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چکیده 
میراث های  از  حفاظت  با  که  است  دانش  مبتنی بر  گردشگری  ژئوتوریسم 
با رونق بخشی به اقتصاد محلی، افزایش دانش جامعه و حفظ  زمین شناسی، 
فرهنگ بومی نقش مهمی در توسعه ایفا می کند. ژئوپارک های روستایی )پارک های 
زمین شناسی(، به منزله مقصدهای جدید گردشگری دانش محور، نوآوری برای 
انتقال دانش زمین به شمار می رود که می تواند راهکاری نوین برای دستیابی به 
توسعه روستایی باشد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک 
قشم، تنها ژئوپارک جهانی ایران، در توسعه روستاهای جزیره قشم است. روش 
اصلی  ابزار  است.  پیمایشی  و  اسنادی  روش های  مبتنی بر  داده ها  جمع آوری 
جمع آوری اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظر 
کارشناسان مربوطه و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسیده 
و  لیزرل  نرم افزارهای اس پی اس اس،  از  استفاده  با  نیز  است. تحلیل اطالعات 
روستای  بیست  خانوارهای  تحقیق،  آماری  جامعه  گرفت.  صورت  جی آی اس 
نتایج  شده اند.  واقع  قشم  ژئوپارک  ژئوسایت   23 محدوده  در  که  است  جزیره 
مطالعه اسنادی موجود نشان می دهد میزان رشد فرصت های شغلی در مناطق 
روستایی جزیره طی سال های 1385تا1390 و 1390تا 1395، به ترتیب 2/53 و 
4/64 درصد بوده است و 28/98 درصد از مهاجرت ها به روستاهای جزیره قشم با 
هدف جست وجوی کار یا جست وجوی کار بهتر بوده است. نتایج مطالعه میدانی 
نیز نشان می دهد از مجموع سه هدف اصلی شبکه جهانی ژئوپارک، گسترش 
ژئوتوریسم و تأسیس ژئوپارک قشم به ترتیب در بعد حفاظت از میراث تاریخی و 
طبیعی 98 درصد، در بعد آموزش و حفظ فرهنگ بومی 84 درصد و درنهایت در 

بعد رونق اقتصاد جامعه محلی 83 درصد تأثیرگذار بوده  است.
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واژه های کلیدی:
دانش محــور،  گردشــگری   
ژئوتوریســم روســتایی، ژئوپــارک، 
توســعه روســتایی، جزیــره قشــم.

مقدمه 
اخیر،  سال های  در  و  روستایی،  گردشگری  اکوتوریسم، 
ژئوتوریسم ازجمله شاخه های جدید گردشگردی هستند 
از  یکی  ژئوتوریسم  شده اند.  شناخته  سبز  گردشگری  که 
رشته های تخصصی اکوتوریسم است که به معرفی پدیده های 
زمین شناسی به گردشگران با حفظ »هویت مکانی« آن ها 
ژئوتوریسم  بازاریابی   .)38  :1388 )رحیم پور،  می پردازد 
به عنوان شکلی از گردشگری مبتنی بر دانش، که در دهه اخیر 
 Ibanez palacios( معرفی شده، به سرعت درحال رشد است
et al., 2012: 77(. یکی از اهداف ژئوتوریسم و ژئوپارک ها 
تأکید بر توسعه گردشگری پایدار در محیط های روستایی 
 .)Olafsdottir & Dowling, 2014: 71( است  طبیعی  و 

توسعه ژئوتوریسم، به ویژه در مناطق روستایی کشورهای 
درحال توسعه، نه فقط می تواند استراتژِی پیشبرد اقتصاد 
سبز و توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد، بلکه می تواند 
دروازه ای برای انتقال و فراگیری دانش علوم زمین باز کند 
)Torabi Farsani et al., 2013: 2(. به همین علت ژئوتوریسم 
و ژئوپارک به منزله ابزاری جذاب برای توسعه روستایی در 

بسیاری از مناطقی است که با مهاجرت مواجه اند. 
آموزشی ـ فرهنگی  سازمان  تعریف  آخرین  طبق 
ژئوپارک ها مناطق جغرافیایی   ،2016 یونسکو در سال 
و  سایت ها  آن ها  در  که  هستند  یکپارچه ای  و  منفرد 
بین المللی  زمین شناسی  ارزش  دارای  چشم اندازهای 

با مفهومی جــامع از حفاظت، آموزش و توسعه پایدار
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مدیریت می شوند. ژئوپارک  ها با مردم و نقشی که در توسعه 
اقتصاد منطقه و محل دارند معنا می یابند. شبکۀ جهانی 
ژئوپارک بیان داشته است: »ژئوپارک  ها تنها درمورد سنگ  ها 
نیستند بلکه آن ها دربارۀ مردم نیز هستند؛ هدف ما این 
است تا در جهت سودرسانی به اقتصاد محل، ژئوتوریسم 
را به حداکثر برسانیم و به مردم جهت فهم چگونگی تحول 
 Global Geoparks( »چشم انداز محل خودشان کمک کنیم

)Network, 2016
فعالیت های اقتصادی در ژئوپارک ها فقط هنگامی موفق 
براساس  باشد.  با جوامع محلی  است که همگام و همراه 
که  است  ضروری  جهانی،  ژئوپارک های  تأسیس  منشور 
مردم بومی منطقه در احداث و ادارۀ ژئوپارک  ها مشارکت 
داشته باشند. از 127 ژئوپارک جهانی که تاکنون به ثبت 
رسیده اند )Global Geoparks Network, 2016(، بخشی 
در خارج از فضای شهری و در مناطق روستایی، طبیعت 
بکر و کمتر دستخورده قرار دارند. هدایت گردشگر به این 
مناطق می تواند نقش شایان توجهی در کاهش اختالف 
توسعه  باشد.  داشته  شهری  و  روستایی  مناطق  درآمد 
گردشگری  جدید  شاخه  به منزله  روستایی،  ژئوتوریسم 
است.  زمین  علوم  عمومی سازی  استراتژِی  روستایی، 
ژئوتوریسم روستایی به دنبال احیای مؤلفه های فرهنگی 
دیگر  از  است.  زمین شناسی  جاذبه های  با  آن  ادغام  و 
ویژگی های ژئوتوریسم روستایی این است که فعالیت های 
تفریحی و گردشگری را با علوم زمین شناسی پیوند می دهد. 
و  روستاییان  آموزش  گردشگری،  از  شاخه  این  گسترش 
پی  در  را  بازدیدکنندگان  به  زمین شناسی  دانش  انتقال 
دارد. گردشگری دانش محور مبتنی بر ژئوتوریسم روستایی 
با به کار بردن ابتکاراتی چون سازمان دهی ژئوتورها، احداث 
سنگی،  هتل های  غاررستوران ها،  سنگی،  رستوران های 
آب درمانی،  سنگ تراپی،  مراکز  زمین شناسی،  موزه های 
که  بوم گردی،  اقامتگاه های  و  زمین شناسی  اقامتگاه های 
جامعه محلی آن را اداره می کنند، ضمن حفظ منابع، احترام 
به سنن و فرهنگ محلی، مشارکت، دانش افزایی گردشگران 
و جامعۀ محلی سعی در فقرزدایی از روستاها و کاهش نرخ 
 Robinson, 2008:( بی کاری در مقاصد ژئوتوریسمی دارد 
4(. درمجموع می توان گفت که ژئوپارک  ها صرفًا سازوکاری 
برای حفاظت منابع زمین شناختی نیستند، بلکه در کنار 
آن، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت رفاهی ساکنان محل نیز 

 .)Jayaumal & Ki, 2007( از اهداف مهم آن است
ایران ازجمله کشورهایی است که با توجه به اقلیم متنوع، 
قابلیت های  غنی،  فرهنگ  و  تمدن  بکر،  و  زیبا  طبیعت 
دارد  ژئوپارک  تأسیس  و  ژئوتوریسم  توسعه  برای  فراوانی 
گردشگری  به  ایران  در  اما  13(؛   :1392 )امری کاظمی، 
دانش محور همانند ژئوتوریسم و تأثیری که در تنوع بخشی 
اقتصاد و توسعه اجتماعی روستاها در کنار توسعه اکولوژیک 

می تواند داشته باشد، کمتر توجه شده است؛ به طوری که 
با تمام قابلیت ها در حوزۀ ژئوتوریسم، فقط یک ژئوپارِک 
مورد تأیید یونسکو در ایران وجود دارد و دیگر ژئوسایت ها 
هنوز نتوانستند استانداردهای الزم برای عضویت در شبکۀ 
جهانی ژئوپارک را کسب کنند و مطالعاتی هم که تاکنون 
در کشور در زمینه تأثیر ژئوتوریسم در توسعه روستاها و یا 
شهرها صورت گرفته عمدتًا در ژئوسایت هایی انجام شده 
است که تاکنون نتوانستند عضویت یونسکو را کسب کنند. 
ژئوتوریسم  تأثیر  سنجش  و  مطالعه  برای  مقاله  این  در 
به منزله  قشم  جزیرۀ  محلی،  جامعه  توسعه  در  روستایی 
نخستین ژئوپارک جهانی ایران و خاورمیانه و پهناورترین 
جزیرۀ خلیج فارس، که در سال 1385 به عضویت شبکه 
جهانی ژئوپارک ها درآمد، برای مطالعه انتخاب شد. طبیعت 
زیبا، ارتفاعات و کوه ها، آثار باستانی، سواحل، جنگل های 
مانگرو و ... می تواند این جزیره را در ردیف پردرآمدترین 
ژئوپارک های جهان از نظر جذب گردشگر تبدیل کند. از 
روستایی  محیط های  در  جاذبه ها  این  از  بسیاری  طرفی 
جزیره قرار گرفته است )مورموگویی و همکاران، 1392: 3(. 
ژئوپارک قشم پس از شش سال عضویت، در سال 1391 به 
علت ناتوانی در انجام معیارها و رعایت استانداردهای مدنظر 
یونسکو، از شبکه جهانی ژئوپارک  خارج شد و در اردیبهشت 
۱۳۹۶، در دویست ویکمین نشست شورای اجرایی یونسکو، 
با تأیید بهبود عملکرد مدیریت ژئوپارک قشم، مجدداً به 
اتفاق  این  بازگشت؛ هرچند  ژئوپارک های جهانی  شبکۀ 
و  ژئوپارک  حفظ  آن  از  مهم تر  اما  دارد،  بسیاری  اهمیت 
حرکت به سوی رشد اقتصادی و توانمندی جامعۀ محلی 
استانداردهای  چارچوب  در  ژئوتوریسم  توسعه  طریق  از 
شبکه جهانی ژئوپارک است. همه شواهد و قرائن دربارۀ 
روستاها و جوامع محلی ایران، حاکی از نابودی تدریجی 
از  بیش  مهاجرت  که  پدیده ای  آن هاست،  توانمندی های 
پیِش ساکنان این مناطق را به سوی شهرها در پی داشته 
است. ژئوتوریسم، که بر نگه داری و حمایت از ویژگی های 
جغرافیایی یک ناحیه، یعنی محیط، فرهنگ، زیبایی، علم، 
آموزش و بهزیستی مردم محلی تأکید دارد، نقش ویژه ای 
در حفظ توانمندی های جوامع محلی ایفا می کند. ژئوپارک 
قشم با داشتن جاذبه های متنوع، می تواند به منزله قطب 
مهم گردشگری کشور و جهان مطرح شود و با برنامه ریزی 
گیرد.  قرار  نیز  اقتصادی  کالن  بهره برداری  مورد  دقیق 
گسترش ژئوتوریسم با رعایت اصول و ابعاد آن، به خودی خود 
حفاظت، برقراری ارتباط و سامان دهی میراث زمین را به 
ارمغان می آورد و زمینه برقراری ارتباطات و تعامل با بخش 
وسیعی از مردمان با فرهنگ ها و سالیق گوناگون را فراهم 
می کند )Kubalíková & Kirchner, 2015: 5(. با گسترش 
توجه  کانون  در  نیز  ژئوتوریستی  قابلیت های  گردشگری، 
گردشگران و برنامه ریزان گردشگری است. همچنین جایگاه 
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و  بهزیستی مردم در جوامع محلی  ارتقای  در  ژئوتوریسم 
روستاها، نفع اقتصادی، حفظ منابع، مشارکت، هم افزایی، 
احترام به سنن و فرهنگ محلی امری شناخته شده است. 
جوامع و اقتصادهای محلی باید از گردشگری نواحی طبیعی 
سود ببرند و همین موضوع توجیه کنندۀ خوبی برای حفاظت 
است؛  توسعه  در حال  و  توسعه یافته  جهان  در  طبیعت  از 
بنابراین با توجه به قابلیت های ژئوتوریستی جزیره و مزایایی 
که برای گسترش ژئوتوریسم بر توسعه مقصدهای گردشگری 
برشمرده شد، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه میزان تحقق 
جزیرۀ  ژئوپاک  در  ژئوپارک،  جهانی  شبکه  سه گانه  اهداف 
قشم از دیدگاه جامعه محلی است. برای تحقق این هدف، 
ابتدا تحوالت جمعیتی و فرصت های شغلی، که در روستاهای 
جزیرۀ قشم از زمان اجرای طرح ژئوپارک به وجود آمده است، 
بررسی شد و سپس تأثیر توسعه ژئوتوریسم و ژئوپارک در سه 
ُبعد افزایش مشارکت جامعه محلی و رونق اقتصادی روستاهای 
جزیره، آموزش جامعه محلی و حفظ فرهنگ بومی روستاهای 
منطقه و درنهایت، حفظ میراث تاریخی و طبیعی روستاهای 

جزیرۀ قشم از دیدگاه جامعه محلی مطالعه شد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

راستای  در  اخیر  قرن  نیم  فراوان  تالش های  وجود  با 
توسل  با  روستاها  مهاجرفرستی  و  روستایی  فقر  کاهش 
و  است  نکرده  تغییر  آن  ماهیت  متفاوت،  رویکردهای  به 
تالش های بسیاری برای یافتن رویکردهای مؤثر در توسعه 
روستایی انجام شده است. در دهه اخیر، با توجه به نقش 
گردشگری در فقرزدایی، از آن درحکم عامل مهم در تحول 
نواحی  زیست محیطی  و  فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  و 
روستایی یاد می شود. یکی از گردشگری های نوپا در جهان، 
آن  از  گردشگری  محققان  که  است  روستایی  ژئوتوریسم 
به منزله ابتکاری نو برای توسعه روستایی، به ویژه مناطقی 
که با مشکالت متعدد اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی 
 Bagherifard et al., 2013; Solvoll( مواجه اند یاد می کنند
 et al., 2015; Sima, 2016; Jaafar et al., 2011; Szivas,
بسزایی در  (. گردشگری نقش   2001; Jayakumar, 2007
فعالیت های  به  تنوع بخشی  و  محلی  مردم  توانمندسازی 
اقتصادی و نیز خلق فرصت های جدید شغلی دارد. ازجمله 
تأثیرات مثبت گردشگری در اقتصاد فضای روستا با توجه به 
تحقیقات صورت گرفته می توان کاهش وابستگی از صنعت، 
ماهیگیری، کشاورزی و سایر صنایع وابسته به منابع طبیعی، 
توسعه سایر بخش های اقتصادی، افزایش مشارکت زنان و 
جوانان، ایجاد مشاغل کوچک و کاهش فقر، ایجاد بازارهای 
جدید برای محصوالت جدید، فروش محصوالت کشاورزی 
به گردشگران و توزیع متعادل سرمایه های عمومی در جوامع 
بهبود  و  زیرساختی  سرمایه گذاری های  توسعه  روستایی، 
 MacDonald & Jolliffe,( زیرساخت های حمل ونقل برشمرد

.)2003: 307; Szabo, 2005: 18; Kreag, 2006: 6-12

گردشگری عالوه بر مزایای اقتصادی و اشتغال زایی، تأثیرات 
اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد. یکی از اهداف مهم 
دیگر شبکه جهانی ژئوپارک ها این است که در کنار افزایش 
مشارکت جامعه محلی و رونق اقتصاد روستاها، هنر، فرهنگ 
ـ با  ـ که در معرض نابودی اند  و صنایع دستی بومی و محلی را 
آموزش به جامعه محلی احیا کند و رونق بخشد )جدیدی، 
1396؛ تقیلو و همکاران، 1395، ممیز و همکاران، 1391؛ 
رحیم پور،  1397؛  همکاران،  و  کاظمی  1396؛  جمینی، 
 Torabi Farsani et al., 2013; Frey 1385 ،1388؛ زاهدی
 et al., 2006; Heggie, 2009; Gray, 2008; O’Connor,
 2008; El Wartiti et al., 2009; Zouros & McKeever,
 2009; McKeever et al., 2010; Allan & Shavanddasht,

) ;2017;  Ólafsdóttir & Dowling, 2013
با استناد به پیشینه تحقیق، پژوهشگران در تحقیقات خود 
به نوعی بر تأثیرات مثبت ژئوتوریسم و گردشگری در فرهنگ 
روحیه  افزایش  آگاهی ها،  ارتقای  نظیر  مرتبط  مفاهیم  و 
اعتماد  به  نفس و خوشبختی، ایجاد انسجام و هم بستگی و 

تدام سنت های بومی و فرهنگی اشاره کرده اند.
مطالعات در این زمینه نشان می دهد که رابطه گردشگری 
با محیط  زیست همواره پیچیده و همانند شمشیری دولبه 
بوده است؛ به گونه ای که برخی از محققان، اثر گردشگری 
 Tang & Jang,( در محیط زیست را مثبت ارزیابی می کنند
Lee & Chang, 2008; Holzner, 2011 ;2009( و گروهی از 
پژوهشگران اثر توسعه گردشگری در محیط زیست را منفی 
 Scott et al., 2010; Tovar & Lockwood,( ارزیابی می کنند
Martin & Sánchez, 2010 ;2008؛ خانی و همکاران، 1388(
با توسعه گردشگری و عمومیت یافتن آن، دیدگاه جامعه دربارۀ 
محیط و ارتباط آن با گردشگری دچار تحول شده است؛ 
به طوری که امروزه جامعه جهانی مسائل زیست محیطی را با 
دقت و حساسیت زیاد مراقبت و پیگیری می کند و رایج شدن 
مفاهیمی همچون گردشگری سبز ناشی از حساسیت های 
ارزشمندی  آگاهی گردشگران دربارۀ  افزایش  و  اشاره شده 
محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن به منظور توسعه این 
صنعت مطرح شده است. ژئوتوریسم شکل پایدار گردشگری 
مبتنی بر منابع طبیعی است که به طور عمده بر دو عامل 
طبیعت«  درمورد  »یادگیری  و  طبیعت«  در  تجربه  »کسب 
تأکید می کند، که به منزله گردشگری سبز شناخته شده و آثار 
منفی زیست محیطی را به حداقل رسانده است )جدیدی، 
1396؛ تقیلو و همکاران، 1395، ممیز و همکاران، 1391؛ 
رحیم پور،  1397؛  همکاران،  و  کاظمی  1396؛  جمینی، 
 1385Torabi Farsani et al., 2013; Frey ،1388؛ زاهدی
 et al., 2006; Heggie, 2009; Gray, 2008; O’Connor,
 2008;  El Wartiti et al, 2009; Zouros & McKeever,
 2009; McKeever et al., 2010; Allan & Shavanddasht,

.) ;2017;  Ólafsdóttir & Dowling, 2013
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اکوتوریســم  زیرشــاخه های  از  یکــی  کــه  ژئوتوریســم، 
به شــمار می آیــد، یکــی از محصــوالت جدیــد گردشــگری 
ــد  ــال رش ــتایی درح ــگری روس ــر گردش ــر چت ــه زی ــت ک اس
 Zouros & Mckeever, 2009; Mckeever et al.,( اســت 
ــه محصــول جدیــد  2010(. ژئوتوریســم روســتایی، به منزل
گردشــگری  ویژگی هــای  شــامل  نه فقــط  ژئوتوریســم، 
ــی و  ــر زمین شناس ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوند، بلک ــتایی می ش روس
جغرافیــا، درحکــم اســتراتژی ای بــرای جهانی شــدن علــوم 
زمیــن شــناخته می شــوند. ژئوتوریســم روســتایی تــالش 
بــرای کشــف و احیــای هویــت فرهنگــی و ادغــام آن هــا بــا 
ــرای آمــوزش مــردم محلــی و انتقــال دانــش  ــو ب دانــش ژئ
 .)Torabi Farsani et al., 2013: 9( بــه بازدیدکننــدگان اســت
ــد  ــگر می توان ــذب گردش ــا ج ــی ب ــای زمین شناس میراث ه
ــوص در  ــدی را به خص ــادی جدی ــت اقتص ــتغال و فعالی اش
ــد  ــدی جدی ــع درآم ــد مناب ــه نیازمن ــتایی، ک ــق روس مناط
 El Wartiti et al., 2009: ( و اضافــی هســتند، ایجــاد کنــد
420(. بــرای نمونــه در ایرلنــد طرحــی بــه پشــتیبانی 
و  و حمایــت جوامــع محلــی، ســازمان زمین شناســی 
اکتشــافات معدنــی و دانشــگاه اولســتر اجــرا شــده اســت تــا 
نقــش ژئوتوریســم را در حمایــت و احیــا و بازســازی مناطق 
ــد  ــایی کنن ــد شناس ــروم در ایرلن ــتایی مح ــع روس و جوام
ــا  ــور ی ــم نوظه ــر توریس ــال حاض )O’Connor, 2008(. درح
درحــال ظهــور بــه نــام ژئوتوریســم هنــوز در مراحــل اولیــه 
توســعه تجــاری در بســیاری از کشورهاســت. در این میان، 
از ژئوپارک  هــا به منزلــه پیشــگامان توســعه ژئوتوریســم یــاد 
می کننــد. بــا درگیرشــدن مــردم محلــی در اســتراتژی های 
ژئوموزه هــا،  ژئوتورهــا،  ایجــاد  نظیــر  نــو،  و  ابتــکاری 

ژئورســتوران ها، ژئوپارک  هــا و... ســعی می شــود اقتصــاد 
محلــی تقویــت شــود و دانــش عمــوم دربــارۀ زمین شناســی 
منشــور  براســاس   .)Frey et al, 2006( یابــد  افزایــش 
ــط  ــکو، ضواب ــا و یونس ــای اروپ ــبکه ژئوپارک ه ــیس ش تأس
ــه  ــد ب ــه بای ــت از: 1( منطق ــارت اس ــارک عب ــکیل ژئوپ تش
ــه  ــی را ب ــاد محل ــق اقتص ــه رون ــد ک ــزرگ باش ــدازه ای ب ان
دنبــال داشــته و چندیــن جاذبــه منحصربه فــرد فرهنگــی، 
طبیعــی و زمین شناســی را دربرگرفتــه باشــد؛ 2( تشــویق و 
درگیرکــردن مــردم بومــی در مدیریــت و اجــرای طرح هــای 
منطقــه؛ 3( رونــق اقتصــادی؛ 4( آمــوزش؛ 5( حفاظــت؛ 6( 
 Torabi Farsani et al., 2011: ( گســترش فعالیــت شــبکه ای
ــیس  ــه تأس ــد ک ــان می ده ــور نش ــای مذک 72-69(. معیاره
ژئوپــارک ســه هــدف اصلــی را دنبــال می کنــد: 1) حفاظــت 
ـ طبیعــی؛ 2( توجــه بــه آمــوزش و حفــظ  از منابــع تاریخــی 
فرهنــگ بومــی؛ 3( افزایــش مشــارکت و رونــق اقتصــاد 
 Gray, 2004: 289; Heggie,( ــم ــق ژئوتوریس ــی از طری محل
2009(. بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، ژئوپارک  ها ســعی 
می کننــد از دانــش و نیــروی کار محلــی اســتفاده کننــد 
) Torabi Farsani et al., 2011: 69-72(. یونســکو معتقــد 
اســت کــه ژئوپارک هــا فقــط ســایت هایی بــرای مســافرت، 
مشــاهدۀ مناظــر زیبــا، تفریح و طبیعــت درمانی نیســتند، 
ــظ  ــرای حف ــدی ب ــای کلی ــا فاکتوره ــن محدوده  ه ــه ای بلک
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــی و کالس ه ــای زمین شناس میراث ه
ــی و  ــوم زمین شناس ــوزۀ عل ــتر در ح ــارب بیش ــب تج کس

.)UNESCO, 2006( ژئومورفولــوژی هســتند

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
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روش تحقیق
پژوهــش حاضر برحســب هــدف، کاربــردی و از لحــاظ روش 
ـ تحلیلــی اســت. روش جمــع آوری  و ماهیــت، توصیفی 
پیمایشــی  و  اســنادی  روش هــای  مبتنی بــر  داده هــا 
بــوده اســت. ابــزار گــردآوری داده هــا در ایــن پژوهــش، 
پرســش نامه محقق ســاخته بــود کــه شــامل ســه مؤلفــه 
رونــق اقتصــاد و افزایش مشــارکت جامعه محلــی، آموزش و 

ـ محلــی، حفاظــت از میــراث طبیعی  حفــظ فرهنــگ بومــی 
ــامل  ــق، ش ــاری تحقی ــه آم ــود. جامع ــه ب ــی منطق و تاریخ
خانــوار روســتاهایی کــه ژئوســایت در آن هــا یــا در مجــاورت 
آن هــا قــرار دارنــد اســت. از 25 ژئوســایت واقــع در ژئوپــارک 
قشــم، 23 1 ژئوســایت در محــدودۀ 20 روســتای جزیــره قرار 

ــدول 1(. ــد )ج دارن

جدول 1: ژئوسایت های واقع در مناطق روستایی جزیرۀ قشم )سازمان ژئوپارک قشم، 1397(

1. بــه غیــر از ژئوســایت مــوزه، کــه در مرکــز شــهر قشــم قــرار دارد، و ژئوســایت جزایــر نــاز، کــه در غــرب شــهر ســوزا قــرار دارنــد، 23 ژئوســایت دیگــر در 
مناطــق روســتایی جزیــرۀ قشــم واقــع شــدند.

نام روستانام ژئوسایتردیفنام روستانام ژئوسایتردیف

شرق کانی، صلخژئولینک13برکه خلفدره ستاره ها1

باسعیدوباسعیدو14گیاهدانکرکراکوه2

دیرستانخلیج دیرستان15بین صلخ، طبل و دوربنیبام قشم3

بندر الفت و طبلجنگل حرا16طبلدره تندیس ها4

شیب درازساحل تخم گذاری الک پشت ها17صلخدره شور5

ریگوصخره خرچنگ ها18چاهو شرقیتنگه چاه کوه6

الفتروستای الفت19شرق کانینمکدان7

رمچاهغارخوربس20بین روستاهای تمگز، باسعیدوپهنه گلی8

هلر، طوالتاالب پرندگان دوکوهک21گامبرونساحل کارگه9

دوستکوبصیرا22شمال کانیدره قاضی10

دوالبمنطقۀ والب23جنوب چاهو شرقیتنگه عالی11

گورانچاکاویر12

در  براســاس سرشــماری ســال 1395، 11397 خانــوار 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــاکن اند، ک ــه س ــورد مطالع ــتاهای م روس
آزمــون کوکــران 370 خانــوار بــه عنــوان نمونــه و به صــورت 
تصادفــی از جامعــه محلــی ژئوپــاک قشــم انتخــاب شــدند. 
ابــزار اصلــی پژوهشــگران بــرای گــردآوری داده هــای مــورد 
کــه روایــی آن  بــود  نیــاز، پرســش نامه محقق ســاخته 
ــط  ــات الزم، توس ــال اصالح ــس از اعم ــوری( پ ــی ص )روای
کارشناســان مربوطــه ژئوپــارک قشــم و اســاتید متخصــص 
ــی  ــور بررس ــید. به منظ ــد رس ــه تأیی ــران ب ــگاه ته در دانش
پایایــی ابــزار استفاده شــده، پیش آزمونــی بــا تعــداد 30 
ــم  ــرۀ قش ــی در جزی ــت و کان ــتای الف ــش نامه در روس پرس
در مجــاورت ژئوســایت الفــت، ژئولینــک و درۀ قاضــی 
محاسبه شــده  کرونبــاخ  آلفــای  ضریــب  شــد.  انجــام 
ــر از 0/6(،  ــش نامه )باالت ــف پرس ــای مختل ــرای بخش ه ب
اســت  استفاده شــده  ابــزار  پایایــی  نشــان دهندۀ 

.)2 )جــدول 

جدول 2: ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده 
برای مؤلفه های تحقیق

AVEآلفای کرونباخمؤلفه

 رونق اقتصاد روستا و افزایش
74/062/0مشارکت جامعه محلی

 آموزش به جامعه محلی و حفظ
76/081/0فرهنگ بومی روستا

 حفاظت از میراث تاریخی طبیعی
80/068/0روستا

اطالعــات و داده هــای الزم در ســه بخــش گردآوری شــدند. 
در بخــش اول، داده هــای اســنادی بــه تحــوالت جمعیتــی 
ــی  ــم ط ــرۀ قش ــتاهای جزی ــغلی در روس ــای ش و فرصت ه

ــا 1395  ــال های 1373 ت س
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ــا بررســی سرشــماری های نفــوس و مســکن و کارگاه هــا  ب
جمــع آوری مرتبــط اســت.

در بخــش دوم، بــا مــرور پژوهش هــا و مطالعات انجام شــده 

در رابطــه بــا موضوع، مبانی نظری و پیشــینۀ پژوهش تدوین 
ــا کمــک ایــن بخــش، شــاخص های مرتبــط  شــد. ســپس ب

بــرای تنظیم پرســش نامه اســتخراج شــد )جــدول 3(. 

جدول 3: مؤلفه ها و گویه های پژوهش

گویه  هامؤلفه

 حفظ منابع
تاریخی ـ طبیعی

آموزش تولید محصوالت سازگار با محیط زیست، آموزش درمورد اهمیت حفاظت از میراث زمین شناسی، حفاظت 
بیشتر از منابع طبیعی توسط جامعه محلی در مقایسه با گذشته، بیان ضرورت حفاظت از منابع ارزشمند توسط 

جامعه محلی به گردشگران، احیای دوبارۀ سایت های تاریخی زمین شناسی و طبیعی، افزایش حمایت بخش های 
دولتی و غیردولتی در حفاظت از منابع زمین شناسی و طبیعی منطقه، افزایش دانش و آگاهی جامعه محلی از 

تأثیرات مثبت زیست محیطی اجرای طرح ژئوپارک قشم و..

 رونق اقتصاد روستا
 و افزایش مشارکت

جامعۀ محلی

تولید و فروش محصوالت بومی به گردشگران با برند ژئوپارک جهانی، به وجود آمدن بازارهای جدید برای 
عرضه مستقیم محصوالت تولیدی روستا، افزایش مشتریان محصوالت روستاییان، افزایش فرصت های شغلی 
جدید، افزایش فرصت های سرمایه گذاری، افزایش مراکز خرید، حضور گردشگران خارجی، حضور گردشگران 

داخلی، توسعه زیرساخت های تجاری، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، توسعه زیرساخت های اقامتی، توسعه 
زیرساخت های تفریحی ـ سرگرمی، توسعه زیرساخت های خدمات پذیرایی، توسعه زیرساخت های اداری ـ مالی در 

روستا، بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی و..

 آموزش به جامعۀ
 محلی و حفظ
 فرهنگ بومی

روستا

احیای بازی های بومی و محلی، توجه بیشتر به پخت و عرضه غذاهای محلی، توجه بیشتر به موسیقی ها و آوازهای 
سنتی، توسعه زیرساخت های فرهنگی )مراکز چاپ و نشر کتاب ها، مجله درمورد فرهنگ و تاریخ غنی جزیرۀ قشم(، 

رونق مجدد صنایع دستی فراموش شده، آموزش به دانش آموزان برای مشارکت در اجرای طرح و ترویج فرهنگ بومی، 
استقبال جامعه محلی برای مشارکت در اجرای طرح، افزایش احساس خوش بینی روستاییان به آیندۀ منطقه، افزایش 
غرور و روح هم بستگی روستاییان جزیره، باالرفتن انگیزه و رغبت ساکنان روستاها به ماندن در روستا، افزایش تعامل 

فرهنگی ساکنان روستاهای منطقه با گردشگران و...

)جدیــدی، 1396؛ تقیلــو و همــکاران، 1395، ممیــز و همکاران، 1391؛ جمینــی، 1396؛ کاظمی و همــکاران، 1397؛ رحیم پــور، 1388؛ زاهدی، 
 Torabi Farsani et al., 2013; Frey et al., 2006; Heggie, 2009; Gray, 2008; O’Connor, 2008; El Wartiti et al, 2009; Zouros 1385 ؛
 & McKeever, 2009; McKeever et al., 2010; Allan & Shavanddasht, 2017;  Ólafsdóttir & Dowling, 2013; Jayaumal & Ki, 2007;
 Kreag, 2006; Ibanez palacios et al., 2012, 77; Breidenhann & Wickens, 2004; Fossati & Panella,2000; Giaoutzi & Nijkamp,

.) 2006; Gnoth,  & Zins,2011; Jayakumar & Ki,2007; Olson, 2008

داده های  پژوهش،  اهداف  به  پاسخ گویی  برای  ادامه  در 
گردآوری شده در محیط نرم افزارهای اس پی  اس اس و لیزرل 
تجزیه وتحلیل شد. درنهایت نقشه توزیع فضایی تأثیرات 
از  استفاده  با  جزیره  روستاهای  توسعه  در  قشم  ژئوپارک 

نرم افزار جی.آی.اس ترسیم شد.

محدودۀ مورد مطالعه
ــتانی بودن و  ــی کوهس ــران، یعن ــی ای ــای موقعیت ویژگی ه
قرارگیــری در کمربنــد خشــک جهــان، ســیمای ظاهــری و 
چشــم اندازهای طبیعــی زیبــا و متنوعــی را خلــق کــرده و 
جزیــرۀ قشــم یکــی از ایــن مناطــق شــگفت انگیز در جنوب 

کشــور اســت. 
ژئوپــارک قشــم، کــه بــا داشــتن 25 ژئوســایت، مــورد تأییــد 
ــرا کــوه،  ــد از: دره ســتار ه ها، ُکرُک یونســکو اســت، عبارت ان
ــوه،  ــاه ک ــه چ ــور، تنگ ــا، درۀ ش ــم، درۀ تندیس ه ــام قش ب
نمکــدان، مــوزۀ ژئوپــارک، پهنــه گلــی، ســاحل کــرق، 
ــاز،  ــر ن ــر، جزای ــرا، چاکوی ــی، بصی ــگۀ اول ــی، تن درۀ قاض

ژئولینــک، باســعیدو، خلیــج دیرســتان، جنــگل حــرا، 
ســاحل تخم گــذاری الک پشــت، صخــرۀ خرچنگ هــا، 
روســتای الفــت، غــار خربــس، تــاالب پرنــدگان دو کوهــک 

)ژئوپــارک قشــم، 1397( )شــکل 2(.

شکل 2: موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
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بحث و ارائۀ یافته ها
یافته های توصیفی

پرســش نامه ها،  از  به دســت آمده  توصیفــی  اطالعــات 
ــوار(  ــتان خان ــخ گویان )سرپرس ــان پاس ــه از می ــان داد ک نش
بــه پرســش نامه ها، تعــداد 356 سرپرســت خانــوار )98/64( 
را مــردان و تعــداد 14 سرپرســت خانــوار )3/78( را زنــان 
ــدرک  ــد م ــداد، 58 درص ــن تع ــه از ای ــد ک ــکیل می دهن تش
تحصیلــی دیپلــم و پایین تــر، 39 درصــد مــدرک فــوق دیپلم 

و لیســانس و 3 درصــد آن هــا مــدرک فــوق لیســانس و باالتــر 
داشــتند.

مطالعۀ تحوالت جمعیتی و فرصت های شغلی
معــادل   1395 ســال  در  قشــم  شهرســتان  جمعیــت 
ــق  ــت در مناط ــد جمعی ــه 55/15 درص ــود ک ــر ب 148961نف
روســتایی و 44/85 درصــد در مناطــق شــهری ســکونت 

داشــتند )جــدول 4(. 

طــی ســال های 1390 تــا 1395 حــدود 9935 نفــر بــه قشــم 
ــر و  ــهری 7164 نف ــق ش ــهم مناط ــه س ــد ک ــرت کردن مهاج

مناطــق روســتایی 2771 نفــر بــود ) جــدول 5(.

جدول 5: میزان مهاجرت ها به قشم طی سال های 1375-1385 و 
1385-1390 )مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن،

)1395 ،1390 ،1385 

1390 -13851395 -13751390 -1385سال

1139954927164شهری

610425532771روستایی

1750380459935مجموع

میــزان مهاجــران وارد شــده بــه قشــم به علت جســت وجوی 
کار یــا جســت وجوی کار بهتــر طــی ســال های 1375 تــا 
به ترتیــب مناطــق شــهری و روســتایی 30/60 و   1385
ــا 1390 27/42 و  ــال های 1385 ت ــی س ــد و ط 30/14 درص

ــدول 6(. ــت )ج ــوده اس ــد ب 28/98 درص

جدول 6: میزان مهاجرت ها به قشم به علت جست وجوی کار و 
جست وجوی کار بهتر طی سال های 1385-1375 و 11385-1390
 )مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن، 1385، 1390(

 میزان
مهاجرت

1385-13751390-1385

 شهرستان
قشم

 مناطق
 شهری
قشم

 مناطق
 روستایی

قشم

 شهرستان
قشم

 مناطق
 شهری
قشم

 مناطق
 روستایی

قشم

53293489184022461506740تعداد 

44/3060/3014/3091/2742/2798/28درصد 

فرصت هــای شــغلی در مناطــق روســتایی قشــم بیــن 
به ترتیــب  تــا 1395  تــا 1390 و 1390  ســال های 1385 
حــدود 2/53 درصــد و 4/64 درصد رشــد داشــته اســت. این 
ــق  ــغلی در مناط ــای ش ــد فرصت ه ــه رش ــت ک ــی اس درحال
شــهری بیــن ســال های 1385 تــا 1390 منفــی بــوده اســت 

ــدول 6(.  )ج

ــال های  ــی س ــغلی ط ــای ش ــد فرصت ه ــزان رش ــدول 7: می ج
ــا 1395 در شهرســتان قشــم )سرشــماری کارگاه هــا 1373 و  1373 ت

ــکن، 1385، 1390، 1395( ــوس و مس ــماری نف 1381، سرش

شهرستان قشم سال
)درصد(

مناطق شهری 
)درصد(

مناطق روستایی 
)درصد(

1373-13819/9514/826/36

1381-138561/325864/56

1385-13901/23-0/322/53

1390-13955/887/414/64

ــی در  ــورت کل ــال 1395 به ص ــی س ــات مهاجرت ــت اطالع ــن عل ــه همی ــت؛ ب ــود نیس ــات موج ــا جزئی ــال 1395 ب ــی س ــات مهاجرت 1. اطالع
جــدول اشــاره شــده اســت.

دهستانشهربخششهرستان

جمعیتخانوارجمعیتخانوارجمعیتخانوارجمعیتخانوارسال

138522642103881226421038819641426361300161245

1390288181177742881811777412205478481661369926

1395404741489614047414896119027668012144782160

جدول 4: جمعیت شهرستان قشم طی سال های 1385 و 1390 و 1395 )مرکز آمار، سرشماری های نفوس و مسکن، 1385، 1390، 1395(
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ــارک در  ــم و ژئوپ ــترش ژئوتوریس ــر گس ــۀ تأثی مطالع
ــم ــرۀ قش ــتایی جزی ــعۀ روس توس

نظرســنجی از جامعــه محلــی درمــورد تأثیــر گســترش 
ژئوتوریســم و تأســیس ژئوپــارک در توســعه روســتاهای 
ــق اقتصــاد و افزایــش مشــارکت  منطقــه در ســه بعــد »رون
ــظ  ــوزش و حف ــد »آم ــاخص، بع ــا 17 ش ــی« ب ــه محل جامع
فرهنــگ بومــی« بــا 16 شــاخص و بعــد »حفاظــت از میــراث 

ــد.  ــام ش ــاخص انج ــا 9 ش ــتا« ب ــی روس ــی و تاریخ طبیع
گســترش  پرسش شــوندگان،  نظریــات  بــه  توجــه  بــا 
بــا  به ترتیــب  قشــم  ژئوپــارک  تأســیس  و  ژئوتوریســم 
میــراث  حفــظ  در   2/97 و   3/35  ،4/04 میانگین هــای 
ــوزش  ــم، آم ــرۀ قش ــتاهای جزی ــی روس ــی و تاریخ طبیع
بــه جامعــه محلــی و حفــظ فرهنــگ بومــی روســتا و رونــق 

اقتصــاد روســتاها و افزایــش مشــارکت جامعــه محلی نقش 
ــت. ــته اس داش

شــکل 3 خروجــی معــادالت ســاختاری نمــودار مســیر 
توســعه ژئوتوریســم بــا توســعه روســتاها را در حالــت 
ــی  ــع تمام ــدل در واق ــن م ــد. ای ــان می ده ــاداری نش معن
معــادالت اندازه گیــری و ســاختاری را بــا اســتفاده از آمــارۀ 
t آزمــون می کنــد. درصورتــی کــه مقــدار قــدر مطلــق آمــارۀ 
t مســیر از 1/96 بزرگ تــر باشــد، آن مســیر معنــادار اســت. 
بــا مراجعــه بــه نمودار هــای مســیر t در حالــت معنــاداری، 
درمی یابیــم کــه همــه مســیرهای بیــن متغیرهــای پژوهش 
و ابعــاد آن هــا دارای آمــارۀ t بزرگ تــر از 1/96 هســتند؛ 
ــش  ــد بخ ــای تأیی ــه معن ــن ب ــه ای ــد ک ــن معنادارن بنابرای

ــت. ــدل اس ــری م اندازه گی

شکل 3: تحلیل مسیر تأثیر توسعۀ ژئوتوریسم و ژئوپارک در توسعۀ روستاهای جزیرۀ قشم در حالت معناداری، 1398

ســاختاری،  معــادالت  مدل ســازی  خروجــی  شــکل 4 
نشــان  اســتاندار  بــرآورد  حالــت  در  را  مســیر  نمــودار 
می دهــد. میــزان ضریــب تأثیــر ژئوتوریســم در توســعه 
روســتاهای منطقــه به ترتیــب در بعــد حفاظــت از میــراث 

ــش  ــاد و افزای ــق اقتص ــد، رون ــی 97 درص ــی و تاریخ طبیع
ــه  ــوزش ب ــد آم ــد و بع ــی 83 درص ــه محل ــارکت جامع مش
جامعــه محلــی و حفــظ فرهنــگ بومــی روســتا 84 درصــد 

ــت.  اس
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بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش، توســعه ژئوتوریســم 
83 درصــد در رونــق اقتصــادی و افزایــش مشــارکت 
جامــعۀ محلــی روســتاهای همجــوار بــا ژئوســایت های 
ژئوپــارک قشــم تأثیرگــذار بــوده اســت. بیشــترین رونق 
دراز،  شــیب  دیرســتان،  روســتاهای  در  اقتصــادی 
ــاهده  ــف مش ــه خل ــوران، دوالب و برک ــخ، گ ــل، صل طب
شــده اســت )شــکل 5(. از دیــدگاه جامعــه محلــی، 
از بعــد اقتصــادی اجــرای طــرح ژئوپــارک بیشــترین 
توســعه  اســت:  داشــته  ذیــل  مــوارد  در  را  تأثیــر 
میانگیــن  بــا  اقامتگاهــی  خدمــات  زیرســاخت های 
ــا  ــی ب ــات پذیرای ــاخت های خدم ــعه زیرس 4/67، توس
میانگیــن 4/43، توســعه زیرســاخت های تجــاری بــا 
میانگیــن 4/41، افزایــش تعــداد گردشــگران خارجــی 
و  محصــوالت  فــروش  افزایــش   ،4/12 میانگیــن  بــا 

ــد  ــا برن ــگران ب ــه گردش ــتاییان ب ــی روس ــدات بوم تولی
ژئوپــارک جهانــی بــا میانگیــن 4/04.

شکل 4: تحلیل مسیر تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در توسعۀ روستاهای جزیرۀ قشم در حالت استاندارد، 1398

شکل 5: تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در رونق اقتصاد روستا و افزایش 
مشارکت جامعۀ محلی جزیرۀ قشم، 1398 
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از  صورت گرفتــه  میدانــی  بررســی های  بــه  توجــه  بــا 
ــد  ــم 84 درص ــعه ژئوتوریس ــی، توس ــه محل ــدگاه جامع دی
بــا  در آمــوزش جامعــه محلــی روســتاهای همجــوار 
ــظ  ــا در حف ــب آن ه ــم و ترغی ــرۀ قش ــایت های جزی ژئوس
فرهنــگ بومــی مؤثــر بــوده اســت. تأثیــر ژئوتوریســم 
ــف،  ــه خل ــیب دراز، برک ــتاهای ش ــد، در روس ــن بع در ای
دیرســتان، گــوران، طبــل و الفــت بیشــتر محســوس بود. 
ــه  ــوزش جامع ــا آم ــه ب ــنجی صورت گرفت ــاس نظرس براس
محلــی، آیین هــای ســنتی در ایــن روســتاها دوبــاره احیــا 
و رونــق یافتــه اســت. از دیــدگاه جامعه محلی، بیشــترین 
تأثیــر مثبــت در بعــد آموزشــی و فرهنگــی اجــرای طــرح 
رونق بخشــی  و  روســتا  زنــان  بــه  آمــوزش  ژئوپــارک، 
صنایــع دســتی فراموش شــدۀ روســتاها بــا میانگیــن 

ــوده اســت. عالوه بر ایــن، تأثیــر آن در گویه هایــی  4/78 ب
ماننــد احیــای موســیقی محلــی بــا میانگیــن 4/63، 
ــن 4/43،  ــا میانگی ــی ب ــی و محل ــای بوم ــای باز ی ه احی
ــرح  ــارکت در ط ــرای مش ــی ب ــعۀ محل ــه جام ــوزش ب آم
ــا  ــگران ب ــا گردش ــل ب ــش تعام ــن 4/27، افزای ــا میانگی ب
میانگیــن 4/21 و باالرفتــن رغبــت ســاکنان روســتاها بــه 
مانــدن بــا میانگیــن 4/08 مثبــت ارزیابــی شــد. در مقابــل 
ــتاهای  ــد، در روس ــن بع ــارک در ای ــر ژئوپ ــن تأثی کمتری
دوربنــی، هلــر، ریگــو و طــوال بــوده اســت. یکــی از دالیــل 
تأثیرگــذاری کــم ژئوپــارک در حفــظ فرهنــگ بومــی 
نام بــرده، همکاری نکــردن  از روســتاهای  در تعــدادی 
مناســب مســئوالن محلــی ایــن روســتاها بــا کارشناســان 
ــکل 6(. ــد )ش ــوان ش ــم عن ــارک قش ــی ژئوپ ــه محل جامع

شکل 6: تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در آموزش و حفظ فرهنگ بومی جامعۀ 
محلی جزیرۀ قشم، 1398

با توجه به دیدگاه جامعه محلی، توسعه  ژئوتوریسم 97 
درصد در حافظت از میراث تاریخی و طبیعی منطقه تاثیرگذار 
صلخ،  شرقی،  چاهو  گوران،  روستاهای  در  که  است؛  بوده 
گیاهدان، دوربنی، کانی، شیب دراز، باسعیدو، دوستکوه و 
طبل این تأثیرگذاری بیشتر بوده است. یکی از علت هایی که 
عملکرد ژئوپارک قشم در این بعد موفق تر از ابعاد دیگر بوده 

این است برخی از ژئوسایت ها مانند ژئوسایت ژئولینک، 
و  دارند  مطالعاتی  جنبه  صرفًا  عالی  تنگه  و  کرکراکوه 
تحت نظر مدیریت ژئوپارک محافظت می شوند و امکان 
در  ندارد.  وجود  سایت ها  این  به  گردشگران  دسترسی 
طوال  و  ریگو  هلر،  روستاهای  در  را  تأثیر  کمترین  مقابل 

داشته است )شکل 7(

شکل 7: تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی روستاهای جزیرۀ قشم، 1398
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با توجه به جدول 8، تمامی شاخص های برازش مدل درحد 
مطلوبی قرار دارند و می توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده 

برازش مناسبی با داده های گردآوری شده دارد.

جدول 8: شاخص های نیکویی برازش مدل ژئوتوریسم جزیرۀ قشم و 
توسعۀ روستایی، 1398

 گروه بندی
 حد قابلشاخصشاخص ها

پذیرش
 مقدار

به دست آمده

 شاخص  های
برازش مطلق

 شاخص نیکویی
برازش

 بیشتر از
90/092/0

 شاخص
 نیکویی برازش

اصالح  شده

 بیشتر از
90/096/0

 شاخص های
برازش تطبیقی

 شاخص برازش
تطبیقی

 بیشتر از
90/092/0

 شاخص برازش
هنجارشده

 بیشتر از
90/091/0

 شاخص برازش
هنجارنشده

 بیشتر از
90/092/0

 شاخص های
برازش تعدیل یافته

 نسبت مجذور
 کای به درجۀ

آزادی

 مقدار بین 1
88/1تا 3

 شاخص
 برازش مقتصد

هنجارشده

 بیشتر از
60/086/0

 رییشه میانگین
 مربعات خطای

برآورد
069/0کمتر از 8/0

با توجه به نتایج جدول 9، ژئوتوریسم و ژئوپارک با ضریب 
از  حفاظت  بر  به ترتیب   ،11/62  t آمارۀ  و  درصد  تأثیر 97 
میراث تاریخی و طبیعی روستاهای جزیره قشم و با ضریب 
تأثیر 83 درصد و آمارۀ t، 10/88 در رونق اقتصاد روستاها و 
با ضریب تأثیر 84 درصد و آمارۀ t، 9/93 در حفظ فرهنگ و 

دانش بومی روستاهای جزیره تأثیرگذار بوده است. 
جدول 9: تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در توسعۀ روستاهای

 جزیرۀ قشم، 1398

tضریب تأثیرسؤال

 تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک قشم در
 حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی

روستاهای جزیرۀ قشم
97%62/11

 تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک قشم در
 رونق اقتصاد و مشارکت جامعۀ محلی

روستاهای جزیرۀ قشم؛
83%88/10

 تأثیرگذاری ژئوتوریسم و ژئوپارک قشم
 در آموزش و حفظ فرهنگ و دانش

بومی روستاهای جزیرۀ قشم
84%93/9

نتیجه گیری
براســاس تحقیقــات میدانــی، در بیســت روســتای جزیــرۀ 
قشــم، کــه در مجــاورت ژئوســایت ها واقــع شــده اند، و 
در  کــه  بحث هایــی  و  داده هــا  تجزیه وتحلیــل  براســاس 
ــر  ــش و تأثی ــت، نق ــه  اس ــورت گرفت ــی ص ــای قبل بخش ه
ــظ  ــادی، حف ــق اقتص ــم در رون ــارک قش ــم و ژئوپ ژئوتوریس
ــی  ــی و طبیع ــراث تاریخ ــت از می ــی و حفاظ ــگ بوم فرهن
روســتاهای جزیــره مثبــت و ســازنده ارزیابــی شــده اســت. 
اجــرای طــرح ژئوپــارک جهانــی و توســعه ژئوتوریســم باعث 
خلــق فرصت هــای شــغلی جدیــد و متنــوع در روســتاهای 
ــازار  ــگران، ب ــور گردش ــا حض ــت. ب ــده اس ــم ش ــرۀ قش جزی
محصــوالت محلــی در روســتا رونــق یافتــه اســت و میــزان 
ــوالت  ــه محص ــد و عرض ــا تولی ــان ب ــان و جوان ــارکت زن مش
صنایــع دســتی و اجــرای آیین هــای محلــی و تأســیس 
اقامتگاه هــای محلــی افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن 
ــی  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــد ب ــان می ده ــج نش نتای
از ســوی مدیریــت ژئوپــارک میــزان آگاهــی روســتاییان 
درمــورد اهمیــت حفاظــت از میــراث فرهنگــی، تاریخــی و 
طبیعــی جزیــره و دغدغــه آن ها بــرای احیــای فرهنگ غنی 
بومی شــان و معرفــی آن بــه جهانیــان افزایــش یافته اســت. 
درمجمــوع بایــد گفــت بــا رونــق ژئوتوریســم در جزیــرۀ 
قشــم در کنــار حفاظــت از میــراث تاریخــی و طبیعــی، 
میــزان مشــارکت جامعــه محلــی، بــه عنــوان جــزء الینفــک 
ــه  ــان ب ــی از آن ــارک جهان ــور ژئوپ ــه در منش ــا، ک ژئوپارک ه
عنــوان حافظــان و صاحبــان اصلــی ژئوپــارک نــام بــرده 
می شــود، بــه میــزان درخــور توجهــی افزایــش یافته اســت. 
ــوان نتیجــه گرفــت کــه اگرچــه در  ــا ایــن توضیحــات می ت ب
ســال های ابتدایــی تأســیس، ژئوپــارک قشــم بــه علــت 
ــبکه  ــتاندارهای ش ــا و اس ــرای معیاره ــودن در اج موفق نب
جهانــی ازجملــه بــه علــت کم رنگ بــودن مشــارکت جامعــه 
محلــی در فعالیت هــای ژئوپــارک و عــدم موفقیــت ژئوپــارک 
قشــم در سودرســانی بــه جامعــه محلــی از شــبکه جهانــی 
اخــراج شــد، امــا بررســی های میدانــی و نتایــج ایــن تحقیق 
ــی  ــای عمل ــا و راهبرده ــاذ برنامه ه ــا اتخ ــد ب ــان می ده نش
بــرای حفاظــت و نگــه داری ژئوســایت ها، و بــا ایفــای نقــش 
آموزشــی، باالبــردن تــوان اقتصــادی جامعــه محلــی، جلب 
همکاری هــای مردمــی و گســترش مفاهیــم پایــه علــوم 
زمیــن و عملکــرد پویاتــر به نســبت گذشــته در راســتای 
اهــداف ســه گانه شــبکه جهانــی ژئوپــارک، ژئوپــارک قشــم 
فرصتــی دوبــاره بــرای دریافــت کارت ســبز از یونســکو و 

ادامــه عضویــت در ایــن شــبکه را یافتــه اســت. 
بــا اســتناد بــه پیشــینه تحقیــق، یافته هــای ایــن پژوهــش 
از نظــر تأثیرگــذاری ژئوتوریســم در رونــق اقتصــاد روســتاها 
نظیــر تأثیــر آن در ایجــاد مشــاغل جدیــد، خلق بــازار جدید 
ــان و  ــارکت زن ــش مش ــتایی، افزای ــوالت روس ــرای محص ب

ــا  ــاختی ب ــرمایه گذاری های زیرس ــعه س ــان، توس جوان
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یافته هــای مک دونالــد و جلیفــی )2003(، کریــج )2006( و 
ســزابو )2005(، از نظــر تأثیرگــذاری ژئوتوریســم در آموزش 
و فرهنــگ جامعــه محلــی نظیــر احیــای فرهنــگ بومــی، 
ــرت از  ــش مهاج ــتا و کاه ــه روس ــر ب ــق خاط ــش تعل افزای
ــی  ــت )2017(؛ تراب ــن و شاواندش ــای آل ــا یافته ه ــتا ب روس
 ،)2014( دولینــگ  و  اُلفس دتیــر   ،)2014( فارســانی 
ــر  ــکاران )2009( و از نظ ــی و هم ــی )2009(، وارتیت ِهگ گ
تأثیرگــذاری مثبــت ژئوتوریســم در حفاظــت از میــراث 
طبیعــی و زمین شناســی، بــا یافته هــای لــی و چیــن 
 ،)2009( جانــگ  و  تانــگ   ،)2011( هولزِنــر   ،)2008(
جدیــدی )1396(، تقیلــو و همــکاران )1395(، ممیــز و 

همــکاران )1391(، جمینــی )1396( همخوانــی دارد.
ــتایی،  ــم روس ــعۀ ژئوتوریس ــت توس ــی اس ــت گفتن درنهای
به ویــژه در مناطــق روســتایی کشــورهای درحــال توســعه، 
کــه بــا مشــکل فقــر و محرومیــت روبه روینــد، نه تنهــا 
ــق اقتصــاد ســبز باشــد،  ــرای رون ــد اســتراتژی ای ب می توان
بلکــه دریچــه ای را به ســوی جهانی ســازی علــوم زمیــن 
و تبــادل اطالعــات بــاز می کنــد. در ایــران تاکنــون از 
گردشــگری روســتایی دانش محــور بــه غیــر از جزیرۀ قشــم، 
ــع  ــرای رف ــن ب ــکاری نوی ــم راه ــد، درحک ــه بای ــه ک آن گون
مشــکالت روســتاییان، رونــق اقتصــاد محلــی یــا حفاظــت 
از زمیــن و میراث هــای زمین شناســی و ژئومورفولــوژی 
ــبکۀ  ــت ش ــا حمای ــت ب ــد اس ــت. امی ــده اس ــتفاده نش اس
ملــی ژئوپارک هــا بــا شناســایی روســتاهایی کــه پتانســیل 
باالیــی بــرای رونــق ژئوریســم روســتایی دارنــد شــبکه ای از 
ژئوروســتاهای کشــور بــرای رونــق ژئوتوریســم روســتایی و 
گردشــگری دانش محــور در کشــور تشــکیل شــود تــا ابتــدا 
بــا راه انــدازی ژئوپارک هــای روســتایی در ســطح ملــی، 
ــرای عضویــت در شــبکۀ جهانــی  اســتانداردهایی را کــه ب
ژئوپــارک نیــاز اســت هماننــد ژئوپــارک قشــم کســب کننــد؛ 
چراکــه عضویــت در شــبکۀ جهانــی و ادارۀ ژئوروســتاها در 
ــت  ــرات مثب ــک تأثی ــی بی ش ــادی بین الملل ــوب نه چارچ
زیــادی در توســعه روســتایی در ابعاد اقتصــادی، فرهنگی و 
زیســت محیطــی خواهد داشــت کــه تجربه ژئوپــاک جهانی 
ــه  ــتیابی ب ــق در دس ــوی موف ــه الگ ــد به  منزل ــم می توان قش

ایــن هــدف کمــک کنــد. 

منابع
امــری کاظمــی، علیرضــا )1392(. اطلــس توانمندی هــای 
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