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  با استفاده از مدل پرالونگ زمگردي جزیره هر هاي طبیعت بندي جاذبه سطح

  

  1400/ 31/02تاریخ پذیرش نهایی مقاله :       28/11/1399تاریخ دریافت مقاله : 

  

  3علیرضا عباسی      2امیرگندمکار    1عماد استکی

  

 آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفنجفگروه جغرافیا، واحد  -1

  آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفدانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف -2

  آباد، ایران آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفاستادیار گروه جغرافیا، واحد نجف -3

  
  چکیده

 که یمناطق و عت استیطب از شدن مندبهره بر یمبتن ایدن در يگردشگر يتهایفعال از یمهم اریبس بخش

 از استفاده با تحقیق این دررند. یگ یم توجه قرار مورد شتریب نهیزم نیا در باشند يترارزش با یعیطب يتوانها يدارا

این پژوهش بر اساس هدف، کاربردي و  گردید. هرمز جزیره گردي طبیعت بندي اولویت به اقدام پرالونگ، مدل

معیار اصلی زیبایی ظاهري، معیار علمی،  5دهد که با ترکیب  تحلیلی است. نتایج نشان می_براساس ماهیت، توصیفی 

اقتصادي، معیار شکل زمین، معیار فاصله، معیار دسترسی و معیار پوشش، در - فرهنگی، معیار اجتماعی-معیار تاریخی

معیار ارزش زیبایی ظاهري، ارزش علمی،  4با ترکیب  بندي نهایی تهیه شد. در روش پرالونگ هعملگر ویکور، رتب

وري، ارزش کل هر  وري و ارزش بهره معیار ارزش کیفیت بهره 2اقتصادي و  -فرهنگی و ارزش اجتماعی-ارزش تاریخی

بندي بر این اساس صورت پذیرفت. در این روش، لندفرم دره مجسمه و دره  لندفرم محاسبه گردید و سپس اولویت

باشد و لندفرم ساحل سرخ، ساحل  ن از باالترین ارزش و جنگل حرا و غارنمکی داراي ارزش متوسط میرنگین کما

تلمبک، غار رنگارنگ، ساحل الك پشت، دره سفید، ساحل شنی از ارزش کم برخوردار است. دره مجسمه و دره 

 کسب ي زیادها رتبه معیارها سایر به نسبت شده طرح مکان زیبایی ظاهري و علمی ارزش رنگین کمان در دو معیار

  اند. نموده

  

  گردي، جزیره هرمز، گنبد نمکی.  بندي، طبیعت اولویت کلیدي: ه هايواژ

                                                             
 :نویسنده رابط  aagandomkar@gmail.com  

 1400، بهار 38گردشگري، سال دهم، شماره صلنامه جغرافیایی فضاي ف
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  مقدمه

مند شدن از طبیعت است که  هاي جهانگردي در دنیا مبتنی بر بهره بخش بسیار مهمی از فعالیت

هاي  گردشگري طبیعی، افراد یا گروههاي مربوط به  ) از فعالیت4امروزه گردشگري طبیعی نام گرفته است(

هاي مرتفع،  انگیز خلقت، به رشته هاي حیرت هاي طبیعی و جلوه گیري از زیبایی جهانگرد با هدف بهره

). اگرچه ایران از نظر وجود 13کنند(ها، صحراها و دریاهاي عمیق سفر می ها، جنگل ها، کوهپایه کوهستان

ه کشور اول دنیا محسوب شده است؛ اما باید به خاطر داشت که هاي فرهنگی و تاریخی در زمره د کانون

توان از اکوتوریسم آن به سادگی  هاي فراوانی است به نحوي که نمی هاي سرزمینی آن نیز داراي جاذبه ویژگی

تواند نقش  گردي، می هاي طبیعت هاي طبیعی گردشگري یا همان جاذبه ). در این منطقه، جاذبه8گذشت(

تواند در  گردي در این منطقه، که می هاي مهم طبیعت یش تعداد گردشگران داشته باشد. جاذبهمهمی در افزا

گردي و ایجاد اشتغال و کسب درآمد، براي بخشی از مردم منطقه مؤثر باشد. آمایش  توسعه طبیعت

ا کردن گردي، جهت رونق گردشگري را، باید هدف اصلی خود قرار دهیم. شناساندن و مهی هاي طبیعت جاذبه

ها در بعضی مواقع، نه تنها در باال بردن منافع اقتصادي منطقه اثرگذار نیست، بلکه به دالیلی  توانمندي

ریزي صحیح، از یک طرف و  همچون، عدم توجه مسئوالن ذیربط در حفاظت از منابع طبیعی و فقدان برنامه

 ایی اصلی و اولیه آنها را نیز از بین ببرد.تواند در آینده، کار عدم رعایت قوانین حفاظت از منابع طبیعی می

ها و  ها و قابلیت هاي موجود منطقه را شناسایی و با بررسی توانمندي پژوهش حاضر بر آن است تا، جاذبه

  شناخت مشکالت و موانع، راهکارهایی جهت توسعه گردشگري در شهرستان ارائه دهد.

  

  پیشینه پژوهش:

  کنیم: فته که در ذیل به آنها اشاره میهایی در این زمینه صورت گر پژوهش

گردي، براي توسعه ) در پژوهشی، به بررسی توسعه مدیریت طبیعت2017( 1محمد ال دخیل مسعود و

هاي پایدار در نواحی حفاظت شده ساحلی مالزي پرداختند. به این نتیجه رسیدند که اجراي سیاست

تواند منجر به تحرك، در جوامع محلی توسعه پایدار، میمحیطی براي مدیریتی صحیح و افزایش دانش زیست

منطقه حفاظت شده ساحلی مالزي شود و موجب افزایش منافع اقتصادي، سیاسی و فرهنگی گردد. این 

  شود.  زیست منطقه میمحیطی و حفاظت محیطهاي زیستمنافع خود، موجب حمایت از برنامه

گرد  هاي ساکنین نسبت به یک پروژه بوم سی دیدگاهشی به برر3در پژوه )2018(2همکاران و کیسی

دهد که  تازه توسعه یافته: ارزیابی اثربخشی از دریچه تجزیه و تحلیل عملکردي پرداختند. نتایج نشان می

 گردي، بوم توسعۀ براي محلی حمایت بازدیدکنندگان، گردي، رضایتبوم توسعۀ برنامۀ در ساکنان مشارکت

 در توانند می گردي بوم مهم هاي پروژه با درگیر ریزان گردشگري برنامه و سیاستگذاران از دورهاي ارزیابی

                                                             
1 - Masud   & Aldakhil 
2 - k.c. & et al. 
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 فرهنگ، و محلی هنرهاي ارتقاي اقتصادي، رفاه زیست، از محیط حفاظت آنان باشند. مفید گردي بوم توسعۀ

  .اند دانسته گردي بوم توسعۀ پروژة موفقیت را شاخصهاي منابع عادالنۀ سهم و محلی مشارکت

گردي پایدار  شناسایی معیارها و ارزیابی سطح توسعه بوم) در پژوهشی به 2019اسدپوریان و همکاران(

اساس مجموع معیارها، بیشترین  بردهد که  پرداختند. نتایج نشان می هاي گردشگري استان لرستان در قطب

بیشه، آبشار آبسفید، آبشار نوژیان، در استان لرستان به ترتیب دریاچه گاهار، آبشار  اکوتوریسم مناطق مستعد

اگرچه دریاچه گهار و آبشار بیشه از نظر معیارها باالترین  .آبشار گریت، آبشار وارك و دره شیرز بودند

هایی هستند که با حمایت دولت و بخش خصوصی  میانگین را دارند، اما مناطق دیگر نیز داراي توانایی

  .را کاهش داد اکوتوریسم توان نقاط ضعف موجود در می

استفاده از تصمیم چند معیاره براي تعیین بهترین )در پژوشی به 2020اکبریان رونیزي و همکاران(

بسیاري از  دهد که پرداختند. نتایج نشان می گردي در شرق و مرکز استان فارس، ایران مکان براي بوم

شاغل خدماتی براي گردشگران توسط هاي گردشگري و ایجاد م مشکالت اقتصادي مانند بیکاري با تهیه نقشه

بندي گردشگري را به منظور  هاي منطقه توان نقشه می میانگین وزنی با استفاده از روش .شود مدیران حل می

  .ارائه خدمات بهتر و عدالت اجتماعی و اقتصادي توسط مدیران کنترل کرد

 روش به پلدختر تاالبهاي ستیژئوتوری توانمندیهاي )در پژوهشی به ارزیابی1392روستایی و بهرامی(

 شده طرح مکان شناسی زیبایی و علمی ارزش که داد نشان پژوهش این از حاصل پرالونگ پرداختند. نتایج

 عیار شدت و اقتصادي ارزش که حالی در نموده، کسب را دوم و اول يها رتبه معیارها سایر به نسبت

 ناشناخته نشانگر وضعیتی چنین وجود .است داده اختصاص خود به را امتیاز ترین پایین مکان این وري بهره

 سطح بودن ناکافی و ذیربط سازمانهاي ضعف مدیریتی ریزان، برنامه بین هماهنگی عدم منطقه، این ماندن

  .است بوده استان مؤثر توسعۀ آهنگ بودن کند در امر همین که است ژئوتوریسم زمینۀ در آنها دانش

 در بندي آنها اولویت و گردشگري يها جاذبه اثرگذاري پژوهشی به تحلیل )در1395همکاران( و عینالی

و مدل  SPSSي ها آزمون و کارشناسان با مصاحبه روش از اي منطقه توسعه و گذاري سرمایه راستاي

دهد رابطه مشاهده شده بین  گیري استفاده کردند. نتایج نشان می تاپسیس جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه

 اقتصادي ابعاد همچنین است. معناداري و ي همبستگی مثبت اي رابطه ي و توسعه منطقهشاخص گردشگر

 اي منطقه توسعه در را تأثیر کمترین محیطی زیست و ابعاد داشته اي منطقه توسعه در را تأثیر بیشترین

 به دارد وجود زیادي بسیار تفاوت مناطق برخورداري سطح بین داد که نشان نیز تاپسیس آزمون دارند.

 کم کمالوند و کوه مخمل نمونه منطقه و برخوردارترین االفالك فلک قلعه و نمونه مورزرین منطقه طوري که

  .هستند استان نمونه مناطق برخوردارترین

 روستاهاي گردي طبیعت توسعه بر مؤثر عوامل بندي )در پژوهشی به اولویت1396شاطریان و همکاران(

 از است که از آن حاکی ها یافته پرداختند. ANPو  DEMETEL هاي تکنیک تلفیق با کاشان-بخش برزك

 مسئولیت اي و واگذاري منطقه – محلی سرمایه گذاران مشارکت جلب عامل بررسی، مورد معیار 71 بین

 مورد عامل 71 بین در را اول و رتبه امتیاز بیشترین آنان، به منطقه طبیعتگردي توسعه سازماندهی و اداره

 فصل نیز و گالبگیري فصل در خصوص به از منطقه بازدید تورهاي برگزاري عامل است. بوده دارا بررسی

اطالع  و تبلیغاتی دفاتر گشت پردازها، ها، سفرگذاري(اي تسهیالت واسطه توسعه و دارویی گیاهان رویش
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 استفاده عامل نهایتاً دارد. قرار منطقه گردي طبیعت توسعه در اهمیت میزان از نظر دوم جایگاه در ...)و رسانی

 و افزایش آگاهی گردي، طبیعت تورهاي راهنماي عنوان به فعالیت براي مند عالقه و مردم محلی(بومی) از

 توسعه بر مؤثر عوامل جایگاه سوم در گردشگران با برخورد نحوه بهبود و گردشگري مزایاي از آنان اطالعات

 گیرند. می قرار برزك بخش در اکوتوریسم

 گردشگري هدف روستاهاي گردي بوم توسعۀ مدل در پژوهشی به طراحی )1399مرادي و همکاران(

 اصلی ساختاري معادلۀ براي چندگانه تعیین ضریب دهد که مقدار کرمانشاه پرداختند. نتایج نشان می استان

 عوامل شامل پژوهش زاي برون مستقل متغیرهاي دهد می نشان مقدار این که شده درصد 85,5 با برابر

 اند توانسته زیرساختی عوامل و گذاري سیاست مدیریتی، ،ها جاذبه مشارکتی، فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي،

 عامل و اول اولویت اقتصادي عامل کنند. بینی پیش را گردي بوم توسعۀ متغیر تغییرات از درصد 85,5 حدود

 به گذاري سیاست و مدیریتی مشارکتی، گردي، بوم تسهیالت و زیرساختها ،ها جاذبه فرهنگی، و اجتماعی

  .دارند را هفتم تا دوم يها رتبه ترتیب

 

  ها مواد و روش

  گردي جزیره هرمز استفاده شد. بندي طبیعت پرالونگ، جهت اولویتاز مدل در این پژوهش 

وش پرالونگ است. ها مبادرت کرد ر توان نسبت به ارزیابی اهمیت هر یک از پدیده هایی که می از جمله روش 

شود ارزش گردشگري هر منطقه بر اساس چهار عامل در قالب  ها سعی می در این روش با ارزیابی پدیده

اقتصادي و ارزش زیباشناسی ارزیابی و به صورت -فرهنگی، ارزش اجتماعی -ارزش علمی، ارزش تاریخی

  ).9رقومی اولویت هر پدیده و یا منطقه مشخص شود(

ها باید میزان توانمندي گردشگري یک لندفرم ژئومورفولوژیکی از  براي ارزش گذاري توانمندي لندفرم

اقتصادي بررسی گردد. به منظور ارزیابی -تاریخی واجتماعی- چهارجهت زیبایی ظاهري، علمی، فرهنگی

روش میدانی اجرا پدیده برداشت شده از طریق  10ها در جزیره هرمز، مدل پرالونگ بر روي  اهمیت پدیده

ها، دره  پدیده شامل ساحل تلمبک، ساحل الك پشت، دره سفید، ساحل سرخ، دره مجسمه 10گردید. این 

  باشد.  رنگین کمان، غار نمکی، ساحل شنی، غار رنگارنگ(جدید)، جنگل حرا می

  

  گیري بحث و نتیجه

  گردي جزیره هرمز بر اساس روش پرالونگ بندي طبیعت اولویت

نمندي گردشگري یک لندفرم در مدل پرالونگ از میانگین چهار شاخص، ارزش زیبایی میزان توا

آید. مدل پرالونگ بر روي  فرهنگی، ارزش اجتماعی اقتصادي بدست می- ظاهري، ارزش علمی، ارزش تاریخی

هاي  پدیده برداشت شده از طریق روش میدانی اجرا گردید. در گام اول برگه شناسایی لندفرم 10

ها تکمیل شد و سپس بر اساس این برگه و مطالعات میدانی و اطالعات از  ولوژیکی براي یک یک پدیدهژئوموف

هاي منطقه،  اي و نقشه ها و همچنین محاسبه بر روي تصاویر ماهواره راهنمایان محلی و بازدید مستقیم پدیده

ها داراي زیر معیارهایی  صها صورت پذیرفت. هر کدام از شاخ هاي تک تک لندفرم ارزش گذاري توانمندي

  پردازیم. باشند که در ذیل به آنها می می
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  هاي ژئومورفولوژیکی ارزش زیبایی ظاهري لندفرم

زیر معیار، تعداد نقاط دیدنی، ارزش متوسط فاصله تا نقاط دیدنی، ارزش  5این معیار شامل 

ها بر  بندي هرکدام از پدیده اشد. رتبهب ها با محیط اطراف می مساحت(کیلومتر مربع)، ارزش ارتفاع، تباین رنگ

ها و غار  لندفرم دره رنگین، دره مجسمه 3) نمایش داده شد. بر این اساس 1اساس این معیار در شکل(

لندفرم دره سفید، غارنمکی و ساحل تلمبک داراي ارزش متوسط شدند،  3رنگارنگ، داراي ارزش زیاد شدند، 

لندفرم ساحل الك پشت و ساحل سرخ، بدون  2ارزش کم شدند و  لندفرم جنگل حرا و ساحل شنی داراي 2

  اند.  ارزش تشخیص داده شده

  

 
  ها بر اساس معیارزیبایی ظاهري بندي هرکدام از پدیده نقشه رتبه -1شکل

  

 ارزش علمی لندفرم ژئومورفولوژیکی:

زیر معیار، جذابیت اکولوژیکی(دینامیک طبیعی)، وضعیت مکان،کمیابی،  6این معیار شامل 

بندي  باشد. رتبه هاي تجسمی، جذابیت از نظر جغرافیاي دیرینه می مساحت(نسبت به کل ناحیه) ویژگی

مجسمه،  لندفرم دره 4) نمایش داده شد. بر این اساس 2ها بر اساس این معیار در شکل( هرکدام از پدیده

لندفرم دره سفید، غارنمکی داراي  2ساحل تلمبک، غاررنگارنگ، دره رنگین کمان داراي ارزش زیاد شدند، 

  لندفرم جنگل حرا، ساحل سرخ و ساحل شنی داراي ارزش کم شدند.  3ارزش متوسط شدند، 
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  ارزش علمیها بر اساس  بندي هرکدام از پدیده نقشه رتبه -1شکل

  
  

 فرهنگی لندفرم ژئومورفولوژیکی:-ارزش تاریخی

هاي  هاي مذهبی و معنوي، جنبه زیر معیار، رخدادهاي هنري و فرهنگی، جنبه 5این معیار شامل 

بندي هرکدام از  باشد. رتبه تاریخی می -هاي فرهنگی تاریخی و باستان شناسی، مناظر پیکرنگاري، جنبه

ها، دره رنگین  لندفرم دره مجسمه 4) نمایش داده شد. بر این اساس 3معیار در شکل(ها بر اساس این  پدیده

 3لندفرم ساحل سرخ داراي ارزش متوسط شدند،  1کمان، غارنمکی، ساحل شنی داراي ارزش زیاد شدند، 

لندفرم غار رنگارنگ، ساحل الك پشت، جنگل حرا داراي ارزش کم و ساحل تلمبک بدون ارزش تشخیص 

  اند. شدهداده 

  

  
  فرهنگی- ها بر اساس ارزش تاریخی بندي هرکدام از پدیده ) نقشه رتبه3شکل(
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 اقتصادي لندفرم ژئومورفولوژیکی:-ارزش اجتماعی

زیر معیار، جذابیت، سطح تمهیدات حفاظتی، تعداد بازدیدکنندگان در هر سال،  5این معیار شامل 

) 4ها بر اساس این معیار در شکل( بندي هرکدام از پدیده رتبهباشد.  مخاطرات طبیعی، قابلیت دسترسی می

لندفرم غار  3لندفرم ساحل سرخ و جنگل حرا داراي ارزش متوسط شدند،  2نمایش داده شد. بر این اساس 

ها، دره سفید، دره رنگین کمان داراي ارزش  رنگارنگ، ساحل الك پشت، ساحل شنی، غارنمکی،دره مجسمه

  اند. بدون ارزش تشخیص داده شدهکم و ساحل تلمبک 

  

  
  اقتصادي-ها بر اساس ارزش اجتماعی بندي هرکدام از پدیده ) نقشه رتبه4شکل(

 

  ها مشاهده اي با دیگر لندفرم توان وزن کلی و جزئی هر لندفرم را به صورت مقایسه ) می5در شکل(

  نمود.

 
  ها اي با دیگر لندفرم مقایسه) نمودار وزن کلی و جزئی هر لندفرم را به صورت 5شکل(
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 وري لندفرم ژئومورفولوژیکی ارزیابی توانمندي میزان بهره

وري لندفرم ژئومورفولوژیکی شامل دو قسمت بوده و همانند ارزیابی  ارزیابی توانمندي میزان بهره

  هایی براي امتیازدهی هر یک از اجزا مشخص شده است.  توانمندي گردشگري، معیارها و مقیاس

  

  وري: ارزش بهره 

ها، اسکان فصلی (روز)، اسکان  زیر معیار، مساحت مورد استفاده، تعداد زیرساخت 4این معیار شامل 

) نمایش داده شد. بر این 6ها بر اساس این معیار در شکل( بندي هرکدام از پدیده باشد. رتبه روزانه(ساعت) می

حل شنی، جنگل حرا داراي ارزش کم و غار ها، دره رنگین کمان، سا اساس ساحل تلمبک، دره مجسمه

  اند.  نمکی، ساحل سرخ، دره سفید، غار رنگارنگ، ساحل الك پشت بدون ارزش تشخیص داده شده

  

  
 وري ها بر اساس ارزش بهره بندي هرکدام از پدیده ) نقشه رتبه6شکل(

  

 وري: ارزش کیفیت بهره

اقتصادي(نفر)، استفاده از ارزش فرهنگی، استفاده از زیر معیار، استفاده از ارزش  4این معیار شامل 

ها بر اساس این معیار در  بندي هرکدام از پدیده باشد. رتبه ارزش علمی، استفاده از زیبایی ظاهري می

ها و دره رنگین کمان داراي ارزش متوسط و  ) نمایش داده شد. بر این اساس جنگل حرا، دره مجسمه7شکل(

، ساحل سرخ، ساحل شنی داراي ارزش کم و غاررنگارنگ و ساحل الك پشت و دره ساحل تلمبک، غار نمکی

  اند. سفید بدون ارزش تشخیص داده شده
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 وري ها بر اساس ارزش کیفیت بهره بندي هرکدام از پدیده ) نقشه رتبه7شکل(

  

تواند نوسان داشته باشد و بر این اساس رتبه  شود امتیازها بین صفرتا یک می همانگونه که مالحظه می

کند که  گذاري کمک می آید. این ارزش هاي ژئومورفولوژیک در چهاربند اصلی به دست می هر یک از پدیده

 بندي شود.  نقاط جاذب مشخص شده و توان هرکدام از نقاط جاذب اولویت

  

 
  وري براي هر لندفرم ژئومورفولوژیکی ) نمودار کیفیت و ارزش بهره8(شکل

وري هر لندفرم ژئومورفولوژیکی را نسبت به دیگر  ي ارزش کیفیت و بهره توان مقایسه ) می8در شکل(

  ها مشاهده نمود.  لندفرم

  

 هاي ژئومورفولوژیکی: ارزش کل لندفرم

فرهنگی و ارزش -معیار ارزش زیبایی ظاهري، ارزش علمی، ارزش تاریخی 4بر اساس ترکیب 

وري، ارزش کل هر لندفرم محاسبه گردید  وري و ارزش بهره معیار ارزش کیفیت بهره 2اقتصادي و  -اجتماعی

 هاي ژئوموفولوژیکی به دست بندي بر این اساس صورت پذیرفت و ارزش کل لندفرم و سپس اولویت
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). بر این اساس لندفرم دره رنگین کمان، ارزش زیاد را به خود اختصاص داده است و جنگل حرا، 1آمد(جدول

باشد و ساحل تلمبک، غار رنگارنگ، ساحل الك پشت، دره  ها، غارنمکی، داراي ارزش متوسط می دره مجسمه

  ).10) و شکل(9باشد شکل( سفید، ساحل سرخ و ساحل شنی، داراي ارزش کم می

  

  ها بندي نهایی ارزش کل پدیده رتبه - 1جدول 

هاي   لندفرم

 ارزش کل  ژئومورفولوژیکی

هاي   لندفرم

 ارزش کل  ژئومورفولوژیکی

45/0  ساحل تلمبک 76/0  دره رنگین کمان   

27/0  ساحل الك پشت 51/0  غار نمکی   

3/0  دره سفید 49/0  ساحل شنی   

33/0  ساحل سرخ 5/0  غار رنگارنگ(جدید)   

68/0  ها مجسمهدره  52/0  جنگل حرا   

  

  
 ها بندي نهایی ارزش کل پدیده نقشه رتبه-9شکل
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  ها بندي نهایی ارزش کل پدیده رتبه-10شکل

  

  گیري نتیجه

ها باید میزان توانمندي گردشگري یک لندفرم ژئومورفولوژیکی از  گذاري توانمندي لندفرم براي ارزش

اقتصادي بررسی گردد. میزان توانمندي -تاریخی واجتماعی-چهارجهت زیبایی ظاهري، علمی، فرهنگی

ها در جزیره  پدیدهآید. به منظور ارزیابی اهمیت  گردشگري یک لندفرم از میانگین چهار معیارفوق بدست می

پدیده شامل  10پدیده برداشت شده از طریق روش میدانی اجرا گردید. این  10هرمز، مدل پرالونگ بر روي 

کمان، غار نمکی، ساحل  ها، دره رنگین ساحل تلمبک، ساحل الك پشت، دره سفید، ساحل سرخ، دره مجسمه

هاي  ، معیار ارزش زیبایی ظاهري لندفرمباشد. اولین معیار شنی، غار رنگارنگ(جدید)، جنگل حرا می

زیر معیار، تعداد نقاط دیدنی، ارزش متوسط فاصله تا نقاط دیدنی،  5ژئومورفولوژیکی است. این معیار شامل 

لندفرم  3باشد. بر این اساس  ها با محیط اطراف می ارزش مساحت(کیلومتر مربع)، ارزش ارتفاع، تباین رنگ

لندفرم دره سفید، غارنمکی و ساحل  3غار رنگارنگ، داراي ارزش زیاد شدند،  ها و دره رنگین، دره مجسمه

لندفرم  2لندفرم جنگل حرا و ساحل شنی داراي ارزش کم شدند و  2تلمبک داراي ارزش متوسط شدند، 

اند. دومین معیار، معیار ارزش علمی لندفرم  ساحل الك پشت و ساحل سرخ، بدون ارزش تشخیص داده شده

زیر معیار، جذابیت اکولوژیکی(دینامیک طبیعی)، وضعیت  6ولوژیکی است. این معیار شامل ژئومورف

باشد.  هاي تجسمی، جذابیت از نظر جغرافیاي دیرینه می مکان،کمیابی، مساحت(نسبت به کل ناحیه) ویژگی

 2یاد شدند، لندفرم دره مجسمه، ساحل تلمبک، غاررنگارنگ، دره رنگین کمان داراي ارزش ز 4بر این اساس 

لندفرم جنگل حرا، ساحل سرخ و ساحل شنی  3لندفرم دره سفید، غار نمکی داراي ارزش متوسط شدند، 

فرهنگی لندفرم ژئومورفولوژیکی است. این معیار -داراي ارزش کم شدند. سومین معیار، معیار ارزش تاریخی

هاي تاریخی و باستان  نوي، جنبههاي مذهبی و مع زیر معیار، رخدادهاي هنري و فرهنگی، جنبه 5شامل 

ها، دره  دره مجسمهلندفرم  4باشد. بر این اساس  تاریخی می -هاي فرهنگی شناسی، مناظر پیکرنگاري، جنبه

لندفرم ساحل سرخ داراي ارزش متوسط  1داراي ارزش زیاد شدند، رنگین کمان، غارنمکی، ساحل شنی 

داراي ارزش کم و ساحل تلمبک بدون ارزش  نگل حراغار رنگارنگ، ساحل الك پشت، جلندفرم  3شدند، 
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زیر معیار،  5اقتصادي است. این معیار شامل -اند. چهارمین معیار، معیار ارزش اجتماعی تشخیص داده شده

جذابیت، سطح تمهیدات حفاظتی، تعداد بازدیدکنندگان در هر سال، مخاطرات طبیعی، قابلیت دسترسی 

غار رنگارنگ، لندفرم  3م ساحل سرخ و جنگل حرا داراي ارزش متوسط شدند، لندفر 2باشد. بر این اساس  می

داراي ارزش کم و  ها، دره سفید، دره رنگین کمان ساحل الك پشت، ساحل شنی، غارنمکی، دره مجسمه

توانمندي گردشگري یک لندفرم  اند. پس از بررسی ساحل تلمبک بدون ارزش تشخیص داده شده

وري لندفرم ژئومورفولوژیکی پرداخت.  رجهت فوق، باید به ارزیابی توانمندي میزان بهرهژئومورفولوژیکی از چها

وري و ارزش کیفیت  وري لندفرم ژئومورفولوژیکی شامل دو قسمت ارزش بهره ارزیابی توانمندي میزان بهره

 باشد.  وري می بهره

ها، اسکان فصلی (روز)،  اختزیر معیار، مساحت مورد استفاده، تعداد زیرس 4شامل  وري، ارزش بهره

ها، دره رنگین کمان، ساحل شنی،  ساحل تلمبک، دره مجسمهباشد. بر این اساس  اسکان روزانه(ساعت) می

پشت بدون ارزش  داراي ارزش کم و غار نمکی، ساحل سرخ، دره سفید، غار رنگارنگ، ساحل الكجنگل حرا 

  اند.  تشخیص داده شده

زیر معیار، استفاده از ارزش اقتصادي(نفر)، استفاده از ارزش  4شامل  وري، و نیز ارزش کیفیت بهره

ها  باشد. بر این اساس جنگل حرا، دره مجسمه فرهنگی، استفاده از ارزش علمی، استفاده از زیبایی ظاهري می

غار نمکی، ساحل سرخ، ساحل شنی داراي ارزش ساحل تلمبک، و دره رنگین کمان داراي ارزش متوسط و 

  اند.  غار رنگارنگ و ساحل الك پشت و دره سفید بدون ارزش تشخیص داده شدهکم و 

فرهنگی و ارزش -معیار ارزش زیبایی ظاهري، ارزش علمی، ارزش تاریخی 4بر اساس ترکیب 

وري، ارزش کل هر لندفرم محاسبه گردید  وري و ارزش بهره معیار ارزش کیفیت بهره 2اقتصادي و  -اجتماعی

هاي ژئوموفولوژیکی به دست آمد. بر  ندي بر این اساس صورت پذیرفت و ارزش کل لندفرمب و سپس اولویت

این اساس لندفرم دره رنگین کمان و دره مجسمه ارزش زیاد را به خود اختصاص داده است و جنگل حرا، 

احل پشت، دره سفید، س باشد و ساحل تلمبک، غار رنگارنگ، ساحل الك غار نمکی، داراي ارزش متوسط می

در روش پرالونگ، لندفرم دره مجسمه و دره رنگین کمان از  باشد. سرخ و ساحل شنی، داراي ارزش کم می

باشد و لندفرم ساحل سرخ، ساحل تلمبک،  باالترین ارزش و جنگل حرا و غارنمکی داراي ارزش متوسط می

 حاضر پژوهش . درغار رنگارنگ، ساحل الك پشت، دره سفید، ساحل شنی از ارزش کم برخوردار است

 را امتیازات بیشترین ارزش علمی و معیار زیبایی ظاهري در ارتباط هستند، با معیار نوعی به که عواملی

 به و گردشگري توسعه در معیار علمی و معیار زیبایی ظاهري اهمیت به توان می نکته این اند. از کرده کسب

بر آن  )مبنی1392روستایی و بهرامی( تحقیق يها یافته پژوهش با برد. نتیجه پی گردي طبیعت خصوص

 را دوم و اول يها رتبه معیارها سایر به نسبت شده طرح مکان زیبایی ظاهري و علمی ارزش که معیار است

 خود به را امتیاز ترین پایین مکان این وري بهره عیار شدت و اقتصادي ارزش که معیار حالی در نموده، کسب

 بین هماهنگی عدم منطقه، این ماندن ناشناخته نشانگر وضعیتی چنین است. وجود داده اختصاص

 که است ژئوتوریسم زمینۀ در آنها دانش سطح بودن ناکافی و ذیربط سازمانهاي ضعف مدیریتی ریزان، برنامه

 .است بوده منطقه مؤثر توسعۀ آهنگ بودن کند در امر همین
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  جنگل حرا

  
  دره رنگین کمان

  
  ساحل تلنبک

  
  ساحل سرخ

  
  ها دره مجسمه

  
  ساحل شنی (فرش خاکی)

  هاي جزیره هرمز (نگارندگان)بخشی از تصاویر جاذبه
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  و مآخذ: منابع

). شناسایی معیارها و سنجش سطح 1398اسد پوریان، زینب، رحیمیان، مهدي، غالمرضایی، سعید. ( -1

تحقیقات اقتصاد و توسعه  .لرستان هاي گردشگري استان بین قطبتوسعه اکوتوریسم پایدار در 

 . 50)3، (کشاورزي ایران

هاي گردشگري با  یابی دهکده ). مکان1390زاده، محمدمهدي، کیومرثی، حسین. ( تقوایی، مسعود، تقی -2

جغرافیا و  .(نمونه موردي: ساحل دریاچه کافتر) SWOT استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل

  . 22) 2، (120-99، برنامه ریزي محیطی

کاربرد ژئومرفولوژي در برنامه ریزي (ملی، )، 1390رامشت، محمدحسین، شاهزیدي، سمیه سادات ( -3

 ، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهانمنطقه اي، اقتصادي، توریسم)
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