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  گردشگري پایدار استان هرمزگان و ژئوتوریسم
 

  2 سپهریآرش قربان، 1پرور محسن جان
  

  چکیده
اجتماعی  و با صرفه اقتصادي بسیار مناسب است که با ایجاد تبادالت فرهنگی و صنعتی درآمدزاگردشگري 

 طبیعی هاي  جاذبه. است موردتوجهی امروز بسیار محیط زیست هاي  میان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگی
 متولی صنعت گردشگري در هاي از طرفی امروزه نهاد. هر کشوري در جذب گردشگر نقش بسزایی دارند

ي آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر  ورادر و به امور گردشگري در طبیعت، سراسر دنیا
 به دنبال مشاهده بازدیدکنندهن گردشگران از اکوتوریسم است که در آ اي شاخهژئوتوریسم . اذعان دارند

استان هرمزگان یکی از مهمترین سواحل جنوبی ایران از این رو . طبیعی هستند و  مورفولوژیکیهاي  جاذبه
  جمله مهمتریناز. شماري برخوردار است بی و  طبیعی متعددهاي هاز جاذب و به لحاظ گردشگري است

 توان می، کند  می داراي خصوصیات بارز ژئوتوریسمی معرفیمکانن یک یی که این منطقه رابه عنواها ویژگی 
تنها منطقه (جزایر متعدد مانند جزیره قشم و سواحل و دریا،  فراوانهاي هچشم و ها رودخانه، ي حراها جنگل

 هدف از این طورکلی به. ي نمکی بی نظیر را نام بردها همچنین گنبد و )ژئوتوریسمی ثبت شده در یونسکو
پژوهش حاضر . استتاریخی استان هرمزگان  و فرهنگی و  طبیعیهاي  شناسایی پتانسیل و وهش بررسیپژ

 اطالعات گردآورياز لحاظ  و از نوع تحقیقات کیفی، روش و از نظر ماهیت و از نوع کاربردي، به لحاظ هدف
  . میدانی است و اسنادي_ کتابخانه ايهاي  بررسی و مطالعات بر پایه

 
 . هرمزگان، خلیج فارس،  طبیعیهاي  جاذبه، ساحل، یسمورژئوت :یديواژگان کل

  
 

                                                                                                                   
  مشهدی دانشگاه فردوسیاسی سيای جغرافاریاستاد - 1
 اسالم شهر واحد ، یدانشگاه آزاد اسالم - 2
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  مقدمه
دستیابی به  و ایجاد اشتغال.  داردتوجه قابلاجتماعی  و  صنعتی است که آثار اقتصاديگردشگري

فاق و  و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستاي صلح و مناسب و درآمد ارزي پایدار
 گردشگري با توجه به میزان هاي  جاذبه. استاجتماعی این صنعت  و ديی از آثار اقتصاالملل بین

در این زمینه ساختار جذاب این  و ند گردشگران را به سوي خود جذب نمایندتوان میجذالبیت خود 
 ساختار واقع در. )Cartner, 2002: 13(است در زمینه جذب گردشگر داراي اهمیت بسیار ها جاذبه

د انگیزه بیشتري را براي تقاضاي توان میرگیرنده عواملی است که گردشگري یک مکان در ب
ساماندهی گردشگري در یک مکان با  و )Law, 2002: 142(گردشگري در آن فراهم آورد

. )Bansal et al, 2004: 25(شود می براي شناخت رفتار گردشگران در آن مکان آغاز ریزي برنامه
در مفهوم ، )1391: 2، اروجی(گردشگري مسئوالنه هاي  ژئوتوریسم به عنوان یکی از شاخه

 ,Reynard et al(حفاظت از میراث زمین و همچنین شناخت و در قالب بررسی مکان و جغرافیایی

 و صمدزاده(گیرد می  قرارموردبررسیسازماندهی فضایی  و  سرزمینریزي برنامهدر امر  و )226 :2008
  . )1389: 16، همکاران

 عنوان شده در آخرین مطالعات شناسی  زمینآن در ابتدا گردشگري ژئوتوریسم که مفهوم 
ي از بردار بهره و بازدید، گذاري سرمایهکه مفهوم آن ، گردشگري جغرافیایی معنی شده محققان

 و اگیر تر از پیش داشتهراین تعریف مفهومی ف. به طبیعت استزدن   طبیعی بدون لطمههاي هجاذب
امروزه یکی از شناسی  زمین هاي ه بازدید از جاذبطورکلی بهرد گی ی را در بر میوسیع دامنه
، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(دهد می اصلی ژئوتوریسم را تشکیل هاي هشاخ

ژئوتوریسم به عنوان یک نوع توریسم پایدار است که روند رو به رشدي را در توریسم جهان نشان . )1386
 به طبیعت هستند با این تفاوت که اولی وابسته  توریسمزیرمجموعهوسیستم هر دو اک و ژئوتوریسم. دده می

 مدنظردومی طبیعت جاندار را  و  استشناسی زمین هاي  بر اساس پدیده و پردازد  میبه طبیعت بی جان
د توان میبرند که   می از این نوع گردشگري به عنوان یک عالمت براي توریست خوب یا نامها دولت. دارد

 باالیی هاي  گردي داراي ظرفیت  طبیعتهاي  از این رو ایران از نظر جاذبه. در دسترس باشد و بسیار ارزان
لیکن تاکنون تنها یک ژئوپارك در ایران از طرف یونسکو به ثبت . )1389: 1، اسالمی زاده(است

  . استرسیده که جزیره قشم 
 وجود شناسی زمین مختلف ساختاري ايه   قرار گرفتن در زونواسطه مناطق ساحلی کشور به

 دارد که برخی از دیدگاه وجود  متفاوتییمناظر طبیع،  محیطی متفاوتهاي  فرایند و عوامل
 هاي  استانترین  استراتژیک و ترین مهماستان هرمزگان یکی از . ژئوتوریسم داراي جاذبه زیادي بوده

 و مروارید جهانترین  مرغوب و  حراهاي جنگل منحصر به فردي چون هاي  ایران است که از جاذبه
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ترانزیتی یکی از  و سیاسی، استان هرمزگان به لحاظ اقتصادي.  پدیده طبیعی برخوردار استها ده
بدین لحاظ  و  مناطق مناطق ایران است که از نظر گردشگري نیز داراي اهمیت بسیار بودهترین مهم

 و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(وده است دیگر بهاي همواره در طول تاریخ مورد طمع کشور
د سبب افزایش توان می گزاف اولیه هاي  این نوع گردشگري بدون نیاز به هزینه. )1386، آبخیزداري
 .  منطقه را به همراه آوردپایدار توسعۀاز طرف دیگر  و  شودزایی اشتغال و درآمد ملی

  
  اهمیت موضوع و طرح مسئله

 هاي هدر عرصـ اي ویژه جایگـاه، صـنعت خـدماتی دنیـاترین  ان گستردهامروزه جهانگردي به عنو
بــه طــو ري کــه در . سیاســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت و فرهنگــی، اقتصــادي
کشـور 60در و ؛ گردشگري یکی از پنج منبع مهم کسـب ارز خـارجی اسـت،  کشور150بــیش از 

 میلیون نفـر در سـال 25تعداد کل گردشگران از ، ختصاص داده استرتبـه اول را بـه خـود ا
 که این تعداد در شود میپیش بینی  و افزایش یافته 2004 میلیـون نفـر در سـال 760بـه 1950
این صنعت دربردارندة تمامی . )1389: 2، همکاران و موحدي(میلیارد نفر برسد56/1به 2020سال 
فروشندگان محصوالت  و عرضـه کنندگان، عامل گردشـگرانروابط حاصل از ت و ها پدیده

پـذیرایی از گردشگران  و در فرایند جـذب، جوامع میزبان و ها دولت، گردشگري
را نیـز دربردارد که اي  هدسـتاوردهاي عمـد و صنعت گردشگري نتـایج. )Mcintosh,1995: 9(است

اقتصـادي و اي  ه بر کارکردهـاي توسـع آنتأثیر و زایی اشتغال به جنبه توان میاز آن جمله 
از ایـن رو بسـیاري از کشـورها در . )Hall,2000: 2(اجتماعی در منطقه یا کشور اشـاره داشـت

ی الملل بینعواید خود از این فعالیت  و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و رقابتی نزدیک
هم چنین  و ي ارزيها درآمد و ع رشد اقتصادي به مناببخشیدن لـذا امروزه به منظور تنوع، انـد

. توسعه صنعت گردشگري از اهمیت فراوانی برخوردار است،  شغلی جدید در کشورهاي فرصتایجاد 
سیعی به خصوص در کشورهاي در حال  و ارتقاي گردشگري به طور و به طوري کـه امـروزه توسعه

  . )Ko & Stewart,2002: 523( گرفته است قرارها در دستور کار دولت و توسـعه پذیرفتـه شـده
سـتند در فرآینـد گردشـگري مشـارکت توان میامروزه برخالف گذشته کـه افراد معدودي 

گردشـگري بـه عنـوان یافتن  گویاي تبلور،  تعـداد گردشگرانروزافزونافـزایش ، داشـته باشـند
 و موحدي.(ا افزایش داده استگـذاري گردشگري رتأثیرهمـین امـر ضـریب ، یـک نیـاز اسـت

 جهانگردي نیز دستخوش تحول هاي هدر سـالهاي اخیـر انگیـز، از سوي دیگـر(1389، 2؛ همکاران
به ، ي بزرگها شهرند که گریـزان از آلودگیده میاغلب توریست را افرادي تشکیل  و اساسی شده

  .)1382: 292، لولویی(نهنـد  میدریـا و جنگـل و سـر بـه کـوه، هواي پاك و دنبال طبیعت بکر
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از میدان محصور مکانهاي باستانی بـه محیط طبیعی ،  که سالهاست دامنه گردشگريوجود با این
اهمیتی ،  مقاصـد گردشـگريترین مهمدر این میان نقش سواحل به عنوان یکی از  و رخت کشانده

توسـعه  و هـدایت، امـه ریـزياز ایـن رو برن. )1389: 156، اشلیکی و شیعه(روز افزون یافته است
ات تأثیرایجاد اشتغال که داراي  و  بسیار مهم کسب درآمداز منابعصنعت گردشگري بهعنوان یکی 

 کاظمی(شود می به عنوان یک نیاز مطرح استنیز اي  هی فو قالعادمحیط زیست و فرهنگی، اجتماعی
ي جهان است که بـا رشـد اه فعالیتگردشگري ساحلی از بزرگترین . )1391: 71، همکارانو 

 و  توسعه گردشگريکه طوري بهشـتابنده خـود بـه فعـالیتی چنـد منظوره مبدل گشته است 
 کننده تأمین و تفریحات مربوطه از عوامل مـوثر در شـکل دهـی الگوي توسعه نواحی ساحلی بوده

براي میزبان فرهنگی بسیاري  و اجتمـاعی، غیـر مسـتقیم اقتصـادي و مزایـاي مسـتقیم
طبیعی  و بی شک کشورهاي که از سواحل بکر. )www. Mitjalilismj. Blogfa. com(است

برنامـه ریزي بلند مدت  و در راستاي رونق این جلوه مهـم توریسـتی سـرمایه گـذاري و برخوردارند
پافشاري  و بـر تـداوم بیشـتر آن اصـرارو اند  ن مترتب بـر آن رسـیدهبه آثار مثبت فراوا، کرده اند

 و این در حالی است که ایران با برخورداري از منابع سرشار محیطـی. )1382: 293، لولویی(دارند
براي توسعه  اي ویژه فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت و بهـره گیـري از پشـتوانه تـاریخی تمدنی

نتوانسته جایگاه درخور ، اما بـه لحاظ شکوفایی این کارکردها،  برخوردار استصنعت گردشگري
مانع از توجه به این ، محصـولی متکی بر درآمدهاي نفتی اقتصاد تـک، زیرا. توجهی را کسب کند

ی که مهمترین منابع اقتصادي خود را از های مقایسه کشور. بخش از اقتصاد در کشور شده است
ند با ایران که به درآمدهاي نفتـی متکـی اسـت اهمیت اقتصادي توسعه کن میگردشگري کسب 

  .)1391: 112، همکاران و هادیانی(دده میگردشگري را در ایران نشان 
 هاي هجاذب،  طبیعی بسیار زیباهاي ه به دلیل برخورداري از جاذبفارس خلیجهمچنین منطقه  

 و ویژه رار گیري در منطقه استراتژیکهمچنین به جهت ق و مذهبی انسان ساخت _ تـاریخی
 گردشگران موردتوجهکشور  و ي با تنگه هرمز به عنوان کانون عمده گردشگر پذیر منطقهجوار هم

فاقد  و ي مطلوبی از سواحل جهت توسعه گردشگري نشدهبردار بهره، اما به جز دو نقطه آن. است
 منطقه واقع  دراست) جزایر توریستی و ی آبهاي  پارك،  دریاییهاي باغ(امکانات مناسـب دریـایی

 و هم چنین مشخص نبودن هدفها و استراتژیک و  فقدان یک برنامه جامعفارس خلیجساحلی 
این شناسایی هرچه بنابر. استجهـانگردي در قالـب یک برنامه اجرایی  و ي ایرانگـرديها سیاست

ي دقیق جهت امکان سنجی این مناطق برنامـه ریز و ي نقـاط مسـتعدها قابلیت و بهتر توانمندیها
در . ـد یکـی از راهکارهـاي گسترش صنعت گردشگري باشدتوان میبه لحاظ توان جذب گردشگر 
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 طبیعی استان هرمزگان در راستاي توسعه اقتصاد هاي  این راستا هدف پژوهش معرفی جاذبه
  . استتوریسم پایدار در این منطقه  و گردشگري

  
  مبانی نظري

  گرفته شدهtour است که از لغات فرانسوي tourismگردشگري معادل کلمه التین  واژه :گردشگري
 واژه  گوناگونی برايهاي  معادل، در متون فارسی. استکردن  سیرو کردن  طی، به معناي چرخشو 

 :1387،حیدري(حتی ایرانگردي و تفریح، سیاحت، جهانگردي، گردشگري؛ توریسم آمده است مانند
) رزش ومجله( در مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ مارگارین1877 اولین بار در سال اژهو این. )9

بازدید از مناظر  و آمده در آن زمان این لغت به معناي مسافرت به منظور تماشاي آثار تاریخی
گردشگري عبارت است از گذران . )1380: 3، محالتی(طبیعی براي کسب لذت به کار گرفت

 هاي  اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد التذاذاختیاري مدتی از
 و بعضی دیگر گردشگري را به عنوان اقدام به مسافرت با هدف تفریح. )94 : 1377، باهر(گردشگري

 گفت گردشگري عبارت است از توان می طورکلی به. ارائه خدمات براي این عمل تعریف کرده اند
 و جوامع میزبان و دولت، سرمایه،  از عملکرد متقابل گردشگرمتأثر ، روابط و ها مجموع پدیده

که ) Warver, 2000: 3(پذیرایی از گردشگران و نقل و حمل،  غیردولتی در روند جذبهاي  سازمان
  . )Cater, 2000: 43(استانواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی متفاوت  و داراي اشکال مختلف

 هاي  دیدار از جذابیت، در اکوتوریسم پایدار انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت : پایداراکوتوریسم
اکوتوریسم پس از مشاهده  و فرهنگی بومی است و  فیزیکیهاي ویژگی طبیعی منطقه شامل

به . دکن میبه تخریب آن بپردازد محل را ترك  و آورد وارد  ها  خللی در آنکه  این بدون ها جذابیت
جایگاه  و شان،  طبیعی منطقههاي کرد و سوابق تاریخی، ب ضمن شناخت فرهنگاین ترتی

. دکن میدرآمدزایی را براي مردم محلی ایجاد  و  اقتصاديهاي  فرصت، اکوتوریسم را حفظ کرده
  . اساساً در اکوتوریسم پایدار استمرار منافع بلند مدت مطرح است

 و اقتصادي،  ارزشیهاي  با توجه به هدفاکوتوریسم پایدار یک رویکرد مدیریتی است که 
 و قوانین وضع مردم جامعه از طریق و همیاري مسئوالن و محیط زیستی با همکاري و اجتماعی

، زاهدي(غیرمستقیم به حفظ طبیعت بیانجامد و  به طور مستقیمها اعمال موثر آن و مقررات مناسب
120 :1385( .  

 توسط انجمن صنعت 2003 گزارش سال صورت آشکار در ژئوتوریسم به :ژئوتوریسم
نگرش آنها به . )1388: 39، آریافر( شدنشریه گردشگري جغرافیاي ملی معرفی و گردشگري امریکا

  با رویکرد جغرافیایی»ژئوتوریسم« ترکیبی واژه در» ژئو«به پیشوند  و این موضوع بسیار عمومی بود
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 این رویکرد جدید از ژئوتوریسم کاربرد قعوا در.  توجه کرده بودندشناسی زمیننه با رویکرد و 
، فرهنگی را نیز در بر گرفت و خروجی چون اجتماعی و يورود هاي  مؤلفه و جدیدتري پیدا کرده

 شناسی زمین بعد جاي خود را به مفهوم گردشگري  به2002این دیدگاه به زودي از سال 
 ژئوتوریسم واقع تعددي شده است بهاز ژئوتوریسم تاکنون تعاریف م. )1388: 17، نکویی صدري(داد

با پیشوند ژئو به  هاي واژ هرگاه که :گوید  میعزتی. گیرد می در داخل طیفی از تعاریف مختلف قرار
 ف نظرها در تعریفال اختشود میتی در مقیاس جهانی مطرح البا در نظر گرفتن تحو و یل خاصیلد

، عزتی(هستیم اي صحنه شاهد چنین  که اینکدکن میزمان ظهور  طور هم تشریح آن هم بهو 
د در منطقه توان میی است که محیط زیست - ژئوتوریسم شکلی از گردشگري فرهنگی. )111: 1380
 ,KPMG(است شناسی زمینگسترش میراث  و براساس حفظ و  مهم توسعه یابدشناسی زمینبا آثار 

 دیگر هاي  نی میشود که تا دههپیشبی و در جهان از رشد زیادي برخوردار بوده استکه ) 156 :2003
 20 به بیش از شود می درصد از کل مسافران جهان را شامل 1شمار طبیعت گردان که اکنون 

 به طبیعت وابسته  گردشگريهاي  ژئوتوریسم یکی از رشته. )Amrikazemi, 2003: 6(درصد برسد
. پردازد  میی آنهاانمک به گردشگران با حفظ هویت شناسی زمین هاي  است که به معرفی پدیده

 هاي  پدیده و مندان به طبیعت قهالع و گیرد می  کمکشناسی زمینژئوتوریسم از علوم مختلف 
  . دکن میدعوت   زیباي زمینهاي   را براي بازدید از جاذبهشناسی زمین

ی را به خدمت محیط زیست و شناسی زمین هاي  پدیده، ژئوتوریسم در همراهی با اکوتوریسم
پرخاطره به  و بخش لذت، آنان را در سفري جذاب و آورد  می کنجکاو درهاي  انسانحی آرامش رو

  طبیعیهاي  ر جاذبه شدند   ر وغوطه و نزدیکی با طبیعت و  جهان هستیهاي  کشف ناشناخته
 عوامل پیدایش ترین مهمطور عام  هب. )339: 1390، همکاران و لطفی(خواند  میآفرینش فرا

، فرسایش :گردد عبارتند از  می طبیعیهاي  ب جلب گردشگران به پدیدهژئوتوریسم که موج
اما خالق ،  مرجانیهاي  تپه،  نمکیهاي بلور و  نمکیهاي گنبد، ها گسله و خوردگی چین، ها آتشفشان

 و  منابعترین مهم. یاللانح و بادي،  مثل فرسایش آبیاست ژئوتوریسم فرسایش هاي  اصلی پدیده
، ها طاقدیس و ها ناودیس، ها رودخانه، ها چشمه، ها شکستگی، ها دره، ریسم غارها ژئوتوهاي  پدیده

 برجاي هاي  فسیل، ها تونل، مد و جزر،  ساحلیهاي  بریدگی،  نمکیهاي گنبد، ها جهت چینخوردگی
، اسدي(استمختلف زمین  هاي پدید و اشکال و  روانهاي  شن،  گیاهیپوشش و جنگل، مانده

گردشگري " گردشگري در الگویی فضاییهاي  ژئوتوریسم یکی از گونه،  اینجودو با. )36: 1386
در  و استبازار تقاضاي منحصر به خود  و محسوب شده که داراي عرضه محصول"مبتنی بر طبیعت

ی شناخت محیط طبیعی های  برگیرنده بازار هدف خاصی است که در آن گردشگران از حداقل
  . هستند دارربرخو
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 قتحقی پیشینه
 و علم ژئوتوریسم خوشبختانه در طی ده سال اخیر در خصوص ژئوتوریسمبودن   جوانرغم علی

، صورت کتاب به و  در سطح جهان مطالعات ارزشمندي صورت گرفتهپایدار توسعۀاهمیت آن در 
 نیز از ها البته باید توجه داشت مفهوم ژئوپارك،  تحقیقی به چاپ رسیده استهاي  طرح و تاالمق

خصوص به خاطر جایگاه ژئوپارك قشم در کشورمان اهمیت پیدا کرده است  می است که بهمفاهی
همچنین تحقیقات صورت گرفته در مورد  و تاریخچه آن و به جایگاه هاي که در این بخش اشار

  : شود میژئوتوریسم 
ی عنوان اولین ژئوپارك خاورمیانه مطرح شده است که این منطقه با مساحت ژئوپارك قشم به -

 هاي بلکه از بسیاري از کشور،  کیلومترمربع نه تنها بزرگترین جزیره در ایران1500نزدیک به 
، قشم در کنار موقعیت مهم خود. )1382: 72، یاوري و پورابراهیمی(مستقل جهان نیز بزرگتر است

بی را  مناسهاي  مکانسواحل مضَرس که  و ارتفاعات آهکی، ها ناهمواري، با مساحت درخور توجه آن
جایگاه خاص خود را ارتقاء ، د بیش از پیشتوان می آورده است وجود  بهها براي ایجاد لنگرگاه کشتی

فالح (تر از همیشه بر دهانه تنگه هرمز چون دژ مستحکمی استوار بماند غنی و تر قوي و بخشد
  . )170: 1390، تبار

 و عدادي از دانشگاهیان توسط ت"ژئوتوریسم"در مورد ژئوتوریسم اولین کتاب با عنوان  -
توسط روس  و سیزده فصل تهیه و  مختلف در قالب سه بخشهاي  کشورشناسی زمینکارشناسان 

 یشویرا گرا دیویدنیوسام چهره شناخته شده کشور استرالیا در زمینه گردشگري طبیعت و داولینگ
یا  و تالوریسم از مج ژئوتدربارةتی االطور پراکنده مق  به2006اگرچه تا سال . تدوین شده استو 

طور گسترده  اما این کتاب توانست براي اولین بار به، سمینارها چاپ شده بود تاالدر مجموعه مق
 و زاده  توسط دکتر نجف1388این کتاب در سال . ی معرفی کندالملل بینژئوتوریسم را در سطح 

  . سیده استتوسط سازمان منطقه آزاد ارس به چاپ ر و نکویی به فارسی ترجمه بهرام
 این تحوالت اما، پرداخته قشم جزیره گوناگون تحوالت به خود اثر در وي )1346(پاکدامن -

 کرده پوشی چشم نیز دوره این مهم منابع از بسیاري از و گرفته نادیده تاریخی لحاظ به را جزیره
  . تاس سیاسی و انسانی و طبیعی جغرافیاي به راجع مهمی مطالب حاوي بیشتر وي اثر، است

 قاجار محمدشاه زمان در فارس خلیج جزایر و بنادر تاریخ به خود کتاب در، )1367(کازرونی -
 بسیار وي اطالعات، دیده را فارس خلیج جزایر و بنادر از خود کازرونی که آنجایی از است پرداخته

 گذرا  ومختصر هرمزگان استان ژئوتوریسمی هاي  جاذبه و قشم جزیره مبحث در وي اما؛ است مفید
  . است پرداخته جزیره این به
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، تاریخی اطالعات فارس خلیج و قشم جزیره عنوان با خود کتاب در وي )1369(نوربخش -
 داراي منابع سایر به نسبت او کتاب و دده می ارائه قشم جزیره به راجع مفید فرهنگی و اقتصادي

 نادیده را جزیره این به راجع ار مهم منابع از برخی او وجود این با. است بیشتري اعتبار و ارزش
  . است ارجاع بدون کتابش مطالب از بسیاري و گرفته

 صیادي و صید، کار کشت، دریانوردي، بندرها، روستاها معرفی به کتابش در، )1382(مقدم زند -
 دست به مفیدي اطالعات ها زمینه این در وي چه اگر، پرداخته اجتماعی اوضاع طورکلی بهو 
 . است جزیره این به راجع تاریخی و سیاسی تحوالت و اطالعات از عاري وي ابکت اما، دده می

  
  روش تحقیق

تحلیل در این پژوهش داراي اهمیت اساسی است روش تحقیق در این  و  توصیفکه  اینبا توجه به 
   مطالعهيها روشنوعاً از  و  است)کتشافیا(یابی از نوع زمینه و  تحلیلی- پژوهش توصیفی

از تصاویر میدانی  میدانی يها روشنیز  و ها نقشه و محتوي مطالب و بررسی متونو  اي کتابخانه
مباحث نظري  و ی تحقیق از طریق جستجو در ادبیاتاللگاه استد تکیه. بهره گرفته شده است

 . شود میتحقیق فراهم 
  

   مطالعه موردمحدوده 
 25 و درجـه48_56 النهار نصف و  دقیقه عرض شمالی30 و درجه30_24 بین مدار فارس خلیج

 29500 با مساحتی حـدود فارس خلیج.  استواقع دقیقـه طول شرقی در منتهی الیه جنوب ایران
 ملـل موردتوجهمایـل مربـع یکی از مناطق استراتژیک جهان است که اهمیت آن از گذشته 

به دلیل ، تاني بزرگ خاور باسها این به عنوان محل تالفی تمدن. مختلـف قـرار گرفتـه است
همواره به عنوان گلوگاه منابع عظیم ،  تنگه استراتژیک هرمزوجود و ذخایر غنی انـرژيبودن  دارا

 مناطق استراتژیک ترین مهمبی تردید از ، انـرژي بـا موقعیـت سـوق الجیشـی منحصر به فرد
  . )1389: 2، قهرمانی و اخباري(گردد  مینظامی دنیا محسـوب و سیاسی، اقتصادي

 و دقیقه عرض شمالی57 و  درجه28 دقیقه تا34 و درجه25استان هرمزگان با موقعیت 
سواحل جنوبی ایران را ترین  با اهمیت،  دقیقه طول شرقی15 و درجه59 دقیقه تا 41 و درجه52

تصویرشماره (بی شمار طبیعی برخوردار است و  متعددهاي  از جاذبه و به لحاظ گرشگري در برگرفته
در .  بسیار دیدنی استهرمزگانمناظر زیباي استان  و مناظر و تنوع اقلیمی، فارس لیجخ وجود )1

در  اي ماسهسواحل ، هاي  خلیج ال ك پشت، صخره نمک،  شگفت انگیزهاي  کوه، جاي جاي استان
که  و منحصر به فرد باسعید و سواحل زیبا، همنگام و سواحل مرجانی جزایر الك، جزایر ناز، جنوب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


119    استان هرمزگانداری پاي و گردشگرسمیژئوتور

 طبیعی استان هرمزگان هاي  تنها بخشی از دیدنی، رانی استقایق و ا بزرگی جهت غواضیمحل زیب
  . )1386، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب.(ندده میرا تشکیل 

  
 
 
 

  پژوهشهاي  یافته
   طبیعی استان هرمزگانهاي  جاذبه

داراي دو نوع ،  جغرافیایی خاصاستان هرمزگان با توجه به شرایط :ي استان هرمزگانهوا و آب
 و به علت نزدیکی به دریا هاي نواحی بیابانی کنار. بیابانی داخلی استو  هاي ي بیابانی کنارهوا و آب

همانند نواحی نیمه بیابانی ، در سایر نقاط. مرطوب است و ي گرمهوا و آبدرجه حرارت زیاد داراي 
هرمزگان با . ي معتدل حاکم استهوا و آب در ارتفاعات و خشک و  گرمهوا و آبمرکزي کشور 

 عالوه بر بارندگی کم.  میلی متر در سال یکی از مناطق کم آب ایران است188متوسط بارندگی 
 و آسا  سیلهاي   سطحی همراه با هرز رفتن بارانهاي  آبشدن    نمکی در نتیجه شورهاي   گندوجود
 هاي  کوهدر .  مشکالت استان تبدیل کرده استترین مهم آب را به یکی از تأمین،  پراکندههاي رگبار

 و ها بررسی. ي پاي کوهی یا بیابانی درونی حاکم استهوا و آبنواحی پست مجاور آن شرایط و 
در سال دو فصل بیش ، یی هرمزگان نشان دهنده آن است که در این استانهوا و آب موجود هاي آمار

  استان هرمزگان): 1(شکل شماره
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هواي .  هستندتوجه قابلغیر  و زودگذر، ها  در کرانهویژه بهپاییز در هرمزگان  و بهار.  نداردوجود تر
 52اندازه حرارت در این منطقه به بیش از  و مرطوب است و در تابستان بسیار گرم هاي نوار کران

 و  درجه سانتی گراد است27میانگین گرماي ساالنه منطقه حدود . رسد میدرجه سانتی گراد 
 هاي در روز و رسد می درصد 100آن به ترین  بیش و د درص19رطوبت نسبی آن به ترین  کم

 مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(آید می درجه سانتی گراد باالي صفر پایین تر ن10زمستانی از 
  . )1386، آبخیزداريو 

 هزار هکتار 30 جنوبی ایران طبق آخرین آمار حدود هاي   حراي کرانههاي جنگل : حراهاي جنگل
 جزیره هاي ویژگی یکی از.  داردوجود  جزیره قشمهاي  در کرانه، بخش آنرین ت است که متراکم

 و متر گرفته100 تا 50در نواري به پهناي ، که در پیرامون جزیره،  حراي آن استهاي جنگلقشم 
 طبیعی استان هاي  جاذبهترین   از زیباها جنگلاین .  هکتار برآورد شده است60پهنه انها حدود 
 حرا داراي یک دوره رویشی هاي جنگل. د که بازدید کنندگان بی شماري دارندهرمزگان هستن
میوه  و شود میگل آن نمایان ، اواسط مرداد ماه و  در اواخر تیر ماهکه طوري به، منظم هستند

 حرا در هاي جنگل وجود. )1386، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(ندده می
 هاي  از این نظر براي جهان نیز اهمیت دارد که کرانه،  در جزیره قشمویژه به،  جنوبی ایرانهاي  کرانه
کنترل  و بررسی اکوسیستم و  در نیمه خاوري کره زمین بودهها جنگلخرین مرز شمالی این آقشم 

هزار 2حدود ( بی شماريهاي  زیستگاه گونه و  مرغوب جهانهاي که محل پرورش طبیعی میگو، آن
نخست آنکه چون این . دارد اي ویژه از چند نظر اهمیت و درشت است و ت ریزاز موجودا)گونه

 که نهاییانسابراي  اي ویژه نگاه داري آن اهمیت،  نیمه خاوري در کره زمین استنهاییجنگل مرز 
دیگر آن که . ضایعه بزرگ براي همه است، نابودي آن و ند داردکن میدر سطح کره زمین زندگی 

یا  و جانوران مهاجري است که بخشی از سال و ماهیان، بی شماري از پرندگانتوقف گاه  و مامن
 حراي جزیره قشم از طزف هاي جنگل. انندگذر میاز زندگی خود را در این جنگل دریایی  هاي دور

 گاه ذخیره  به عنوان میراث طبیعی جهانیشناسی پرنده و چندین مرکز جهانی و سازمان ملل متحد
 و امکان سفر دریایی. )1388 علوم زمین هاي هسایت منابع داد(است شده انتخابزیست کره 

زیبایی خاصی به ، مهاجر و گونه از پرندگان بومی100دیدن بیش از  و تفریحی در بین درختان حرا
به نام دانشمند بزرگ ایرانی ابو Avicennia officinolis نام علمی حرا. دده میسیاحت مسافران 

  . )1386، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب( شده استعلی سینا نامگذاري
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  هرمزگان استان هاي  چمشه و ها رودخانه -1-3- 7
  

داراي ذخیره ي  و  شدهواقع  زاگرسهاي   جنوبی باختري کوهانتهاياستان هرمزگان در  :ها رودخانه
تان بر اثر گرماي زیاد تبخیر  موجود در این اسهاي  بخش مهمی از آب رودخانه. برف دایمی نیست

به علت ،  این منطقههاي تعداد دیگري از رود. شوند  میخشک، پس از طی مسافتی کوتاه و شده
 هاي  رودخانه. ریزند  میفارس خلیجبه  و شور شده،  گچیهاي  یا دشت و  ساحلیهاي عبور از نمک زار

   :شوند  میعمده استان هرمزگان به دو دسته تقسیم
  . مهران و کل، رودخانه شور : شور که اغلب در باخت استان جریان دارند مانندهاي  هرودخان-1
، رودخانه گنج: خاور استان جریان دارند مانند و در شمال و ی که آب شیرین دارندهای  رودخانه-2

 . جگینو کریان، جالبی، میناب
، رودخانه میناب :ازاند  بارتگردشگري است ع و  تفریحیهاي   استان که داراي جاذبههاي  رودخانه

رودخانه ، رودخانه جالبی، رودخانه شمیل یا حسن لنگی، رودخانه مهران، )شور(رودخانه کل
  . ) علوم زمینهاي هسایت منابع داد(جگین

پزشکی  و جذابی است که از نظر جهانگردي و  جالبهاي  آب معدنی از جمله پدیده :ها چشمه
 ویژه بهد منبع در آمد مهمی توان میمنابع آب معدنی هر کشور . است قرار گرفته ویژه همواره توجه

غنی از  منابع نسبتاً، شناسی زمیندر استان هرمزگان به علت موقعیت . از نظر جلب جهانگردان باشد
در . )1386، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب.  آمده استوجود  معدنی بههاي  آب

  )اطلس ژئوتوریسم قشم(نمایی از جنگل حرا در جزیره قشم): 2(شکل شماره
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، آب گرم گنو :از دارد که مهمترین آن عبارت است وجود  چشمه آب گرم21استان هرمزگان حدود 
سایت (آباد چمه آب گرم حاجی، خوش چشمه آب گرم سایه، معدونیه، )خمیر(چشمه آب گرم لشتان

  . ) علوم زمینهاي همنابع داد
  

  جزایر استان هرمزگان و ساحل
  مهمی است که ایران را از طرف جنوبگاه دریایی گذرفارس خلیج :دریاي عمان و فارس خلیجسواحل 

از آنجایی که این . دکن می آزاد جهان مربوط هاي  به آبشهر بو و هرمزگان هاي  از طریق استانو 
در منطقه  اي ویژه ژئوپولتیکی و اهمیت نظامی،  شدهواقع خلیج بر سر راه دریایی خاور میانه

بالفعل بسیار جالب  و آبی امکانات بالقوه این منابع عظیم وجود از طرف دیگر. اورمیانه داردخ
ساحلی  اي ماسه هاي  تپه و سواحل. اند جهانگردي فراهم آورده و توجهی را در امر توسعه ایرانگردي

سیع همگی از مناظر داراي جاذبه ژئوتوریسمی  و مدي و  جزرهاي  پهنه و  رسوبی متنوعهاي  ساخت
تا خور  حدوده استان هرمزگان از منطقه کوه مباركسواحل دریاي عمان در م. است فارس خلیجدر 

، بزرگ و  کوچکهاي در این محدوده خور. بلوچستان امتداد دارد و میدانی در مرز استان سیستان
داراي آثار فسیلی خطوط ساحلی  اي ماسه هاي  متنوع تپه و  گستردههاي سیستمو  اي ماسهسواحل 
مهندسین مشاور (شوند  می گردشگري محسوبهاي   درختان حرا از جاذبههاي  پوشش و قدیمی

  . )1386، آبخیزداري و جهاد تحقیقات آب
  

  جزایر استان هرمزگان
سطح این را طبقات .  دارد وسعت هم کیلومتر مربعدنه  و یک و این جزیره چهل :جزیره هرمز

قسمت ، یهای  طبقات نمکی نیز به صورت تپه و آتشفشانی تشکیل داده است و  رسوبیهاي سازند
نقطه آن ترین  بلند )تصویرشماره دو(که بیشتر از جنس نمک طعام استاند  اعظم جزیره را پوشانده

به . بزرگترین قطر آن هشت کیلومتر است و شش متر از سطح دریا ارتفاع دارد و هشتاد و یکصد
 ر جزیرهگیاه د و هیچ نوع مرتع، آببودن  شور و خاكبودن  نمکی و  اندك جويهاي  دلیل بارش

. صدور خاك سرخ جزیره هرمز یکی از مهمترین منابع درآمد اهالی است و استخراج.  نداردوجود
این . هرمز مرکز جزیره هرمز استشهر . سنگ الشه از دیگر معادن این جزیره است و نمک آبی

 سایت(شود می تأمینبدین لحاظ آب آشامیدنی آن از بندر عباس  و جزیره فاقد آب شیرین بوده
  . )1388 علوم زمین هاي همنابع داد
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در جنوب ، کیلومتر7عرض 6/15طول ، کیلومتر مربع7/89جزیره کیش با مساحت  :جزیره کیش
کشت مرواید  و از جمله پرورش.  شده استواقع فارس خلیج هاي درمیان آب و غربی بندر عباس

 و  کیش یک جزیره مرجانی استجزیره. آکواریم بزرگ آن است که در گوشه شرق جزیره قرار دارد
. ندکن می متنوعی زیست هاي  مرجان، محیط مساعد در پیرامون آن و  زاللهاي  آبوجود امروزه با

سایت منابع (شود می محسوب فارس خلیج مرجانها در هاي این جزیره یکی از معدود زیستگاه
  . )1388 علوم زمین هاي هداد

عرض آن  و طول.  شده استواقع متري جنوب بندر لنگه کیلو75این جزیره در  :جزیره ابوموسی
 کیلومتر مربع 2/2مساحت آن  و  متر46ارتفاع آن از سطح دریا  و  کیلومتر است5/4در حدود 

ساختار این . جزایر استان دارد و گرمتري نسبت به سایر نقاط و ي مرطوبهوا و آباین جزیره . است
  . )1388 علوم زمینها هسایت منابع داد(د نمکی استبجزیره یک گن

 35 تا 10عرض آن از  و  کیلومتر115طول آن ، ه هرمز قرار داردگاین جزیره در تن :جزیره قشم
 کیلومتر3 آن  وسعت و شده واقع جزیره شرقی شمال جزیره در این مرکز قشمشهر . کیلومتر است

 و کوتاه فصل یک و نیطوال و مرطوب و گرم فصل یک. است متر 10 دریا سطح از آن ارتفاع و مربع
 و  سنگیساحل داراي نقاط از یکی قشم. است قشم جزیره ییهوا و آب هاي ویژگی از معتدل
 هاي   سواحل قشم محل تجمع خرچنگهاي  صخره.  ساحلی در استان هرمزگان استهاي پرتگاه

ارك قشم با ژئوپ.  شده توسط یونسکو در ایران استتأییداولین ژئوپارك ، جزیره قشم. دریایی اند
نیز  و دست نخورده و  هزار هکتار در غرب جزیره به دلیل داشتن طبیعت بکر32مساحتی در حدود 

  )جزیره هرمز(تصویر ماهواره اي): 3(شکل شماره
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 شناسی  جانور و شناسی  گیاه، شناسی زمین هاي  طبیعی از لحاظ بررسی دوره و بقایاي تاریخی و آثار
  . )1386، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(بسیار حائز اهمیت است

  
  

 گردشگري هاي  ی است که از جاذبههای گنبد نمکی معروف به کوه نمکدان در جزیره قشم داراي غار
 و این غارها نیز داراي استالگمیت. بازدید کنندگان بسیاري دارد و جزیره محسوب شده

 هاي   عملکرد سیستمواسطه همچنین به. هستند  آب شورهاي  چشمه و  فراوانهاي  استالگتیت
 فراوان با اشکال منحصر به فرد هاي  دره،  سنگی جزیرههاي  احد و  فراوان درهاي  شکستگی و سلهگ

در اثر فرسایش شکستگی حاصل از گسل بصورت  و  همگی گسله بودهها این دره. ایجاد شده است
طبقات  و  رسوبی مانند ریپل ماركهاي انواع مختلف ساخت، در سواحل جزیره، دره دآمده اند

 آذرین هاي  سنگین حاصل از فرسایش سنگهاي  در این ریپلها انواع کانی. شود میی تشکیل موج
  . )1388 علوم زمین هاي هسایت منابع داد(یابد میگنبد نمکی تجمع 

  با تجمع الیژیست در ساحل قشم متقارن هاي  ریپل مارك): 4(شکل شماره
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   استان هرمزگانهاي هکو
، ها  گسلهها در بین بلندي. دشتی تشکیل شده است و یکوهستاناستان هرمزگان از دو بخش 

 که اند شدهتشکیالت نمکی پراکنده ،  منطقههاي  درمیان کوه.  آوده اندوجود  بزرگی بهها یروراندگ
 با حنس رسوبی هر چه به ها این ناهمواري.  استان هرمزگان هستندهاي سرچشمه شوري بیشتر رود

 هاي  کوه. یابد می تا سرانجام به دریا پایان شود میشوند از بلندي آن کاسته   میکرانه نزدیک تر
 و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(آهکی از دیگر تشکیالت یاد شده هستند و گچی

  . )1386، آبخیزداري
  

   نمکی استان هرمزگانهاي  گنبد
 نمکی به هاي  نمک اغلب گنبد.  نمکی متعدد با ابعاد پراکنده استهاي  در استان هرمزگان گنبد

براي استفاده خوراکی باید آنها را در  و می رسندبه مصرف غذایی ن دلیل نا خالصی باال مستقیماً
 کیلومتري جنوب 110گنبد نمکی قشم در . کردطی یک عملیات مشخص براي مصرف آماده 

 سفید رنگی تشکیل داده هاي   آن را آهکجوار همطبقات . باختري جزیره قشم قرار گرفته است
 ات قائم گنبد نمکی موجب تغییرحرک و  گچساران تعلق دارندهاي  سازند و است که به نئوژن

سنگ نمک در بخش . فصل خود را برگردانده است بالطبقات و  الیه بندي اولیه گشتهوضعیت
دیگر قطعات  و خاك سرخ، الیژیست، شامل تناوبی از نمک و جنوبی گنبد گسترش چشمگیري دارد

اختالط نمک  و ستسطح نمک اغلب به پوشش نازکی از گل اخرا آغشته ا. است يا گهبا ساخت بر

  تنگه چاهکوه در جزیره قشم): 5(شکل
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بلورین به فراوانی  و خالص نمک تقریباً، در بخش جنوب باختري گنبد و در همه جا یکسان نیست
، موسوم هستند با خلوص باال"نمک نر" بلورین که به هاي  از نظر اقتصادي نمک. گردد  مییافت

ی بر روي آنها دیده آثار کار قدیم و حود دارد و ذخیره زیاد در جنوب باختري گنبد و حالت بلوري
. گذارند  مینمک خود را باقی،  نیز پس از تبخیرشود می شوري که از گنبد خارج هاي  آب. شود می

نمکی که بدین . عروف است نیز از خلوص باالیی برخوردار است "نمک ماده"این نمک که به 
به برخی از این به عنوان نمونه  ارائه به بازار است و قابل استخراج، گردد میصورت تشکیل 

  ؛ )1386، آبخیزداري و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(شود میي نمکی اشاره ها کنبد
 کیلومتري باختر 50گنبد نمکی گچین در خاور روستاي گچین در فاصله  :گنبد نمکی گچین

  و نمکی هرمزهاي   مشابه گنبدشناسی  سنگ و شناسی  از لحاظ کانی و  شده استواقع بندر عباس
 تعریف برخالف که گرفته قرار آتشفشانی_نمک روي ردیف رسوبی، در کوه گچین. الرك است

به خوبی  و بدون درهم ریختگی است و بسیار مشخص )1969 از اشتوکلین نقل به(هرمز کالسیک
گنبد نمکی . )1366نبوي و  هاي به نقل از سبز(ردیف را باز شناخت و  مرزها را بررسی کردتوان می

آوردن  زمان سر بر، ها این نهشتهکردن  شیبدار و آغا جاري و  میشانهاي  نهشتهکردن   قطعپچین با
د که در اواخر ده مینشان ،  باالهاي  تکنبد در نهشته قطعاً وجود به لحاظ و دکن میخود را معین 

ده خاوري آن دی و این شواهد در حاشیه شمالی و دکن میشدن   دوره ترشیر گنبد شروع به نمایان
از نمک موجود در  و ي استبردار بهرهذخایري از خاك سرخ در حاشیه خاوري گنبد قابل . شود می

  . )همان( به صورت نمک صنعتی استفاده کردتوان میاین گنبد نیز 
مجاور با جزیره قشم  و  کیلومتري جنوب شرق بندر عباس35جزیره الرك در  :گنبد نمکی الرك

 و گنبد نمکی است که در اواخر دوران سوم میشان را چین دادهجزیره الرك . قرار گرفته است
 گنبد در رسوبات سازند میشان به جاي هاي  اریزهو و ی از حظور خود به صورت قطعاتهای  نشانه

. رخنمون داشته است، د در زمان رسوبگذاري سازند میشانکن میگذاشته است که مشخص 
 هاي   درجه گواه بر رسوب ماسه30ع با زاویه بیش از رسوبات حواشی گنبد داراي چینه بندي متقاط

گنبد نمکی جزیره الرك از .  عمده باد شمال در رسوبگذاري این نوع رسوبات استتأثیر و ساحلی
سازند هرمز را به طور کامل دارا  H4 تاH1از ردیف  و  جنوب کشور بودههاي  گنبدترین  جمله متنوع

ر جاي جاي د ماگمایی هاي  نفوذ و ل ذکر شده حفظ شده است این گنبد کامهاي در اغلب جا. است
مارنی گردیده  و  خاکستريهاي  ماسه سنگ،  نمکیهاي  آن باعث ایجاد دگرگونی در ردیف

  . )همان(است
ر منتهی الیه شرق دجزیره هرمز در حقیقت خود یک دیاپیر نمکی است که  :گنبد نمکی هرمز

 18 کرفته است فاصله جزیره هرمز تا بندر عباس حدود نزدیکی تنگه هرمز قرار و فارس خلیج
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 خاك سرخ ویژه به و  ذخایر نمکوجود به دلیل و این جزیره مقطع تیپ سازند هرمز. کیلومتر است
  . )همان( قرار گرفته استموردتوجهمرغوب 

 . دآی  می نمکی استان هرمزگان به حسابهاي  جزیره ابوموسی نیز جزء گنبد :گنبد نمکی ابوموسی
 H1احد و  در این گنبدشناسی  از لحاظ چینه.  کیلومتر مربع است24 این گنبد در حدودوسعت
ی است که های  باعث رخنمون خاك سرخ و در این گنبد گسترش یافته H2احدو .  نداردوجود

پر  و مورد حجوم ماگماي ریولیتی H3احدو . تشکیل ذخایر مناسبی را از این ماده معدنی داده است
 هاي  ریوداسیت و  شمال شرقهاي   ایگنمبریتتوان می ابوکه هاي  از سنگ و  شده استواقع لسیا

  . نفوذي بخش مرکزي گنبد را نام برد که بزرگترین ارتفاع جزیره را تشکیل داده اند

  
  
  

هرچند نمک در آن ظاهر نشده ( گنبد نمکی جزیره فاروهرمزگان نمکی استان هاي  دیگر گنبد
در غرب (گنبد نمکی پل، )شمال روستاي انگوران و در غرب بندر عباس(نگورانانمکی گنبد ) است

 کیلومتري 50در امتداد جاده بندر خمیر به بندر عباس در فاصله (گنبد نمکی قالت، )بندرعباس
گنبد نمکی ، )کیلومتري شمال غرب بندر خمیر40در (گنبد نمکی لمزان، )شمال غرب بندر عباس

گنبد نمکی ، )ومتري شرق بندر چارك که بزرگترین گنبد در حاشیه ساحل است کیل54در (رستاق
در غرب بندر (گنبد نمکی کوه نمک یا مغویه، ) کیلومتري غرب بندر لنگه20در فاصله (بستانه
  . )همان( فگنبد نمکی حمیران)مغویه

  
  

   سه بعدي گنبد نمکی انگورانهاي تصویر ماهوار): 6(شکل شماره
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   استان هرمزگانهاي  دره
 فرسایش در جزیره هاي  اترین جلوهدر شمال روستاي برکه خلف یکی از زیب :ها دره ستاره

معتقدند که پس از و اند  داده) افتاده دره ستاره(اهالی محل به این دره لقب. مشاهده است قابل
 منجمد شده و به هر شکلی که بوده خشک و خاك از زمین باال آمده، در این محل هاي افتادن ستار

 هاي   یک ناحیه فرسایش یافته توسط آبقعوا اما این دره در. ی پدید آمده استهای  چنین شکلو 
بیش  و جنس فالت اولیه که هنوز در بخش شمالی به صورت کم.  فصلی استهاي رگبار و سطحی

.  فسیلی استهاي  پر از پوسته و ماسه سنگ با سیمان آهکی سست، دست نخورده باقی مانده
 نواري از جمله هاي  دیواره و ها یغهت، ها آرك،  فرسایشهاي  ستونک و ها ستون،  نوك تیزهاي  مخروط

 و مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب(شوند  میی هستند که در این دره مشاهدههای  بخش
  . )1386، آبخیزداري

  
  
  

سطح آن . در جنوب غربی روستاي طبل قرار دارد و  کیلومتري75این دره در فاصله  :ها دره تندیس
با این . است ها از لحاظ ساختاري نسبتاً شبیه دره ستاره.  است گلی پوشیده شدههاي   از تركغالباً

در این دره . فراوانی بیشتري دارد ولی تراکم پدیده در آنجا کمتر و  بیشتري داشتهوسعت تفاوت که
جاد کرده ایمنطقه ي بسیار زیبا را در انداز چشمی تراشیده شده که های  تندیس، وسیله فرسایشه ب

  . )1386، آبخیزداري و جهاد تحقیقات آبمهندسین مشاور (است

  قشم-ها  قسمتی از دره ستاره- طبیعی و اشکال حاصل از فرسایشهاي  نمایی از دیواره): 7(شکل شماره
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  ارائه پیشنهاداتو  گیري نتیجه
ی که های صنعت زمین گردشگري به عنوان رویکردي نو در تمامی نقاط جهان به خصوص کشور

 و علیرغم گسترش روز افزون.  محیطی باالیی هستند در حال گسترش استهاي  داراي توان
در اما همچنان  گردشگر منفعت فراوان جذب وجود با و نیاپرشتاب صنعت جهانگردي در سطح د

از . عملکرد نا کارآمد آن است و آمارهاي موجود حاکی از عدم موفقیت این صنعت و اطالعات، ایران
همچنین مردمان بومی  و  مربوطه توجه به این نوع گردشگري در ایران دارندهاي  طرفی نه سازمان

به همین دالیل ما در احیاء صنعت . نیستند طبیعی هاي   جاذبهحراست از و قادر به توانی حفظ
اما مجموعه مباحث مطرح شده در .  فراوانی روبه رو هستیمهاي  چالش و ژئوتوریسم با محدودیت

کشور ، صنعت ژئوتوریسمیافتن  گویاي آنند که با اهمیت، ادبیات تحقیق و مسألهطرح  و مقدمه
، شناختی زمین و مواریث طبیعی و هاانداز چشم به دلیل تنوع لعهمطا موردبه خصوص منطقه  و ایران

.  اکوتوریسمی دنیا مطرح شودهاي  د به صورت یکی از قطبتوان میسیاحتی  و  تاریخیهاي  جاذبه
ي ها ي مختلف خصوصاٌ بخشها مدیریت صحیح در بخش و ریزي برنامهاین پتانسیل باال به همراه 

 در منطقه بسیار گردشگرد در جذب هر چه بیشتر توان می مورفولوژي این سواحل و طبیعی
 تحقیق نام هاي   که در یافتهمطالعه مورد موجود در منطقه هاي  با توجه به پتانسیل.  باشدگذارتأثیر

 و گردد  می ارائهمطالعه موردپیشنهاداتی در راستاي توسعه صنعت ژئوتوریسم در منطقه ، برده شد
  ؛ شود میوثر بر ساختار ژئوتوریسم استان هرمزگان بیان عوامل م) 8(در شکل شماره

  )س ژئوتوریسم قشماطل(ها نمایی از دره تندیس): 8(شکل شماره
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 ؛  طبیعیهاي  جلوگیري از تخریب جاذبه و آموزش مردمان بومی در راستاي چگونگی حفظو آشناسازي  -
 ؛  طبیعی در راستاي توسعه منطقههاي   جاذبههاي   بومی با قابلیتهاي  سازمان و مدیرانآشناسازي  -
 ؛ فرهنگی منطقه و  طبیعیهاي  حفظ قابلیت و ارتقاء و ویتآموزش مدیران در راستاي تق -
 ؛ جذب گردشگر و  طبیعی منطقه جهت توسعه گردشگريهاي  بهره گیري از قابلیت -
 ؛  طبیعیهاي  موانع بازدید از جاذبهکردن  برطرف و ها بازسازي زیرساخت -
 ؛ شگري پایداردر راستاي گرد) ها مسافرخانه، ها هتل(مانند،  فراغتیهاي  مکانساختن  -
 ؛ زندگی ساکنان بومی وضع بهبود -
 ؛ وندان در امر توسعه صنعت گردشگري منطقه شهر دادن مشارکتو کردن  سهیم -
 ؛  تهیه نقشه ژئوتوریسم منطقهوسیله   منطقه بههاي  ارتقاء کیفیت بازدید از جاذبه -
 . زندگی مردمان بومی وضع  در راستاي بهبودها ایجاد ژئوپارك -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل طبیعی

عوامل 
  ایدئولوژیکی

 
 
 

  عوامل موثر بر ساختار ژئوتوریسم
 هاي  زیرساخت

 توسعه اي

 موزشآ

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
  سیاسی

 هاي  زیرساخت
 امنیتی

 مجموعه میراث 

 
 سابقه تاریخی

عوامل 
  اقتصادي

عوامل 
  اجتماعی

 
 فناوري

  وثر بر ساختار ژئوتوریسم استان هرمزگانعوامل م): 8(شکل شماره
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