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چکیده
فعالیت گردشگری ،به عنوان گستردهترين فعالیت خدماتی جهان ،از منابع مهم رونق اقتصادی (اشتغالزاي  بسک ،ی د یاهدمآر    
یشود ،در این میان اكوتوريسم زا یکی ان یرگشدرگ عاو   
ارزی ،کاهش فقر و غيره) و افزايش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب م 
گ منطقه،،
وارزشمندترين شاخه طبيعت گردي بوده كه قصد دارد به شيوه خردمندانهای با كمترين اثر منفي بررر طبيعتتت و فرهنگ گ
یباشد ،زيرا راهکاره يهباشم يا   
بيشترين فايده را براي آن داشته باشد .اکوتوريسم وسیلهای براي تحقق اهداف پايداري توسعه م 

ن کش اهج ياهرو نن ننن استتت  ظاحل زا هک ت عون    
یدهد .با توجه به اینکه ايران يکي از پرجاذبهههت یر ن ن
را براي رفع مشکالت فعلي ارائه م 
اقليمي و آثار باستاني و تمدني در رده کشورهاي برتر جهان قرار دارد ،اما متاسفانه از لحاظ جذب طبیعت گردان و درآم لصاح د   
یهای اکوتوریستی جزیره قشم با تا یک د بر
از آن داراي جايگاه شایستهای نيست .لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی توانمند 
چالشهای پیش روی توسعه اکوتوریسم در جزیره انجام شده است .دراین پژوهش که جمعآوری اطالعات به شیوهی کتابخانهههای
و پیمایشی صورت گرفته است ،روش پژوهش توص یفی – تحلیلی میباشد که از روش پرسش مان هههای ب الاؤس هب ییوگخساپ یار ت    

تحقیق استفاده گردید که در این روش بر اساس فرمول کوکران  321پرسشنامه توزیع گرد  اب و دی ا زا هدافتس ازفا مرن ررررر رررررر  spssبه

تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد .نتایج نشان داد بین توسعه شاخصهای زیرساختی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی با جذب گردشگر
در منطقه رابطه معنی داری در جزیره وجود دارد بدین معنی که تقویت شاخصه  هدش دای یا در شدرگ بذج گر د نا ر و هقطنم      
توسعه اقتصادی سهم بسزا یی داشته است و درادامه راهکارها یی برای توسعه اکوتوریسم منطقه پیشنهاد شده است.
یها ،اکوتوریست ،جزیره قشم
کلمات کلیدی :ارزیابی توانمند 

 -1حسین حاتمی نژاد (نویسنده مسئول) ri.ca.t d@u ajenimataH
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مقدمه
ایران کشوری با جاذبههای فراوان میباشد .غنای جاذبهها در ایران موجب شده است که آن را جه زرم کی رد ینا    
بنامند .جاذبههای ایران آنقدر متنوع است که تقریب ًاًا برای هر سلیقهای انگیزه کافی برای سفر بدین کشور را ب دوجو ه   
میآورد (نصیری زاده و توتونچی ،28 13 ،ص  .)412ام اونع هب یرگشدرگ هزور ن یکی  نص زا ا عی  ،،،،،،، ،،،،،،از بخشششه یا
ت ).)Rinzin et al,2007,p111
اقتصادی با رشد بسیار باال در جهان ،به خصوص در کشورهای در ح سا هعسوت لا تتت تتت
در دهههای اخیر گردشگری به عنوان گستردهترین فعالیت خدماتی مط د اهروشک همه و تسا هدوب حر ر یتباقر        
تنگاتنگ برای بهرهگیری از مزایای این فعالیت بودهاند .جهانگردی و توریسم به عنوان یکی از ابزار و مؤلفههای مهم
توسعه و محرومیت زدایی به شمار میرود .امروزه گردشگری به عنوان یکی از ارک س یناهج داصتقا یلصا نا ههههه ههههههم
تهای گردشگری و شناس یشخب ندنا   
نالمللی ایفا کرده است .از این رو با توسعه فعالی 
چشمگیری را در معادالت بی 
از جاذبههای جهانگردی ایران ،م 
یتوان به بهبود و ارتقای س .درک ینایاش کمک اهاضف نیا حط

نم تیباذج ا قط

      

یتواند به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی و مهم در گردشگری مطرح باشد ،زی بذاج ار هه هههه تسیز یا   
اکوتوریستی م 
یگی هفیظو .در   
محیطی و طبیعی محصوالت ارزشمند جذب توریست است که در برنامهریزیها مورد توجه ق م رار یی یی
اصلی جذب گردشگر حفاظت از منابع توریستی محسوب میشود و باید سعی کافی بعمل آید تا ب یعت ا ی تاررقم ن    
وقوانین الزم ،ویژگ 
یهای طبیعی منطقه حفظ گشته وحتی المقدور از هر نوع اقدامی که صدمهای به آن وارد آورد ،با
دور اندیشی کافی جلوگیری به عمل آید (ثانی  ، 376 1ص  011و .)351
یدانند که به منظ و هعلاطم رو
واالرس 1و پیرس 2اکوتوریسم را سفر به مناطق طبیعی تقریب ًاًا دست نخورده م 
یشودد ( .)Wallarce, G. N. & Pierce, S. M, 1996,p102ب کی ساسا ر ی زا 
لذت انجام می ی

بسک    

دم لللل للللله و یمومع یا

ت وامکان یطیحم تا  ،،، ،،تجرب و ه
معروف ،اکوتوریسم از چهار عنصر اساسی تشکیل شده است :عرضه کنن هد  ،،ترتیبات ت
اکوتوریست (پرنون ، 1392 ،ص  .) 15ترکیب این چهار عنصر ،سازنده اکوتوریسم خواهد ب یقحت زا یرایسب ،دو ق یتا    
که تا کنون انجام شده است بر اکوتوریست ها تمرکز داشته است و طیف وسیعی از تحقیقات و مطالعات ب حیرشت ه   
اهمیت اکوتوریست در تعریف اکوتوریسم پرداختهاند .بر این اساس عناصر مش رد هک تسیروتوکا اب طبترم کرت   

  

یگردند عبارتند از:
تعریف اکوتوریسم ذکر م 
• تجربه دست اول از برخورد با طبیعت؛
• سطح باالیی از آمادگی برای مشارکت در توسعه پایدار اکوتوریسم؛
• کمک کردن به سالمت و کیفیت جاذبههای طبیعی؛
• استفاده از پدیدههای طبیعی که تقریب ًاًا بکر و دست نخورده ماندهاند؛
• قائل شدن اهمیت بیشتر و تماس نزدیک با حیات وحش ،فرهنگ محلی و مسائل مربوط به حف زا تسارح و ظ   
محیط زیست و منابع طبیعی (.)McDill Marc& et al,1999,p323

Wallarce
Pierce

1
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یهای اکوتوریستی25 ...
ارزیابی توانمند 

یباش ،د
در این بین اهمیت جزیره قشم بعنوان بزرگترین جزيره ايران و همچنين بزرگترين جزيره خل راف جي سسسسس می ی
قشم همچنين بندر آزاد تجاري نيز هست که اين جزيره را از اين لحاظ در تجارت جهاني بسيار ارزشمند کرده است
(امینی و همکاران ، 1390 ،ص  .) 264جزيره قشم به دليل وجود دامنه وس عي جذابيتهاي اکوتوريس نام ي ن ياهلگنج د    
دريا يي حرا بسيار معروف است .به گفته دانشمندان محيط زيست ،در حدود  %1/5پرن و ناهج ناگد

 %52پرن ناگد

بومي ايران ،ساالنه به جنگلهاي حرا که اولين ژئو پارک طبيعي دنياست مهاجرت میکنند (همان منبع ،،ص  .)313با
توجه به این موضوعات ،مطالعه بر اکوتوریسم جزیره قشم ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاض یسررب یپ رد ر    
این مهم که:
• آیا جاذبههای اکوتوریستی در منطقه توانسته است راهگشایی در جهت توسعه منطقه م جیا لماعو هعلاطم درو اد     
یباشد؟
بسترهای مناسب از منظر اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی در منطقه م 
تهای انسانی ،اقتصادی ،فرهنگی و جغرافیایی جزیره قشم در جذب گردشگران چه تاثیری دارد؟
• قابلی 
• جاذبههای گردشگری و اکوتوریستی جزیره قشم با چه چالشهایی روبرو است؟
یپردازیم که:
در این رابطه به بررسی فرضیههای تحقیق م 
• به نظر میرسد که بین توسعه زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی با جذب گردشگر رابطه معناداری وجود
دارد.
یرسد که بین مدیریت محلی با جذب گردشگر و توسعه گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد.
• به نظر م 
• به نظر میرسد که بین چالشهای گردشکری جزیره قشم با کمبود نیرویه ید شزومآ یا د یارب صصختم و ه      
معرف بذاج ی هه هههه ندوب یلصف ،یرگشدرگ زور شناد اب ییانشآ مدع ،یرگشدرگ یا تامدخ

ع و دم وجو د    

   

      

زیرساختهای گردشگری در جزیره رابطه وجود دارد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
از آنجائیکه رشد جهانی توریسم یک ثروت بادآورده اقتص هدروآ ناغمرا هب ار یناهج و یدا  ،،،،، ،،،،بن ربا ااین در اولویت
حها و برنامه ملتها و جوامع سراسر جهان قرار گرفته است () .Gunn, 2002,p18شناخت محيط مهمترين اصل در
طر 
فرهنگ و جغرافياي رفتاري انسانها نسبت به تعهد مسُوُووالنه آنها در تبادل آنچه كه طبيعت به آنه م هضرع ا يييييييكند
يباشددد (اذان ،ي
م

 ،48 13ص  .)5اکوتوریس رد یرگشدرگ ای م

نوگ ،تعیبط ههههه ههههههای از گردش رد هک تسا یرگ

نآ   

گردشگران برای دیدن از مناطق طبیعی خالی از سکنه و بکر جهان سفر میکنند و به تماش و ،ناهایگ یا و ناگدنرپ
یپردازن ،د
ماهیها و دیگر جانوران میپردازند .به این گونه از گردشگران که به دیدن از زیست بوم و طبیعت زنده می ی
ت (ای کاز  ، 376 1،،ص  .) 49گردش  یطیحم یرگ ی رگید زا مسیروتوکا ا      
اکوتوریسم یا بوم گردشگر گفته شده است ت
تعاریفی است که امروزه گسترش فراوانی یافته است .برای بسیاری از سازمانهای محیطی و توسعهای اکوتوریس هب م   
یکننددد (خش دون ،6831،،
یشود که گاهی از آن به گردشگری طبیعی نیز یاد م 
عنوان بخشی از گردشگری پایدار تلقی م 
ص  .) 12یکی از راهبردهایی که اخیر ًاًا در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته ،توسعه و گسترش توریسم
یباشددد (ق یردا  ،38 13 ،،ص  .) 36گردشگررری ب ناونع ه   
در نواحی محروم و دارای پتانسیل الزم برای گردشگری م مم 
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یتواند با توجه به اثر بخشی خاص خود به مناطق جغرافیایی کمتر توسعه یافته حیات دوب  هرا ببده و د
راهبردی که م 
آنها را پابرجا نگه دارد (فنل ،58 13 ،ص  .)103بر این اساس سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل ،گردشگررری را
نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است ).)Hall, 2006,p 427
موضوع اكوتوريسم يا طبيعت گردي در سطح بين المللي توجه بسيار زيادي را به خود معطوف درك ه ه است ،،ز ري اا با
یتواند براي رسيدن به توسعة پايدار بسيار مفيد و سودمند باشد .بالنگ ييي و
استفاده از روشها و مدلهاي سود و هزينه م 
یکنند و آنرا نگرش مهمي ب زير همانرب يار ييييييي
مهتا به نقش مهم احياي اكولوژ يكي مناطق در زمينةاكوتوريسم اشاره م 
یتواند به رشد سر عي فعاليت ت
ت
یدانند و معتقدند احياي اكولوژ يكي مهمترين نقش را در اكوتوريسم دارد كه م 
توريسم م 
توريسم و توسعة پايدار در ابعاد مختلف آن بينجامد ( .)Blangy,Mehta, 2006,p233اكوتوريسم قصد دارد بههه ش وي هه
خردمندانهای با كمترين اثر منفي بر طبيعت و فرهنگ منطقه ،بيشترين فايده را ب ار ييي آن داشتههه باشددد .اكوتوريسممم بههه
یشود .اين شاخه از گردشگري براسا سسس نت يا ججج توسعههه
شهای توريسم مديريت م 
صورت متفاوتي نسبت به ساير بخ 
پايدار آن شناخته مي شودكه شامل حفاظت از محيط زيست ،آموزش بازديدكنندگان در زمينه پايداري و فايده رساندن
یباشد ( .)Wood, 2002,p7اکوتوریسم س اب روحم تعیبط یرف کیور رد      
به اجتماع محلي و ارتقاء معيشت آنها م 
تهای ورزشی ،آشناایی ب و نابزیم هعماج گنهرف ا   
حفاظتی از محیط زیست در جهت لذت بردن از طبیعت ،فعالی 
کمک به این جامعه در جهت افزایش درآمد و فرصتهای شغلی آن ،بدون کمترین آث  برخم را ب یعیبط طیحم ر      
است که در قالب

تهاایی چ یدرون هنماد نو  ،،،، ،،،کوهپیماایی و کوهن تروص یدرو   
فعالی یی 

1998,278;Boo,1992,418 Charles and etal, 2000,558).

م مم 
یپ ذذذ یرد ( Goodwin

یپردازد .وی به تعامل با مردم
اكوتوريست كسي است كه براي بهره گيري از طبيعت به چالشهای فکری و فیزیکی م 
یدهددد .اكوتوريستتت باا
بومي عالقه مند است و تسهيالت ساده و بي تكلف را برتسهيالت لوکس و تجملی ترجیح م 
مشاركت فعال خود در جستجوي كسب تجربه و يادگيري است و برای این تجربه ارزش قائل است (زاه ید ، 1385،،
ص  .)001بنابراین هدف برنامهریزی گردشگری این است که نیازهای تحقق اهداف توسعه گردشگری را شناسایی و
آنها را تأمین کند (قاسمی ،8831،ص .)302
ل ب رك ،،
تهای بالقوه بوم شناختي ،نظيررر س حاو ل ل
جزيره قشم به دليل موقعيت خاص جغرافيا يي و اقليمي خود ،از ظرفی 
سهای منحصر به فرد براي جذب گردشگر برخوردار است (بلوکباشی ،58 13 ،ص  .)44این جزیره
سها و ناودی 
تاقدی 
تهای مبتنی بر گردشگری دری یا ی ریذپ ناکما لاس لوصف رثکا رد ار       
به جهت داشتن آب و هوایی گرم که فعالی 
ینماید ،همچنین اتصال به آبهای آزاد و داشتن ویژگیهای اکوتوریستی منحصر ب  درف ه د را ا رد ناوارف تیلباق ی
م

  

گردشگری م 
یتواند اين جزيره
لهای مانگرو و ...م 
یباشد .طبیعت زيبا ،ارتفاعات و کوهها ،آثار باستاني ،سواحل ،جنگ 
را در رديف پردرآمدترين نقاط از نظر جلب و جذب گردشگر تبديل کند )شاهنده 08 13 ،ص .)172
عبدالرسول سنبلي ،در پایان نامهاش به بررس ودحم ي د هتي اا ااا و قابليته راجت دازآ هقطنم هعسوت يا ييييييييي  -ص شق يتعن مم ممم
پرداخته است .نتايج بدست آمده از اين پژوهش حا يك از آن است كه موقع  بسانم ييايفارغج تي ممم م ممممم 
یتوانددد نقش
مهمي در فرايند توسعه منطقه آزاد قشم داشته باشد و آنچه كه اين مهم را با چالش مواجه كرده است ضعف مديريتي
یباشد .به عبارت ديگر ضعف مديريتي كه در شاخصهای
و ناتواني آن در جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي م 

یهای اکوتوریستی27 ...
ارزیابی توانمند 

سياسي توسعه مناطق آزاد مطرح شدهاند ،شاخصهای جغرافيا يي مناسب را تحت تأثیر قرار داده و در نتيجه عمل درك
صهای اقتصادي را موجب شده است (سنبلی ، 378 1،ص .) 125
ضعيف شاخ 

اقبال زاده در پایان نامهاش روندهاي محيطي بر شكل گيري كسب و كارهاي گردشگري در جز مشق هري    را بررسی
کرده است .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهه آ زا يكاح ا نن ننن اس عسوت يور رب روكذم لماوع هك ت هههههه ههههههه كسب
یباشد (اقبال زاده ، 1390 ،ص .)342
وكارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت مؤثر م 

روش تحقیق

ی-
نوع تحقیق کاربردی– توسعهای و روش بررسی آن با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفههای مورد بررس فیصوت ی یی یی
تحلیلی است  Tروش جمعآوری اطالعات اسنادی -پیمایشی است ،از این نظر که بعضی اطالعات الزم ب تروص ه   
بررسی واقعیت هاو برخی دیگر به صورت مطالعه نظرات پاسخگویان گردآوری شدهاند ،برای ارزیابی توانمندیهای
اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده ش سایقم بلاق رد همانشسرپ هک تسا هد      
ی ک نارکو
طراحی شد .جامعه آماری  103881نفر میباشد و حجم نمونه از طریق نمونهههگیری ی

ی
 5گوی ا ه ی ی

 321نف ردو دروآرب ر   

پرسشنامه اعمال گردید ،در نهایت برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامه از نرم اف از ررر  spssاس دافت هه
گردید و رابطه بین متغیرها در آن با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بیان گردید.
فرمول شماره  :1تعیین حجم نمونه

منبع :ایزاک ،استفان () 376 1

 = Nحجم جامعه ()103881
 =dاحتمال وجود عدم صفت ( ) 0.05
 = nحجم نمونه مورد نیاز
1/ 96 = T
محدوده مورد مطالعه
جزیره قشم در نزدیکی دهان ُهُه تنگه هرمز در خلیج فارس در  56درج و ه  61دقیق و یقرش لوط ه

 26درج و ه

57

دقیقه عرض شمالی قرار دارد .این جزیره بزرگترین جزیره خلیج فارس است و در  22کیلومتری بندرعباس ،همچون
نهنگی غول پیکر بر روی آبهای آبی دریای فارس لمیده است .سر این نهنگ به سوی ش و یرواخ لام

هب شمد

   

سوی جنوب باختری است .درازی جزیره قشم حدود  135کیلومتر و پهنایش در پهنترین ج هنارک یگدمآ رب زا ،ا     
بندر الفت در بخش شمالی ،تا برآمدگی کران ُهُه شیب دراز در بخش جنوبی جزیره ،حدود  35کیلومتر در باریکت نیر
جا ،دماغ ُهُه با سعیدو حدود  10کیلومتر و مساحت تمام جزیره  628 1کیلومتر مربع است .جزیر ُهُه قشم ب ریزج هس ا    ُهُه
یدهد .کوتاه هت ریزج هک یهار نیر ُهُه مشق  هب ار       
هرمز ،هنگام و الرک شهرستان قشم را در استان هرمزگان شکل م 
یپیوندد.
شهرستان بندرعباس م 
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شكل  :1نقشه منطقه مورد مطالعه

بحث و یافتهها
با توجه به اینکه گردشگری و بویژه اکوتوریسم یکی از مهمترین پایههای توسعه اقتصادی جوامع را شکل میدهد بر
تهای شغلی ،ایج دمآرد دا   
این اساس تأثیر شگرفی در توسعه پایدار وعمران مناطق دارد وهمچنین درگسترش فرص 
اضافی وفقر زدایی از جمله اثرات این فعالیت میباشد ،اما در این میان خأل برنامهریزییی کارآمد ،،در اس ژتارت یییه یا
یه هعلاطم دروم هقطنم یا     
برنامهریزی گردشگری احساس میشود .در این میان ابتدا به معرفی برخ دنمناوت زا ی یی یی
یدهیم:
یها را باتوجه به یافتههای پژوهش مورد بررسی قرار م 
پرداخته و سپس مشکالت فراروی این توانمند 
تنگه چاه کوه قشم
در حوالى روستاى چاهو در کناره شمالى بخش غربى جزيره دو دره عمود برهم با د راوي ههه يد دنلب ىدومع ىا دد دد ددددده
مىشوند که مورفولوژى شبه کارستى را نشان مىدهند .در کف يکى ازدرهها ک ادتما ه د بيرقت  ًاًا دراد ىبونج ىلامش 

    

حفرههاى کمعمق و نيمهعميق چاهمانندى وجود دارند که محل انباشت و ذخيره آبهاى جارىشده در درهها بوده و
ضتر و کمممشيبببت و تسا ر
ىجنوبى از سمت شمال عري 
ىگيرند .ورودى دره شمال 
مورد استفاده اهالى منطقه قرار م 
ش مىرويم دره کمممعرضضضت دش ر هه ههه و ش نآ بي
شکل کمابيش  uمانندى را نشان مىدهد .هرچه به سمت جنوب پي 
افزايش مىيابد .در انتها به شکل  Vدرآمده و صعبالعبور مىشود .اين مشخص اشن تا نن ننندهن  ندوب ىباليس هد د هر    
ىدهند که بعض ًاًا اين شيارها عمق بيش ىرت
است .ديوارههاى دره شيارها و خطوط فرسايشى موازى متعددى را نشان م 

یهای اکوتوریستی29 ...
ارزیابی توانمند 

پيدا کرده و فرمهاى قاشقى يا قيفى را به خود مىگيرند .جنس ديوارهها عمدت ًاًا از ماسهس  هدوب تسس ىکهآ گن و   
شه ميتسه ا   
بهدليل وجود ميان اليههاى مارن قرمز ،سيلت و آهک شاهد انحالل و فرسايشهاى شديد در ا خب ني شش شش
ىرسد چاههاى کمعمق
بهنحوى که در تمامى طول ديواره دره حفرهها متعدد کوچک و بزرگ نمايان هستند .بهنظر م 
ىگيرد توسط دست حفارى شدهاند اما اين حفارى در ادامه حفرات انحالل قيمع ى   
آب که مورد استفاده اهالى قرار م 
صورت پ يذ رفته و درواقع کار طبيعت توسط بشر تکميل شده است .همچنين در طول دره اصلى و دره عم نآ رب دو   
کانال باريک جوى مانندى ديده مىشود که ظاهر ًاًا براى هدايت و انتقال آب درهها به داخل چاه حفر شده است .ا ني
تنگه بهدليل دارا بودن ديوارههاى عمودى نسبت ًاًا مرتفع ،وجود شيارها و خطوط فرسايش موازى و عم نينچمه و قي   
انواع حفرههاى نيمه کروى و بيضوى از زيبايى ويژهاى برخوردار است.

شکل  :2نقشه موقعیت تنگه چاهکوه قشم منبعwww.n Bei ABIEN .moc :

غار نمکدان
سازند هرمز قديمىترين سازند موجود در جزيره قشم است که در بخش غربى آن بهص نادکمن ىکمن دبنگ ترو     
برونزد دارد .گنبد نمکى نمکدان تنها گنبد نمکى در جزيره قشم است که از م خلس سيدقات ،بونج هغامد ناي

و    

دماغه شمال غربى تاقديس باسعيدو باال آمده است و در نقشه تقريب ًاًا دايرهاى شکل و به قطر  6/5 ×7کيل تسا رتمو ... ..
بام گنبد توپوگرافى نامنظم دارد و ديواره آن بسيار پرشيب است .در بخ غ ،نادکمن ىکمن دبنگ ىبونج ش ا ىاهر       
تانگيزى وجود دارند .غار نمک در بخش جنوبى جزيره و در منتهىاليه غربى
نمکى ) (Salt Cavesبسيار زيبا و شگف 
آن قرار گرفته است .دهانه غار رو به جنوب است و تا ژرفاى حدود  20مترى آن با نور روز روش ىافرژ .دراد ىيان   
غار نزديک به  001متر ،فرازاى آن بين  3تا  10متر و پهن راغ طسوتم ىا      5مت زادنا .تسا ر ههه ههههه  هدش رکذ ىا در   
زمانهاى مختلف دستخوش تغ يي ر مىشود و دليل آن ميزان بارندگى ،نفوذ آب و انحالل و تبلور نم تسا ک  ... ..ش لک
کل مسير غار بهصورت يک کمان کام ًالًال خميده است و از حدود  30مترى ژرفاى آن پيچش مس پچ تمس هب ري
آغاز مىشود و پس از طى حدود  20متر و رسيدن به يک فضاى نسبت ًاًا وس عي  ،مجدد ًاًا پيچشى به سمت چپ ص ترو
ىگيرد .اين نقطه بلندترين قسمت سقف غار است.
م
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ىه هآ ىا نن ننندار ـ مانند
ديواره ورودى غار تشکيل شده است از نوارهاى رنگارنگ نمک و اليههاى مختلف ناک زا ى ىى ىى
هماتيت و اوليژيست ـ همچنين در مدخل غار آبگييری به طول بيست متر مشاهده می شود که م هتسباو نآ بآ نازي   
ش غ لباق را   
به ميزان نزوالت جوى و متغير است .استالکتيتها و به ندرت استالگميته چيپ نيلوا زا ىکمن ىا شششش شششش
ىيابد .متأسفانه تعدادى از استالکتيتهاى زيب و بيرخت راغ نيا ىا   
مشاهده هستند و بهتدريج تعداد آنها افزايش م 
شکسته شدهاند ،به احتمال زياد اين کار توسط بازديدکنندگان و برخى از اهاى بومى جزيره بهمنظور تهيه نمکطع ما
با کيفيت باال صورت گرفته است (سازمان منطقه آزاد قشم.) 1392 ،

شکل  :3نقشه موقعیت غار نمکدان جزیره قشم منبعwww .n Bei An Bei . co m.:

شهای بوجود آمده از منظر عدم توجه به برنامهههریزییی
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که در راستای بررسی چال 
صه ار یسررب دروم یا
مطلوب اکوتوریسم در این بخش میباشد ،لکن در این راستا ما نتایج ش خا ص ص
پرسشنامه و مصاحبه و استفاده از منابع آماری فراهم گردیده بود به شکل زیر مورد بررسی قرار دادیم:
جدول شماره  :3پدیدههای مورد مطالعه
پدیدهها
پوشش گیاهی و رویشگاه
حیات وحش (منابع جانوری)
دره ستاره
جزایر مرجانی
جنگلهای حرا
تنگه چاه کوه
غار نمک
کاسه سلخ
گهای مرجانی
آبسن 
توریسم
اکوتوریسم
منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

هک اااا اااااز طریق

یهای اکوتوریستی13 ...
ارزیابی توانمند 

در این میان براساس بررسیهای میدانی ص ره هقطنم رد هتفرگ ترو

زا رظن     

دیدپ زا کی هههههه هههههههه ار رکذلا قوف یا

یه هژیو یا   
ویژگیهایی که داشتند مورد بررسی قرار دادیم که در حقیقت از این پدیدهها میتوان به عنوان توانمندی ی
اکوتوریستی در منطقه نام برد که در صورت ایجاد بسترهای مناسب همچون فراهم آوردن امکانات رفاهی در اط فار
یتوان شاهد جذب حداکثری گردشگر در این مناطق بود.
هر کدام از این پدیدههای اکوتوریستی تبلیغات مؤثر م 
یهای پدیدههای مورد مطالعه
جدول شماره  :4ویژگ 
پدیدههای مورد مطالعه

ویژگی پدیدهها
انسانی

ظرفیت تحمل

متغیر یا پدیده

نوع متغیر

مقیاس

نقش متغیر

غار نمکی

کیفی

اسمی

مستقل

طبیعی

کاسه سلخ

کیفی

اسمی

مستقل

طبیعی

بسیار باال

توانایی جذب

شکل پدیده

تنوع پدیده

آسیب پذیری

یا طبیعی
بسیار باال (بزرگترین

ی نامک ک        ک ما   ًالًال

بسیار باال

غار نمکی جهان)

غارهای نمکی

به دلیل بارندگی

خمیده
ه هپت نراز       

ه دوجوم چی         

وس تع         

ب و گرز       

زند هه های در آنجا   

مخروطی شکل

ب لیلد ه         
زی رکبودا       

کوچک

یکند
زیست نم 

بودن.
تنگه چاه کوه

کیفی

اسمی

مستقل

طبیعی

باال

متوسط

ضربدر برش خورده

لهای حرا
جنگ 

کیفی

رتبهای

مستقل

طبیعی

بسیار باال

بسیار باال

__________

چا هههه هه یا     
کوچ و ک      
بزرگ
گون هههه هه یا     

گیاه رایسب ینا       

گی و یها       

استثنایی

پوشش گیاهی و رویشگاه

کیفی

رتبهای

مستقل

طبیعی

ضعیف

باال

__________

بسیار متنوع

باال

حیات وحش (جانوری)

کیفی

اسمی

وابسته

طبیعی

متوسط

باال

__________

بسیار متنوع

باال

جانوری

دره ستاره

کیفی

اسمی

مستقل

طبیعی

متوسط

باال

ستاره

بسیار متنوع

بسیار باال

جزایر مرجانی

کیفی

اسمی

مستقل

طبیعی

متوسط

باال

________

غنیترین تن عو

بسیار حساس

گهای مرجانی
آبسن 

کیفی

اسمی

مستقل

طبیعی

خوب

متوسط

________

غن یییی یت نیر     

ب دروم یگداس ه      

موجودات زنده

تخری رارق ب        

زیستی

یگیرند
م

منبع :سازمان منطقه آزاد قشم  1390به نقل از قادری و همکاران

یدهد که
با توجه به موارد ذکر شده در منطقه مورد مطالعه با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط محققان نشان م 
وجود برخی از عوامل در مح و یعیبط طی

شخب نینچ مه

لماوع زا یرگید

 رد م یداصتقا طیح

یعامتجا و

        

شهایی را در منطقه به وجود آورده است که در زیر به تفضیل بیان شده است:
چال 
شهای اساسی فراروی روستاهای و شهرهای جزیر قشم
جدول شماره  :1چال 
محیط طبیعی

محیط اقتصادی و اجتماعی

• باال بودن رطوبت وشرجي بودن

• سنتي بودن شيوه صيد در جزيره وپا يي ن بودن ميزان بازدهي آن

• وجود طوفانهاي دريا يي (فصلي ودوره اي) در برخي از جزاير

ن
• كمبود آب شيرين براي مصارف آشاميدني وكشاورزي ،شوري زمين ن

• عدم پيوستگي بين بعضي از جزاير وايزوله بودن آن ،فقدان اسكله مرجع س گن ييي ب ار ييي
بهره گيري شناورها در برخي جزاير

ونامناسب بودن بخش اعظم خاك منطقه ،خوردگي مصالح ابنيه وتأسيسات

ل ص دي ووو ....در قباللل رواج
• ركود فعاليتهاي اقتص دا ييي مولددد در برخ ييي از جزايررر از قبيل ل

به لحاظ شرايط اقليمي ضعف ارتباطات بين جزاير وساحل كشور

فعاليتهاي قاچاق وكاذب

• واقع شدن برخي جزاير بر روي خط زلزله

سازي و ....در جزيره

• پا يي ن بودن ميزان نزوالت جوي ورگباري بودن

• فقدان تأسيسات شيالتي در برخي از جزاير بزرگ شهرستان قشم از قبيل سردخانه ،يخ خ
خ
• كمبود تأسيسات وتجهيزات زيربنا يي در برخي از جزاير شهرستان
• فقدان ارتباط منظم ومستمر برخي از جزاير بندرعباس وقشم

منبع :اکبرپور سراسکانرود و نوربخش9831 ،

پس از بررسیهای صورت گرفته در منطقه و تجزیه و تحلیل انجام گرفته بین گردشگری وپتانسیل ه  دوجوم یا در   
منطقه از نظر گردشگری مشخص شد که در بررسی و تحلیل رابطه بین توسعه زیر ساختهای اقتص ،یعامتجا ،یدا   
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تهاا ب د رگشدرگ بذج ا ر   
فرهنگی و تأثیر آن در جذب گردشگران رابطه معنی داری بین گسترش این زیر س خا ت ت
منطقه وجود دارد که این معنی داری با توجه به اینکه  Sig=0بوده است بیانگر این است که معن اهریغتم نیب یراد ا    
در سطح  99درصد بیان شده است .جدول  3بیانگر رابطه بین این دو متغیر در منطقه بوده است که رابطه زیر را بی نا
یدارد.
م
صهای زیر بنایی با توسعه گردشگری در منطقه
جدول  :3همبستگی بین شاخ 
مدیریت محلی

همبستگی پیرسون

جذب گردشگر

1

زیرساختهای موجود در منطقه

-

معنی داری

123

تعداد پرسشنامه

1

840

توسعه گردشگری

-

000

معنی داری

123

تعداد پرسشنامه

840
000
321

321

منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

در مرحله دوم با توجه به فرضیه پژوهش رابطه بین نقش مدیریت محلی درجذب گردشگران در منطقه مورد بررسی
قرار گرفت که با توجه به دادههای تجزیه و تحلیل شده از نظرات مردمی نشان داد که رابطه معنی داری بین دو متغیر
برقرار بوده است یعنی نمیتوان عنوان نمود که در منطقه مورد مطالعه بین نقش م هطبار رگشدرگ بذج و یتیرید     
یدهد معنی داری در سطح  95درصد بین این دو شاخص برقرار
وجود ندارد به طوری که  Sig= 0.04بوده و نشان م 
یدهد ،،مط با ق ق
ق
بوده است به طوری که با ساماندهی نقش مدیریت میزان گردشگر در منطقه روند افزایشی را نشان م مم 
یدارد.
جدول  4که این رابطه را بیان م 
جدول  :4همبستگی بین مدیریت محلی و جذب گردشگر در منطقه
مدیریت محلی
026

جذب گردشگر

1

همبستگی پیرسون
جذب گردشگر

-

معنی داری

123

تعداد پرسشنامه

1

6 20

مدیریت محلی

-

400

معنی داری

123

تعداد پرسشنامه

400
321

321

منبع :یافتههای تحقیق

اشتغال قشم و گردشگری
تهای اقتصادی ایج نک دا ن هب ناهج رد یتامدخ لغاشم هد       
تهای گردشگری یکی از بزرگترین فعالی 
امروزه فعالی 
شمار میرود و به همین دلیل از اهمیت بسیار باالیی در میان کشورهای توس تفای هع هه ههه و در ح ادروخرب هعسوت لا ر    
است.
شهای مختلف
جدول شماره  :2نرخ اشتغال جزیره قشم در بخ 
نام برنامه /فعالیت

متوسط شاغلین در سال مورد گزارش (تعداد نفر)

تولید ،صنعت و معدن

8200

تجارت و خدمات عمومی

13370

کشاورزی و شیالت

0006

عمران و ساختمان

0 0001

سیاحتی و گردشگری

1430

جمع کل

00 0 39

منبع :سازمان منطقه آزاد قشم  1390به نقل از قادری و همکاران

یهای اکوتوریستی33 ...
ارزیابی توانمند 

توسعه گردشگری باعث افزایش فرصتهای شغلی ،ایجاد درآمد و دستمزد برای بومیان و افراد محلی م ممیش رد .دو
منطقه آزاد قشم  1430فرصت شغلی بواسطه گردشگری ایجاد شده است که با توسعه زیرساختهای گردش رد یرگ
منطقه حجم زی هدش بذج راک یورین زا یدا

اکیب خرن و ری          5/3درص شهاک مشق ید    

ییابددد (ق و یردا
م مم 

همکاران ، 39 10،ص .) 71
نتیجهگیری وپیشنهادها
یدهد که این جزی رد ییالاب رایسب یدنمناوت زا هر
بررسیهای انجام گرفته در مورد اکوتوریسم جزیره قشم نشان م 
یها و نب دو
جذب گردشگر برخوردار است اما متاسفانه به دلیل کم توجهی در برنامهریز 

  

زیرس خا تتته مزال یا یارب   

یه و ا
اسکان و توسعه ظرفیت تحمل جزیره ،شاهد کم بازده بودن اکوتوریسم در منطقه هستیم تا جایی که بی توجه 
عدم آموزش صحیح در زمینههای اکوتوریستی جزیره منجر به تهدیداتی علیه این ن و تسا هدش یرگشدرگ زا عو   
رگا     

یگی هک ییاج ات در
یباشد از سازمان یونس راطخا وک    م مم 
ژئوپارک جزیره قشم که اولین ژئوپارک خاورمیانه م 

اقدامات صحیحی در این زمینه صورت نگیرد شاهد حذف این پدیده گردشگری در س میتسه وکسنوی نامزا  .... ...البتههه
دراین رابطه همانطوری که نتایج به دست آمده از دادههای  spssنش یوقت رد یلحم تیریدم شقن ،داد نا ت ا  ین

    

توانمندیها بسیار مهم بوده و با معنی داری  0 04در آزمون پیرسون بیان گردید ،هم چنین در آزمون دیگری مشخص
یهای آموزش دی صختم و هد ص یارب     
شد که نبود زیر ساختهای مناسب ،که این زیر ساختها شامل کمبود نیرو 
یباشند .در حقی هطبار ت   
معرفی جاذبههای گردشگری ،عدم آشنایی با دانش روز گردشگری ،فصلی بودن خدمات م 
بین ین زیر ساختها با توسعه گردشگری با آزمون پیرسون بیان گردید که سطح معنی داری  sig=000اس رد هک ت   
حقیقت تأیید نمود که این زیر ساختها به صورت  99درصد در توسعه گردشگری منطقه تأثیر گذار بودهاند و نب دو
آنها مشکل بزرگ را برای منطقه بوجود آورده است که به تفصیل بیان گردید.
تهاای اقتص ،یدا
هم چنین نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در بررسی و تحلیل رابطه بین توسعه زیر س خا ت ت
تهاا با
اجتماعی ،فرهنگی و تأثیر آن در جذب گردشگران به منطقه رابطه معنی داری بین گسترش ای ریز ن    س خا ت ت
جذب گردشگر در منطقه وجود دارد .و هم چنین رابطه معنی داری بین نقش مدیریت محل نارگشدرگ بذج و ی    
وجود دارد .نتایج دال بر این است که اگر در مدیریت محلی تغییر و تحوالت مثبتی در زمین تروص تسیروتوکا ه    
گیرد و توجه بیشتری به این نوع از گردشگری شود و هم چنین در زمینههای جذب سرمایه گذا مسیروتوکا رد یر   
گام برداشته شود با توجه به پتانسیل بسیار باالی این جزیره در زمین مسیروتوکا ه    م ممیت ت و دشر دهاش ناو و هعس     
اکوتورست در جزیره شد و بر تعداد اکوتوریست های این منطقه افزود ودرنهایت پیشنهادهای زیر در این راستا بی نا
گردید:
• توسعه زیر ساختهای اقامتی ،تفریحی و رفاهی در کنار جاذبههای اکوتوریستی با توجه به مسائل زیست
(سازگاری مجتمع گردشگری با محیط پیرامون)
• آموزش تورگردانان متخصص در زمینه طبیعت گردی

محیطی ی
ی
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• مشارکت مردم محلی درمنافع حاصل از اکوتوریست جزیره و ایجاد احساس تعل ج کراپوئژ هب ق

ززز ززززی رد مشق هر   

جهت جلوگیری از تخریب آن
• آگاه سازی جامعه بومی به اکوسیستم و زیست بوم منطقه
• کنترل تعداد گردشگران در زمانهای اوج گردشگری
• نظارت بر جاذبههای اکوتوریستی و جلوگیری از تخریب آنها
• توجه ویژه به ژئومورفوتوریسم و گردشگری ساحلی
• گسترش طبيعت گردي و گردشگري درماني در جزيره
• تسر عي در اتمام و به بهره برداري رساندن زیرساختهای گردشگري مورد نیاز (امینی و همکاران.) 1390 ،
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