، توسط نویسندگان، با مراجعه  RIAMها استفاده شد، امتیازدهی معیارها بر اساس مدل  داقل پنج نفر از آن

 های ژئومورفولوژیک انجام شد.شناسایی مکان به سوابق مطالعاتی و کار 

 
 (199۸، 1شده)پادساكيا و مادسناصالح  RIAMروش ارزیابي اجزاء محيطي در مورد استفاده در  : معيارهاي2جدول 

 توضيح نمره معيار

 1A اهمیت اثر

 المللیبین یا و ملی اهمیت دارای +۴
 ملی یا ایمنطقه اهمیت دارای +3
 دارند قرار محلی شرایط از خارج مجاور  در که مناطقی برای اهمیت دارای +2
 محلی شرایط برای اهمیت با فقط +1
 اهمیت بدون 0

 )بزرگی تغییر( ی اثردامنه

2A 

 )منافع بسیار مثبت( زیاد مفید تغییرا  و اثر با +3
 )بهبود قابل توجه در وضع موجود( مشخص بهبود ایجاد با +2
 )بهبود در وضع موجود( محل در بهبود ایجاد با +1
 تغییر در وضع موجود بدون 0
 موجود()تغییر منفی در وضع  محل در منفی اثر با -1
 مشخص منفی تغییرا  با -2
 )مشکل عمده( زیاد منفی تغییرا  با -3

 1B )تداوم اثر( مد  اثر

 مد (اثر دائمی)طوهنی ۴
 سال( 10تا 1) اثر میان مد  3
 فصلی و ساهنه(تاه مد  )دوره زمانی کوتاه، اثر موقت کو 2
 را ییتغ جادیبدون ا 1

 
 2B ی اثرریذپبرگشت

 

  پذیرنابرگشت ۴
 پذیری کم برگشت 3
 پذیری متوسطبرگشت 2
 را ییتغ جادیبدون ا 1

 
 3B بودن اثر یتجمع

 

 با اثر تجمعی زیاد  ۴
 دارای اثر تجمعی  3
 )دارای اثر مجزا( بدون اثر تجمعی 2
 بدون ایجاد تغییرا  1

 زیست  ساسیت محیط
 4B روژهپ

 

 )شدیدا(  ساس به تغییر  محیط کامال ۴
 محیط  ساس به تغییر  3
 )غیر ساس به تغییر( محیط پایدار 2
 داری در سطح منطقه یا کشور نیست()دارای اثر معنی بدون اثر و تغییر 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pastakia and Madsen 
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 (199۸، 1)پادساكيا و مادسن  شدهاصالح RIAMآثار در روش  يدامنه هايشاخص : راهنماي3جدول 

 توضيح
(RV) 

 ي حرفيدامنه
(RV) 

 ي عدديدامنه
 در محيطي زیست رتبه

RIAM  (ES) 
 +192+   تا   D+ ۴+ 108 مشخص مثبت تغییرا  و آثار

 +10۷+    تا   C+ 3+ 5۴ متوسط مثبت تغییرا  و آثار

 +53+    تا   B+ 2+ 31 کم مثبت تغییرا  و آثار

 +30+   تا   A+ 1+ 1 ناچیز مثبت تغییرا  و آثار

 امکان یا و محل در تغییر و اثر بدون

 ناپذیر
N 0 0 

 -30تا      -A- 1- 1 ناچیز منفی تغییرا  و آثار

 -53تا       -B- 2- 31 کم منفی تغییرا  و آثار

 -10۷تا       -C- 3- 5۴ متوسط منفی تغییرا  و آثار

 -192تا      -D- ۴- 108 مشخص منفی تغییرا  و آثار

 
سم  سعه ژئوتوری شده و  RIAMدر جزیره هرمز، از خروجی مدل برای تحلیل پایداری تو صالح  های مبتنی بر آن معادلها

شده، دارای نمرا  اصالح RIAMمحیطی  اصل از مدل های زیسترتبه. ( استفاده شد201۶و همکاران،  2فریکووسکی)
ــت.  ــافه کردبه منظور پرهیز از دامنه منفی، منفی اس ــتامتیاز به رتبه 192ن با اض محیطی، اعداد منفی از این های زیس

و  ۴ایجاس به نقل از 201۶و همکاران،  3فریکووســکی)شــد اصــالح  38۴تا  0روش  ذف شــده و دامنه امتیازا  آن به 
را بر  های انسانیمحیطی و محاسبه نیازها و فعالیتشیوه محاسبه  رفیت زیست، ۶و  5، ۴های معادله (.2008همکاران، 

 (. 201۶و همکاران،  5)فریکووسکی دندهشده نشان میاصالح RIAMمدل  اساس 

𝐸                                                                                                (۴معادله   =
∑ 𝑃𝐶+∑ 𝐵𝐸    

PC𝑚𝑎𝑥+BE𝑚𝑎𝑥  
 

 

𝐻𝑁𝑖                                                                        (5معادله  =
(𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥−∑ 𝑆𝐶)+(𝐸𝑂𝑚𝑎𝑥−∑ 𝐸𝑂)    

SC𝑚𝑎𝑥+EO𝑚𝑎𝑥  
   

𝑆                                                                                                          (۶معادله  = 𝐸 − 𝐻𝑁𝑖 

سانی و نماد فعالیت 𝐻𝑁𝑖نماد محیط،  Eها، در این معادله ست.  Sها و نیازهای ان اکثر  د  𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥سطح پایداری محیط ا
  𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥( محیط، BE داکثر  رفیت اجزای بیولوژیکی اکولوژیکی) 𝐵𝐸𝑚𝑎𝑥( محیط، PC)شــیمیایی رفیت اجزای فیزیکی

ماعی  د یت اجزای اجت ـــادی عملکردی) 𝐸𝑂𝑚𝑎𝑥( و SC)فرهنگیاکثر  رف یت اقتص ـــت( EO داکثر  رف  محیط اس

ــکی ــی قرار 201۶و همکاران،  ۶)فریکووس ــرب تعداد اجزای محیطی که مورد بررس ــل ض (.  داکثر  رفیت اجزا، از  اص
 آید:به دست می ،۷، طبق معادله 38۴یعنی تواند داشته باشد ( در  داکثر امتیازی که آن جزء میnاند )گرفته
𝑋𝑚𝑎𝑥                                                              (            ۷معادله  = 𝑛𝑥 ∗ 𝐸𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑥 ∗ 384 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pastakia and Madsen 
2. Fricovsky  
3. Fricovsky  
4. Ijas  
5. Fricovsky  
6. Fricovsky  
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ــیمیاییهای فیزیکیر یک از محیطبرای اینکه پایداری ه ( و SC)(، اجتماعی فرهنگیBE)بیولوژیکی اکولوژیکی(، PC)ش
 :(، استفاده شد201۶و همکاران،  1)فریکووسکی 8معادله طور جداگانه محاسبه شود از به( EOاقتصادی عملکردی)

𝑆𝑋                                                                   (                               8معادله  =
𝑋𝑎𝑐𝑡

𝑋𝑚𝑎𝑥
− 𝐻𝑁𝑖 

شــیمیایی، بیولوژیکی اکولوژیکی، اجتماعی فرهنگی، اقتصــادی های فیزیکیپایداری هر یک از محیط 𝑆𝑋در معادله فوق، 
ـــت؛  ـــت محیطی محیط مورد نظر و  𝑋𝑎𝑐𝑡و  𝑋𝑚𝑎𝑥عملکردی اس نماد   𝐻𝑁𝑖به ترتی   داکثر  رفیت اجزا و رتبه زیس

باشد، شرایط  =S  0.001تا 0.250اگر  ط ناپایدار است.باشد، محی S≤0اگر   بنابراین:  ها و نیازهای انسانی است.فعالیت

ست. ضعیف ا ست. =S  0.251تا 0.500اگر  پایداری محیط خیلی  ضعیف ا شرایط پایداری محیط  شد،   0.750اگر  با
 باشد، محیط خیلی قویا پایدار است. =S  0.751تا 1اگر  باشد، محیط قویا پایدار است. =S  0.501تا
 

 هابحث و یافته

 هاي ژئومورفولوژیکمكان شناسنامه -الف

 دهد. ها، نشان میای از شناسنامه مکانکار  شناسایی مکان ژئومورفولوژیک الهه نمک را به عنوان نمونه ۴جدول 
 

 : نمونه شناسنامه مكان، كارت شناسایي مكان ژئومورفولوژیک الهه نمک4جدول 

 سهانش هاشاخص

 الهه نمک نام محلّی:
 کیلومتر فاصله از اسکله هرمز  ۶/10جنوب شرقی جزیره،  نسبی: موقعّیت

 

 R۴0 ۴۴۴200، 2993۶3۴مختصا  جغرافیایی: 
  

 ترین نقطهمتر در پایین 18ارتفاع: 

ت
موقعيّ

 

 نوع بلورهای نمک 

ي
ژئومرفولوژ

 

 نحوه پیدایش چین دیاپیر

ــنگآمیزه ــوبی تبخیری و غیر تبخیری، آهرین ای از انواع س ــت. بلورهای های رس و دگرگونی اس
ــی ــوند. های متنوعی دیده میهای گنبد نمکی، در رنگنمک در ابعاد بزرگ که به دلیل ناخالص ش

ــتی نظیر کارن ــطحی کارس ــکال س ــیاری و پلهانحالل بر روی نمک انواع اش ای را ایجاد های ش
 های کارستی نیز در ابعاد کوچک تا متوسط دیده می شود.است.  فرهکرده

ساختار  یف شکل،توص
 فرسایش مورفولوژیکی،

ـــدن نمک در پرکامرین، برونزد عمدتا طی چیننهشـــته خوردگی آلپی، تخری  و انحالل در ش
 کواترنری

 سنّ

 وابستگی اصلی به دیاپیریسم، تکتونیک

 وابستگی فرعی به فرسایش انحاللی

  یطۀ مطالعاتی شناسی، ژئومورفولوژی گنبدهای نمکیزمین

 کشاورزی فاقد کشاورزی

جنبه
ي

ي كاربرد
ها

 

 دسترسی ها ا داث شده است.آسان، جاده آسفالته و در ادامه شوسه به منظور دسترسی توریست

ــکال گل ــیه گنبد نمکی، تاقکلمی در نمکاش هایی که در اثر انحالل های تبلور یافته آبراهه  اش
ـــت.  فرا  انحاللی و به ها در جوار گنبد نمکیپوشماندن ســـنگنمک و باقی وجود آمده اس

 ها. به تمام اماکن گردشگری جزیره نزدیک است.پوشهای سطح گنبد در سنگبندیرنگ

ی گردشگری هاجاهبه یرسا
 جوارهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Fricovsky  
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از نظر قانونی، اداره کل محیط زیســت اســتان هرگونه تخریبی در جزیره را ممنوع کرده اســت. 

 دهند.صور  خودجوش  فا ت از تخری  را انجام میهای مردم نهاد به عمدتا تشکل
 یت  فا توضع

 کاربری فعلی توریستی

 ارتباطا  را فراهم آورده است. یهنقلیل اوجود جادۀ شوسه مناس  قابلیت تردد وس

 هازیرساخت جادۀ آسفالته در بیشتر مسیر

 هابرخوردها، آلودگی آلودگیشود. فاقد ها باعث تخری  میرفت و آمد بدون نظار  توریست

 وضعیّت قانونی جزء اراضی ملی است.

 

های ژئومورفولوژیک ها  اکی از این اســت که پیدایش اغل  مکانطور خالصــه اطالعا  مندرج در شــناســنامه مکانبه
ست.  سته ا سایش به عنوان فرایند ثانویه واب سازنده و فر صلی  سم و تکتونیک به عنوان فرآیند ا جزیره هرمز به دیاپیری

تنوع ســب  ایجاد نیز وجود امالح معدنی در خات جزیره ســت. های نفوهی اغارهای نمکی متعدد نتیجه عمل انحالل آب
ز بارندگی و عمدتا پس ا، کمان در جنوب غربی جزیرهه رنگیندرتنوع رنگی  .شــده اســت های مختلف جزیرهرنگی بخش

فرســـایش در ها  اصـــل که دره مجســـمهدر  الیشـــود. پدیدار میمرتفع  هایدار از بخشســـرازیر شـــدن آب امالح
داشته و ، کنگلومرا و سنگ آهکی کوکینا است که در این بخش گنبد نمکی ضخامت بیشتری یسنگهای ماسهسنگپوش

سا لی( وجود  یسکوسا لی ) ، یک پالتفرمهاپشتدریابار  اشیه صخره هتدر پای . کنندرا محافظت میهسته نمکی 
های ســبز دریایی پشــتدیکی از این محل در گذشــته هتبه فاصــله نزگویا  .اســتجزر قابل مشــاهده  هنگامبهدارد که 

به دلیل جرم  ؛ندهســت های آهرین اصــل فرســایش ســنگنیز ای جزیره های ســا ل نقرهخات اند.کردهگذاری میتخم
سایر کانیهای جزرو مدی، باعث تفکیکوامل  مل نظیر جریانعها،  جمی متفاو  این کانی شان در ها و تجمعآنها از 

ست.سا شده ا سانها ی پرتغالیقلعه  ل  ست،هرچند اثری ان ضخیمدیواره ساخت ا ، آثار آنزده های زنگتوپ و های 
  .دهندوهوایی را نشان میگذشت زمان و تخری  در اثر عوامل آب

ــتان  ــت اس ــتهرمزگان از نظر قانونی، اداره کل محیط زیس ــکل هرگونه تخریبی در جزیره را ممنوع کرده اس های و تش
در بدو ورود به جزیره، هیچ نوع آموزش یا  .عهده دارندطبیعت جزیره را بهنهاد به صـــور  خودجوش  فا ت از مردم

های ژئومورفیک منتقل ای به مکانهای کرایهچرخهها با خودروها یا سهشود. توریستها ارائه نمیدستوالعملی به توریست
ـــده و در آن ـــده با راننده خودرو، به بازدید می جا آزادانه و بدونش پردازند. هر چند هیچ همراهی، در مد  زمان توافق ش

ها دیده نشد، شواهد مشاهده شده در بازدیدهای میدانی نشان های معمول نظیر پخش و تجمع زباله در این مکانآلودگی
ـــتودهد که رفتمی ـــت یادگاری هاآمد بدون نظار  توریس های در اغل  مکانباعث تخری   ه،هایی از منطقو برداش

رســد ادامه روال فعلی و مدیریت نشــده بازدیدکنندگان، با اصــول اولیه به نظر می .شــده اســتژئومورفولوژیک جزیره
در راستای افزایش توجه به مناطق  دکنندگانیبازد بخشیو آگاهی یادماندنیبه یریتفس ا یتجرباکوتوریسم مبنی بر ارائه 

 (، منافا  داشته باشد.201۷، 1کِربریکهدف)
 

 اصالح شده  RIAMموردمطالعه به روش  ۀمنطق محيطياثرات زیست یابيارزنتایج   -ب

، 5 شده در قال  جداولاصالح RIAMچهارگانه  هایعاملاز لحاظ  ژئوتوریسمی گذاری آثار توسعهنتایج  اصل از ارزش
تاثیرگذار بر محیط زیست  هایعاملسعی شده است معیارهای متعددی از تمام این جداول در آورده شده است.  8و  ۷، ۶

ستخراج و مورد امتیازدهی قرار گیرد. شترین تأثیرا  را به از میان عوامل فیزیکی منطقه ا سم بی سعه ژئوتوری شیمیایی، تو
شم ضی، تغییر چ سماندها برترتی  بر کاربری ارا سایش خات و پ سانداز، فر شته ا شکل  5ت )جدول جا گذا  هرچند(. 3و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bricker 
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صوتی، تخری  چشم شت زباله، آلودگی آب، آلودگی  ضی، انبا سیاری موارد دیگر میتخری  ارا سا لی و ب توانند اندازهای 

آید در جزیره هرمز، ژئوتوریسم تأثیرا  مثبتی را ؛ به نظر می(1982)وال و ماتیسون پیامدهای منفی توسعه توریسم باشند
ض شمبر کاربری ارا شتهی و تغییر چ سماندها دارای مقادیر انداز دا سایش خات و پ ست. این تأثیرا  هرچند در مورد فر ا

 (. 3جزیره در کل مثبت است)شکل  شیمیاییـعوامل فیزیکیگذاری آثار ژئوتوریسم بر جزئی منفی است، برآیند ارزش

 

 
 

 
 (P/Cشيميایي )هاي فيزیكيژئوتوریسم از لحاظ عاملمحيطي آثار توسعه گذاري زیست: نمودار ارزش3شكل 

ساس ارزش شکل  ۶ها )جدول گذاریبر ا سم تأثیرا  مثبتی از لحاظ ۴و  سعه ژئوتوری  اکولوژیکیبیولوژیکی هایعامل( تو
)سودمند کامال مشخص( های  ساس زیستی  داکثر در مورد پهنه داشته است. این تأثیرا بر محیط زیست جزیره هرمز 

شش گیاهی  ستگاهو در مورد پو سطح جزیره و زی سودمند جزئی و ناچیز( ،  داقل های جانوریدر  ست. ) با توجه به بوده ا
ستفاده و کاربریکه اجزاء بیولوژیکی از اولین بخشاین شوند، ها دچار نقصان و خسار  میهای محیط هستند که در اثر ا
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ها، آثار تنها خســارتی بر این اجزاء وارد نکرده بلکه برخالف ســایر کاربرینه ژئوتوریســمدهد که بندی آثار نشــان میجمع

ست.  شته ا شان میمثبتی نیز بر اجزاء این محیط دا سبت به نتایج ن شتری ن دهد که محیط بیولوژیکی جزیره پایداری بی
ـــت. این نتیج۷محیط فیزیکی دارد لیکن پایداری آن از محیط اجتماعی فرهنگی )جدول  ه تا  دودی با نتایج ( کمتر اس

سکی سلیات201۶و همکاران ) 1تحقیق  فریکوو شمه ا سلیات،  2( در منطقه چ شمه ا ست؛ با این تفاو  که در چ شابه ا م
سیت کمتری دارد. به نظر می سا صرفا محیط فیزیکی   سبت به کل محیط و نه  سد این تفاو  به محیط بیولوژیکی ن ر

ها هم به تبع ی جزیره هرمز اســـت که به دلیل شـــکنندگی محیط فیزیکی، آندلیل ماهیت اجزای بیولوژیکی و اکولوژیک
 در مجموع با توجه به تغییرا  جزئی و عمدتاَ مثبت محیط محیط فیزیکی  ساسیت باه) البته کمتری نسبت به آن( دارند.

جزیره هرمز به لحاظ توان نتیجه گرفت که توســـعه ژئوتوریســـم در ( جزیره می۷( و بیولوژیکی)جدول ۶فیزیکی)جدول 
هماهنگ با اهداف اکوتوریسم  (۴TIES ،2015؛ 2009، 3مسالوهنه بودن و ایجاد کمترین تغییرا  در محیط طبیعی ) باکلی

 است.

 
 (B/Eاكولوژیكي)هاي بيولوژیكيمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملگذاري زیست: نمودار ارزش4شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fricovsky 
2. Sliac Spa 
3. Buckly  
4. The International Ecotourism Society 
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ــتآثار اجتماعی گذاریارزش ــعه فرهنگی  اکی از تأثیرپذیری مثبت این گروه عوامل زیس ــممحیطی از توس در  ژئوتوریس

متوسط تا سودمند کامال مشخصی  منتخ ، تأثیرا  مثبت فرهنگیاجتماعی عواملبه نحوی که اغل   استجزیره هرمز 
« شناخت و  فظ آثار باستانی تاریخی» و « ر مشاغلتغیی»در این بین  کنند.در جزیره دریافت می ژئوتوریسمرا از توسعه 

اند. میانگین فرهنگی محیط پذیرا بودهبا آثار ســـودمند کامال مشـــخص، بیشـــترین اثرا  مثبت را از میان اجزاء اجتماعی
 (. 5و شکل  ۷دهد)جدول های توسعه ژئوتوریسم برای این گروه عوامل، سودمندی متوسط را نشان میارزش

 

 

 
 (S/Cفرهنگي)هاي اجتماعيمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملگذاري زیست: نمودار ارزش5شكل 

صادیاز بین عامل سم ه ی زندگی اثرا  منفی جزئی و ناچیزی را از توسعهاهزینهعملکردی محیط، عامل های اقت ژئوتوری
سمآثار د، داردر جزیره دریافت می صادی هایعاملسایر بر  ژئوتوری ست.   عملکردیاقت سودمند ا سط و جزئاَ  سودمند متو

ــتغال و تنوع فعالیت»هایی نظیر عامل ــادیدرآمد، اش ــعه «های اقتص ــط از توس ــطح متوس ، آثار و تغییرا  مثبتی را در س
شاهد هستند.  سم جزیره  صاد جوامع محلی» ژئوتوری ساخت، ارزش زمین و اقت سعه زیر سودمندی را«تو  ، هرچند تغییرا  

 (. ۶و شکل  8)جدول کنند ولی این اثرا  نسبت به گروه اول ناچیز برآورد شده است دریافت می
ــم آثار مثبت زیادی بر عدم مهاجر  جمعیت از ( می8و  ۷با رجوع به ریز جداول) ــعه ژئوتوریس توان نتیجه گرفت که توس

ا، اقتصاد جوامع محلی و نیز تباده  فرهنگی هجزیره، توسعه مشاغل،  فظ آثار تاریخی، آسایش مردم، توسعه زیرساخت
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، عمدتا با معیارهای اکوتوریسم در ژئوتوریسمعملکردی فرهنگی و اقتصادیرسد اثرا  اجتماعیبه نظر میدر جزیره دارد. 

شرایط اجتماعی ستای بهبود  صادیرا ست جزیره جزیره هم (201۷، 1کِربریک)اقت ستا بوده و در نهایت به پایداری محیط زی را
 کمک نموده است. 

 

 
 (E/Oعملكردي)-هاي اقتصاديمحيطي آثار توسعه ژئوتوریسم از لحاظ عاملگذاري زیست:  نمودار ارزش6شكل 

 
سعهارزشنتایج  سمی گذاری آثار تو صالح RIAMچهارگانه  هایعاملاز لحاظ  ژئوتوری شان می شدها سعه ن دهد که تو

ــم ــودمند ناچیز، بر محیط ژئوتوریس ــادی عملکردی اثر بر محیط فیزیکی جزیره اثر س های بیولوژیکی اکولوژیکی و اقتص

بر مجموعه  ژئوتوریســمســودمند متوســط و بر محیط اجتماعی فرهنگی اثر ســودمند خوب دارد. طبق این نتایج توســعه 

 (.9مند متوسط دارد)جدول زیست جزیره اثر سودمحیط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bricker 
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 وضعيت پایداري محيط -د

سعه ، 10جدول  ضعیت پایداری تو سمخالصه و شان می ژئوتوری رتبه عددی پایداری محیط بین  .دهددر جزیره هرمز را ن

بررسی پایداری پایدار است. درجا  پایینی  با شیوه فعلی هب ژئوتوریسمتوسعه  دهد کهاست و نشان می 250/0 تا 001/0

ــتعوامل گروه ــیمیایی با کمترین امتیازکه محیط فیزیکی  اکی اس ، پایداری خیلی ضــعیف و محیط اجتماعی (1۷9/0)ش

و بیولوژیکی  2۷2/0های اقتصــادی عملکردی با امتیاز ( پایداری ضــعیف دارد. محیط385/0فرهنگی با بیشــترین امتیاز )

 پایداری ضعیفی هستند.نیز دارای  2۶5/0اکولوژیکی با امتیاز 

 

 

 نتيجه گيري

و از نوع اثرا  انداز بر کاربری اراضــی و تغییر چشــم آثار ژئوتوریســمترین عمدهاز بین اجزاء محیط فیزیکی جزیره هرمز، 
، بر آلودگی دادهدر جزیره اگرچه جزئا فرسایش خات را افزایش  ژئوتوریسمدهد که ها نشان میگذاری. ارزشسودمند است

تخری  اگر چه  آن خیلی ناچیز است. اثرا ی نداشته یا مخرب های بصری و همچنین کیفیت آب تأثیرهوا و خات، آلودگی
توانند پیامدهای اندازهای سا لی و بسیاری موارد دیگر میاراضی، انباشت زباله، آلودگی آب، آلودگی صوتی، تخری  چشم

شند سم با سون منفی توسعه توری  ؛ محیط فیزیکی جزیره هرمز، کمترین تأثیرا  را از توسعه ژئوتوریسم(1982)وال و ماتی
دهنده اثرا  مخرب کم ها نشانگذاریبر محیط فیزیکی پایین بوده و ارزش داشته است. میانگین عددی اثرا  ژئوتوریسم

سایر کاربری ست. در واقع بر خالف  ستردهو ناچیز آن بر محیط فیزیکی جزیره ا ای را بر محیط فیزیکی ها که تغییرا  گ
، ۶2؛ مرادی و رمضانی:1393؛ جدیدیان و همکاران،1392رشوند و مصفایی، ؛ 1385کنند ) یدرزاده و همکاران، تحمیل می

سم جز این1398 شم(، ژئوتوری شته، کمترین تغییرا  را بر محیط که تأثیرا  مثبتی بر چ ضی جزیره دا انداز و کاربری ارا
های محیط هستند که در اثر استفاده که اجزاء فیزیکی و بیولوژیکی از اولین بخشبا توجه به این. فیزیکی باعث شده است

تنها خسارتی بر این اجزاء وارد نه ژئوتوریسمدهد که بندی آثار نشان میشوند، جمعها دچار نقصان و خسار  میو کاربری
ــایر کاربری ــارا  ناچیز بوده( بلکه برخالف س ــت. در مجموع نکرده )یا خس ــته اس ها، آثار مثبتی نیز بر این دو محیط داش
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سم در جزیره هرمز به لحاظ می سعه ژئوتوری سالوهنه بودن و ایجاد کمترین تغییرا  در محیط توان نتیجه گرفت که تو م

 هماهنگ است.با اهداف اکوتوریسم  (2TIES ،2015؛ 2009، 1) باکلی طبیعی
صادیفرهنگی آثار اجتماعی گذاریارزش سم، و اقت ست که  اکی از عملکردی ژئوتوری سعه این ا سمتو آثار مثبت  ژئوتوری

شاغل سعه م ساخت ،زیادی بر عدم مهاجر  جمعیت از جزیره، تو سعه زیر سایش مردم، تو صاد  فظ آثار تاریخی، آ ها، اقت
سد اثرا  به نظر می جوامع محلی و نیز تباده  فرهنگی در جزیره دارد. ـــاجتماعیر صادیفرهنگی ـ ـــو اقت عملکردی ـ
ـــژئوتوریسم، عمدتا در راستای بهبود شرایط اجتماعی نهایت به پایداری محیط زیست جزیره اقتصادی جزیره بوده و در ـ

 کمک نموده است. 
ستا قرار توسعه ژئوتوریسم جزیره هرمز با اهداف اکوتوریسم و توسعه پایدار در یهرچند ، پایدارینتایج مدل بر طبق  ک را

ضعیف و ، گیردمی ست، نظر به پایداری خیلی  شده ا شرایط محیط طبیعی نیز  ضا باعث بهبود  شده و بع موج  تخری  ن
به نحوی انجام شود که کوچکترین تخریبی به محیط طبیعی وارد و با ا تیاط  آنضعیف محیط طبیعی، هزم است توسعه 

ستا به سد نظر مینگردد. در این را صال ی بر با برنامهر سازوکارهای ا های مختلف اجزاء محیطاثرپذیری ریزی و اعمال 
ست ستحکم  بتوان محیطی این اجزاء،جزیره و ارتقاء رتبه زی های نمود. با نگاهی به جداول آثار )جدولپایداری محیط را م

ــد اعمال تغییرا  در محیطبه نظر میاگرچه (، 8تا  5 ــدهرمز جزیره کی و بیولوژیفیزیکی  هایرس با تقویت  ،مشــکل باش
ستانداردهای خا  بهرهو مدیریت  ضوابط و ا سم لحاظ  شأ  گرفته از ماهیت ژئوتوری  (1391)یمانی و همکاران، برداری ن

ــماندها»بر  آنتوان از اثرا  مخرب می ــایش خات و پس ــته و اثرا  مثبت « فرس ــمکاس ــی،»بر  ژئوتوریس  کاربری اراض
ستمو پاید اندازهاچشم شان میرا تقویت کرد. « هااری اکوسی های ژئومورفولوژیک ارزش مکاندهد که سوابق مطالعاتی ن

ــادی و زیبایی  اهری آن ها کمترین ها بوده و عیار فرهنگی این مکانجزیره هرمز عمدتاً به دو دلیل باه بودن عیار اقتص
عملکردی و اقتصادیفرهنگی تماعیاجهای ریزیبا مدیریت صحیح و برنامه(، لذا 101: 1399امتیاز را دارا است )اکبریان، 

ــمن تقویت ارزشمی ــتگذاریتوان ض ــعه محیطیهای این عیارها، با افزایش رتبه زیس ــان باعث تقویت پایداری توس ش
 متفاو اثرا   منهی با داهایفعالیت بوده وزیســت پیچیده گرچه رابطه توریســم با محیطژئوتوریســم در جزیره هرمز شــد. 

رسانی تأثیرا  فیزیکی، اجتماعی،  داقلضمن یادآوری اصول اولیه اکوتوریسم مبنی بر به، شودزیستی را شامل میمحیط
(، 201۷، 3کِربریک)محیطی و افزایش منافع مالی برای طبیعت، مردم محلی و صــنعت توریســم های زیســتایجاد آگاهی

صولش متعهد بماندژئصنعت  توان نتیجه گرفت کهمی سم در جزیره هرمز اگر به چارچوب و ا سیل باهیی برای وتوری ، پتان
 .خواهد داشت یمحیط زیست سودمندایجاد اثرا  

 
 منابع

 در های راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم اولویت ،1398، .، مختاری کرچگانی ع.ا مدی نو دانی س
 .۷۶-۶9، صص(2) 1 یش سیاسی فضاآما ،شهرستان خور و بیابانک اصفهان

 .ابیانه  درهژئومورفولوژیک  یاندازهاچشمارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی  ،1392 ،ارغوانی، ع.، صالحی سیچانی، م
نطنز در الگوی معماری و  اندازچشمگردشگری پایدار و  فا ت میراث زمین، اولین همایش ملی  توسعهمنظور به

 دانشگاه آزاد اسالمی وا د نطنز شهرسازی اسالمی،

 های مشی تبیین الگوی بومی تدوین خط ،1393، .زاده، وقربانی ،.زاده، فشریف ،.زاهدی، ش ،.پور، حاصلی
 .۴1-۶۶ ، صص15، شماره اندیشه مدیریت راهبردی مجله، بنیادمحیطی کشور با استفاده از نظریه دادهزیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Buckly  
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  .گردی در جزیره محیطی توسعه بومهای ژئوتوریسمی و اثرا  زیستقابلیت ح تحقیقاتی ارزیابی، طر1399اکبریان، م

  .119، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمز
 تحلیل ادبیا  ژئوتوریسم در ایران )براساس تحلیل محتوای کمی مقاه  ، 1399 .،ح.م ،رامشت .،ی ،پورآقایی

 .۴2-51، صص 1، شماره 9، دوره ژئومورفولوژی کمّی یهاپژوهش ،138۷-139۶های ژئوتوریسم طی سال

 تهران. ،انتشارا  سمت، چاپ دوم ،(میومفاه تی)ماه یگردشگر ،1385 م.، ،ییسقا م.ح.، ،یزدی یپاپل 

   ،.های شهرستان داههو براساس توان منابع بندی دهستانسطح ارزیابی و ،1393تقدیسی، ا.، تقوایی، م.، پیری، س
 19۷-21۴، صص 115 شمارهتحقیقا  جغرافیایی،  نامهفصلگردشگری درجذب گردشگر، 

 تحلیلی بر تخری  باغا  و فضاهای سبز شهری در فرایند گسترش  ،1393 ،.، رقربانی ،.، رتیموری ،.، عجدیدیان
 ۶ ،ایهای شهری و منطقهمطالعا  و پژوهش ،1385-13۷3های شهری مطالعه موردی؛ باغشهر مراغه طی سال

 .۴2-23(، صص 22)

 بندی گردشگری متکی به طبیعت پهنه ،1392، م.، کابلی ، ع.ا.،صفتدرویش ، ت.،عشقی .،ا ،کاردانه .،نیا، س دادی
، ۶۶( 3، )زیست طبیعینشریه محیط، زیستی: مطالعه موردی شهرستان خاتم، استان یزدو مبتنی بر معیارهای محیط

 .285-300 صص

 مطالعا  ، گردیهای بومشناختی استان گیالن جهت فعالیتم(. ارزیابی توان بو1399) ،.، اشابهرامی ،.، م سام
 ..۶۶۶.۶۷۶ صص (،2) 15، های انسانیریزی سکونتگاهبرنامه

  شهری، رهیافتی به  یهاپروژهارزیابی اثرا  زیست محیطی  ،1385، .ه ،خوشنام ،.ا ،ینیورام یجعفر ،.درزاده می
 رانیست ایط زیدوساهنه انجمن متخصصان مح یش ملیهماسوی توسعه پایدار شهری، 

 بررسی اثرا  محیط زیستی اکوتوریسم و جایگاه آموزش محیط زیست در کاهش اثرا   ،1399، .، اگر، نو ه.غ ،دلیری
 ۴1-25صص (، 3) 18، انسان و محیط زیست(، موردی: استان خراسان جنوبی مطالعهمخرب آن )

  ،.مبانی محیط زیست، انتشارا  دانشگاه رازی کرمانشاه.1392هوالفقاری، ح ، 

 موردی: زیر وضه  ٔ  مطالعهروند فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست  یرتأثبررسی  ،1392 ،.، جمصفایی ،.، سرشوند
 .55-۴1 ، صص3۶(، پیاپی 2) 11، انسان و محیط زیست .شورقزوین

  ،.ای، چاپ اول، انتشارا  جهاد دانشگاهی ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه، برنامه13۷9رنجبران، ب.، ا مدی، م
 ن، اصفهان.اصفها

  گردشگری )اکوتوریسمی( پارت ملی کاله قاضی با ارزیابی بوم ،139۶ ،.، مامیری ،.، سکریمی ،.، مهوقی ،.، مسادا
 :doi، 12۶-10۷صص(، ۴) 28، ریزی محیطیجغرافیا و برنامه، ریزی راهبردی فریمناستفاده از الگوی برنامه

10.22108/gep.2017.97925.0 
   ،تهران.کامهطبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایران، انتشارا  مه هاییستماکوس، 1393م.ب.،، ، مسعودی م.،سقایی ، 

  ،تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کالنشهر مشهد با  .1392 ز.،جوانبخت قهفرخی،  ،م.سقایی
  .28، شماره تحقیقا  کاربردی علوم جغرافیایی، استفاده از مدل های سری زمانی

 شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل ، 1391کیا، م.، امیری، ش.، شایان، س.، زارع، غ.، شریفی
، شماره 1های ژئومورفولوژی کمی، دوره (، پژوهشموردی: گنبد نمکی کرسیا دشت داراب مطالعهنمکی )گنبدهای 

 .۷3-8۶، صص 1

 شکار ممنوع  منطقه های اکوتوریسم در مناطق  فا ت شده )مطالعه موردی:ارزیابی قابلیت ،.139۷. ،ا، زشفیعی
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