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Reynardارزیابی توانمندي هاي گردشگري ژئومورفوسایت هاي سواحل مکران با استفاده از روش 
5مجتبی هدایی آرانی، 4حسن اروجی، 3سعید رحیمی هرآبادي، 2محمدعلیزاده، 1سیروس فخري

عالی دفاع ملیعضو هیئت علمی دانشگاه 1
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي توریسم، دانشگاه تهران2

کارشناس ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه تهران3
دانشجوي دکتري جغرافیا و  برنامه ریزي روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران4

کارشناس ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه تهران5

چکیده
این پدیده از جمله مفاهیم جدیدي هستند که بر . ژئومور فوسایت ها هستندشگري مورد توجه قرار گرفته است، امروزه در مطالعات گردیکی از مفاهیم جدیدي که 

سواحل مکران از جمله . ي گردشگري تاکید دارند و از ارزشهاي علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادي به صورت توام برخوردار می باشندمکان هاي ویژه
ي سواحل مکران ن جا که یکی از گام هاي اساسی توسعهآاز . ه فردي در سطح کشور و منطقه استسواحلی است که داراي جاذبه هاي گردشگري منحصر ب

ي سواحل در این نوشتار تالش شده است با استفاده از روش رینارد توانمندي هاي گردشگري برخی ژئومورفوسایت هاي نمونه. زیرساخت هاي گردشگري آن است
هاي ژئومورفولوژیکی متعددي از پدیده از این رو . فشان ها، اشکال بادي و تاالب هاي جزر و مدي مورد ارزیابی قرار گیردمکران شامل سواحل باالآمده جاسک، گل

ي سواحل مکران محسوب ي توسعهطریق فرایندهاي بادي، آبی و ساحلی باعث شکل گیري اشکال متنوعی در این منطقه شده است که یکی از ظرفیت هاي بالقوه
علمی متشکل در این راستا با بهره گیري از پیمایش میدانی، دو معیار اصلی شامل ارزش علمی و مکمل مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این روش ارزش . می شود

. ی و اقتصادي می شوداز عیار حفاظتی، کمیابی، شاخص بودن و ارزش هاي جغرافیاي دیرینه و عیار مکمل شامل ارزش هاي فرهنگی، تاریخی، مذهبی، زمین تاریخ
. ي جاسک با کسب بیشترین امتیاز، باالترین ظرفیت را در  مقایسه با سایرسایت ها داراستنتایج نشان داد از میان ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه سواحل باالآمده

ي پایدار گردشگري را ن منطقه به منظور دست یابی به توسعهدر نتیجه این موضوع زمینه ساز برنامه ریزي هاي دقیق تري از قابلیت هاي ژئومورفوسایت هاي ای
.   با دیدگاه هاي جامع تمامی ابعاد گردشگري پایدار را متناسب با توانمندي هاي آن ها مورد ارزیابی قرار می دهدئه می دهد زیرا این گونه روش ها ارا

زش علمی و مکمل، سواحل مکرانژئومورفوسایت ها، روش رینارد، توسعه ي گردشگري،ار:هاواژهکلید

مقدمه- 1
از ارزشهاي خاصی براساس درك و بهره داري انسان هستند که ویژه ايپدیده هاي ژئومورفولوژیکیمفاهیمی در راستاي ژئومورفوسایت ها 

و داراي (Ielenicz,2009:7)گردشگري تاکید دارد ي هاي ویژهاین مفاهیم بر تعیین مکان.(Comanescu and Dobre,2009,86)برخوردارند
ژئومورفوسایت ها به ، بنابراین(Nickolas and Zouros,2007,169)جایگاه و اهمیت ویژه اي در توصیف و درك تاریخ سطح زمین هستند 

و شگري پایدار تاریخی و اکولوژیکی، توانمندي هاي قابل مالحظه اي در شکل گیري گردمذهبی، خودي خود و یا در ترکیب با مواریث فرهنگی، 
بنابراین می توان گفت ژئومورفوسایت ها داراي ابعاد مختلف هستند .(Coratza et al,2008,107)در یک منطقه عرضه خواهد نمودي آن توسعه

):  1- شکل(درج شده است 1این ارزش ها در شکل شماره . ي گردشگري مناطق مختلف نقش مهمی دارندکه در توسعه

خصوصیات ژئومورفوسایت ها1.شکل
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سوابق مطالعاتی-2
ي اخیر کارهاي  مختلفی در سطح جهان در این ي پایدار گردشگري، در طی دههبا توجه به اهمیت نقش لندفرم ها و ژئومورفوسایت ها در توسعه

ارزیابی قابلیت اشاره نمود که در مقاله اي به(2007)و دیگران 6یراپريازجمله مهم ترین تحقیقات می توان به . رابطه صورت گرفته است
سایت جهت بررسی 154ي مزبور تعداد درمقاله. پرداخته استدر کشور پرتقال Montesinhoژئومورفوسایت هاي گردشگري در پارك ملی

رینارد و . بخش گردشگري تعیین شدندژئومورفوسایت، انتخاب شد و داراي قابلیت سرمایه گذاري در26انتخاب شدند که در پایان از بین آنها 
در مورد تعیین ارزش علمی و مکمل در ژئومورفوسایت ها پرداخته است، با این تفاوت که در این مقاله ارزش ي روشیبه ارائه(2007)دیگران 

داراي زیر شاخص ) زش علمی و فرهنگیار(اقتصادي، اکولوژیکی، زیبایی شناختی به عنوان یک معیار مستقل در نظر گرفته شده و دو معیار اصلی 
. پرداختندThe Picos de Europaپارك ملیدر ارزیابیو طبقه بندیژئومورفوسایت هابه، (2005)سرناو وگونزالز. هاي خاص خود هستند

تحقیقات  بسیار تاکنون در کشور ایران نیز . پرداختندVistea، نیز در مقاله اي  به ارزیابی ژئومورفوسایت ها در دره (2011)کامنسکو و دیگران 
ي تاثیر اشکال ژئومورفولوژیکی در ایجاد فرصت هاي برنامه ریزي در ، به مطالعه)1387(ثروتی و همکاران . محدود و پراکنده اي صورت گرفته است

ي آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ن هاي ژئومورفیکی حوضه،  به ارزیابی توانمندي اکوتوریستی مکا)1389(مختاري. استان همدان پرداخته است
نیز در تحقیقی مشابه درشهرستان داراب در استان فارس به ارزیابی ) 1389(همچنین شایان و همکاران . ان به روش پرالونگ پرداخته استایر

. ش گذاري ژئوموفوسایت هاي منطقه مورد مطالعه پرداختندتوانمندي هاي ژئومورفوتوریستی لندفرم ها براساس روش پرالونگ، به طبقه بندي و ارز
ي در منطقهAHPبا هدف مکان یابی ژئومورفوسایت ها به شناسایی مناطق مستعد ژئومورفوتوریسم با استفاده از ) 1390(مقصودي و همکاران

هکتار به نسبت باال، و 3/8هکتار داراي پتانسیل باال، 1/32هکتار، 32000مرنجاب پرداخته اند، و نتایج کارآنان نشان داد در این منطقه از مجموع 
به قابلیت هاي توان سنجی ) 1391(همچنین رحیمی هرآبادي و دیگران. هکتار با قابلیت متوسط، توانمندي هاي ژئومورفوتوریستی برخوردارند5/8

.   ده از روش پري یرا پرداختندي گردشگري استان هرمزگان با استفاژئومورفوسایت هاي استان هرمزگان در توسعه
اي قابلیت هاي گردشگري مبتنی بر ساختاري نظام مند است که یک فرد به عنوان توریست نیازمند است، از تمامی شرایط گردشگري و مفاهیم پایه 

ارزش ژئومورفوسایت ها در نزد مردم عامه و حتی برخی از علوم نادیده گرفته شده از آنجا که.(Fennel, 1999:5)آن اطالعات جامع داشته باشد 
ي ارزشهاي همه جانبه اعم از علمی، بنابراین در شناخت ارزش ها و قابلیت هاي این چشم اندازها نیازمند روش هایی نو مبتنی بر توسعه. است

زیرا برقراري توازن اقتصادي میان مناطق مختلف، حفاظت از میراث هاي .& Panizza,2005: 286)(Reynardمی باشیم...فرهنگی، اقتصادي و
م اندازهاي فرهنگی می تواند از جمله ره آوردهاي مثبت در برنامه شارتقاي کیفیت چطبیعی، جلوگیري از تخریب محیط، ایجاد فرصت هاي شغلی، 

از چشم اندازهاي ي  نمونه هاییي حاضر تالش دارد با مطالعهمقاله).79: 1388نگارش و دیگران، (ریزي این نوع گردشگري تلقی شود
ي پایدار نظور برنامه ریزي توسعهارزشهاي علمی و مکل این جاذبه ها را به م، Reynardاستفاده از روش ژئومورفوتوریسمی در سواحل مکران با

.   ین سواحل مورد ارزیابی قرار دهدي اگردشگري در این منطقه و در نهایت برنامه ریزي در راستاي توسعه
روش شناسی- 3

ژئومورفوسایت ها وجود دارد که متشکل از دو بخش ارزش 7به منظور شناخت توانمندي هاي ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه، کارت هاي ارزیابی
1تا 0بین هرکدام از زیرمعیارهاطیف ارزش کمی. این دو بخش هر کدام به زیرمعیارهاي دیگري طبقه بندي می شود. علمی و ارزش افزوده است

امتیاز 4مجموع هرکدام از زیر معیارها در نهایت کمتر از . دباالترین ارزش را بیان می دار1از کمترین ارزش و عدد0در این میان عدد . می باشد
.  براي هرکدام از مجموع دو ارزش علمی و مکمل متناسب با عیارهاي بدست آمده ارزیابی می شود

بودن و ارزش هاي معیارهایی شامل تکامل، شاخص بودن، نادر. توسط جرارد پیشنهاد شد1999ارزیابی علمی سایت ها در آغاز در سال :ارزش علمی
. جغرافیایی دیرینه از این قبیل هستند

6Pereira
7Evaluation card



1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
1081:کدمقاله...ارزیابی توانمندي هاي گردشگري ژئومورفوسایت هاي سواحل مکران 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

معیارهاي مورد استفاده در ارزیابی ارزش علمی. 2جدول

source: Reynard et al, 2007: 152

ارزش مکمل- 4
. یابی قرار می گیرداقتصادي مورد ارزدر بخش ارزش هاي مکمل، چندین بخش از ارزش ها شامل ابعاد زیست محیطی، زیبایی ظاهري، فرهنگی و 

تالش دارد تا به درك ارتباط بین این بخش اساسا . ي گردشگري ژئومورفوسایت ها به شمار می رونددر توسعهبه عنوان ارزش هایی مکملاین ابعاد 
. رفوسایت ها بپردازداکولوژیکی و فرهنگی به منظور عیارسنجی ژئوموویژگی هاي ژئومورفولوژیک و دیگر ابعاد  اقتصادي،

معیارهاي مورد استفاده در ارزیابی ارزش مکمل. 3جدول

source: Reynard et al, 2007: 154

ارزش اکولوژیکی) الف
ارزش . در عیارسنجی تاثیرات اکولوژیک ویژه در راستاي توسعه ي ژئومورفوسایت ها و وجود پدیده هاي جانوري و پوشش گیاهی خاص بیان می شود

به منظور . شامل مکان هایی است به دالیل حساسیت و محافظت به عنوان مناطق حفاظت شده مورد شناسایی قرار گرفته اند: مکان حفاظت شده
: دو زیر معیار مزبور محاسبه می شودنمحاسبه ارزش اکولوژیکی سایت هاي مورد مطالعه، میانگی

ارزش زیبایی شناسی) ب
همچنین در بخش دوم این به . مورد توجه قرار می گیردآني دسترسیي دیدنی سایت ها به ویژه از نظر قابلیت مشاهده و نحوهدر این بخش مکان ها

به این ترتیب تنوع و زیبایی ظاهري ژئومورفوسایت . ساختار و چشم اندازهاي منحصر به فرد ژئومورفولوژیک و لیتولوژیک، مورد ارزیابی قرار می گیرد
دو زیر معیار نمحاسبه ارزش زیبایی شناسی سایت هاي مورد مطالعه نیز، میانگی.  یاز بیشتري در برابر یکنواختی آن ها برخوردار خواهد بودها از امت

: مکان هاي دیدنی و ساختار آن ها محاسبه می شود

ش فرهنگیزار) ج
: بخش اصلی تشکیل شده است4از 2این زیرمعیار مطابق با جدول شماره 

.ارزش هاي مذهبی عمدتا در ارتباط با ارزش هاي اساطیري و عرفانی سایت ها دارد- 
ارزش تاریخی شامل درك ارتباط معیارهاي گردشگري و تاریخی است و از این رو درك وسیع دوره هاي ماقبل تاریخ، تاریخ باستان و - 

.زمان حاضر  را در بر می گیرد
. اب هاي ادبی و هنري این موارد مورد توجه قرار گرفته باشدارزش هاي هنري سایت ها، می تواند در کت- 
. ارزش هاي زمین تاریخی، اشاره به تاریخ تحوالت و تکامل تدریجی حیات بر روي زمین دارد- 

. در این زیر معیار به جاي میانگین بدست آمده از چهارمعیار مورد ارزیابی، باالترین امتیاز مد نظر قرار می گیرد
اقتصاديارزش ) د
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به این ترتیب تنوع و زیبایی ظاهري ژئومورفوسایت . ساختار و چشم اندازهاي منحصر به فرد ژئومورفولوژیک و لیتولوژیک، مورد ارزیابی قرار می گیرد
دو زیر معیار نمحاسبه ارزش زیبایی شناسی سایت هاي مورد مطالعه نیز، میانگی.  یاز بیشتري در برابر یکنواختی آن ها برخوردار خواهد بودها از امت

: مکان هاي دیدنی و ساختار آن ها محاسبه می شود

ش فرهنگیزار) ج
: بخش اصلی تشکیل شده است4از 2این زیرمعیار مطابق با جدول شماره 

.ارزش هاي مذهبی عمدتا در ارتباط با ارزش هاي اساطیري و عرفانی سایت ها دارد- 
ارزش تاریخی شامل درك ارتباط معیارهاي گردشگري و تاریخی است و از این رو درك وسیع دوره هاي ماقبل تاریخ، تاریخ باستان و - 

.زمان حاضر  را در بر می گیرد
. اب هاي ادبی و هنري این موارد مورد توجه قرار گرفته باشدارزش هاي هنري سایت ها، می تواند در کت- 
. ارزش هاي زمین تاریخی، اشاره به تاریخ تحوالت و تکامل تدریجی حیات بر روي زمین دارد- 

. در این زیر معیار به جاي میانگین بدست آمده از چهارمعیار مورد ارزیابی، باالترین امتیاز مد نظر قرار می گیرد
اقتصاديارزش ) د
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معیارهاي مورد استفاده در ارزیابی ارزش علمی. 2جدول

source: Reynard et al, 2007: 152

ارزش مکمل- 4
. یابی قرار می گیرداقتصادي مورد ارزدر بخش ارزش هاي مکمل، چندین بخش از ارزش ها شامل ابعاد زیست محیطی، زیبایی ظاهري، فرهنگی و 

تالش دارد تا به درك ارتباط بین این بخش اساسا . ي گردشگري ژئومورفوسایت ها به شمار می رونددر توسعهبه عنوان ارزش هایی مکملاین ابعاد 
. رفوسایت ها بپردازداکولوژیکی و فرهنگی به منظور عیارسنجی ژئوموویژگی هاي ژئومورفولوژیک و دیگر ابعاد  اقتصادي،

معیارهاي مورد استفاده در ارزیابی ارزش مکمل. 3جدول

source: Reynard et al, 2007: 154

ارزش اکولوژیکی) الف
ارزش . در عیارسنجی تاثیرات اکولوژیک ویژه در راستاي توسعه ي ژئومورفوسایت ها و وجود پدیده هاي جانوري و پوشش گیاهی خاص بیان می شود

به منظور . شامل مکان هایی است به دالیل حساسیت و محافظت به عنوان مناطق حفاظت شده مورد شناسایی قرار گرفته اند: مکان حفاظت شده
: دو زیر معیار مزبور محاسبه می شودنمحاسبه ارزش اکولوژیکی سایت هاي مورد مطالعه، میانگی

ارزش زیبایی شناسی) ب
همچنین در بخش دوم این به . مورد توجه قرار می گیردآني دسترسیي دیدنی سایت ها به ویژه از نظر قابلیت مشاهده و نحوهدر این بخش مکان ها

به این ترتیب تنوع و زیبایی ظاهري ژئومورفوسایت . ساختار و چشم اندازهاي منحصر به فرد ژئومورفولوژیک و لیتولوژیک، مورد ارزیابی قرار می گیرد
دو زیر معیار نمحاسبه ارزش زیبایی شناسی سایت هاي مورد مطالعه نیز، میانگی.  یاز بیشتري در برابر یکنواختی آن ها برخوردار خواهد بودها از امت

: مکان هاي دیدنی و ساختار آن ها محاسبه می شود

ش فرهنگیزار) ج
: بخش اصلی تشکیل شده است4از 2این زیرمعیار مطابق با جدول شماره 

.ارزش هاي مذهبی عمدتا در ارتباط با ارزش هاي اساطیري و عرفانی سایت ها دارد- 
ارزش تاریخی شامل درك ارتباط معیارهاي گردشگري و تاریخی است و از این رو درك وسیع دوره هاي ماقبل تاریخ، تاریخ باستان و - 

.زمان حاضر  را در بر می گیرد
. اب هاي ادبی و هنري این موارد مورد توجه قرار گرفته باشدارزش هاي هنري سایت ها، می تواند در کت- 
. ارزش هاي زمین تاریخی، اشاره به تاریخ تحوالت و تکامل تدریجی حیات بر روي زمین دارد- 

. در این زیر معیار به جاي میانگین بدست آمده از چهارمعیار مورد ارزیابی، باالترین امتیاز مد نظر قرار می گیرد
اقتصاديارزش ) د
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به عبارت دیگر در این عیارسنجی تاکید بر . آنچه از منظر ابعاد اقتصادي مورد توجه قرار می گیرد اساسا مربوط به تعداد ورودي گردشگران است
. کمیت و کیفیت مشاهده کنندگان و درآمدهاي واقعی از تولیدات موجود در ژئومورفوسایت ها قابل بررسی است

بحث و یافته ها-5
خصوصیات ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه) 5- 1

صفحهاقیانوسیمی گردند لیتوسفرمحسوبفعالوجوانسواحلجزومکران،صفحهزیردرهنداقیانوسصفحهشدنراندهعلتبهمکرانسواحل
هاياندازه گیريدرمکرانوعربیساحلدوحرکتنرخ.رودمیهلمند-افغان بلوكولوتصفحهزیربهواستحرکتدرشمالسمتبهعربی

تکتونیکی در سواحل هايپدیدهازبسیاريعاملکهفرورانشاین.استشدهگیرياندازهسالدرسانتیمتر9/1عمانومسقطبیندقیقاًژئودتیک،
، در عین حـال عـالوه بـر    )29: 1390دیگران، رودي و احراري(مکران از جمله سواحل باال آمده گل فشان هاي ساحلی این منطقه محسوب می شود

نقش موثري در شکل زایی و ایجـاد  ... فعالیت هاي زمین ساختی، سیستم هاي فرسایشی متنوعی در این سواحل از جمله فرایندهاي بادي، ساحلی و
: تنوع در خصوصیات ژئومورفولوژیک منطقه وجود دارد

میلی 3تا 1مدن کرده اند و میزان باالآمدگی آنها در هر سال آج شروع به باالزار سال پیش به تدریه50تا 30در ایران از حدود، سواحل باالآمده
به طور کلی از . این سواحل در ایران از حوالی بندرجاسک تا خلیج گواتر با مناظر کم نظیر و منحصر به فرد قابل مشاهده است. متر برآورد شده است

متر 100متر و در حوالی بندرچابهار به بیش از 1به طوري که از بندرجاسک حدود . این سواحل افزوده شده استغرب به شرق بر مقدار باالآمدگی 
سازند اصلی این اشکال به ویژه در بندر جاسک کنگلومرا و بقایاي صدف ). 90: 1385نگارش، (متر می رسد500و در بندکراچی پاکستان به حدود 

). 141: 1385نوحه گر و یمانی، (پلیوکواترنر استي هاي دریایی و متعلق به دوره

در ساحل دریاي مکرانسواحل باالآمده در بندر جاسک. 4شکل
ي این ژئومورفوسایت در نتیجه. اشکال حاصل از فرسایش بادي، حاصل فرسایش کاوشی باد از اشکال غالب در منطقه به شمار می رود-

به این صورت که در اثر تمرکزحمله ي بادهاي مسلح به ماسه، به پاي تپه هایی که از سنگ . می باشددخالت و جابه جایی ماسه هاي در حال جهش 
محمودي، (تشکیل شده است و به تدریج سبب ساییدگی پاي تپه ها شده در حالی که راس آن از دسترس فرسایش به دور می ماندکم مقاومهاي

1383 :250 .(

میناب-فرسایش بادي در حد فاصل جاسکاشکال قارچی شکل ناشی از. 5شکل
مناطق ). 58: 1383عالیی طالقانی، (گل فشان ها، عارضه اي طبیعی ناشی از خروج آب هاي زیرزمینی به صورت توده اي گلی است-

ي موما در دو دستهگل فشان ها ع). 372: همان(و جاسک و در سواحل دریاي مکران قرار داردکال در استان هرمزگان بین میناب ي این اشعمده
ي نحوهها می توان به شکل و مورفولوژي، از مهم ترین کاربردهاي گل فشان . اصلی گرم یا آتشفشانی و سرد یا تکتونیکی طبقه بندي می شود
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کاربردهاي فعالیت و خروج گل، اهمیت گل درمانی، اهمیت در تشکیل اکوسیستم هاي کوچک گیاهی و جانوري، همبستگی با منابع نفت و گاز و 
). 94: 1388نگارش و دیگران، (کوزه گري به ویژه براي بومیان اشاره کرد

گل فشان هاي سواحل دریاي مکران. 6شکل
نوحه گر (ي هرمز عموما در حواشی کم شیب دلتاها رودخانه اي را پوشانده است تاالب هاي جزر و مدي، این پدیده در ساحل شرقی تنگه-

ي جزر و مد است که در اثر پیشروي میزان آب دریا تغییر وسعت این ژئومورفوسایت ها وابسته به شیب پس کرانه و دامنه).118: 1385و یمانی، 
). 19: 1378یمانی، (می کند

تاالب هاي جزر ومدي در میناب در شرق تگه هرمز. 7شکل
قابلیت هاي ژئومورفوسایت هاي سواحل مکران      در ارزیابی ریناردارزیابی روش 

: ي مطالعات میدانی و ارزیابی روش مورد مطالعه در برخی جاذبه هاي مورد مطالعه در سواحل مکران حاکی از نتایج زیر می باشدنتیجه
، در )4(و مکمل) 4(هرکدام ازعیار عیارهاي علمیاز مجموع حداکثر امتیاز نهایی براي 9/1و 3ي جاسک با امتیاز ژئومورفوسایت سواحل باال آمده

این سایت در اغلب عیارسنجی ها، باالترین امتیاز را در میان سایر ژئومورفوسایت ها در دیگر . باالترین امتیاز را در کل سایت ها بدست آوردنهایت
در . ب شدندعیارها کسب نموده است، به طوري که در سایر معیار ها با باالترین امتیاز به عنوان برترین ژئومورفوسایت از منظر عیارهاي مختلف انتخا

نتیجه  این ژئومورفوسایت توان هاي زیادي در جهت جذب گردشگران را از منظر عیارهاي علمی و عیارهاي مکمل در مقایسه با سایر سایت هاي 
ذب گردشگر به مورد مطالعه دارا می باشد و می تواند در صورت اعمال برنامه ریزي هاي فضایی پایدار در کاهش فقر و ایجاد اشتغال در زمینه هاي ج

ي دوم اشکال و فرایندهاي بادي با در رتبه. کمک شایانی داشته باشد... ویژه براي ساکنان شهرستان بندر جاسک در زمنیه هاي جنبه هاي آموزشی و
ي اقتصادي منطقه هاین سایت همانند مورد قبل اما با شدت کمتري می تواند در توسع. از عیارهاي مکمل قرار دارد7/1از عیارهاي علمی و 3/2

و تورهاي ) محلی براي برگزاري تورهاي آموزشی(اشکال حاصل از فرسایش بادي قادر خواهد بود جنبه هاي آموزشی فوق العاده. نقش مهمی ایفا کند
ه می بایست متناسب در بخش سوم تاالب هاي جزر و مدي قرار دارد ک. گردشگري مجاور خود اشتغال هاي مساعدي را براي بومیان به ارمغان آورد
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واري تورهاي گردشگري با حساسیت هاي باالي اکوسیستم هاي منطقه سرمایه گذاري هاي مناسبی براي گردشگران مانند تورهاي آموزشی و قایق س
بایی و اشتغال در زمینه این سایت به رغم جاذبه هاي فراوان مانند جنبه هاي علمی، زی،در پایین ترین امتیاز، گل فشان ها قرار گرفتند. صورت گیرد

را در توسعه ي گردشگري اولویتبه دلیل  شکننده بودن بسیار زیاد این اشکال و نیز دسترسی مشکل براي گردشگران کم ترین ... گل درمانی و
زیرساخت هاي . در مجموع یافته هاي این تحقیق در چارچوب روش مورد مطالعه نشان می دهد. سایت هاي سواحل مکران را دارندژئومورفو

مده و بازدیدهاي آاین موضوع از تحلیل هاي کمی بدست . گردشگري و سرمایه گذاري هاي در حال حاضر از سطح بسیار پایینی برخوردار است
ان است که با این حال  این موضوع نیازمند سرمایه گذاري و ارزیابی هاي بیشتر براي مناطقی مانند سواحل مکر. میدانی به وضوح قابل بررسی است

. ي کشور در سطوح محلی، منطقه اي و ملی برخوردار استي بسیار زیادي براي توسعهاز فرصت هاي بالقوه
عیارسنجی علمی ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه.3جدول

عیارسنجی مکمل ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه.4جدول

نتیجه گیري. 6
این موضوع ناشی از این موضوع است که بیشتر گردشگران در پی جاذبه . امروزه بیشتر بازارهاي گردشگري را تحت تاثیر قرار داده استژئوتوریسم 

جاذبه هاي سواحل دریاي مکران از جمله مناطق بالقوه اي است به . هاي با ماهیت طبیعی که کامال از جاذبه هاي دیگر منحصر به فرد باشند، هستند
به نحو شایسته از تمام با این حال. ادي در جذب گردشگران داشته استبرخورداري از شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیکی خاص، پتانسیل هاي زیدلیل

یکی از نمونه هاي با پتانسیل باال جهت جذب گردشگران به نواحی جنوبی کشور . پتانسیل هاي گردشگري این بخش از کشور استفاده نشده است
ي گونه هاي زیستی و جانوري، از طرفی این منطقه به دلیل قابلیت هاي متعددي در زمینه. هاي حاصل از فرایندهاي ژئومورفولوژیکی استپدیده

سایت هاي منتخب در این مقاله . می بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد... اشکال سطحی ویژه و شرایط اقلیمی مساعد در برخی فصول و
تا با بهره شددر این مطالعه تالش .مورد مطالعه قرار گرفتندمده، تاالب جزر و مدي، اشکال حاصل از فرسایش بادي و گل فشانآحل باال سواشامل 

کهاین است هاروشگونهمزیت این. قابلیت هاي گردشگري لندفرم ها، مورد ارزیابی قرار گیردو بازدید هاي میدانی از منطقه، ریناردگیري از روش
ه با از میان گزینه هاي مختلف بهترین گزینه را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه نهایی تلفیق چندین معیار ارزشمند در رابط

...واز سوي دیگر این روش  سمت و سوي  برنامه ریزي ها به منظور تعیین ظرفیت اکوسیستم. می باشدي گردشگريو توسعهبحثهاي  برنامه ریزي
در ارزیابی ها مشخص شد که ارزش ژئومورفوسایت هاي منطقه به دلیل عیار علمی باالي آنها و از جنبه هاي آموزشی .را تعیین و مشخص می کند

ختلفی ناشی پایین بودن عیار هاي به دست آمده از دالیل م. می باشد و در واقع این ارزش، سایر پارامترهاي مورد نظر را تحت تاثیر قرار داده است
ر می شود که در حالت کلی می شود به عواملی مانند دشواري در دسترسی به سایت، نبود امکانات اقامتی و تسهیالت، عدم وجود سازمانی ویژه د

در ارزیابی توان هاي ژئومورفوتوریسمی، سعی دارد تا ی جامع ي روشمطالعه حاضر با ارائه. نسبت داد... ارتباط با سازماندهی فعالیت هاي گردشگري و
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واري تورهاي گردشگري با حساسیت هاي باالي اکوسیستم هاي منطقه سرمایه گذاري هاي مناسبی براي گردشگران مانند تورهاي آموزشی و قایق س
بایی و اشتغال در زمینه این سایت به رغم جاذبه هاي فراوان مانند جنبه هاي علمی، زی،در پایین ترین امتیاز، گل فشان ها قرار گرفتند. صورت گیرد

را در توسعه ي گردشگري اولویتبه دلیل  شکننده بودن بسیار زیاد این اشکال و نیز دسترسی مشکل براي گردشگران کم ترین ... گل درمانی و
زیرساخت هاي . در مجموع یافته هاي این تحقیق در چارچوب روش مورد مطالعه نشان می دهد. سایت هاي سواحل مکران را دارندژئومورفو

مده و بازدیدهاي آاین موضوع از تحلیل هاي کمی بدست . گردشگري و سرمایه گذاري هاي در حال حاضر از سطح بسیار پایینی برخوردار است
ان است که با این حال  این موضوع نیازمند سرمایه گذاري و ارزیابی هاي بیشتر براي مناطقی مانند سواحل مکر. میدانی به وضوح قابل بررسی است

. ي کشور در سطوح محلی، منطقه اي و ملی برخوردار استي بسیار زیادي براي توسعهاز فرصت هاي بالقوه
عیارسنجی علمی ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه.3جدول

عیارسنجی مکمل ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه.4جدول

نتیجه گیري. 6
این موضوع ناشی از این موضوع است که بیشتر گردشگران در پی جاذبه . امروزه بیشتر بازارهاي گردشگري را تحت تاثیر قرار داده استژئوتوریسم 

جاذبه هاي سواحل دریاي مکران از جمله مناطق بالقوه اي است به . هاي با ماهیت طبیعی که کامال از جاذبه هاي دیگر منحصر به فرد باشند، هستند
به نحو شایسته از تمام با این حال. ادي در جذب گردشگران داشته استبرخورداري از شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیکی خاص، پتانسیل هاي زیدلیل

یکی از نمونه هاي با پتانسیل باال جهت جذب گردشگران به نواحی جنوبی کشور . پتانسیل هاي گردشگري این بخش از کشور استفاده نشده است
ي گونه هاي زیستی و جانوري، از طرفی این منطقه به دلیل قابلیت هاي متعددي در زمینه. هاي حاصل از فرایندهاي ژئومورفولوژیکی استپدیده

سایت هاي منتخب در این مقاله . می بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد... اشکال سطحی ویژه و شرایط اقلیمی مساعد در برخی فصول و
تا با بهره شددر این مطالعه تالش .مورد مطالعه قرار گرفتندمده، تاالب جزر و مدي، اشکال حاصل از فرسایش بادي و گل فشانآحل باال سواشامل 

کهاین است هاروشگونهمزیت این. قابلیت هاي گردشگري لندفرم ها، مورد ارزیابی قرار گیردو بازدید هاي میدانی از منطقه، ریناردگیري از روش
ه با از میان گزینه هاي مختلف بهترین گزینه را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه نهایی تلفیق چندین معیار ارزشمند در رابط

...واز سوي دیگر این روش  سمت و سوي  برنامه ریزي ها به منظور تعیین ظرفیت اکوسیستم. می باشدي گردشگريو توسعهبحثهاي  برنامه ریزي
در ارزیابی ها مشخص شد که ارزش ژئومورفوسایت هاي منطقه به دلیل عیار علمی باالي آنها و از جنبه هاي آموزشی .را تعیین و مشخص می کند

ختلفی ناشی پایین بودن عیار هاي به دست آمده از دالیل م. می باشد و در واقع این ارزش، سایر پارامترهاي مورد نظر را تحت تاثیر قرار داده است
ر می شود که در حالت کلی می شود به عواملی مانند دشواري در دسترسی به سایت، نبود امکانات اقامتی و تسهیالت، عدم وجود سازمانی ویژه د

در ارزیابی توان هاي ژئومورفوتوریسمی، سعی دارد تا ی جامع ي روشمطالعه حاضر با ارائه. نسبت داد... ارتباط با سازماندهی فعالیت هاي گردشگري و

1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
1081:کدمقاله...ارزیابی توانمندي هاي گردشگري ژئومورفوسایت هاي سواحل مکران 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

واري تورهاي گردشگري با حساسیت هاي باالي اکوسیستم هاي منطقه سرمایه گذاري هاي مناسبی براي گردشگران مانند تورهاي آموزشی و قایق س
بایی و اشتغال در زمینه این سایت به رغم جاذبه هاي فراوان مانند جنبه هاي علمی، زی،در پایین ترین امتیاز، گل فشان ها قرار گرفتند. صورت گیرد

را در توسعه ي گردشگري اولویتبه دلیل  شکننده بودن بسیار زیاد این اشکال و نیز دسترسی مشکل براي گردشگران کم ترین ... گل درمانی و
زیرساخت هاي . در مجموع یافته هاي این تحقیق در چارچوب روش مورد مطالعه نشان می دهد. سایت هاي سواحل مکران را دارندژئومورفو

مده و بازدیدهاي آاین موضوع از تحلیل هاي کمی بدست . گردشگري و سرمایه گذاري هاي در حال حاضر از سطح بسیار پایینی برخوردار است
ان است که با این حال  این موضوع نیازمند سرمایه گذاري و ارزیابی هاي بیشتر براي مناطقی مانند سواحل مکر. میدانی به وضوح قابل بررسی است

. ي کشور در سطوح محلی، منطقه اي و ملی برخوردار استي بسیار زیادي براي توسعهاز فرصت هاي بالقوه
عیارسنجی علمی ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه.3جدول

عیارسنجی مکمل ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه.4جدول

نتیجه گیري. 6
این موضوع ناشی از این موضوع است که بیشتر گردشگران در پی جاذبه . امروزه بیشتر بازارهاي گردشگري را تحت تاثیر قرار داده استژئوتوریسم 

جاذبه هاي سواحل دریاي مکران از جمله مناطق بالقوه اي است به . هاي با ماهیت طبیعی که کامال از جاذبه هاي دیگر منحصر به فرد باشند، هستند
به نحو شایسته از تمام با این حال. ادي در جذب گردشگران داشته استبرخورداري از شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیکی خاص، پتانسیل هاي زیدلیل

یکی از نمونه هاي با پتانسیل باال جهت جذب گردشگران به نواحی جنوبی کشور . پتانسیل هاي گردشگري این بخش از کشور استفاده نشده است
ي گونه هاي زیستی و جانوري، از طرفی این منطقه به دلیل قابلیت هاي متعددي در زمینه. هاي حاصل از فرایندهاي ژئومورفولوژیکی استپدیده

سایت هاي منتخب در این مقاله . می بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد... اشکال سطحی ویژه و شرایط اقلیمی مساعد در برخی فصول و
تا با بهره شددر این مطالعه تالش .مورد مطالعه قرار گرفتندمده، تاالب جزر و مدي، اشکال حاصل از فرسایش بادي و گل فشانآحل باال سواشامل 

کهاین است هاروشگونهمزیت این. قابلیت هاي گردشگري لندفرم ها، مورد ارزیابی قرار گیردو بازدید هاي میدانی از منطقه، ریناردگیري از روش
ه با از میان گزینه هاي مختلف بهترین گزینه را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه نهایی تلفیق چندین معیار ارزشمند در رابط

...واز سوي دیگر این روش  سمت و سوي  برنامه ریزي ها به منظور تعیین ظرفیت اکوسیستم. می باشدي گردشگريو توسعهبحثهاي  برنامه ریزي
در ارزیابی ها مشخص شد که ارزش ژئومورفوسایت هاي منطقه به دلیل عیار علمی باالي آنها و از جنبه هاي آموزشی .را تعیین و مشخص می کند

ختلفی ناشی پایین بودن عیار هاي به دست آمده از دالیل م. می باشد و در واقع این ارزش، سایر پارامترهاي مورد نظر را تحت تاثیر قرار داده است
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بتواند این موضوع را مطرح کند که، اشکال ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی در صورت وجود دید بهتر، مثبت و کارشناسانه تر در سطوح مختلف 
که زیرساخت هاي گردشگري در کشورما هنوز در مراحل با توجه به ایندر حال حاضر . برنامه ریزي می تواند منبع درآمدزایی و اشتغال نیز باشند

از این رو نمی توان انتظار داشت که ژئومورفوسایت هاي مورد مطالعه از امتیاز باالیی از روش هاي ارزیابی ژئومور فوسایت ها . به سر می بردآغازین
مند برنامه ریزي هاي ویژه ي خود می باشد و نیازمند روش شناسی از طرف دیگر هرکدام از جاذبه هاي ژئوتوریستی در کشور نیاز. برخوردار باشند

در این مقاله توانمندي هاي گردشگري برخی ژئومورفوسایت هاي سواحل مکران  مورد ارزیابی . ي خود می باشدارزش هاي ژئومورفوتوریستی ویژه
مطالعه نیازمند توجه به ابعاد مختلف آن ها از قبیل علمی، زیبایی، نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه ي گردشگري در سایت هاي مورد . قرار گرفتند

. ي آن ها می باشدي این پدیده ها در راستاي روش شناسی همه جانبهبه عبارت دیگر توسعه. می باشد... پایداري و
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