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 ده یچک

در  یاست که کمتر سواحل یریجذاب و کم نظ یکیاکولوژ یهاو توان هاستمیساکو یج فارس دارایپهنه خل

، بایر زیاز جمله جزا یفراوان گردشگر یکیاکولوژ یهاج فارس با داشتن جاذبهیخل. ا از آن برخوردارندیدن

تنوع ، حرا( یاز جمله پوشش جنگل) یجنگل یهاآب گرم و پوشش یهاچشمه، مانگرو یهاجنگل، خورها

ر یزاان جیدر م. ددگریم نه محسوبین زمیدر ا یمیل عظیپتانس عنوانِبه ...  و یجانوران آبزاز  یاگسترده

 اریبس یکیاکولوژ یهاش و قشم با داشتن جاذبهیر کیجزا، ج فارسیخل یرانیفراوان و بزرگ و کوچک ا

کوه ، انیش آبزینما یج فارس برایخل یگردشگر یهان اسکلهیتربزرگبودن دارا، بایر و زیسواحل کم نظ)

با توجه به رونق . ندرسمی ه نظرز بیمتما یاز بُعد گردشگر (...  و یمرجان یهاصخره، دره ستارگان، ینمک

ک چارچوب یدن به یبا رس، ایدن ین منابع درآمدزایتربزرگاز  یکیآن به شدن لیو تبد یت گردشگریفعال

توسعۀ نه و مناسب یتوان الگو و پالتفرم بهیم بایر زین جزایا یکیو اکولوژ یستمیاکوس یهااز توان یشناخت

ل ین مقاله تحلین راستا هدف ایدر هم. کرد یسازادهیو پ یسم( را طراحیاکوتور) یگردبوم ژهیوبه یگردشگر

 یطراح یآن برا یکاربست مفهوم یدر راستا یداریم پایاز مفاه یبر بستر یکیاکولوژ یهان توانیا یو بررس

و قشم به لحاظ منابع  شیرۀ کیجزدهند که دو یم ج نشانینتا. است یتوسعۀ گردشگرمناسب  یالگو

با ها آن توان ازیم ت مناسبیریو مد یزیربرنامهکه در صورت  هستند یاریبس یهاتوان یدارا یکیاکولوژ

 . کرد مناسب را یریگبهره یکیت تحمل اکولوژیتوجه به ظرف
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 مقدمه

 عنوانِبه، اد شدهیانه یهواره تمدن و قلب تپنده خاورمگ عنوانِبهج فارس که همواره از آن یخل

منطقه  نیا. جهان است یآب یهاان حوزهیدر م یفردمنحصربهستم یاکو س یبسته دارامهین ییایدر

، یطیمح یهاجاذبه و یستیجهان به لحاظ تنوع ز یآب یهان پهنهیترمهم از یکیعنوان به

 انینوع آبز ۰۵۴ ش ازیب و یگونه ماه ۰۵۴تا  ۰۴۴حدود . درومیشمار فرد بهمنحصربه یستمیاکوس

ر یجزء مناطق کم نظگسترده و  یستیتنوع ز ا را به لحاظین دریست دارند که ایز این دریدر ا گرید

 یکیاکولوژ یهاران با داشتن جاذبهین منطقه مهم در جنوب ایا. 1کرده است یو پرتنوع معرف

 یهاآب گرم و پوشش یهاچشمه، مانگرو یهاجنگل، خورها، بایر زیاز جمله جزا یفراوان گردشگر

ل یپتانس عنوانِبه ...  و یاز جانوران آبز یاتنوع گسترده، حرا( یاز جمله پوشش جنگل) یجنگل

ش و قشم با یک، ج فارسیخل یرانیر فراوان ایان جزایدر م. ددگریم نه محسوبین زمیدر ا یمیعظ

 یهان اسکلهیتربزرگبودن دارا، بایر و زیسواحل کم نظ) اریسب یکیاکولوژ یهاداشتن جاذبه

از  (...  و یمرجان یهاصخره، دره ستارگان، یکوه نمک، انیش آبزینما یج فارس برایخل یگردشگر

زان یدهد مینشان م WTO یآمارهاگر ید یاز سو. ندرسمی ز به نظریمتما یبُعد گردشگر

درصد کل 9/۰ا یارد دالر یلیم 1۴1معادل  2۴۴۴سال در  یدر صنعت جهانگرد یگذارهیسرما

ا یارد دالر یلیم 1۰۴۰ن رقم به یا 2۴1۴که تا سال  شودیم ینیبشیپها بوده است و یگذارهیسرما

 یهاتیفعالدهد که یگر آمارها نشان مید یاز سو، ها برسدیگذارهیدرصد از کل سرما6/1۴

درصد در هر 2/۰معادل  یرشد یدارا 2۴1۴تا  2۴۴۴ یهاسالن یدر ب یسفر و جهانگرد یاقتصاد

ارد دالر در جهان یلیک به هزار میانه نزدیبا درآمد سال ین صنعت گردشگریبنابرا. سال خواهد بود

نسان یبد. ان کرده استیش عیش از پیر نفت و خودرو بیع نظیگر صنایو رقابت خود را با د یبرابر

 ژهیوبها یمختلف دن یهادر اقتصاد کشور یخش گردشگرک بیگاه استراتژیامروزه با توجه به جا

 یو اجتماع یفرهنگ ارتقان یو همچن ین بخش در رونق اقتصادیکه ا ینقش شرفته ویپ یهاکشور

و  یستمیاکوس یهااز توان یک چارچوب شناختیدن به یبا رس، دینمایم فایا یجوامع محل

 یگردبوم ژهیوبه یتوسعۀ گردشگرنه و مناسب یرم بهتوان الگو و پالتفیم بایر زین جزایا یکیاکولوژ

 . کرد یسازادهیو پ یسم( را طراحیاکوتور)
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 داریتوسعۀ پا

 یسازمان ملل برا یون جهانیسینده مشترک ما در کمیم که با عنوان آ1991در گزارش سال 

ان یب ردایتوسعۀ پامفهوم  یف مشخص و قابل قبول برایک تعریست ارائه شد یط زیتوسعه و مح

 یینسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانا یهاازیست که نا یاتوسعه داریتوسعۀ پاد؛ یگرد

ف دو مفهوم ین تعریدر ا. (Berke, 1999: 2) کند نیتأم، شانیهاازین نیتأمدر نده یآ یهانسل

ده توسط ل شیتحم یهاتیمحدود. 2ر و یمردم فق یازهاین. 1ژه یوبه، ازهاین. :وجود دارد یدیکل

نسل و  یهاازینکردن ست جهت برآوردهیط زیمح ییبر توانا یاجتماع یهازمانساو  یتکنولوژ

هدف  درازمدتاو در  یهاانسان و تحقق خواسته یهاازین نیتأم. (Tao,2۴۴6: 23) یحاضر و آت

 :استآمده  نیگر از سازمان ملل چنید یفیدر تعر. (Williams,2۴۴۰: ۵6) است داریتوسعۀ پا

ر یغ یطیمحستیزاز نظر ، ا و پر بازدهیپو یست که از نظر اقتصادا یاگونه توسعه آن داریتوسعۀ پا

، ک پورین) متناسب و مطلوب باشد فناوریقابل قبول و از نظر  عادالنه و یاز نظر اجتماع، مخرب

، ستیط زیستم محیاکوس یداریپا: ن بعد استیتوسعه شامل چند یداریمفهوم پا. (139۰: 16

: 1392، رین زاده دلیحس) یرفاه انسان یداریو پا توسعۀ اقتصادی یداریپا، یعیمنابع طب یداریپا

 مسئلهن یاست و تنها ا یطیمحستیزو  یاسیس، یاجتماع، یابعاد اقتصاد یدارا داریتوسعۀ پا. (93

رات ست قابل تحمل است بلکه تمام اثیط زیحم یبرا یزان از رشد اقتصادیست که چه میمطرح ن

 ردید مورد توجه قرار بگیتوسعه با یهاطرح یطیمحستیزو  یاجتماع -یاقتصاد، یطیمحستیز

 ینشیو متعادل است که بمند نظام، زادرون یاتوسعه، ن نوع توسعهیا. (39: 1393، محرم نژاد)

زاده  داریتوسعۀ پا( در واقع 139: 1393، یفیلط) سازدیم مطرحها هدر همه رشت یستمیس

 یهاروشو  هانگرش ریتأثن تحت یزم یعنیز بستر آن یو ن یعیاست که در آن منابع طب یطیشرا

ط و با توجه به ضرورت توسعه ین شرایدر ا، است یرو به تباه هاانسانو منفعت طلبانه  یتک بعد

، ینسل کنون یازهاین نیتأممورد قبول است که عالوه بر  یاتوسعه، رفاه وها ازین نیتأم یبرا

در  داریتوسعۀ پاش به مفهوم یگرا. را با تنگناها و کمبود امکانات مواجه نسازد یبعد یهاسلن

 یاساس طوربهاست که  یدارهیاقتصاد سرما یهاامدیبه پ یجامعه انسان یواکنش منف، ریاخ یهادهه

را  یشه رشد اقتصادیت ریآدام اسم، رفت ییت به سمت شکوفاینوشته آدام اسم ثروت ملل با کتاب

، دانستیاز میمورد ن یل آن به مواد و کاالهایو تبد یعینامحدود از منابع طب یبرداردر بهره
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، یخاتون آباد) دین را به انهدام کشانیمنابع کره زم از یاچند قرن بخش عمده یکه ط یدگاهید

139۰ :1) . 

 

 1داریپا یگردشگر

از نظر ، خطریب یشناختبومو  یکیژدانند که از نظر اکولویم یگردشگردار را یپا یگردشگر

، باتلر. (;Megan,2۴۴2،12) رش باشدیقابل پذ یقابل اجرا و ممکن و از نظر اجتماع یاقتصاد

ط ادامه یک محیدر ، نامحدود یف کرده است که بتواند در زمانیتعر یدار را گردشگریپا یگردشگر

ۀ و تا بدان حد فعال باشد که به توسع ب نرساندیست آسیط زیبه مح یکیزیو ف یابد و از نظر انسانی

ب ین ترتیبد. (:Batler, 199۰ ۵6) اوردیوارد ن یالطمه یاجتماع یندهایو فرا هاتیفعالر یسا

ا و یپربازده و پو یاز نظر اقتصاد، سالم یطیمحستیزز از نظر ین یگردشگر داریتوسعۀ پا یهامولفه

 یبعد یهاحاضر بلکه نسل یهانسل تنهانه کهیطوربه ؛نده باشدیو فزا یرفتنیپذ یاز نظر اجتماع

 . گردندمند آن بهره یهایز بتوانند از منافع و سودمندین

ر یان سایدر م یکیار مهم و استراتژیبخش بس یدار از ابعاد اقتصادیپا یگر گردشگرید یاز سو

به رشد  یابیدست ؛رودمی به شمار توسعهدرحالِ یهادر کشور ژهیوبهات توسعه یابعاد در ادب

 یگردشگر و دیآیم به شمار توسعهدرحالِ یکشورها یشرفت برایپ یاصل یهاشاخصاز  یاقتصاد

 را شاملها آن ید ناخالص ملیدرصد از تول1۴کشورها و  نیا یاز درآمد اقتصاد یابخش عمده

بوده و در در آمد  یگردشگران منبع اصل توسعهدرحالِ یک سوم از کشورهایدر حداقل . شودیم

ر یسال اخ ۵۴در  یر گردشگریرشد چشمگ. ندیآیم کشورها به شمار یواقع مولد درآمد اقتصاد

ش شمار یافزا. شودیم کم محسوبیوستیقرن ب یو اجتماع یاقتصاد یهادهین پدیترمهم از یکی

گر انینما 2۴۴۰ون نفر در سال یلیم 163به  19۵۴ون نفر در سال یلیم 2۵از  یگردشگران خارج

 یهابخش یتمام یگردشگر. سال گذشته است ۵۴درصد در طول 1ش از یب یامتوسط رشد ساالنه

گذار بوده ریتأثار یا بسیدر دن یشاخص اقتصاد یهاتیرا تحت الشعاع قرار داده و در فعال یاقتصاد

در سطح  یاندهیفزا یطیمحستیزو  یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد ریتأثن ین صنعت همچنیا. است

، افتهیحداقل توسعه  یکشورها ویژهبه توسعهدرحالِ یشتر کشورهایب یبرا. دارد یو مل یجهان

 . (1 :1391 ،ونیصادق) دیآیم به شمار داریپا توسعۀ اقتصادی یستون اصل یگردشگر
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 ش و قشمیر کیجزا یکیاکولوژ یهاتوان

 شیالف( ک

در ، لومتریک 1و عرض  1۵/  6طول  لومتر مربع و بایک 99/ 1شکل با مساحت  یضیره بین جزیا

ن یا ییایفاصله در. ج فارس واقع شده استیلگون خلین هایآب انیبندرعباس و در م یجنوب غرب

از  یکی، یعیست طبیط زیاز نظر مح جزیرۀ کیش. است ییایل دریره تا بندرلنگه پنجاه مایجز

نه یژه آن زمیو ییایافت جغریو موقع یعیطب یاستعدادها. ج فارس استین مناطق خلیبکرتر

ر ینظسواحل کم. فراهم ساخته است یتوجهقابلاز آن را در حد  یو تجار یجهانگرد یبرداربهره

در ساعات مختلف ، ک روزیبلکه در طول ، در فصول گوناگون سال تنهانه، یره مرجانین جزیا

 . رندگذایعت را به تماشا میاز طب ییبایار زیگون و بسع و گونهیبد یهاجلوه

 یهامرجاناز  یوستن قسمتیپمهبه از یمتوال یهاسال یکه ط یاست مرجان یارهیش جزیک

گر یسه با دیرا در مقا یمرجان یهاگونهن یترمتنوع شیرۀ کیجز. استآمده  ج فارس به وجودیخل

رشد  یرا برا یط مناسبیاست که مح یابه گونه شیرۀ کیجز یطیمحستیزط یشرا. ر داراستیجزا

خود  ییبایهستند که با ز ییایر دریز یهاومیش آکواریک یهامرجان. دکنیم فراهمها آن نمو و

و  شودیمن ن جا ختمیبه هم هامرجانت یاهم. ندینمایم را جذب یادیساالنه گردشگران ز

ان یان و ماهیو الرو آبز یت از دوران نوزادیحما، یحفاظت از نوار ساحلچون  یمختلف یهاجنبه

حفظ تعادل ، ییایدر یستیز یهاان و گونهیاز آبز یاریبس یبرا یط زندگیجاد محیا، ینتیوز یتجار

 یحت هامرجان. است یط آبیه محیژن و تصفیاکس نیتأمدر ها آن یاتینقش ح، اهایک دریاکولوژ

 . ندکنیم اها محافظتیش دریر کم ارتفاع را در برابر خشم امواج و فرسایجزا

دا یا هم پیکف آن از سطح در شودیم دارد که باعث یشفاف و روشن رنگ یآب یایش دریک

دهند و معتقدند یم ره نسبتیرامون جزیدر پ هامرجانت را به وجود ین خاصیمتخصصان ا. باشد

ش یک. ره هستندیسواحل جز ییبایت و زیه آب و شفافیموجب تصف یعیبه صورت طب هامرجانکه 

گر یجذاب د یعیطب یهااز جمله توان. هاستساحلن یترعیساز و یکی یبه نسبت وسعت خود دارا

در شهر  یاساله 6۴۴درخت کهور  ؛استساله  ۵۴۴-6۴۴ر معابد( یانج) درختان کهور و لور، رهیجز

وجود ها یره و در دره پرتغالیهم در شهر حر یاساله ۵۴۴درخت لور و ن ماشه پابرجاست یشیپ

، با تاج بزرگ و گرد یدرخت. درسمیمتر  1۵و ارتفاعش به است  یریکهور از درختان گرمس. دارد

است که در  یدرخت بزرگ، ر معابریا انجیلور . ز و تنه کج و معوج استیت یز و خارهایر یهابرگ

 ید رنگیره سفیش، ن درختیا یدر تمام اعضا. دیرویعمان م یایج فارس و دریر و بنادر خلیجزا

تاج آن بزرگ و پهن است و از انشعابات آن . شودیمحسوب ان دارد و از درختان کائوچو میجر
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 یصدها گونه ماه یدارا جزیرۀ کیشن یهمچن. (311: 1399، یمدد) دیروینابجا م یهاشهیر

ن یترمهم از. استآن مانند امپراتور در جهان نادر  یهانمونه یاست که برخ (ومیآکوار) ینییتز

، یدلقک آب، آنتن دار، عروس ناخدا، دم زرد یجراح، ورتوان به امپراتیش میک ینتیز یهایماه

 . (312، همان) ملوان و ژله اشاره کرد، ایخروس در، عروس عمان

گرم و مرطوب  یوهواآبکمربند استوا از  یکیگرفتن در نزدش با توجه به قراریرۀ کیجز

 یار است بگونهبرخودا ییت باالیدر فصول سرد سال از اهم یمیصه اقلین خصیبرخوردار است و ا

درجه برخوردار است که  2۴ یباال یاز گرما شیرۀ کیجز، درجه 3۴ یل همزمان با منفیکه اردب

 ییروستا) استدر فصل سرد سال  یگردشگر یهاتیتوسعه فعال یاز براین امتیتربزرگ یژگین ویا

 . (21۵: 1399 ،گرانیو د

 

 رۀ قشمیجزب( 

از ، ر و قسمتى از شهرستان بندر لنگهیرکز بخش خمم، ره از شمال به شهر بندرعباسین جزیا

هنگام و از جنوب غربى به ۀ ریاز جنوب به جز، الرکۀ ریاز شرق به جز، هرمزۀ ریشرقى به جزشمال

از بندر قشم( تا ) قشمۀ ریفاصله جز. گرددر تنب بزرگ و کوچک و بوموسى محدود مىیجزا

تا مرکز ) ره الرکیجز، لومتر(یک 19) لیما 12/9مز تا بندر هر، لومتر(یک 2۴) لیما 9/1۴بندرعباس 

ره یلومتر( و جزیک 163) لیما ۴1/99ره بوموسى یتا جز، لومتر(یک 9) لیما 9۵/۰دهستان الرک( 

ۀ رین بندر در ساحل اصلى کشور به جزیترکینزد. لومتر( استیک 11۰) لیما ۵۵/61تنب بزرگ 

. لومتر( استیک 2۴) ىیایل دریما 9/1۴ر قشم بندرعباس است که فاصله آن تا محل سربند، قشم

 در محل بندر الفت، رهیشمالى جزۀ در دماغ، ره به ساحل اصلى کشورین جزین فاصله ایترکینزد

در ساحل اصلى کشور( که فاصله آن در حدود ) ریمرکز دهستان خم، قشم( تا آبادى پلۀ ریدر جز)

قشم ۀ ریجز. ج فارس خواهد بودیاحداث پل خل نده محلیمتر( بوده و در آ 19۴۴) ىیایل دریک مای

 . رستان استیدو و در جنوب دماغه دیالفت و باسع، هاى قشمدر شمال داراى دماغه

ن در حالى است یرد و ایگى گرم و خشک قرار مىهازمینشم در گروه سرق ییهواوآببه لحاظ 

وه است یبار جلىیم 1۴19ا ت 1۴1۵ن یفشار هوا در قشم ب. که رطوبت نسبى هوا در قشم باالست

دماى متوسط . رسدبار مىلىیم 1۴۴۴فشار هوا به کمتر از ، ادیل گرماى زیکه در تابستان به دل

ب یبا متوسط حداکثر و حداقل دماى روزانه به ترت، گراددرجه سانتى 26حدود  رۀ قشمیجزانه یسال

ن یترگرم. اد استیار زیره بسیجزن یاختالف درجه حرارت فصلى ا. گراد استدرجه سانتى 19و  33

حداکثر و حداقل  رۀ قشمیجزدر . دى و بهمن استها هن مایور و سردتریشهر 1۴ر تا یت 1۴ هازمان

 . ده استیگراد به ثبت رسو صفر درجه سانتى ۰6دماى مطلق 
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 : ره عبارتند ازین جزیدر ا یکیاکولوژ یهاو توان هاجذابیتن یترمهم

  (HARRA) احر ییایجنگل در

( Avicennia Marina) نایس یابو عل یرانیلسوف ایم و فیآن به حک یگونه حرا که نام علم

 . متر با شاخ و برگ سبز روشن هستند 6تا  3 یهادر اندازه یدرختان، شودیم نسبت داده

ت یبا خاص. رودمی ا تا گلوگاه در آب فرویکه هنگام مد آب در یاست آب شورز یحرا درخت

 ا را جذب و نمک آن را دفعین آب دریریبخش ش، ن درخت وجود داردیکه در پوست ا یاهیتصف

در تنگه . است یو خداداد یعیکن طبنیریشک کارخانه آبیقت یرا در حقدرخت ح. دکنیم

ر( یو بندر خم رۀ قشمیجزن شمال یفاصله ب) از استان هرمزگان یو بخش رۀ قشمیجزن یب، خوران

 ییباال یستیکه از تنوع زآمده  دیلومتر مربع پدیک 2۴۴معادل  یاسترهحرا در گ ییایجنگل در

پرندگان  یامن برا یستگاهیز، یط اکولوژیشرابودن ل مساعدیجنگل حرا به دل. برخوردار است

، یاگرت ساحل، اگرت بزرگ، ل بزرگیهمچون حواص یپرندگان. است یریمهاجر از مناطق گرمس

حرا  یمده جزر و یناح ...  و یکاکائ، النشاهیگ، یم خاکستریسل، زیکفچه نوک ت، یل هندیحواص

 یمهم یید آورده است که منبع غذایان پدیسخت پوستان و ماه، تناننرم یبرا یستگاه مناسبیز

 . هستند یان و پرندگان وحشیماه یبرا

مشخص طور بهو  ییایدر خواریماهپرورش مرغان  یبرا یمحل مناسب، بستر مرطوب حرا

 کیا آبچلیمرغ باران  ها،هگر گونیان دیاگرات آلبا( به وجود آورده و از م) دیسف ییایدر وارخیماه

ستگاه ین در زمستان زین سرزمیا. ندکنیم ن منطقه عبوریان ایده( در هنگام مهاجرت از میکارادر)

 ییایآس –اروپاپرندگان  یهااز گونه یتوجهقابلتعداد . استها هو پلوها کیه آبچلیتغذ یبرا یمناسب

مهاجرت از جنوب  یرهایاز مس یکی. ندکنیم قا مهاجرتیند( که به آفرخواریماهگونه  ۰3حدود )

 عبور یابوموس ۀریو جز رۀ قشمیجزان یک تنگه هرمز میج فارس در نقطه باریان خلیران و از میا

پرندگان ه ین استراحت و تغذیسرزم مثابۀبهحفاظت شده حرا  یمناطق جزر و مد. دکنیم

 . از پرندگان مهاجر است یگرید یهاو گونه خواریماه

 رۀ قشمیجزهاى چشمه

ن یریفاقد آب ش، ره وجود دارندیطور پراکنده در جاى جاى جزکه به، رۀ قشمیجزهاى چشمه

 : هاى عبارتند ازن چشمهیا نیترمهم برخى از. شور هستند عمدتاًبوده و 

سى یانه و هسته مرکزى ساختار تاقدیو شور کارگه در م چشمه معدنى سولفوره: چشمه کارگه

ن یآب ا. معروف به برهوت( واقع شده است، عى سلخیدان گاز طبیم) رى سلخیگیمجاور بندر ماه

اهرنگ همراه در محل یبخشى از مواد معدنى سشدن نه( پس از نهشتهیتر در ثایچند ل) چشمه
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ر ین محل بوده و در اطراف و بستر آبراهه اخیجود اشتر آب شور در آبرهه مویه بیموجب تغذ، تظاهر

ن یا رسوبات ثانوى و نمک در ایمنشاء بخشى از مواد . شودز رسوبات فراوان نمک گذاشته مىین

ر یتواند مربوط به سازند گچساران باشد که توسط آب چشمه معدنى کارگه در مسآبراهه مى

 . شودمهاجرت به باال انتقال داده مى

ن چشمه از یا، گراد(درجه سانتى 3۴درجه حرارت حدود ) گرم است نسبتاًکارگه آب چشمه 

ل اختالف سطح اساس در منبع آب یجوشان( است و در واقع به دل) نیهاى آرتزانواع چشمه

هاى مارنى و هیهاى سولفور در الل رگهیبه دل. به سمت باال فوران دارد، نى و سنگ بستر آنیرزمیز

بات ین صعود داراى ترکیآب چشمه کارگه در ح، اندهاى آهکى قرار گرفتههیال لتى که بر روىیس

ند آب چشمه در یکند که موجب انتشار بوى ناخوشاد مىیز تولین چشمه گاز نیا. شودسولفور مى

تواند خواص درمانى ن چشمه مىیآب ا، ل وجود مواد معدنى و دماى مناسب آنیبه دل. شودفضا مى

ل خوبى ین نکته دلیبخش اعصاب ـ داشته باشد که اهاى پوستى و آرامشمارىین بـ از جمله درما

گرچه مردم بومى ، جاد امکانات براى استفاده مردم از آن استیبراى ساماندهى منطقه موردنظر و ا

رامون چشمه یى قبل براى مداوا و معالجه امراض پوستى خود از آب و گل و الى پهازماناز 

 . کنندند و مىااستفاده کرده

هاى پوشاننده نهشته، کصدمتریرسوبات واحد گورى داراى ضخامت حدود : چشمه گورى

 1۰۴۴ستبراى حدود  ها،ههاى مربوط به سازند گچساران است که با توجه به دانستت و نمکیدریان

ا هوجود متان و سولفات، شناسىنین ساختار زمیدر محدوده چشمه معدنى گورى و ا. متر دارد

هاى سولفورى وجود سازىد حضور کانىیب امیترتنیرا فراهم سازد و بد لینه تشکیتواند زممى

گراد( است و درجه سانتى 3۴داراى حرارت ) ن چشمه معدنى شور و اندکى گرمیآب ا. داشته باشد

 . ده باشدتواند قابل استفااحتى و کاربرد پزشکى مىیاز نظر س، ب مواد حاوىیبا توجه به امالح و ترک

هاى ده از رسوب نمک در کوه نمکدان داراى تودهیهاى پوشپهنه: هاى دامنه کوه نمکدانچشمه

مناسب است و از نظر اقتصادى  نسبتاًت و خلوص یفیت باال با کیار بزرگ و گسترده نمک با کمیبس

ى از باتیاز در ترکیبخشى از مشتقات موردن نیتأمنمک طبى و حتى ، نمک خوراکى نیتأمدر 

 . ت داردیمى اهمیپتروش

 قشم یعیوم طبیآکوار

گر ینتى و دیگونه ماهى ز 1۴۴۴ش از یره مرجانى و بیهاى قشم حاوى هزاران تپه و جزبآ

ى یایبا و رویار زیى قشم را بسهاآب زیانگنه پرارزش و تنوع جانورى شگفتیان است که گنجیآبز

ات یطور کلى حبه. نگردان سراسر جهان باشددى براى جهایک مقصد کلیتواند ساخته است که مى

شتر در یبه جز بستر گلى که ب. اى و مرجانى استصخره، شنى، آبى قشم داراى چهار بستر گلى
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توان رامون قشم مىیى پهاآب گر را در جاى جاىیبسترهاى د، هاى حرا وجود داردمنطقه جنگل

هاى به بستر استت و بعد از آن ى قشم داراى بستر شنى اسهاآب بخش اعظم. مشاهده کرد

طور مثال در به، هاى خاص آن بودتوان شاهد گونهدر هر بستر مى. اى و مرجانى اشاره کردصخره

 گویگوها و مادر میم، ى خاص منطقهیایهاى درقیشقا، مهرگانبستر گلى و شنى از گروه بى

(Locust Lobster) مارماهى گلى، گربه ماهى، دهیورشبه ش، دهیشور، داران کفالو از گروه مهره ،

 . توان نام بردان و کفشک ماهى را مىیچند نوع از سفره ماه
 
 
 
 
 
 

 ت مطلوبیضرورت وضع ت موجودیر وضعیتصو نوع توان

ت و یمطلوب

 یمیش اقلیآسا

 یمیش اقلیآسا یهاتیعدم توجه به مز

ت یدر وضع شیرۀ کیجزدر  ژهیوبه

 یت کنونیدر وضع. داستیحاضر هو

ن مهم با توجه کم رنگ یا تنهاهن

روبرو است بلکه  یمتول ینهادها

راث یهمچون م یمدخلیذ یهازمانسا

بر اساس مطالعات  یو گردشگر یفرهنگ

ن پهنه بر اساس یجامع خود در ا

 یهاآن طرح یمیخاص اقل یهایژگیو

را سرلوحه  یخاص یو موضع یاتیعمل

قرار نداده  یآت یزمان یهایخود در سر

ن موضوع بسط توجه خاص را یا. است

دار یپا ین دامنه از روابط گردشگریبر ا

 . دکنیم یج فارس بادآوریدر خل

با  یستیم توریاقل یهایژگیواز  یریگبهره

( TCI) یستیتور میل شاخص اقلیو تحل یبررس

. ردید مورد توجه قرار گین راستا بایدر ا

در  یمیاقل یهامطالعات مربوط به حوزه

ن یا یایگو یعیطب یگردشگر یاهدپارتمان

از گردشگران مقصد  یاریت است که بسیواقع

آن  یمیت خاص اقلیسفر خود را بر اساس ماه

خود  یخاص زندگ یهایژگیوو بر اساس 

 یمیط اقلیشرابودن مناسب. ندکنیم انتخاب

از فصول سال دوره  یاریمنطقه هدف در بس

ش یرا افزا (Feedback-Found) هیبرگشت سرما

را  یخصوص یگذارهینان سرمایاده و اطمد

 . دهدیم شیافزا

تنوع پوشش 

 یو جانور یاهیگ

عدم وجود چارچوب و برنامه مشخص و 

ن توان یا یمعرف یمنسجم در راستا

در نبود  یجاذبه گردشگر عنوانِبه

ن سازمان منابع یهماهنگ ب یهابرنامه

و سازمان  یوجهاد کشاورز یعیطب

ر در قالب یجزا یاهیگ -ستیتنوع گسترده ز یمعرف

وب برنامه در چارچ یمحل یهاو جشنوارهها هبرنام

و ن یترمؤثراز  یکیریجزا یتوسعۀ گردشگرجامع 

و  یاهینظام گ ینینقش آفر یهان اسلوبیکارامدتر

ن موضوع با یا. در جذب گردشگر است یجانور
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 ت مطلوبیضرورت وضع ت موجودیر وضعیتصو نوع توان

 یهازمانساگر یست و دیط زیحفاظت مح

 یعیسازمان منابع طب. داستیهو یمتول

 یهاهین سرماینهاد محافظ ا عنوانِبه

 یو معرف ییشناسا یهابرنامه یعیطب

ست یرا از ل یاهیمختلف گ یهاگونه

 . استکرده  ف خود خارجیوظا

 یک مساعیران و تشریالت ایسازمان ش یهمراه

و  یست و جهاد کشاورزیط زیمح یهازمانسا

 یا نقش پررنگیو در یدر بستر خشک یعیمنابع طب

آن به  یو معرف ید گردشگریدر کشف روابط جد

 . تواند داشته باشدیم یجیو خار یگردشگران داخل

و نظام  هایژگیو

 یاطالعات

 و یکیاکولوژ

 یستیاکوتور

از منابع  ینه و اصولیبه یبرداربهره

 یکاربر ین و ساماندهیسرزم یعیطب

 یعیبر اساس توان طب یاراض

در  ینقش مهم، آن (یکیاکولوژ)

 یریز و جلوگیآبخ یهات حوزهیریمد

 یست در راستایط زیب محیاز تخر

ت موجود یدر وضع. دارد داریتوسعۀ پا

مختصات  یعین بخش از توان طبیا

منطقه  یبسط را در پهنه گردشگر

با هدف  کهیدر حال. افته استین

 یهارتیو مغاها تفاوتکردن مشخص

با  یکیتوان اکولوژ یابیروش ارز

 نیاستفاده از سرزمت موجود یوضع

توان  یابیارز. گردد یتواند عملیم

ن ییتع یهاروشاز  یکی یکیاکولوژ

است که در  ینه اراضیبه یهایکاربر

 یهاگانیه نقشه یآن ابتدا با ته

 یهاق نقشهیکه از تلف یطیمحستیز

، بیجهت ش، بیش، یطبقات ارتفاع

 به دست یاهیخاک و پوشش گ

 لیلوتحتجزیهد و سپس با یآیم

دار یدار و ناپایعوامل پا یستمیس

توان انواع ، نیسرزم یکیاکولوژ

 دد گریم یابیارزها، یکاربر

نقش ، یکیاکولوژ یهایژگیو یاز کاربردها یکی

ن یاز بشر به چنیبا توجه به ن. استها آن یتفرج

 یگذران اوقات فراغت و از طرف یبرا یمنابع

 نِعنوابه یگردعتیرشد روز افزون صنعت طب

و  یت اقتصادیک منبع درآمد در بهبود وضعی

ت ین قابلیتوان از ایم، یجوامع محل یاجتماع

توسعۀ منطبق با اصول ها جنگل

 یبرا. کرد استفاده ج فارسیخل یگردشگرداریپا

ستم اطالعات یاز س یریگبا بهره ین کاربریا

، منابع ییدر سه مرحله شناسا (GIS) ییایجغراف

توان یمها هداد یبندو جمع وتحلیلتجزیه

در ابتدا با توجه . صورت داد یمطالعات هدفمند

از یمورد ن یهاه نقشهیبه مدل مورد استفاده ته

، جهت و ارتفاع(، بیش) نیشکل زم: شامل

، یخاکشناس، یاهیو تراکم پوشش گ یبندپیت

ات یبا عمل یاراض یو کاربرشناسی نیزم

. وه یهت GIS و استفاده از یشگاهیآزما، یدانیم

 یبندو جمع وتحلیلتجزیهدر مرحله بعد با 

 GIS از یریگبر اساس مدل با بهرهها هداد

ب ین ترتیبد. دندگریم قیو تلف یبندطبقه

انواع تفرج  یمنطقه برا یتفرج یبندنقشه پهنه

 هیته یه حفاظتیمتمرکز و ناح، گسترده

سه مدل یبا مقا توانیم بین ترتیبد. ددگریم

، یمرتعدار، یکشاورز یهایرکارب یاضیر
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 ت مطلوبیضرورت وضع ت موجودیر وضعیتصو نوع توان

تفرج ، ییو روستا یتوسعه شهر، یجنگلدار

و حفاظت  یپرور یآبز، تفرج گسترده، متمرکز

 یکیتوان اکولوژ، یطیمحستیز یگانهایبا 

 . دیگرد یبندو نقشه یابیمزبور ارز یواحدها

 یهاپهنه

و  یطیمح

مناسبات اسکان 

 یهامحدوه

 رامونیپ

ن یترتوجه ن و جالبیترمهم از یکی 

ت حاضر کمتر یکه در وضع یعناصر

 یبدان توجه شده است ادغام طراح

اس خرد و یموقت در مق یسکونتگاها

ک سو و یاسکان موقت از  یهامجموعه

و مشخصات  یعیطب یهایژگیو

 یمنطقه هدف از سو یطیمح یهاپهنه

 ییب که با شناساین ترتیبد. گر استید

که  یمناسب و مناطق یطیمح یهاپهنه

ط و یگردشگر بر اساس شرا یتقاضا

 یاو منطقه ین خاص ملیقوان

به  تنهانهتوان یم ،استر یپذامکان

ها هن عرصید در ایاحداث مراکز جد

که  یید روستاها یکمک نمود بلکه با

را با  ین مراکزیل به چنیت تبدیقابل

ت یدارند در اولو یکمتر یهانهیهز

 . مطالعه و اقدام قرار داد

ق و ین راستا تدقیت مطلوب در ایوضع ریتصو

است که تعامل محل  یتیبه وضعشدن کینزد

و انسان  یعیط طبیمح) طیسکونت و مح

کامل آن و نا با  ینیق همنشیساخت( از طر

ن مهم در یهمراه گردد و ا یگریبر د یکیتفوق 

مت مناسب یدهد که اسکان با قیرخ م یطیشرا

صورت  یطیو با کنترل در پهنه مح یاقتصاد

مداخله در  یهاتین اولویاز مهتر یکی. ردیگ

 یتواند مطالعات جامع نواحیم ن راستایا

 یزیربرنامهو  ییبه لحاظ شناسا یساحل

ق یاسکان از طر یهامحدودهن یترمناسب

ن موضع یا. باشد یکنون یهامحدودهکردن فعال

خرد  یهاسکونتگاه یتواند اقتصاد گردشگریم

ب ین آسیکمتر یطیز نظر محو اکرده  تیرا تقو

 . را به همراه داشته باشد

 

ز ییدر پاها آن ىیقرمز و سبز منطقه ـ که فصل شکوفا، اىهاى قهوهاى از جلبکدر بستر صخره

، هاکشتى چسب، ىیایر عروس دریمهرگان نظاز بىاست و ى یایصورت علفزارهاى دراست و به

، دسازیاى خوراکى مروارهاى دو کفهحلزون، زوىهاى پرتار منکرم، ج فارسیخاص خل مرجان

هاى ان انواع ماهىیاز گروه ماه، ا و هشتپایتوت، ىیایار دریخ، ىیایستاره در، نرمتنان بدون صدف

، (Lobster) گویشاه م، کوسه سرچکشى منطقه، سرخار، هاى تک خارماهى، خفاش ماهى، اىصخره

 Porites) ریمرجان سنگى نظ: هاى مرجانى مانندنهزکننده و در بستر مرجانى از گوییگوى تمیم

Acropora) و (Mean Drina)  ریى بادبزنى نظهامرجانو (Gorgonig) ان نواحى مرجانى یو از ماه



  خلیج فارسفرهنگی  –علمی همایش ملی  دهمینیزسمجموعه مقاالت 

12 

 

 Panulirus) گوى جهان با نام علمىین شاه میباتریخروس ماهى و خالصه ز، مانند ماهى جراح

Versicolor) 1توان نام بردرا مى . 
 

 یهااز توان یریگند بهرهیجهت کاربست در فرآ یشنهادیپ یو مدل مفهومچارچوب 

 ریجزا یکیاکولوژ

که در قالب  یر مورد مطالعه به نحویجزا یکیاکولوژ یهاپتانسیلو ها از توان یریگبه منظور بهره

رد را در مناطق مو یتوسعۀ گردشگر یداریبتوان پاها منسجم و هماهنگ با ضرورت یزیربرنامهک ی

ت موجود و یم وضعیک ترسیک چارچوب استراتژیدن به یرس، مطالعه در ابعاد مختلف حفظ نمود

ها ن توانیاز ا یریگز مطلوب بهرهیو ن یجهت شناخت الگو و پالتفرم جار یت آتیوضع یهاضرورت

ر د یآت یهایریگمطلوب در بهره یتیریمد یو الگوهاها یزیربرنامهتا بر اساس آن  د بودهیمف

 . گردد یطراح یگردشگر داریتوسعۀ پاچارچوب 
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 یریگجهینت

 و یستیجهان به لحاظ تنوع ز یآب یهان پهنهیترمهم از یکیعنوان ج فارس بهیخل منطقه

ران با ین منطقه مهم در جنوب ایا. رودمیشمار فرد بهمنحصربه یستمیاکوس، یطیمح یهاجاذبه

، مانگرو یهاجنگل، خورها، بایر زیاز جمله جزا یدشگرفراوان گر یکیاکولوژ یهاداشتن جاذبه

از  یاتنوع گسترده، حرا( یاز جمله پوشش جنگل) یجنگل یهاآب گرم و پوشش یهاچشمه

ر فراوان یان جزایدر م. ددگریم نه محسوبین زمیدر ا یمیل عظیپتانس عنوانِبه ...  و یجانوران آبز

، بایر و زیسواحل کم نظ) اریبس یکیاکولوژ یهاجاذبه ش و قشم با داشتنیک، ج فارسیخل یرانیا

دره ، یکوه نمک، انیش آبزینما یج فارس برایخل یگردشگر یهان اسکلهیتربزرگبودن دارا

امروزه با توجه به . ندرسمی ز به نظریمتما یاز بُعد گردشگر (... و یمرجان یهاصخره، ستارگان

شرفته و یپ یهاکشور ژهیوبها یمختلف دن یهااد کشوردر اقتص یک بخش گردشگریگاه استراتژیجا

 فایا یجوامع محل یو اجتماع یفرهنگ ارتقان یو همچن ین بخش در رونق اقتصادیکه ا ینقش

 بایر زین جزایا یکیو اکولوژ یستمیاکوس یهااز توان یک چارچوب شناختیدن به یبا رس، دینمایم

و  یسم( را طراحیاکوتور) یگردبوم ژهیوبه یوسعۀ گردشگرتنه و مناسب یتوان الگو و پالتفرم بهیم

 . کرد یسازادهیپ

 یهااز توان یریگبهره یجار یهان روندیب، ر مورد مطالعهیفوق در جزا یهابا وجود ضرورت

وجود دارد؛ از جمله عدم  ییهات مطلوب شکافیوضع و یمقاصد گردشگر یبرا یکیاکولوژ

موقت  یسکونتگاها یعدم توجه به ادغام طراح، یستیم توریو اقل یمیقلا یهاتیاز مطلوب یریگبهره

 یهاو مشخصات پهنه یعیطب یهایژگیوک سو و یاسکان موقت از  یهااس خرد و مجموعهیدر مق

 یازمند توجه جدیکه ن هستند ن مسائلیگر از جمله اید یمنطقه هدف از سو یطیمح

 . استربط ین ذیمسئولان و اندرکاردست
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