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 3/8/97تاریخ پذیرش:  24/9/95تاریخ دریافت:

 چکیده
ا در تواند رشد اقتصادي و اجتماعی ریابی اقتصادي است که میهاي موقعیتگردشگري، یکی از بهترین بخش

ارزیابی شده است. پژوهش حاضر، خورهاي شرق تنگه هرمز از نظر توسعه گردشگري  مقصد به وجود آورد. در
موقعیت شناسایی شد. سپس با استفاده از  NDWIو  NDVIهاي سنجش از دور ابتدا با پیمایش میدانی و تکنیک

ها اقدام به ارزیابی قابلیت توسعه گردشگري خورها شد. نتایج نشان داد که در روش دو مدل کوبالیکوا و بریل
تیاب با امتیاز  سایت قرار دارد. رتبه اول ها درکل امتیاز ارزش امتیاز از 870سایت خور آذینی با کسب ها بریل
اند. نتایج مدل کوبالیکوا نیز نشان داد هاي بعدي قرار گرفتهدر رده 560و کرگان با  660، لوران 665، کلاهی 840

امتیاز 25/5کرگان با  و 25/8، لوران با 75/8، کلاهی با 5/11امتیاز بیشترین امتیاز و تیاب با  12که خور آذینی با 
 دارند. قرار بعدي هايرده در

 گردشگري، خور، قابلیت سنجی، شرق تنگه هرمز. واژگان کلیدي:

جغرافیاي طبیعی (ژئومورفولوژي)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.ایران  . استاد، گروه1
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 . دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه تهران پردیس بین اللمل، کیش، ایران4
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 مقدمه

) و به یک 1،2017گردشگري یکی از عناصر اصلی توسعه یک منطقه است (جینتینگ و همکاران
گردشگري  ).2،0182(جانوس و همکاران شده استابزار توسعه براي مناطق محروم تبدیل

یابی اقتصادي است تا بتواند با فراهم آوردن معیشت، هاي موقعیتهمچنان یکی از بهترین بخش
زیست رشد اقتصادي اجتماعی ما را به وجود ایجاد صلح و فهم و کمک به محافظت از محیط

عنوان یک عامل تغییر در ). صنعت گردشگري به3،2017آورد (سازمان جهانی گردشگري
گري هاي گردششود. فعالیتانداز اقتصادي، اجتماعی، محیط مقصد گردشگري، دیده میچشم

 ).4،2014دهد (شریف و لونیکهاي اشتغال و کارآفرینی را به جامعه محلی میهمچنین فرصت
 رو،ازاین نماید؛می ایفا را اساسی و مهم نقش گردشگري پایدار توسعه در محلی لذا جامعه

است  ضروري گردشگري توسعه در پایدار توسعه ارکان از یکی مثابه به محلی مشارکت جامعه
). از طرفی گردشگري یک ابزار حیاتی براي دستیابی به اهداف توسعه 1392(ضیایی و همکاران،

گذاري تواند رشد اقتصادي را فراگیر و شغل ایجاد کند. سرمایهپایدار و فراتر از آن است؛ زیرا می
ارزه کند. افزایش معیشت جوامع محلی، ترویج توانمندسازي زنان و جوانان، را جذب و با فقر مب

ا هاي دریایی، حمایت از مبارزه بحفاظت از میراث فرهنگی، حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم
د (سازمان کنسوي پایداري بیشتر کمک میوهوایی و درنهایت به انتقال جوامع بهتغییرات آب

هاي مدرن گردشگري و یکی دشگري ساحلی یکی از اولین گونهگر ).5،2017جهانی گردشگري
رشد اقتصادي به مردم فرصت  1950از دهه ). 6،2017ترین صنایع گردشگري است (لیندااز مهم

ند و اشدهاي به مقصد تعطیلات تبدیلطور فزایندهآن زمان مناطق ساحلی به بیشتري داد و از
شده است ي گسترده تبدیلده است و به یک پدیدهگردشگري ساحلی به میزان زیادي رشد کر

1 . Ginting et al. 
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وان یک عنهاي اصلی سفر است به). به سبب اینکه سواحل یکی از انگیزه1،2004(جردزکاتاك

ترین مناطق ساحلی در میان پرجمعیت ).2،2016شوند (زادلمحسوب می ،منبع بسیار ارزشمند
ها به دلیل کاربري اراضی دریایی، حال تغییرات محیطی آنمناطق در سرتاسر جهان و درعین

هاي ساحلی هاي انسانی بر شرایط طبیعی سرزمینفعالیت ).3،2012سریع است (قوش وداتا
تر شده است تر و جديهاي اخیر مهم). این مسئله در دهه4،1994تأثیرگذار بوده است (نوردستروم

معیت جهان در سواحل درصد ج 70تا  50). در حال حاضر بین 5،2011(جکسون و نوردسترون
کنند. هاي انسانی تغییر میدرصد از نواحی ساحلی به جهت فعالیت 30متمرکز هستند و نزدیک به 

هاي ساحلی طبیعی شده است (والرو و این وضعیت منجر به تضعیف سریع سیستم
ها نهاي ساحلی بسیار پویا و فعال هستند و تغییر و تحول در آسیستم). همچنین 6،2017همکاران

اران، دهد (یمانی و همکبه دلیل برخورد دو محیط دینامیک خشکی و دریا، نسبتًا سریع روي می
ن نظر روند و شاید از ایهاي محیطی به شمار میترین سیستمها یکی از حساس). این سیستم1390

ي ا که کمیته). تا آنج1385گر و یمانی،هاي ژئومورفولوژي نباشد (نوحهسیستم مقایسه با سایرقابل
ه است هاي طبیعی در نظر گرفتفردترین محیطالمللی جغرافیا، مناطق ساحلی را منحصربهبین

توسعه گردشگري نقش مهمی در تغییرات مورفولوژي نواحی ). 7،2010(رسولی و همکاران
ل نواحی شغاوسیله اتواند بهها میکند. اثرات این فعالیتساحلی در بسیاري از نقاط دنیا، بازي می

هاي تفریحی و مدیرت ضعیف، ایجاد شود ها، توسعه فعالیتساحلی با زیرساخت
ه دهند کنواحی ساحلی پهنه وسیعی را در شمال و جنوب کشور تشکیل می). 8،2006(جرونوالد

تواند مقصد گردشگران زیادي باشد. مقصد گردشگري یک سیستم پیچیده است. سیستم می
ها شناسی باشد است. ضروري است که آنتواند طبیعی و انسانمی مقصد شامل منابعی است که

1 . Jędrzejczak 
2 . Zadel 
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 2). ویگل1،2016گرچان و همکارانصورت صحیح مدیریت کنیم (ها را بهرا هماهنگ کنیم و آن

) اهمیت محیط ساحلی را از لحاظ گردشگري در سواحل میامی مورد 1995( 3) و هاستون1992(
سواحل میامی به دلیل باریک و نامناسب  1970د در اوایل بررسی قرار دادند. ایشان اذعان داشتن

بودن از پتانسیل کمتري براي گردشگري برخوردار بوده است اما در اواخر همان سال با ریختن 
میلیون نفر  8متر مکعب ماسه در کنار سواحل، تعداد بازدیدکنندگان از ساحل از  3/11468323

). در ایران نیز مناطق ساحلی با ارزشی 1395و همکاران، میلیون نفر افزایش یافت (مهدوي  21به 
نگه ترین منابع طبیعی شرق تمنطقه ساحلی، یکی از باارزشدر شمال و جنوب کشور وجود دارد. 

درستی معرفی نشده است. عنوان مقصد گردشگري بهنشده و بههرمز است که خوب شناخته
ا از هاي متنوع و زیبتر و داراي لند فرمیاگرچه سواحل جنوبی نسبت به سواحل شمالی طولان

هاي اندازهاي زیباي ژئومورفولوژبکی، اشکال ناهمواريجمله خطوط ساحلی بسیار زیبا، چشم
وهواي صاف است، لیکن و در اغلب طول سال داراي آب )1کوهستانی و نظایر آن بوده (شکل 

ي طبیعی خام و اندازهاچشمسواحل شمالی به دلیل نزدیک بودن به مراکز تجمع انسانی، 
برخورداري از دماي معتدل در بیشتر ایام سال از اهمیت بیشتري به لحاظ گردشگري برخوردار 

). 1382است و توجه کمتري ازنظر گردشگري نسبت به سواحل جنوبی شده است (مقصودي، 
ا ازنظر ی فوق رتواند توان بالقوه نواحهاي انسانی و طبیعی میشناخت این نواحی ازنظر ویژگی

ساحلی که  هايترین لند فرمیکی از مهمهاي مربوط به گردشگري مشخص نماید. توسعه فعالیت
 ورخ توانند سبب جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگري در منطقه شود، خورها هستند.می

یا راي از آب دریا که ارتباط مستقیمی با دریاي باز دارد و در داخل خور آب دسطح نیمه بسته
). خورها 4،1392شود (بردهاي آبریز اطراف رقیق میهاي شیرین وارد شده از حوضهوسیله آببه

ها) و همچنین فرآیندهاي درونی (امواج) به وجود تحت تأثیر فرآیندهاي بیرونی (رودخانه
). این 1390ها است (مقیمی و نگهبان،اند، که به شکل پیشروي باریکه آب در خشکیآمده

 داراي خود مکانی واسطه موقعیتبه که هستند دریا و خشکی واسط حد هايمحیطها لندفرم

1 . Gračan et al. 
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3 . Houston 
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 محیط و گذاشته تأثیر کاملاً هاآن زیستی و شرایط محیطی بر که باشندمی ايخصوصیات ویژه

 اطراف هايزمین روان هايآب ورود معرض در اغلبها است، خور فراهم کرده را ویژه اي

باشند (علی نواحی می این بر حاکم خصوصیات از متأثر شدیداً  دلیل همین به و خود هستند
هاي گردشگري را هاي ناوبري، بنادر، فعالیتفعالیتها ). این لندفرم1386حمزه و همکاران،

(ژي و  هاي انسانی قرار دارندکنند. خورها اغلب تحت تأثیر تغییرات طبیعی و فعالیتفراهم می
بینی انتقال رسوب و گاه مدیریت، اهمیت زیادي براي درك و پیش) و از دید1،2018همکاران

تکامل مورفولوژي دارند. تغییرات فصلی رودخانه نقش مهمی در توسعه مورفولوژي خورها دارد، 
شود (جی یو و ها خیلی باریک میهایی که مقطع عرضی کانالبخصوص در بخش

هاي جزر و مدي و حجم آب یت کانال). مورفولوژي یک خور، وابسته به ظرف2،2014همکاران
تواند ورودي و خروجی ناشی از نوسانات جزر و مدي است. همچنین مورفولوژي یک خور می

به فرآیندهاي هیدرودینامیکی دیگري وابسته باشد. این فرآیندها شامل جریان رودخانه، 
رسوبات ریزدانه و  اي شدنهاي جزر و مدي، عمل امواج، فرآیندهاي شیمیایی مانند تودهجریان

هاي شور، مانگروها و یا پوشش علفزار دریایی و نیز فرآیندهاي بیولوژیکی مانند توسعه مرداب
جلگه ساحلی شرق تنگه هرمز از نظر ساختمانی  ).1392باشند (برد،تشکیل رسوبات صدفی می

 یژهورود اما از نظر سایر خصوصیات بهجزء واحد مورفوتکتونیکی زاگرس به شمار می
باشند (رجائی و لیتولوژیک تشابه کاملی را با واحد مکران در مشرق خود دارا می

بندي متناوب بوده و در مقابل فرآیندهاي هاي مذکور داراي چینه). سنگ1393همکاران،
اند. شرایط اقلیمی خاص منطقه به تخریب سازندهاي مذکور هوازدگی و تخریب، بسیار حساس

اي فصلی منطقه که عموماً حالت سیلابی دارند، رسوبات مذکور را به هبخشد. بارشسرعت می
هاي متنوعی در نتیجه عملکرد پهنه ساحلی حمل نموده و از دیدگاه ژئومورفولوژي، زیر محیط

). 1378گردد (یمانی،ها و حرکت آب دریا در سطح منطقه ایجاد میهیدرودینامیکی رودخانه
ها لندفرم هاي ساحلی، از جمله خورها و در مجاورت آنهاي متنوع سبب ایجاد این ویژگی

اي و ایجاد محیطی براي هاي ماسههاي جزر و مدي، سدهاي ساحلی، پیکانتشکیل تالاب

1 . Xie et al. 

2 . Guo et al. 
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 هايگذاري و تشکیل رسوبات صدفی شده است؛ که علاوه بر با دارا بودن جاذبهرسوب

موده ومورفولوژیکی در منطقه فراهم نشناسی و ژئژئوتوریستی زمینه را براي انجام مطالعات زمین
ه کنند. برخی از خورهاي منطقه بهاي آموزشی و پژوهشی نقش اساسی ایفا میو در توسعه برنامه

هاي مختلف پناهگاه براي گونه یک ایجاد و شور تالابی علفزارهاي و مانگرو هايرویش دلیل
اي در کنار اي اکوتوریسمی ویژههامن براي آبزیان، جاذبه و گیاهی و ایجاد مکانی جانوري
تلاطم  از بودن پناه در علت به هااکوسیستم اند. اینهاي ژئوتوریستی به وجود آوردهویژگی

ها لنج پهلوگیري براي هاي نظامیمحلی و ارگان بازرگانان و صیادان مورد استفاده دریا شدید
ر انداز زیبا و فراهم بودن بستچشمباشند؛ و به دلیل پروري میو همچنین آبزي خود و شناورهاي

گیاهی  هايسواري، ماهی گیري، بازدید از گونههاي آبی از قبیل شنا، قایقمناسب جهت فعالیت
باشند که این موضوع مزایاي اقتصادي، و جانوري و غیره، از نظر گردشگري مورد توجه می

هاي شغلی جدید (مشاغل تاجتماعی و فرهنگی زیادي براي جامعه محلی دارند. از جمله فرص
دستی، هاي مانند پخت غذاهاي دریایی، تولیدات و صنایعمستقیم و غیرمستقیم) از طریق فعالیت

اجاره منازل و جابجایی گردشگران با شناورهاي دریایی ایجاد اشتغال و کسب درآمد براي جامه 
کت ري بر پایه مشارعنوان نوعی گردشگآید. از طرفی توسعه ژئوتوریسم بهمحلی فراهم می

جوامع محلی منجر به افزایش دانش و آگاهی مردم درباره سرزمینشان، افزایش حس افتخار به 
شود. این ارتقاي دانش مردم بومی، حفاظت ها و ایجاد حساسیت براي حفاظت از منابع میدارایی

وم کهن ورسآداب ها،شناختی، زیستی و احیا و تقویت سنتهاي طبیعی، زمینداوطلبانه از ارزش
توان کمک ها می). لذا با شناسایی و معرفی خور1396را به دنبال دارد (بدري کللو و همکاران،

 شایانی به توسعه پایدار منطقه کرد.
ها صورت گرفته است، ولی این ها و خورها مطالعات زیادي بر روي آنبا توجه به اهمیت تالاب

زیست له پرورش آبزیان مثل پرورش میگو و در زمینه محیطمطالعات بیشتر در زمینه شیلات از جم
ها است صورت گرفته است. در مورد ژئومورفولوژي و که بحث حفاظت از این اکوسیستم

هاي ) پژوهشی به نام بررسی ویژگی1390گردشگري خورها مقیمی و نگهبان (
ه ن و میناب در تنگهاي ساحلی (نمونه موردي: تالاب شور، شیریاکوژئومورفولوژیکی تالاب

دهد منطقه در حد جزر و مد واقع شده تحت تأثیر هرمز) انجام شده است که نتایج آن نشان می



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 118

 
فرآیندهاي ژئومورفولوژیکی ناشی از دریا و خشکی قرار دارد و شکل کنونی آن تابعی از این 

ت که ها کم اسهشویژه در منطقه مورد مطالعه تعداد پژوفرایندهاست. اما در زمینه گردشگري به
) اشاره کرد که گردشگري دریایی و 1390توان به پژوهش کریمی و زمانی (از آن جمله می

فارس را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش توسعه صنعت گردشگري در خلیج
ا و بالمللی به لحاظ وجود سواحل زیبیانگر درآمد مناسب از طریق جذب گردشگر داخلی و بین

) به ارزیابی توان هاي اکوتوریسمی خورهاي 1393رجائی و همکاران ( خورهاي متعدد است.
فارس نمونه موردي خور تیاب و گیاهی با استفاده از مدل ارزیابی پرالونگ ساحلی خلیج

دهنده توان و پتانسیل بالایی جهت توسعه اند، نتایج حاصله از این پژوهش نشانپرداخته
اندازهاي طبیعی بسیار زیبا و پوشش گیاهی درختان حرامی دلیل دارا بودن چشم اکوتوریسم به

ها و تهدیدهاي محیطی ) به شناسایی ظرفیت1395باشد. در پژوهشی دیگر مهدوي و همکاران (
و  EPهاي منظور مدیریت و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدلهاي شهرستان میناب بهتالاب

SWOT ه ه نتایج حاصله نشان داد خور تیاب بیشتر پتانسیل اکوتوریسمی دارد. سابقاند کپرداخته
ها در این مورد، رسد و پژوهشمیلادي می 1990به سال ها و ژئومورفوسایتها ارزیابی ژئوسایت

هاي اخیر، مطالعات متعددي در مورد در طی دهۀ گذشته سیر صعودي داشته است. در سال
ام ها انجو همچنین راهبردهاي حفاظتی آنها و ژئومورفوسایتها تارزیابی و مدیریت ژتوسای

هاي توان از جمله روشرا می 2013 1). روش ارزیابی کوبالیکوا1394شده است (مختاري،
را براي اهداف ژئوتوریسمی مورد ارزیابی قرار ها هاي جدید نام برد که ژئومورفوسایتارزیابی

توان به پژوهش در ایران به روش کوبالیکوا انجام شده را میهایی که دهد. از جمله پژوهشمی
ها ژئوسایت توسعه مستعد مناطق بنديپهنه و ) تحت عنوان ارزیابی1397مقصودي و همکاران (

 دشت زریبار، دریاچه است که آن بیانگر آمدهدستبه مریوان پرداختند که نتایج شهرستان در

 هستند. ارزش بالاترین داري قمیچان منطقه و بیلو، ناوطاق
) که به ارزیابی ژئومورفوسایت هاي ژئوپارك 2018در پژوهشی دیگر حسین زاده و همکاران (

دهد که ژئومورفوسایت هاي دره چاه کو، دره اند و نتایج حاصل از آن نشان میقشم پرداخته
یل شند. روش برباها و سایت نمکدان و دولاب داراي بیشترین امتیاز میها، دره تندیسستاره

1. kubalikova 
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ه است کها و ژئومورفوسایتها هاي نوین دیگر براي ارزیابی ژئوسایتاز جمله روش 12015ها

 پردازد. استفاده از روش ارزیابیهاي تنوع زمینی میو مکانها به شناسایی و ارزیابی ژئوسایت
 استان نمکی يها در ایران اولین بار براي پژوهشی تحت عنوان ارزیابی کمی ژئوسایتها بریل

استان توسط مقصودي و  غرب هاي بر ژئوسایت تأکید با پرالونگ و بریلها هايروش سمنان با
 که در است آن بیانگرها ژئوسایت ارزیابی از حاصل ) انجام گرفت، نتایج1396عرب عامري (

 معدن کهن و کوهدشت معدن سمنان، جنوب نمکی گنبدهاي هاي ژئوسایت روش دو هر

) در 2019کسب نمودند؛ و بار دیگر مقصودي و همکاران ( را امتیازات رتیب بالاترینت به ملحه
پژوهشی به ارزیابی ژئوسایت هاي بیابان لوت پرداختند. نتایج ارزیابی نشان داد که ژئوسایت هاي 
رود شور، کلوت ها، زشته هاي طولی (موازي و هلالی)، گندم بریان، شهرخیالی لوت به ترتیب 

 هايقابلیت وجود با ما کشور متأسفانهامتیاز را جهت توسعه ژئوتوریسم کسب کردند. بیشترین 

کند  کسب از گردشگري جایگاهش درخور سهمی نتوانسته گردشگري زمینه توسعه در بسیار
با عنایت به مطالب فوق در پژوهش حاضر تلاش بر آن است با انجام  ).1392حیدري و همکاران،(

اي خورهاي شرق تنگه هرمز (از میناب تا جاسک) مطالعات کتابخانه هاي میدانی وفعالیت
 سنجی و معرفی شوند.شناسایی و سپس جهت توسعه گردشگري امکان

1 . Brilha 
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 هاي گردشگري محیط ساحلی شرق تنگه هرمزتصاویري از جاذبه :1شکل 

 

 موردمطالعه محدوده 

ر اي دشرق تنگه هرمز، منطقهپهنه مورد بررسی در پژوهش حاضر قسمتی از نوار ساحلی در  
گیرد، این هاي میناب، سیریک و جاسک را در برمیاي از شهرستاناستان هرمزگان و محدوده

محدوده از حوالی مصب رودخانه میناب در شمال شروع و تا بندر جاسک و خلیج شرقی جاسک 
درجه و  56مالی و دقیقه عرض ش 27درجه و  27دقیقه تا  38درجه و  25یابد که بین امتداد می

طول خطوط ساحلی ). 2شده است (شکل دقیقه طول شرقی واقع 12درجه و  58دقیقه تا  47
کیلومتر است. این پهنه شامل عوارض ژئومورفولوژي متنوعی است.  220موردبررسی برابر با 

ن منظور توسعه گردشگري در ایهدف این تحقیق شناسایی و قابلیت سنجی خورهاي منطقه به
ی المللهاي بینترین خورها در محدوده موردمطالعه در تالابترین و برجستهدوده است. مهممح

الاب المللی جاسک غربی (ترودگز و تالاب بین-دلتاي رود شور، شیرین و میناب، دلتاي رود حرا
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زیست اداره کل حفاظت محیطپیشنهادي در حال ثبت در فهرست کنوانسیون رامسر) قرار دارند (

 ).1394ان هرمزگان،است
هایی که در امتداد خط ساحلی یا فعالیت اهالی منطقه عمدتاً دامداري و کشاورزي است و آبادي

اند بیشتر به مشاغل صیادي، بندرگاهی و تجاري اشتغال دارند. دسترسی نزدیک آن استقراریافته
مسافت  ایی ازجمله بعدهشود. لیکن محدودیتبه دریا توان بالقوه بالایی براي منطقه محسوب می

هاي بادي و اقلیم شدید گرم نسبت به نقاط مرکزي ایران و عوامل نامساعد محیطی ازجمله ماسه
 آید.حساب میترین دلایل کندي رشد اقتصادي و معیشتی منطقه بهآن ازجمله مهم

 

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در شمال شرق تنگه هرمز :2شکل 

 

 روش پژوهش ها وداده

متر،  30مدل رقومی با قدرت تفکیک مکانی  OLIسنجنده  LAND SATتصویر ماهواره 
 هاي اصلی پژوهشهاي زمینی دادهاطلاعات حاصل از کارهاي میدانی به شکل مصاحبه و برداشت

و  تقسیم است: روش گردآوريدهند. روش مورد استفاده نیز به دو نوع قابلحاضر را تشکیل می
ها: در این زمینه ابتدا به واسطه بازدیدهاي میدانی متعدد از خشکی و دریا تمامی سازي دادهآماده

واسطه محدوده مورد بازدید قرار گرفت. در این راستا تمامی خورهاي موجود در محدوده به 
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 مندي از راهنمایی افراد آگاه بومی مورد شناسایی قرار گرفت. نام این خورها ثبت و موقعیتبهره

ثبت شد و بدین ترتیب یک شناسنامه کامل از پراکندگی  GPSها با استفاده از مکانی آن
خورهاي محدوده تعیین شد که این کار نوآوري از این حیث است. چراکه بسیاري از خورهاي 

جود ها مومحدوده موردمطالعه ناشناخته بوده و حتی نقشه جامع و کاملی از نحوه پراکندگی آن
). در مرحله بعد با مبنا قرار دادن تصویر 4خور شناسایی شد (جدول  56العه حاضر نبود. در مط

نقشه پراکندگی خورها و همچنین وضعیت رویش مانگرو در محدوده مورد آنالیز  OLIسنجنده 
اي مورد استفاده و تهیه نقشه مربوطه از قرار گرفت. براي استخراج خورها از روي تصویر ماهواره

ر د هاي آبی است استفاده شد.هاي معمول استخراج پهنهکه از جمله تکنیک 1NDWIتکنیک 
ده از ستفااست. شده اقرمز استفادهو مادونسبز ي باندهاز، از مک فیتر NDWIفرمول شاخص 

به حداقل رسانیدن انعکاس معمول : )1996، 2کند (مک فیترسل مینباف را دسه هد، بانددو ین ا
در  قرمز نزدیکهاي سبز، به حداقل رسانیدن انعکاس کم مادونموجوسیله طولعوارض آبی به

قرمز موج مادونگیري از انعکاس زیاد عوارض پوشش گیاهی در طولعوارض آبی و بهره
 نزدیک.

NDWI ضی ارچنین عوزي سارشکااي آبرقرمز نزدیک هاي نور مرئی سبز و مادونموجاز طول
یر دمنه مقاکند. داف میحذرا پوشش گیاهی و  كخاارض عوکه ده درحالینموده ستفاا

NDWI  عنوان حد آستانه در نظر گرفته است به این + است؛ مک فیترز صفر را به1و  -1بین
 باشد، آب نیست NDWIباشد  ≥0باشد، پوشش، آب است؛ و اگر  NDWI<0صورت که اگر 

Mcfeeters,1996,1996).( 
 NDWI=(GREEN-NNIR)/(GREEN+NIR)                              )1(رابطه 

اي مورد استفاده از تکنیک همچنین جهت استخراج پوشش مانگرو از روي تصویر ماهواره
NDWI شده در این ارتباط است استفاده شد و پوشش مانگرو که شاخصی مرسوم و شناخته

 ).2استخراج شد (رابطه
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅/ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅 

 )NDVIیاهی نرمال شده (شاخص پوشش گ :2رابطه  

1. Normalized Difference Water Index 

2. Mcfeeters 
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 روش ارزیابی-2

خور تیاب، کلاهی، کرگان (چاخاء)، آذینی و لوران که داراي  5شده، از میان خورهاي شناخته
تر ها و مناظر جذاب و دیدنی بیشهایی از قبیل دسترسی آسان، وجود امکانات و زیرساختویژگی

) و 2013( 1و مدل ارزیابی کوبالیکوابودند، جهت قابلیت سنجی توان گردشگري با استفاده از د
 ) مورد ارزیابی قرار گرفتند.2015( 2بریل ها

 )2013روش کوبالیکوا (
ه نمودن و اضافها و زئومورفوسایتها ژئوسایت هاي موجود ارزیابیبندي روشکوبالیکوا با جمع

ارها در پنج هاي خود را در قالب جدولی، ارائه نموده است. معیهاي جدید، یافتهبرخی شاخص
روه اول دهند. بناي گهاي ژئوتوریسم را پوشش میاند و تقریباً کلیه ویژگیگروه تقسیم شده

شناختی، تمامیت و بکر بودن مکان و تعاریف بر اصول زمین "هاي علمی و ذاتیارزش"معیارها 
هاي ارزش"شناسی استوار است. گروه دوم معیارهاژئوتوریسم با نگرش ژئومورفولوژیکی و زمین

مبتنی بر واقعیتی است که بر اساس آن کلیه تعاریف ژئوتوریسم، بر موضوعات  "آموزشی
آموزشی تأکید دارند و محتواي آموزشی مسائل محیطی، حفاظت و پاسداشت جوامع میزبان و 

ارزش "مبناي دسته سوم از معیارها دهندارزیابی و تفسیر کنشگرانه اصول آن را تشکیل می
ر اصولی مثل رضایت گردشگران، سودمندي براي جوامع محلی، تنوع و بازاریابی ب "اقتصادي

تکیه دارد. پایداري، آمایش سرزمین، حفظ منابع طبیعی و برخی اصول حفاظت، ترکیب اصول 
دهند. آخرین دسته از را تشکیل می "هاي حفاظتیارزش"گروه چهارم از معیارها

 گیرد که ژئوتوریسم در کنار لحاظ مسائلقعیت نشأت میاز این وا "هاي اکتسابیارزش"معیارها
 ).1دول جدهد (شناختی و فرهنگی مکان را نیز مدنظر قرار میها، وجوه زیباییطبیعی در ارزیابی

 
  

1 . Kubalikova 
2 . Brilha 
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 باشد) 1تا  0تواند بین ها بر اساس روش کوبالیکوا (ارزش هر شاخص می: ارزیابی ژئوسایت1جدول 
 
 
 
 
 
 
هاي ارزش

 علمی و ذاتی

 
 تمامیت

 شده باشد.کل منطقه مکان تخریب 0

شده ولی اشکالی از بخش غیرزنده مکان تخریب 5/0
 رؤیت است.محیط، قابل

 مکان بدون هرگونه تخریب. 1

نادر بودن (تعداد 
 هاي مشابه)مکان

 مکان. 5بیش از  0

 مکان مشابه. 5/2 5/0

 طقه موردمطالعه.تنها مکان در من 1

تنوع (تعداد فرایندها 
هاي فضایی و پدیده

 ژئوسایت مختلف در
 یا ژئومورفوسایتها)

 رؤیت.فقط یک فرایند و پدیده قابل 0

 رؤیت.فرایند و پدیده قابل 4تا  2 5/0

 رؤیت.فرایند و پدیده قابل 5بیش از  1

 مکان ناشناخته. 0 محتواي علمی

 لی منتشرشده در سطح ملی.مقالات م 5/0

 محتواي بالاي مکان، مطالعات ویژه در مورد مکان. 1

 
 
 
 
 
 
هاي ارزش

 آموزشی

رؤیت شهرت و قابل
بودن، وضوح 

 ها و فرایندهاپدیده

 شهرت و وضوح پایین شکل و فرایند. 0

 ویژه براي نخبگان.شهرت متوسط به 5/0

نخبگان و هم  شهرت بالاي شکل و فرایند، هم براي 1
 براي عوام.

نظیري، کاربرد بی
 آموزشی

 نظیري و کاربرد آموزشی پایین شکل و فرایند.بی 0

 نظیري ولی با کاربرد آموزشی محدود.وجود بی 5/0

نظیري بالا و توانمندي بالاي کاربرد آموزشی و بی 1
 توسعه ژئوتوریسم.

اقدامات آموزشی 
 موجود

 

 ام.بدون هرگونه اقد 0

 بروشور، نقشه و صفحات وب. 5/0

 رسانی در مکان.تابلوهاي اطلاع 1

استفاده واقعی از 
مکان براي اهداف 

 بدون هرگونه استفاده آموزشی. 0

 هاي آموزشی.عنوان بخشی از گشتمکان به 5/0

 راهنمایی تور براي عموم. 1
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ها و آموزشی (گشت

 راهنمایی تور)

 
 
 
 
هاي ارزش

 قتصاديا

 متر فاصله از محل پارکینگ 1000بیش از  0 قابلیت دسترسی

 متر فاصله از محل پارکینگ 1000تر از کم 5/0

 هاي مسافريمتر فاصله از ایستگاه 1000بیش از  1

وجود 
هاي زیرساخت

 گردشگري

کیلومتر فاصله از محل وجود تسهیلات  10بیش از  0
 گردشگري.

 کیلومتر فاصله از تسهیلات گردشگري. 10تا  5بین  5/0

 کیلومتر فاصله از تسهیلات گردشگري. 5تر از کم 1

 عدم وجود هرگونه محصول در مکان موردنظر. 0 محصولات محلی

 وجود برخی محصولات. 5/0

 برخورداري از برخی محصولات شاخص. 1

 
 
 
 
 

 ارزش حفاظتی

تهدیدها و خطرات 
 واقعی

 اي خطرات طبیعی و انسانی.وجود حد بال 0

 تواند مکان را تخریب کند.خطرات موجودي که می 5/0

 خطرات پایین و تقریباً بدون هرگونه تهدید. 1

خطرات و 
 تهدیدهاي بالقوه

 وجود حد بالاي خطرات طبیعی و انسانی. 0

 تواند مکان را تخریب کند.خطرات موجودي که می 5/0

 تقریباً بدون هرگونه تهدید.خطرات پایین و  1

 تداوم تخریب در مکان. 0 وضعیت فعلی مکان

 توان با تخریبشده، ولی با مدیریت میمکان تخریب 5/0
 مقابله کرد.

 بدون هرگونه تخریب. 1

 بدون هرگونه حفاظت قانونی. 0 حفاظت قانونی

 وجود پیشنهادانی براي حفاظت قانونی. 5/0

 ظت قانونی (اثر طبیعی، منابع طبیعی و...).وجود حفا 1

 
 
 

هاي فرهنگی: ارزش
هاي وجود جنبه

تاریخی، 

 بدون هرگونه پدیده فرهنگی. 0

هاي فرهنگی موجود ولی بدون ارتباط تنگاتنگ پدیده 5/0
 هاي غیرزنده.با پدیده
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هاي ارزش

 اکتسابی

 شناسی و دینیباستان
 مرتبط با مکان

ي فرهنگی موجود ولی با ارتباط تنگاتنگ با هاپدیده 1
 زنده.هاي غیرپدیده

هاي ارزش
 اکولوژیکی

 بدون اهمیت. 0

 تر.وجود اثر ولی بااهمیت کم 5/0

هاي هاي ژئومورفولوژیکی بر پدیدهاثر مهم پدیده 1
 اکولوژیکی.

هاي زیبایی: ارزش
ها، تعداد رنگ

ساختار فضا و وجود 
 مناظر دیدنی

 بدون هرگونه رنگ. 0

 رنگ. 3تا  2وجود  25/0

 رنگ. 3وجود بیش از  5/0

 بدون هرگونه الگو. 0

 الگوي مشخص. 3تا  2 25/0

 الگو. 3بیش از  5/0

 بدون هرگونه منظره. 0

 منظره دیدنی. 2تا  1 25/0

 ترمنظره و بیش 3 5/0

)2013(منبع: کوبالیکوا،  

 )2015(ها روش بریل

وسیله بریلها جهت ارزیابی کمی ژئوسایتها ارائه گردیده است (بریل به 2015این روش در سال 
معیار علمی، آموزشی، توریستی  4). در این روش به ارزیابی کمی ژئوسایتها با استفاده از 2015ها، 

 اهاي فوق معیارهاي مختلف بشده است. براي ارزیابی کمی ارزشو ریسک تخریب پرداخته
ها به کار گرفته شده است. سپس معیارهاي مختلف امتیازهاي متفاوت مورد براي هریک از ارزش

کنند؛ و با وزن دهی هریک از معیارها ارزش هاي متفاوتی دریافت میبر اساس اهمیت نسبی، وزن
معیار محاسبه  5آید. ارزیابی ریسک نابودي و تخریب بر اساس نهایی معیارها به دست می

ردد و براي اهداف مدیریتی میزان ریسک تخریب به سه گروه پایین، متوسط و بالا تقسیم گمی
ی، هاي توریستذکر است که معیارهاي دسترسی و تراکم جمعیت در ارزیابیگردد. قابلمی

هاي مختلف حال، این معیارها از جنبهاند، بااینآموزشی و ریسک تخریب مورداستفاده قرارگرفته
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آمده دستهاي بهبندي خورها امتیاز ارزشه قرارگرفته است و در این مقاله براي رتبهمورداستفاد

 ).2گردد (جدول از هر خور را باهم جمع نموده و رتبه خورها مشخص می
: تعین وزن و امتیازدهی به معیارهاي ارزش علمی، توریستی و آموزشی و ریسک تخریب و 2جدول 

 بندي ریسک تخریبطبقه
 ارهاي ارزش علمیوزن معی

دانش  محل نمایندگی معیارها
 علمی

محدودیت  کمیابی شناسیتنوع زمین تمامیت
 استفاده

 کل

 100 10 15 5 15 5 20 30 )٪وزن (

 امتیازدهی به معیارهاي توریستی و آموزشی

 آموزشی توریستی

 10 پذیريآسیب 10 پذیريآسیب

 10 دسترسی 10 دسترسی

 5 دودیت استفادهمح 5 محدودیت استفاده
 10 امنیت 10 امنیت

 5 ونقلحمل 5 ونقلحمل
 5 تراکم جمعیت 5 تراکم جمعیت

هاي مشارکت باارزش 5 هاي دیگرمشارکت باارزش
 دیگر

5 

 5 زیبایی 15 زیبایی
 5 فرديمنحصربه 10 فرديمنحصربه

 10 شرایط مشاهده 5 شرایط مشاهده

 20 پتانسیل تعلیمی 10 پتانسیل تفسیر

 10 شناختیتنوع زمین 5 سطح اقتصادي

 100جمع: 5 نزدیکی به مناطق تفریحی

 100جمع:

 بندي ریسک تخریبوزن معیارهاي ریسک تخریب و طبقه

 بندي ریسک تخریبطبقه وزن معیارهاي ریسک تخریب

 ریسک تخریب وزن کلی 35 شناسیتخریب عناصر زمین

 کم 200کمتر از  20 ریبخنزدیکی به مناطق با پتانسیل ایجاد ت

 متوسط 300تا  201بین  20 حمایت قانونی

 زیاد 400تا  301بین  15 دسترسی

  10 تراکم جمعیت
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  100جمع:

 )2015(منبع: بریل ها، 

 هاي پژوهشیافته

ازدور خورهاي محدوده هاي سنجشکارگیري تکنیکبر پایه مطالعات متعدد میدانی و به 

عنوان برگه شناسایی خورهاي منطقه طراحی شد ر مرحله اول جدولی بهازآن دو پس شناسایی

)؛ که در ستون اول آن نام خور شناسایی شده و در ستون دوم مختصات جغرافیایی که 3(جدول 

و استفاده از تصاویر  GISیابی آن بیشتر از طریق پیمایش میدانی و ثبت توسط دستگاه مکان

ت گیري خورهاي اسعدي مربوط به عامل اصلی و مؤثر در شکلاي انجام گرفت، ستون بماهواره

دهد کدام رود یا روآناب هاي سطحی کدام منطقه نقش اصلی را در تشکیل خور که نشان می

داشته است. ستون پنجم به موقعیت نسبی یا روستایی که آن خور در آن تشکیل شده است را 

وشش گیاهی حرا هستند را تفکیک کند و در ستون آخر خورهایی که داراي پمشخص می

 ).3کند (جدول می
 : برگه شناسایی خورهاي شرق تنگه هرمز3جدول 

 جنگل روستا رود مختصات نام خور ردیف

حسن لنگی و رودخانه چاه  56و 48و 42 - 27و  8و  53 نمکی 1
 شیرین

 حرا تیاب

حسن لنگی و رودخانه چاه  56و 48و 35 -27و 45و 6 شغون 2
 شیرین

 حرا بتیا

هاي چاه شیرین و روان آب 56و 51و 36 - 27و 6و 45 تیاب 3
 سطحی منطقه

 حرا تیاب

صورت هاي سطحی بهآب 56و 50و 23 - 27و 5و 11 چهار انبه 4
 کانال جزر و مدي

 حرا تیاب

 ............ مازغ اي از رودخانه مینابشاخه 55و 51و 44 - 27و 4و 23 مج در 5

 حرا کلاهی اي از رودخانه مینابشاخه 56و 51و 32 - 27و 2و 49 کلاهی 6

 حرا کلاهی اي از رودخانه مینابشاخه 56و 53و 22 - 27و 2و 5 نو بر 7

 حرا بنذرك اي از رودخانه مینابشاخه 56و 54و 16 - 27و 1و 1 پراهو 8
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همدمی  9

 (سی پر)

 حرا بنذرك اي از رودخانه مینابشاخه 56و 53و 59 - 26و 59و 40

چافاء  10
 (چاخاء)

 حرا کرگان هاي سطحیرواناب 56و 56و 23 - 26و 57و 33

 حرا  هاي سطحیرواناب 56و 58و 1 - 27و 1و 5 کرگان 11

کهنه شهر  12
 کرگان

 حرا کرگان هاي سطحیرواناب 56و 57و 45 - 26و 55و 45

 ............ کرگان هاي سطحیرواناب 56و 58و 2 - 26و 55و 30 شنبه آباد 13

 .................. کرگان هاي سطحیرواناب 56و  56و  50 - 26و 57و 11 ايگربه 14

 ................. کندال رودخانه جوي محله (زرانی) 56و  59و  32 - 26و 53و 59 جوي محله 15

کوهستک  16
 (چالاك)

 ................ کوهستک کنار جو و قلعه شاداب 57و 2و 5 - 26و 47و 12

 ................ کرپان بند گرمون 57و 2و 45 - 26و 44و 30 کرپان 17

زیارت (سنگی) حاصل  57و 3و 56 -26و 41و 34 سنگی 18
 هاي سطحیرواناب

 ................ زیارت بزرگ

 ................ زیارت بزرگ هاي سطحی منطقهرواناب 57و 4و 15 - 26و 40و 10 سادو 19

سه تمپ  20
 وسی)(م

 ................ زیارت بزرگ سنگ بند و نمک بند 57و 4و 18 - 26و 39و 30

سلیمان  21
 (یارمحمد)

 ................ زیارت کوچک شیله و دره گنوغ 57و 4و 24 - 26و  39و 8

 ................ زیارت کوچک تراتی 57و 4و 34- 26و 38و 15 تراتی 22

 ................ بنداران محمدجافر (شاش کن) 57و 4و 40- 26و 37و 36 دمل 23

 ................ شهر گروك گروك 57و 4و 49- 26و 36و 10 گروك 24

 ................ سرخور هاي سطحی منطقهرواناب 57و 5و 12- 26و 33و 22 طاهروئی 25

 حرا کم سیریک سیریک 57و 4و 50- 26و 29و 59 سیریک 26

 حرا کم سریک گز 57و 4و 15 - 26و 27و 45 بالاسر 27

 ................ گز گز 57و 12و 35 - 26و 26و 28 گز 28

 حرا گارندهو هاي سطحی منطقهرواناب 57و 4و 0 - 26و  25و 33 پاچور 29

 حرا گارندهو هاي سطحی منطقهرواناب 57و 4و 15 - 26و 24و 38 دل 30

 حرا گارندهو ي سطحی منطقههارواناب 57و 3و 55 - 26و 23و 34 بنتی 31

 حرا گارندهو هاي سطحی منطقهرواناب 57و 4و 28 - 26و 23و 34 موسی 32

 حرا گارندهو هاي سطحی منطقهرواناب 57و 4و 32- 26و 23و 18 زیارت 33
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 حرا گناري هیوي 57و 5و 23 -26و 18و 58 آذینی 34

 حرا گناري هیوي 57و 5و 52 - 26و 20و 27 چاري 35

 حرا گناري هیوي 57و 5و 59 - 26و  20و 18 یريخ 36

 حرا گناري هیوي 57و 6و 40 - 26و 20و 14 گشري 37

 حرا گناري هیوي 57و 6و 52 - 26و 20و 11 پنج براهون 38

 حرا گناري هیوي 57و 6و 58 - 26و 19و 46 چچور 39

 حرا گناري هیوي 57و 6و 31 - 26و  19و 11 میگی 40

 حرا گناري هیوي 57و 6و 12 - 26و 18و 45 بالی 

 حرا گناري هیوي 57و 6و 53 - 26و 18و 24 چلوکی 41

 حرا گناري هیوي 57و 6و 36 - 26و 17و 14 هیوي 42

 ............. کرتان هیوي 57و 8و 34 - 26و  14و 13 کرتان 43

 ................ خرگوشی هاي سطحی منطقهرواناب 57و 12و 47 - 26و 10و 51 خرگوشی 44

 ................ بریزگ و گزي هاي سطحی منطقهرواناب 57و 11و 25 - 26و 5و 32 بریزگ 45

 ................ گزي زنگلی 57و 11و 41 - 26و 2و 37 گزي 46

توجک  47
 (نمکی)

 ................ گتان و بونجی زنگلی 57و 11و 48 -26و 1و 15

کوه  48
 مبارك

 ................ کوه مبارك هاي سطحی منطقهرواناب 57و 17و 51 - 25و  52و  6

 ................ کوه مبارك هاي سطحی منطقهرواناب 57و 22و 16 - 25و  51و  20 کنگان 49

 ................ گاوبندي کرکنگی 57و  23و 43- 25و 46و 23 گاوبندي 50

تورکن  51
 (تبرکن)

 ................ غانبا تورکن 57و 29و 33- 25و 45و 40

 ................ باغان تورکن 57و 31و 23 - 25و 44و 53 باغان 52

بهمدي  53
 (مزاري)

 ................ بهمدي بهمدي 57و 34و 33 -25و 44و 47

 ................ گیگن گیگن و کوئیک 57و 39و 38 - 25و 44و 51 لافیک 54

جاسک  55
 کهنه

 ................ جاسک کهنه هاي سطحی منطقهرواناب 57و 46و 7 - 25و 43و 38

 حرا شهر جاسک هاي سطحی منطقهرواناب 57و 46و 41 - 25و 40و 14 لوران 56
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شده و همچنین استخراج پوشش گیاهی با استفاده هاي میدانی انجامدر محله دوم بر اساس بررسی

مطالعه به تفکیک واقع شدن در  اي منطقه مورد، نقشه پراکندگی خورهNDVIاز شاخص 

). از میان 6،5،4،3هاي واقع در منطقه مورد مطالعه تهیه گردید (شکلمحدوده سیاسی شهرستان

خور داراي پوشش ما نگرو بوده و بقیه فاقد مانگرو بودند که در این  29شده، خورهاي شناسایی

شش ترین پوآذینی، متراکم المللیزمینه خورهاي شغون و تیاب و مجموعه خورهاي تالاب بین

اي) مورد آن (از خور نمکی تا خور گربه 14حرا را دارا بودند. از میان خور هاي شناسایی شده 

اشند بباشند که اکثر این خورها داراي پوشش حرا میدر محدوده سیاسی شهرستان میناب می

 ).3(شکل
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 ن مینابهاي محدوده مورد مطالعه واقع در شهرستا : نقشه خور3شکل 

خور دیگر در محدوده شهرستان سیریک (از خور جو محله تا خور خرگوشی) که بیشترین  31

هاي حرا در محدوده ترین جنگلذر محدوده این شهرستان هستند همچنین انبوهها تعداد خور

 ).5و 4این شهرستان و واقع در خورهاي تالاب آذینی است (شکل 
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 رد مطالعه واقع در شهرستان سیریکهاي محدوده مو : نقشه خور4شکل 
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)؛ بنابراین 6اند (شکلخور دیگر (از بریزگ تا لوران) در محدوده سیاسی شهرستان جاسک واقع شده 12

از جهت تعداد خورها شهرستان سیریک داراي بیشترین خور و مقام اول را داراست و بعدازآن شهرستان 

 اي بعدي قرار دارند.همیناب و شهرستان جاسک به ترتیب در رتبه



 135 مقیمی و همکاران 

 

 

 هاي محدوده مورد مطالعه واقع در شهرستان جاسک : نقشه خور6شکل 

 

 : تصویر تعدادي از خورهاي محدوده مورد مطالعه7شکل

 ژئوسایت ها ارزیابی 
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 کدام هر منطقه ژئوسایتهاي شناسایی از به دو روش کوبالیکوا و بریل ها: پس ژئوسایتها ارزیابی

 .اندشده گرفته قرار ارزیابی مورد مذکور هايروش از استفادهبا  ژئوسایتها از

 :کوبالیکوا روش

 ژئوسایتها از کدام هر روش کوبالیکوا ابتدا از استفاده با ژئوسایتها گذاريارزش براي

به  هر ژئوسایت نهایی ارزش و شده ترکیب هم با هاارزش مجموع سپس و شده گذاريارزش

 است ارزش بالاترین داري امتیاز 12خور آذینی با 3جدول  طابق). م3است (جدول  آمده دست

و خور  25/8امتیاز، خور لوران با  75/8امتیاز، خور کلاهی با  5/11خور تیاب با  و ژئوسایتهاي

دارند. خور آذینی به دلیل کسب امتیاز بیشتر از معیارهاي  قرار بعدي هايرده در 25/5کرگان با 

و در مرحله بعد کسب امتیاز از معیار ارزش علمی و ذاتی و همچنین ارزش آموزشی و اکتسابی 

حفاظتی، توانست امتیاز بالاتري را نسبت به دیگر خورها کسب کند؛ اما خور کرگان نتوانست از 

معیارهاي ارزش اقتصادي، علمی و ذاتی، آموزشی و حفاظتی امتیاز خوبی کسب نماید و در 

 ).4ن ژئوسایت در روش ارزیابی کوبالیکوا شناخته شد (جدول عنوان کم امتیازآورترینهایت به
 هاي به دست آمده با استفاده از روش کوبالیکوا: مجموع ارزش4جدول

 ارزش علمی و ژئوسایت ردیف

 ذاتی

ارزش 

 آموزشی

ارزش 

 اقتصادي

 ارزش

 حفاظتی

ارزش 

 اکتسابی

 مجموع

 امتیاز

 12 3 5/2 1 3 5/2 خور آذینی 1

 5/11 3 2 5/1 5/2 5/2 خور تیاب 2

 75/8 75/2 5/2 5/0 5/1 5/1 خور کلاهی 3

 25/8 25/2 2 5/1 1 5/1 خور لوران 4

خور  5

 کرگان

1 1 5/0 1 25/2 75/5 
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 : نمودار مقایسه امتیاز خورهاي مورد مطالعه بر اساس مدل کوبالیکوا8شکل

 :بریل ها روش

خور آذینی از لحاظ  سایت بریلها روش در که است آن بیانگر پژوهش این از حاصل نتایج

هر ارزش  400از کل امتیاز  325، ارزش آموزشی 255، ارزش توریستی290ارزش علمی با امتیاز 

و  275شد و ریسک تخریب خطر آن نیز برابر با  870ها که برابر با و با مجموع کل امتیاز ارزش

 ،4امتیاز کل از )9/2وزن دهی ( امتیاز بالاترین کسب در طبقه متوسط قرار گرفت و همچنین با

، کلاهی 8/2و امتیاز وزن دهی  840هاي تیاب با کل امتیاز است؛ و سایت گرفته قرار اول رتبه در

و  20/2و امتیاز وزن دهی  660، لوران با کل امتیاز 21/2و امتیاز وزن دهی  665با کل امتیاز 

 ترینمهم اند. ازهاي بعدي قرار گرفتههدر رد 86/1و امتیاز وزن دهی  560کرگان با کل امتیاز 

 به: کرد اشاره توانمی کند را کسب خور آذیتی رتبه نخست سایت تا شده موجب که عواملی

 المللی؛علوم بین وسیلهبه ژئوسایت از استفاده شناسی؛زمین با مرتبط فرایندهاي مناسب نمایش

 عوارض ملی؛ تنوع معتبر لمیع مقالات در ژئوسایت این با مرتبط علمیِ مقالات چاپ

 عدم ژئوسایت؛ در موجود شناسیزمین عناصر حفظ و ژئوسایت؛ در موجود شناسیزمین

 ژئوسایت، تعلیمی بالاي پتانسیل و برداري؛نمونه و میدانی هايپیمایش نظر اجراي از محدودیت
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دارد.  را شیآموز سطوح هم براي تعلیم قابلیت شناسی ژئوسایتزمین عناصر که ايگونهبه

 است. نظیربی منطقه سطح در نظر مورد ژئوسایت

 اشاره توانمی کند کسب را نخست رتبه خور آذینی سایت تا شده موجب که از دیگر عواملی

 شامل کانال انشعابی را 7 به نزدیک منطقه که زیاد مساحت منطقه؛ در دیدنی نقاط تنوع :به کرد

 پایین سطح اکولوژیکی؛ جذابیت دیرینه؛ جغرافیاي نظر از زیاد منطقه بسیار جذابیت شود؛می

 .منطقه علمی ارزش از استفاده ملی و سطح در زیاد خور جذابیت منطقه؛ در حفاظتی تمهیدات

کل امتیازات  کسب با ترتیب به بریلها روش در تیاب، کلاهی و کرگان هاي ژئوسایت مقابل، در

 اشاره توانمی ترین علل آنمهم از اند.گرفته رقرا بعدي هايرتبه در 560 و 660 ،665 ،840

 استفاده اند؛نداده نمایش را منطقه در شناسیزمین با مرتبط فرایندهايها ژئوسایت :به کرد

 در شناسیزمین عوارض تنوع عدم شناسی؛زمین با مرتبط علوم وسیلهبهها از ژئوسایت نکردن

 20 از بیش فاصل درها ژئوسایت قرارگیري ا؛ه ژئوسایت از استفاده محدودیت ها؛ ژئوسایت

 از خارج درها ژئوسایت قرار گرفتن رستوران؛ و رفاهی بدون امکان اورژانس کیلومتري

 این به گردشگران توجهیبی ها؛ ژئوسایت در فرهنگی هايفقدان ارزش شهري؛ محدودة

 .توریستی و تفریحی قمناط از فاصله و ها؛ فرد ژئوسایتمنحصربه هايویژگی فقدان مناطق؛

 که داد نشان نیز بریلها روش از با استفاده خطر ریسک بنديطبقه و بررسی از حاصل نتایج

 ریسک ردة در سایت 5و هر  ندارد قرار زیاد تخریب ریسک ردة ها درکدام از سایتهیچ

 ).5زیاد است (جدول تخریب ریسک متوسط هستند اما سایت کرگان در آستانه قرارگیري ردة
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 با روش بریل هاها : ارزیابی کمّی ژئوسایت5جدول 

بندي ریسک طبقه

 خطر

ریسک 

 تخریب

امتیاز 

وزن 

 دهی

امتیاز 

 کل

نام  علمی توریستی آموزشی

 سایت

 ردیف

خور  290 255 325 870 90/2 275 متوسط

 آذینی

1 

70/8 25/3 55/2 9/2 

خور  290 245 305 840 80/2 285 متوسط

 تیاب

2 

4/8 05/3 45/2 9/2 

خور  165 220 280 665 21/2 285 متوسط

 کلاهی

3 

65/6 8/2 20/2 65/1 

خور  105 200 255 560 86/1 295 متوسط

 کرگان

4 

6/5 55/2 2 5/1 

خور  105 270 285 660 20/2 255 متوسط

 لوران

5 

6/6 85/2 70/2 5/1 
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 رهاي مورد مطالعه بر اساس مدل بریل ها: نمودار مقایسه امتیاز خو9شکل

 

 گیريبحث و نتیجه

منظور شناساندن استعدادهاي گردشگري در هاي اندکی جهت ارزیابی خورها بهگرچه پژوهش

) انجام گرفته است، اما 1395) و مهدوي و همکاران (1393منطقه از جمله رجائی و همکاران (

ی، هاي گردشگري، روش ارزیابی در ارزیابی قابلیتهایدر مقایسه با پژوهش حاضر داراي تفاوت

هاي قبلی، پژوهششونده وجود دارد. در وسعت محدوده مورد مطالعه و تعداد خورهاي ارزیابی

هاي اکوتوریسمی خورها با روش پرالونگ مورد مطالعه از جمله پژوهش رجائی و همکارانش، قابلیت

ها نیز داد آناند، تعرهاي شهرستان میناب را ارزیابی نمودهقرار گرفته است که علاوه بر اینکه تنها خو

کی هاي مورفولوژیکم است و فقط دو مورد از خورهاي شناسایی شده و معروف را با تلفیق ویژگی

 در دو خوشه اصلی و فقط با یک روش ارزیابی و اکوتوریسمی و با اهمیت اکوژئومورفوتوریسمی

 دهنده آن است که ژئومورفوسایتها نشانج حاصل از این ارزیابیاند و نتایمورد بررسی قرار داده

عی، اجتما -هاي زیبایی ظاهري، علمی و اقتصاديهاي جزر و مدي به دلیل بالا بودن ارزشتالاب
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ري بندي از لحاظ گردشگگونه رتبهاند. در پژوهش مذکور، هیچبالاترین امتیاز را کسب نموده

شده در ها صورت نگرفته و فقط ژئومورفوسایت هاي مشخصم آنبراي خورها به دلیل تعداد ک

خور با وسعت  56اند. ولی در پژوهش حاضر علاوه بر اینکه خورها مورد ارزیابی قرار گرفته

هاي واسطه کارمختلف در محدوده شرق تنگه هرمز یعنی از شهرستان میناب تا شهر جاسک به

گرفت، یک شناسنامه کامل از پراکندگی خورهاي  اي مورد شناسایی قرارمیدانی و کتابخانه

 ها تهیه شد که این کار نوآوريمحدوده تعیین شد و نقشه جامع و کاملی از نحوه پراکندگی آن

ها نیز از علاوه بر اینکه تعداد بیشتري از خورها مورد ارزیابی از این حیث بود و براي ارزیابی آن

اده شد که استفها یعنی کوبالیکوا و بریلها ژئوسایت قرار گرفتند، از دو روش جدید ارزیابی

ودند هاي اکوتوریسمی پرداخته بهاي قبلی که فقط به بررسی ویژگیهاي پژوهشبرخلاف روش

هاي ژئوتوریستی خورها هم بررسی شد تا مقایسه خورها جهت ها ویژگیدر این روش

ترین بالیکوا که یکی از کاملتر صورت پذیرد. روش کوسنجی توسعه گردشگري کاملامکان

است، با هاي اخیر در سالها و ژئومورفوسایتها ژئوسایتهاي مورد استفاده، ارزیابی روش

هاي جدید در پنج هاي موجود ارزیابی گذشته و اضافه نمودن برخی شاخصبندي روشجمع

و ارزش گروه، شامل ارزش علمی و ذاتی، ارزش آموزشی، ارزش اقتصادي، ارزش حفاظتی 

ز هاي ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی را پوشش داده و نتایج حاصل ااکتسابی، تقریباً کلیه ویژگی

توان از یهاي ارزیابی متر بوده و اطلاعات بیشتري را نسبت به سایر روشاین ارزیابی نیز کامل

ی نیز از جمله جدیدترین روش ارزیابها ). روش بریل1به دست آورد (جدولها ژئوسایت

معیار علمی، آموزشی، توریستی و  4است که به ارزیابی کمی ژئوسایتها با استفاده از ها ژئوسایت

د گردمشخص میها ریسک تخریب پرداخته و با وزن دهی به معیارها ارزش نهایی ژئوسایت

هاي مهم این روش وجود ارزش ریسک نابودي و تخریب در کنار ). یکی از شاخص2(جدول

بر اساس ریسک تخریب ها معیار و بعد از وزن دهی، ژئوسایت 5ست که بر اساس هاسایر ارزش

هاي گردد و براي اهداف مدیریتی و حفاظت از محوطهبه سه گروه پایین، متوسط و بالا تقسیم می
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ژئوتوریستی خیلی مهم است. در پژوهش حاضر خورهاي موجود از منظر توسعه گردشگري 

خور آذینی، تیاب، کلاهی، کرگان و لوران از نظر  5رهاي موجود سنجی شد. از میان خوامکان

هاي گردشگري بسیار مناسب هستند. در این میان دو خور آذینی و تیاب را براي توسعه قابلیت

باشند؛ که ارزیابی این خورها توسط روش هاي گردشگري بسیار مستعد و ایده آل میفعالیت

امتیاز  5/11خور تیاب با  و ژئوسایتهاي ارزش بالاترین داري امتیاز 12کوبالیکوا، خور آذینی با

خور آذینی از لحاظ ارزش  سایتها در رده بعدي قرار گرفت همچنین در روش ارزیابی بریل

هر ارزش و با  400از کل امتیاز  325، ارزش آموزشی 255، ارزش توریستی290علمی با امتیاز 

و در  275شد و ریسک تخریب خطر آن نیز برابر با  870ها که برابر با مجموع کل امتیاز ارزش

 در ،4امتیاز کل از )9/2امتیاز وزن دهی ( بالاترین کسب طبقه متوسط قرار گرفت و همچنین با

، لوران 665، کلاهی با کل امتیاز 840هاي تیاب با کل امتیاز است؛ و سایت گرفته قرار اول رتبه

 اند.هاي بعدي قرار گرفتهدر رده 560یاز و کرگان با کل امت 660با کل امتیاز 

جهیزات ریزي و تخصیص امکانات و تشکوفا شدن پتانسیل گردشگري خورها نیازمند انجام برنامه

تواند میها سازي جنبه گردشگري این خورهاي گردشگري است. فعالو فراهم کردن زیرساخت

محدوده گردد که این امر باعث رونق هاي دریا و سواحل جانبه از ظرفیتگیري همهباعث بهره

وکار و اشتغال مردم منطقه شده و با کسب درآمد از طریق گردشگري تأثیر بسزایی در کسب

تاي هاي این بخش در راسگیري فعالیتمعیشت مردم منطقه خواهد داشت. از سوي دیگر با شکل

هاي برداريه اثرات مخرب بهرهجانبه بر دریا کاسته شده و در نتیجهاي صیادي از فشار یکفعالیت

تواند بخشی از سلامت اي هدایت خواهد شد که این امر میرویه انسانی به سمت معقولانهبی

 اکوسیستم دریا و ساحل را تأمین کند.
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