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گردشــگری دانشمحــور،
ژئوتوریســم روســتایی ،ژئوپــارک،
توســعه روســتایی ،جزیــره قشــم.

ژئوتوریسم گردشگری مبتنیبر دانش است که با حفاظت از میراثهای
زمینشناسی ،با رونقبخشی به اقتصاد محلی ،افزایش دانش جامعه و حفظ
فرهنگبومینقشمهمیدرتوسعهایفامیکند.ژئوپارکهایروستایی(پارکهای
زمینشناسی) ،بهمنزله مقصدهای جدید گردشگری دانشمحور ،نوآوری برای
انتقال دانش زمین بهشمار میرود که میتواند راهکاری نوین برای دستیابی به
توسعهروستایی باشد.هدف ازپژوهشحاضر،مطالعهتأثیرژئوتوریسم وژئوپارک
قشم ،تنها ژئوپارک جهانی ایران ،در توسعه روستاهای جزیره قشم است .روش
جمعآوری دادهها مبتنیبر روشهای اسنادی و پیمایشی است .ابزار اصلی
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته است که روایی آن با کسب نظر
کارشناسان مربوطه و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسیده
است .تحلیل اطالعات نیز با استفاده از نرمافزارهای اسپیاساس ،لیزرل و
جیآیاس صورت گرفت .جامعه آماری تحقیق ،خانوارهای بیست روستای
جزیره است که در محدوده  23ژئوسایت ژئوپارک قشم واقع شدهاند .نتایج
مطالعه اسنادی موجود نشان میدهد میزان رشد فرصتهای شغلی در مناطق
روستایی جزیره طی سالهای 1385تا 1390و 1390تا  ،1395بهترتیب  2/53و
 4/64درصد بوده است و  28/98درصد از مهاجرتها به روستاهای جزیره قشم با
هدف جستوجوی کار یا جستوجوی کار بهتر بوده است .نتایج مطالعه میدانی
نیز نشان میدهد از مجموع سه هدف اصلی شبکه جهانی ژئوپارک ،گسترش
ژئوتوریسم و تأسیس ژئوپارک قشم بهترتیب در بعد حفاظت از میراث تاریخی و
طبیعی  98درصد ،در بعد آموزش و حفظ فرهنگ بومی  84درصد و درنهایت در
بعد رونق اقتصاد جامعه محلی 83درصد تأثیرگذار بودهاست.

مقدمه

اکوتوریسم ،گردشگری روستایی ،و در سالهای اخیر،
ژئوتوریسم ازجمله شاخههای جدید گردشگردی هستند
که گردشگری سبز شناخته شدهاند .ژئوتوریسم یکی از
رشتههایتخصصیاکوتوریسماستکهبهمعرفیپدیدههای
زمینشناسی به گردشگران با حفظ «هویت مکانی» آنها
میپردازد (رحیمپور .)38 :1388 ،بازاریابی ژئوتوریسم
بهعنوانشکلیازگردشگریمبتنیبردانش،کهدردههاخیر
معرفی شده ،بهسرعت درحال رشد است (Ibanez palacios
 .)et al., 2012: 77یکی از اهداف ژئوتوریسم و ژئوپارکها
تأکید بر توسعه گردشگری پایدار در محیطهای روستایی
و طبیعی است (.)Olafsdottir & Dowling, 2014: 71

توسعه ژئوتوریسم ،بهویژه در مناطق روستایی کشورهای
استراتژی پیشبرد اقتصاد
ِ
درحال توسعه ،نهفقط میتواند
سبز و توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد ،بلکه میتواند
دروازهای برای انتقال و فراگیری دانش علوم زمین باز کند
( .)Torabi Farsani et al., 2013: 2به همین علت ژئوتوریسم
و ژئوپارک بهمنزله ابزاری جذاب برای توسعه روستایی در
بسیاری از مناطقی است که با مهاجرت مواجهاند.
طبق آخرین تعریف سازمان آموزشی ـ فرهنگی
یونسکو در سال  ،2016ژئوپارکها مناطق جغرافیایی
منفرد و یکپارچهای هستند که در آنها سایتها و
چشماندازهای دارای ارزش زمینشناسی بینالمللی
با مفهومی جــامع از حفاظت ،آموزش و توسعه پایدار

 .1استادیار دانشکده جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

 .2دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)؛ Fatememohamadzade3@gmail.com.

 .3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مدیریت میشوند .ژئوپارکها با مردم و نقشی که در توسعه
اقتصاد منطقه و محل دارند معنا مییابند .شبکۀ جهانی
ژئوپارکبیانداشتهاست«:ژئوپارکهاتنهادرموردسنگها
نیستند بلکه آنها 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
چشمانداز محل خودشان کمک کنیم» (Global Geoparks
)Network, 2016
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فعالیتهای اقتصادی در ژئوپارکها فقط هنگامی موفق
است که همگام و همراه با جوامع محلی باشد .براساس
منشور تأسیس ژئوپارکهای جهانی ،ضروری است که
مردم بومی منطقه در احداث و ادارۀ ژئوپارکها مشارکت
داشته باشند .از  127ژئوپارک جهانی که تاکنون به ثبت
رسیدهاند ( ،)Global Geoparks Network, 2016بخشی
در خارج از فضای شهری و در مناطق روستایی ،طبیعت
بکر و کمتر دستخورده قرار دارند .هدایت گردشگر به این
مناطق میتواند نقش شایان توجهی در کاهش اختالف
درآمد مناطق روستایی و شهری داشته باشد .توسعه
ژئوتوریسم روستایی ،بهمنزله شاخه جدید گردشگری
استراتژی عمومیسازی علوم زمین است.
ِ
روستایی،
ژئوتوریسم روستایی به دنبال احیای مؤلفههای فرهنگی
و ادغام آن با جاذبههای زمینشناسی است .از دیگر
ویژگیهای ژئوتوریسم روستایی این است که فعالیتهای
تفریحیوگردشگریراباعلومزمینشناسیپیوندمیدهد.
گسترش این شاخه از گردشگری ،آموزش روستاییان و
انتقال دانش زمینشناسی به بازدیدکنندگان را در پی
دارد .گردشگری دانشمحور مبتنیبر ژئوتوریسم روستایی
با بهکاربردن ابتکاراتی چون سازماندهی ژئوتورها ،احداث
رستورانهای سنگی ،غاررستورانها ،هتلهای سنگی،
موزههای زمینشناسی ،مراکز سنگتراپی ،آبدرمانی،
اقامتگاههای زمینشناسی و اقامتگاههای بومگردی ،که
جامعهمحلیآنراادارهمیکنند،ضمنحفظمنابع،احترام
بهسننوفرهنگمحلی،مشارکت،دانشافزاییگردشگران
و جامعۀ محلی سعی در فقرزدایی از روستاها و کاهش نرخ
بیکاری در مقاصد ژئوتوریسمی دارد (Robinson, 2008:
 .)4درمجموع میتوان گفت که ژئوپارکها صرف ًا سازوکاری
برای حفاظت منابع زمینشناختی نیستند ،بلکه در کنار
آن ،ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت رفاهی ساکنان محل نیز
از اهداف مهم آن است (.)Jayaumal & Ki, 2007
ایران ازجمله کشورهایی است که با توجه به اقلیم متنوع،
طبیعت زیبا و بکر ،تمدن و فرهنگ غنی ،قابلیتهای
فراوانی برای توسعه ژئوتوریسم و تأسیس ژئوپارک دارد
(امری کاظمی)13 :1392 ،؛ اما در ایران به گردشگری
دانشمحور همانند ژئوتوریسم و تأثیری که در تنوعبخشی
اقتصاد و توسعه اجتماعی روستاها در کنار توسعه اکولوژیک

میتواند داشته باشد ،کمتر توجه شده است؛ بهطوری که
ِ
ژئوپارک
با تمام قابلیتها در حوزۀ ژئوتوریسم ،فقط یک
مورد تأیید یونسکو در ایران وجود دارد و دیگر ژئوسایتها
هنوزنتوانستنداستانداردهایالزمبرایعضویتدرشبکۀ
جهانی ژئوپارک را کسب کنند و مطالعاتی هم که تاکنون
در کشور در زمینه تأثیر ژئوتوریسم در توسعه روستاها و یا
شهرها صورت گرفته عمدت ًا در ژئوسایتهایی انجام شده
است که تاکنون نتوانستند عضویت یونسکو را کسب کنند.
در این مقاله برای مطالعه و سنجش تأثیر ژئوتوریسم
روستایی در توسعه جامعه محلی ،جزیرۀ قشم بهمنزله
نخستین ژئوپارک جهانی ایران و خاورمیانه و پهناورترین
جزیرۀ خلیج فارس ،که در سال  1385به عضویت شبکه
جهانیژئوپارکهادرآمد،برایمطالعهانتخابشد.طبیعت
زیبا ،ارتفاعات و کوهها ،آثار باستانی ،سواحل ،جنگلهای
مانگرو و  ...میتواند این جزیره را در ردیف پردرآمدترین
ژئوپارکهای جهان از نظر جذب گردشگر تبدیل کند .از
طرفی بسیاری از این جاذبهها در محیطهای روستایی
جزیره قرار گرفته است (مورموگویی و همکاران.)3 :1392 ،
ژئوپارک قشم پس از شش سال عضویت ،در سال  1391به
علتناتوانیدرانجاممعیارهاورعایتاستانداردهایمدنظر
ک خارج شد و در اردیبهشت
یونسکو ،از شبکه جهانی ژئوپار 
،۱۳۹۶دردویستویکمیننشستشورایاجرایییونسکو،
با تأیید بهبود عملکرد مدیریت ژئوپارک قشم ،مجدد ًا به
شبکۀ ژئوپارکهای جهانی بازگشت؛ هرچند این اتفاق
اهمیت بسیاری دارد ،اما مهمتر از آن حفظ ژئوپارک و
حرکت بهسوی رشد اقتصادی و توانمندی جامعۀ محلی
از طریق توسعه ژئوتوریسم در چارچوب استانداردهای
شبکه جهانی ژئوپارک است .همه شواهد و قرائن دربارۀ
روستاها و جوامع محلی ایران ،حاکی از نابودی تدریجی
توانمندیهای آنهاست ،پدیدهای که مهاجرت بیش از
پیش ساکنان این مناطق را بهسوی شهرها در پی داشته
ِ
است .ژئوتوریسم ،که بر نگهداری و حمایت از ویژگیهای
جغرافیایییکناحیه،یعنیمحیط،فرهنگ،زیبایی،علم،
آموزش و بهزیستی مردم محلی تأکید دارد ،نقش ویژهای
در حفظ توانمندیهای جوامع محلی ایفا میکند .ژئوپارک
قشم با داشتن جاذبههای متنوع ،میتواند بهمنزله قطب
مهم گردشگری کشور و جهان مطرح شود و با برنامهریزی
دقیق مورد بهرهبرداری کالن اقتصادی نیز قرار گیرد.
گسترشژئوتوریسمبارعایتاصولوابعادآن،بهخودیخود
حفاظت ،برقراری ارتباط و ساماندهی میراث زمین را به
ارمغان میآورد و زمینه برقراری ارتباطات و تعامل با بخش
وسیعی از مردمان با فرهنگها و سالیق گوناگون را فراهم
میکند ( .)Kubalíková & Kirchner, 2015: 5با گسترش
گردشگری ،قابلیتهای ژئوتوریستی نیز در کانون توجه
گردشگرانوبرنامهریزانگردشگریاست.همچنینجایگاه
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با استناد به پیشینه تحقیق ،پژوهشگران در تحقیقات خود
بهنوعی بر تأثیرات مثبت ژئوتوریسم و گردشگری در فرهنگ
و مفاهیم مرتبط نظیر ارتقای آگاهیها ،افزایش روحیه
اعتمادب ه نفس و خوشبختی ،ایجاد انسجام و همبستگی و
تدام سنتهای بومی و فرهنگی اشاره کردهاند.
مطالعات در این زمینه نشان میدهد که رابطه گردشگری
ط زیست همواره پیچیده و همانند شمشیری دولبه
با محی 
بوده است؛ بهگونهای که برخی از محققان ،اثر گردشگری
در محیط زیست را مثبت ارزیابی میکنند (Tang & Jang,
 )2009; Lee & Chang, 2008; Holzner, 2011و گروهی از
پژوهشگران اثر توسعه گردشگری در محیط زیست را منفی
ارزیابی میکنند (Scott et al., 2010; Tovar & Lockwood,
2008; Martin & Sánchez, 2010؛ خانی و همکاران)1388،
باتوسعهگردشگریوعمومیتیافتنآن،دیدگاهجامعهدربارۀ
محیط و ارتباط آن با گردشگری دچار تحول شده است؛
بهطوری که امروزه جامعه جهانی مسائل زیستمحیطی را با
دقت و حساسیت زیاد مراقبت و پیگیری میکند و رایجشدن
مفاهیمی همچون گردشگری سبز ناشی از حساسیتهای
اشارهشده و افزایش آگاهی گردشگران دربارۀ ارزشمندی
محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن بهمنظور توسعه این
صنعتمطرحشدهاست.ژئوتوریسمشکلپایدارگردشگری
مبتنیبر منابع طبیعی است که بهطور عمده بر دو عامل
«کسب تجربه در طبیعت» و «یادگیری درمورد طبیعت»
تأکیدمیکند،کهبهمنزلهگردشگریسبزشناختهشدهوآثار
منفی زیستمحیطی را به حداقل رسانده است (جدیدی،
1396؛ تقیلو و همکاران ،1395 ،ممیز و همکاران1391 ،؛
جمینی1396 ،؛ کاظمی و همکاران1397 ،؛ رحیمپور،
1388؛ زاهدی1385Torabi Farsani et al., 2013; Frey ،
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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et al., 2015; Sima, 2016; Jaafar et al., 2011; Szivas,

 .) 2001; Jayakumar, 2007گردشگری نقش بسزایی در
توانمندسازی مردم محلی و تنوعبخشی به فعالیتهای
اقتصادی و نیز خلق فرصتهای جدید شغلی دارد .ازجمله
تأثیرات مثبت گردشگری در اقتصاد فضای روستا با توجه به
تحقیقات صورتگرفته میتوان کاهش وابستگی از صنعت،
ماهیگیری،کشاورزیوسایرصنایعوابستهبهمنابعطبیعی،
توسعه سایر بخشهای 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 سرمایههای عمومی در جوامع
روستایی ،توسعه سرمایهگذاریهای زیرساختی و بهبود
زیرساختهایحملونقلبرشمرد (MacDonald & Jolliffe,
.)2003: 307; Szabo, 2005: 18; Kreag, 2006: 6-12

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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ژئوتوریسم در ارتقای بهزیستی مردم در جوامع محلی و
روستاها ،نفع اقتصادی ،حفظ منابع ،مشارکت ،همافزایی،
احترام به سنن و فرهنگ محلی امری شناخته شده است.
جوامع و اقتصادهای محلی باید از گردشگری نواحی طبیعی
سودببرندوهمینموضوعتوجیهکنندۀخوبیبرایحفاظت
از طبیعت در جهان توسعهیافته و درحال توسعه است؛
بنابراین با توجه به قابلیتهای ژئوتوریستی جزیره و مزایایی
کهبرایگسترشژئوتوریسمبرتوسعهمقصدهایگردشگری
برشمردهشد،هدفاصلیاینپژوهش،مطالعهمیزانتحقق
اهداف سهگانه شبکه جهانی ژئوپارک ،در ژئوپاک جزیرۀ
قشم از دیدگاه جامعه محلی است .برای تحقق این هدف،
ابتداتحوالتجمعیتیوفرصتهایشغلی،کهدرروستاهای
جزیرۀ قشم از زمان اجرای طرح ژئوپارک به وجود آمده است،
بررسی شد و سپس تأثیر توسعه ژئوتوریسم و ژئوپارک در سه
ُبعدافزایشمشارکتجامعهمحلیورونقاقتصادیروستاهای
جزیره،آموزشجامعهمحلیوحفظفرهنگبومیروستاهای
منطقهودرنهایت،حفظمیراثتاریخیوطبیعیروستاهای
جزیرۀقشمازدیدگاهجامعهمحلیمطالعهشد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
با وجود تالشهای فراوان نیم قرن اخیر در راستای
کاهش فقر روستایی و مهاجرفرستی روستاها با توسل
به رویکردهای متفاوت ،ماهیت آن تغییر نکرده است و
تالشهای 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
و توسعه اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی نواحی
روستایی یاد میشود .یکی از گردشگریهای نوپا در جهان،
ژئوتوریسم روستایی است که محققان گردشگری از آن
بهمنزله ابتکاری نو برای توسعه روستایی ،بهویژه مناطقی
که با مشکالت متعدد اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی
مواجهاند یاد میکنند (Bagherifard et al., 2013; Solvoll

گردشگری عالوهبر مزایای اقتصادی و اشتغالزایی ،تأثیرات
اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد .یکی از اهداف مهم
دیگر شبکه جهانی ژئوپارکها این است که در کنار افزایش
مشارکتجامعهمحلیورونقاقتصادروستاها،هنر،فرهنگ
و صنایع دستی بومی و محلی را ـ که در معرض نابودیاند ـ با
آموزش به جامعه محلی احیا کند و رونق بخشد (جدیدی،
1396؛ تقیلو و همکاران ،1395 ،ممیز و همکاران1391 ،؛
جمینی1396 ،؛ کاظمی و همکاران1397 ،؛ رحیمپور،
1388؛ زاهدیTorabi Farsani et al., 2013; Frey 1385 ،
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

ژئوتوریســم ،کــه یکــی از زیرشــاخههای اکوتوریســم
بهشــمار میآیــد ،یکــی از محصــوالت جدیــد گردشــگری
اســت کــه زیــر چتــر گردشــگری روســتایی درحــال رشــد
اســت (Zouros & Mckeever, 2009; Mckeever et al.,
 .)2010ژئوتوریســم روســتایی ،بهمنزلــه محصــول جدیــد
ژئوتوریســم ،نهفقــط شــامل ویژگیهــای گردشــگری
روســتایی میشــوند ،بلکــه بــا تأکیــد بــر زمینشناســی و
جغرافیــا ،درحکــم اســتراتژیای بــرای جهانیشــدن علــوم
زمیــن شــناخته میشــوند .ژئوتوریســم روســتایی تــاش
بــرای کشــف و احیــای هویــت فرهنگــی و ادغــام آنهــا بــا
دانــش ژئــو بــرای آمــوزش مــردم محلــی و انتقــال دانــش
بــه بازدیدکننــدگان اســت (.)Torabi Farsani et al., 2013: 9
میراثهــای زمینشناســی بــا جــذب گردشــگر میتوانــد
اشــتغال و فعالیــت اقتصــادی جدیــدی را بهخصــوص در
مناطــق روســتایی ،کــه نیازمنــد منابــع درآمــدی جدیــد
و اضافــی هســتند ،ایجــاد کنــد ( El Wartiti et al., 2009:
 .)420بــرای نمونــه در ایرلنــد طرحــی بــه پشــتیبانی
و حمایــت جوامــع محلــی ،ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافات معدنــی و دانشــگاه اولســتر اجــرا شــده اســت تــا
نقــش ژئوتوریســم را در حمایــت و احیــا و بازســازی مناطق
و جوامــع روســتایی محــروم در ایرلنــد شناســایی کننــد
( .)O’Connor, 2008درحــال حاضــر توریســم نوظهــور یــا
درحــال ظهــور بــه نــام ژئوتوریســم هنــوز در مراحــل اولیــه
توســعه تجــاری در بســیاری از کشورهاســت .در این میان،
از ژئوپارکهــا بهمنزلــه پیشــگامان توســعه ژئوتوریســم یــاد
میکننــد .بــا درگیرشــدن مــردم محلــی در اســتراتژیهای
ابتــکاری و نــو ،نظیــر ایجــاد ژئوتورهــا ،ژئوموزههــا،

ژئورســتورانها ،ژئوپارکهــا و ...ســعی میشــود اقتصــاد
محلــی تقویــت شــود و دانــش عمــوم دربــارۀ زمینشناســی
افزایــش یابــد ( .)Frey et al, 2006براســاس منشــور
تأســیس شــبکه ژئوپارکهــای اروپــا و یونســکو ،ضوابــط
تشــکیل ژئوپــارک عبــارت اســت از )1 :منطقــه بایــد بــه
انــدازهای بــزرگ باشــد کــه رونــق اقتصــاد محلــی را بــه
دنبــال داشــته و چندیــن جاذبــه منحصربهفــرد فرهنگــی،
طبیعــی و زمینشناســی را دربرگرفتــه باشــد؛  )2تشــویق و
درگیرکــردن مــردم بومــی در مدیریــت و اجــرای طرحهــای
منطقــه؛  )3رونــق اقتصــادی؛  )4آمــوزش؛  )5حفاظــت؛ )6
گســترش فعالیــت شــبکهای ( Torabi Farsani et al., 2011:
 .)69-72معیارهــای مذکــور نشــان میدهــد کــه تأســیس
ژئوپــارک ســه هــدف اصلــی را دنبــال میکنــد (1 :حفاظــت
از منابــع تاریخــی ـ طبیعــی؛  )2توجــه بــه آمــوزش و حفــظ
فرهنــگ بومــی؛  )3افزایــش مشــارکت و رونــق اقتصــاد
محلــی از طریــق ژئوتوریســم (Gray, 2004: 289; Heggie,
 .)2009بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،ژئوپارکها ســعی
میکننــد از دانــش و نیــروی کار محلــی اســتفاده کننــد
(  .)Torabi Farsani et al., 2011: 69-72یونســکو معتقــد
اســت کــه ژئوپارکهــا فقــط ســایتهایی بــرای مســافرت،
مشــاهدۀ مناظــر زیبــا ،تفریح و طبیعــت درمانی نیســتند،
بلکــه ایــن محدودههــا فاکتورهــای کلیــدی بــرای حفــظ
میراثهــای زمینشناســی و کالسهــای آموزشــی بــرای
کســب تجــارب بیشــتر در حــوزۀ علــوم زمینشناســی و
ژئومورفولــوژی هســتند (.)UNESCO, 2006

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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مطالعهموردی:ژئوپارکقشم

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

1

دره ستارهها

برکه خلف

13

ژئولینک

شرق کانی ،صلخ

2

کرکراکوه

گیاهدان

14

باسعیدو

باسعیدو

3

بام قشم

بین صلخ ،طبل و دوربنی

15

خلیج دیرستان

دیرستان

4

دره تندیسها

طبل

16

جنگل حرا

بندر الفت و طبل

5

دره شور

صلخ

17

ساحل تخمگذاری الکپشتها

شیب دراز

6

تنگه چاهکوه

چاهو شرقی

18

صخره خرچنگها

ریگو

7

نمکدان

شرق کانی

19

روستای الفت

الفت

8

پهنه گلی

بین روستاهای تمگز ،باسعیدو

20

غارخوربس

رمچاه

9

ساحل کارگه

گامبرون

21

تاالب پرندگان دوکوهک

هلر ،طوال

10

دره قاضی

شمال کانی

22

بصیرا

دوستکو

11

تنگه عالی

جنوب چاهو شرقی

23

منطقۀ والب

دوالب

12

چاکاویر

گوران

براســاس سرشــماری ســال  11397 ،1395خانــوار در
روســتاهای مــورد مطالعــه ســاکناند ،کــه بــا اســتفاده از
آزمــون کوکــران  370خانــوار بــه عنــوان نمونــه و بهصــورت
تصادفــی از جامعــه محلــی ژئوپــاک قشــم انتخــاب شــدند.
ابــزار اصلــی پژوهشــگران بــرای گــردآوری دادههــای مــورد
نیــاز ،پرســشنامه محققســاخته بــود کــه روایــی آن
(روایــی صــوری) پــس از اعمــال اصالحــات الزم ،توســط
کارشناســان مربوطــه ژئوپــارک قشــم و اســاتید متخصــص
در دانشــگاه تهــران بــه تأییــد رســید .بهمنظــور بررســی
پایایــی ابــزار استفادهشــده ،پیشآزمونــی بــا تعــداد 30
پرســشنامه در روســتای الفــت و کانــی در جزیــرۀ قشــم
در مجــاورت ژئوســایت الفــت ،ژئولینــک و درۀ قاضــی
انجــام شــد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاسبهشــده
بــرای بخشهــای مختلــف پرســشنامه (باالتــر از ،)0/6
نشــاندهندۀ پایایــی ابــزار استفادهشــده اســت
(جــدول .)2

جدول  :2ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجشده
برای مؤلفههای تحقیق
مؤلفه

آلفای کرونباخ

AVE

رونق اقتصاد روستا و افزایش
مشارکت جامعه محلی

74/0

62/0

آموزش به جامعه محلی و حفظ
فرهنگ بومی روستا

76/0

81/0

حفاظت از میراث تاریخی طبیعی
روستا

80/0

68/0

اطالعــات و دادههــای الزم در ســه بخــش گردآوری شــدند.
در بخــش اول ،دادههــای اســنادی بــه تحــوالت جمعیتــی
و فرصتهــای شــغلی در روســتاهای جزیــرۀ قشــم طــی
ســالهای  1373تــا 1395

 .1بــه 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.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

ردیف

نام ژئوسایت

نام روستا

ردیف

نام ژئوسایت

نام روستا

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روش تحقیق
پژوهــش حاضر برحســب هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ روش
و ماهیــت ،توصیفی ـ تحلیلــی اســت .روش جمــعآوری
دادههــا مبتنیبــر روشهــای اســنادی و پیمایشــی
بــوده اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش،
پرســشنامه محققســاخته بــود کــه شــامل ســه مؤلفــه
رونــق اقتصــاد و افزایش مشــارکت جامعه محلــی ،آموزش و

حفــظ فرهنــگ بومــی ـ محلــی ،حفاظــت از میــراث طبیعی
و تاریخــی منطقــه بــود .جامعــه آمــاری تحقیــق ،شــامل
خانــوار روســتاهایی کــه ژئوســایت در آنهــا یــا در مجــاورت
آنهــا قــرار دارنــد اســت .از  25ژئوســایت واقــع در ژئوپــارک
قشــم 123 ،ژئوســایت در محــدودۀ  20روســتای جزیــره قرار
دارنــد (جــدول .)1
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بــا بررســی سرشــماریهای نفــوس و مســکن و کارگاههــا
جم ـعآوری مرتبــط اســت.
در بخــش دوم ،بــا مــرور پژوهشهــا و مطالعات انجامشــده

دررابطــهبــاموضوع،مبانینظریوپیشــینۀپژوهشتدوین
شــد .ســپس بــا کمــک ایــن بخــش ،شــاخصهای مرتبــط
بــرایتنظیمپرسـشنامهاســتخراجشــد(جــدول.)3

جدول  :3مؤلفهها و گویههای پژوهش
مؤلفه

گویهها

آموزش تولید محصوالت سازگار با محیط زیست ،آموزش درمورد اهمیت حفاظت از میراث زمینشناسی ،حفاظت
بیشتر از منابع طبیعی توسط جامعه محلی در مقایسه با گذشته ،بیان ضرورت حفاظت از منابع ارزشمند توسط
حفظ منابع
جامعه محلی به گردشگران ،احیای دوبارۀ سایتهای تاریخی زمینشناسی و طبیعی ،افزایش حمایت بخشهای
تاریخی ـ طبیعی
دولتی و غیردولتی در حفاظت از منابع زمینشناسی و طبیعی منطقه ،افزایش دانش و آگاهی جامعه محلی از
تأثیرات مثبت زیستمحیطی اجرای طرح ژئوپارک قشم و..

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

تولید و فروش محصوالت بومی به گردشگران با برند ژئوپارک جهانی ،بهوجودآمدن بازارهای جدید برای
عرضه مستقیم محصوالت تولیدی روستا ،افزایش مشتریان محصوالت روستاییان ،افزایش فرصتهای شغلی
رونق اقتصاد روستا
جدید ،افزایش فرصتهای سرمایهگذاری ،افزایش مراکز خرید ،حضور گردشگران خارجی ،حضور گردشگران
و افزایش مشارکت
داخلی ،توسعه زیرساختهای تجاری ،توسعه زیرساختهای حملونقل ،توسعه زیرساختهای اقامتی ،توسعه
جامعۀ محلی
زیرساختهای تفریحی ـ سرگرمی ،توسعه زیرساختهای خدمات پذیرایی ،توسعه زیرساختهای اداری ـ مالی در
روستا ،بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی و..
احیای بازیهای بومی و محلی ،توجه بیشتر به پخت و عرضه غذاهای محلی ،توجه بیشتر به موسیقیها و آوازهای
آموزش به جامعۀ سنتی ،توسعه زیرساختهای فرهنگی (مراکز چاپ و نشر کتابها ،مجله درمورد فرهنگ و تاریخ غنی جزیرۀ قشم)،
محلی و حفظ رونق مجدد صنایع دستی فراموششده ،آموزش به دانشآموزان برای مشارکت در اجرای طرح و ترویج فرهنگ بومی،
فرهنگ بومی استقبال جامعه محلی برای مشارکت در اجرای طرح ،افزایش احساس خوشبینی روستاییان به آیندۀ منطقه ،افزایش
غرور و روح همبستگی روستاییان جزیره ،باالرفتن انگیزه و رغبت ساکنان روستاها به ماندن در روستا ،افزایش تعامل
روستا
فرهنگی ساکنان روستاهای منطقه با گردشگران و...
(جدیــدی1396 ،؛ تقیلــو و همــکاران ،1395 ،ممیــز و همکاران1391 ،؛ جمینــی1396 ،؛ کاظمی و همــکاران1397 ،؛ رحیمپــور1388 ،؛ زاهدی،

 1385؛ Torabi Farsani et al., 2013; Frey 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; 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

در ادامه برای پاسخگویی به اهداف پژوهش ،دادههای
گردآوریشده در محیط نرمافزارهای اسپیاساس و لیزرل
تجزیهوتحلیل شد .درنهایت نقشه توزیع فضایی تأثیرات
ژئوپارک قشم در توسعه روستاهای جزیره با استفاده از
نرمافزارجی.آی.استرسیمشد.
محدودۀ مورد مطالعه
ویژگیهــای موقعیتــی ایــران ،یعنــی کوهســتانیبودن و
قرارگیــری در کمربنــد خشــک جهــان ،ســیمای ظاهــری و
چش ـماندازهای طبیعــی زیبــا و متنوعــی را خلــق کــرده و
جزیــرۀ قشــم یکــی از ایــن مناطــق شــگفتانگیز در جنوب
کشــور اســت.
ژئوپــارک قشــم ،کــه بــا داشــتن  25ژئوســایت ،مــورد تأییــد
یونســکو اســت ،عبارتانــد از :دره ســتا رههاُ ،کر ُکــرا کــوه،
بــام قشــم ،درۀ تندیسهــا ،درۀ شــور ،تنگــه چــاه کــوه،
نمکــدان ،مــوزۀ ژئوپــارک ،پهنــه گلــی ،ســاحل کــرق،
درۀ قاضــی ،تنــگۀ اولــی ،بصیــرا ،چاکویــر ،جزایــر نــاز،

ژئولینــک ،باســعیدو ،خلیــج دیرســتان ،جنــگل حــرا،
ســاحل تخمگــذاری الکپشــت ،صخــرۀ خرچنگهــا،
روســتای الفــت ،غــار خربــس ،تــاالب پرنــدگان دو کوهــک
(ژئوپــارک قشــم( )1397 ،شــکل .)2

شکل  :2موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
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مطالعۀ تحوالت جمعیتی و فرصتهای شغلی
جمعیــت شهرســتان قشــم در ســال  1395معــادل
148961نفــر بــود کــه  55/15درصــد جمعیــت در مناطــق
روســتایی و  44/85درصــد در مناطــق شــهری ســکونت
داشــتند (جــدول .)4

جدول  :4جمعیت شهرستان قشم طی سالهای  1385و  1390و ( 1395مرکز آمار ،سرشماریهای نفوس و مسکن)1395 ،1390 ،1385 ،
شهرستان

شهر

بخش

دهستان

1385

22642

103881

22642

103881

9641

42636

13001

61245

1390

28818

117774

28818

117774

12205

47848

16613

69926

1395

40474

148961

40474

148961

19027

66801

21447

82160

جدول  :5میزان مهاجرتها به قشم طی سالهای  1385-1375و
( 1390-1385مرکز آمار ایران ،سرشماریهای نفوس و مسکن،
)1395 ،1390 ،1385
سال

1385- 1375

1390- 1385

1395- 1390

شهری

11399

5492

7164

روستایی

6104

2553

2771

مجموع

17503

8045

9935

میــزان مهاجــران واردشــده بــه قشــم به علت جسـتوجوی
کار یــا جســتوجوی کار بهتــر طــی ســالهای  1375تــا
 1385بهترتیــب مناطــق شــهری و روســتایی  30/60و
 30/14درصــد و طــی ســالهای  1385تــا  27/42 1390و
 28/98درصــد بــوده اســت (جــدول .)6
جدول  :6میزان مهاجرتها به قشم به علت جستوجوی کار و

1390-1385

1385-1375

میزان
مناطق مناطق
مناطق مناطق
شهرستان
مهاجرت شهرستان
شهری روستایی
شهری روستایی
قشم
قشم
قشم
قشم
قشم
قشم
تعداد

5329

3489

1840

2246

1506

740

درصد

44/30

60/30

14/30

91/27

42/27

98/28

فرصتهــای شــغلی در مناطــق روســتایی قشــم بیــن
ســالهای  1385تــا  1390و  1390تــا  1395بهترتیــب
حــدود  2/53درصــد و  4/64درصد رشــد داشــته اســت .این
درحالــی اســت کــه رشــد فرصتهــای شــغلی در مناطــق
شــهری بیــن ســالهای  1385تــا  1390منفــی بــوده اســت
(جــدول .)6
جــدول  :7میــزان رشــد فرصتهــای شــغلی طــی ســالهای
 1373تــا  1395در شهرســتان قشــم (سرشــماری کارگاههــا  1373و
 ،1381سرشــماری نفــوس و مســکن)1395 ،1390 ،1385 ،
سال

شهرستان قشم مناطق شهری مناطق روستایی
(درصد)
(درصد)
(درصد)

جستوجوی کار بهتر طی سالهای  1375-1385و 11385-1390

1373-1381

9/95

14/82

6/36

(مرکز آمار ایران ،سرشماری های نفوس و مسکن)1390 ،1385 ،

1381-1385

61/32

58

64/56

1385-1390

1/23

-0/32

2/53

1390-1395

5/88

7/41

4/64

 .1اطالعــات مهاجرتــی ســال  1395بــا جزئیــات موجــود نیســت؛ بــه همیــن علــت اطالعــات مهاجرتــی ســال  1395بهصــورت کلــی در
جــدول اشــاره شــده اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

سال

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

طــی ســالهای  1390تــا  1395حــدود  9935نفــر بــه قشــم
مهاجــرت کردنــد کــه ســهم مناطــق شــهری  7164نفــر و
مناطــق روســتایی  2771نفــر بــود ( جــدول .)5

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بحث و ارائۀ یافتهها
یافتههایتوصیفی
اطالعــات توصیفــی بهدســتآمده از پرســشنامهها،
نشــان داد کــه از میــان پاســخگویان (سرپرســتان خانــوار)
بــه پرس ـشنامهها ،تعــداد  356سرپرســت خانــوار ()98/64
را مــردان و تعــداد  14سرپرســت خانــوار ( )3/78را زنــان
تشــکیل میدهنــد کــه از ایــن تعــداد 58 ،درصــد مــدرک
تحصیلــی دیپلــم و پایینتــر 39 ،درصــد مــدرک فــوق دیپلم

و لیســانس و  3درصــد آنهــا مــدرک فــوق لیســانس و باالتــر
داشــتند.
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مطالعــۀ تأثیــر گســترش ژئوتوریســم و ژئوپــارک در
توســعۀ روســتایی جزیــرۀ قشــم
نظرســنجی از جامعــه محلــی درمــورد تأثیــر گســترش
ژئوتوریســم و تأســیس ژئوپــارک در توســعه روســتاهای
منطقــه در ســه بعــد «رونــق اقتصــاد و افزایــش مشــارکت
جامعــه محلــی» بــا  17شــاخص ،بعــد «آمــوزش و حفــظ
فرهنــگ بومــی» بــا  16شــاخص و بعــد «حفاظــت از میــراث
طبیعــی و تاریخــی روســتا» بــا  9شــاخص انجــام شــد.
بــا توجــه بــه نظریــات پرسششــوندگان ،گســترش
ژئوتوریســم و تأســیس ژئوپــارک قشــم بهترتیــب بــا
میانگینهــای  3/35 ،4/04و  2/97در حفــظ میــراث
طبیعــی و تاریخــی روســتاهای جزیــرۀ قشــم ،آمــوزش
بــه جامعــه محلــی و حفــظ فرهنــگ بومــی روســتا و رونــق

اقتصــاد روســتاها و افزایــش مشــارکت جامعــه محلی نقش
داشــته اســت.
شــکل  3خروجــی معــادالت ســاختاری نمــودار مســیر
توســعه ژئوتوریســم بــا توســعه روســتاها را در حالــت
معنــاداری نشــان میدهــد .ایــن مــدل درواقــع تمامــی
معــادالت اندازهگیــری و ســاختاری را بــا اســتفاده از آمــارۀ
 tآزمــون میکنــد .درصورتــی کــه مقــدار قــدر مطلــق آمــارۀ
 tمســیر از  1/96بزرگتــر باشــد ،آن مســیر معنــادار اســت.
بــا مراجعــه بــه نمودارهــای مســیر  tدر حالــت معنــاداری،
درمییابیــم کــه همــه مســیرهای بیــن متغیرهــای پژوهش
و ابعــاد آنهــا دارای آمــارۀ  tبزرگتــر از  1/96هســتند؛
بنابرایــن معنادارنــد کــه ایــن بــه معنــای تأییــد بخــش
اندازهگیــری مــدل اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :3تحلیل مسیر تأثیر توسعۀ ژئوتوریسم و ژئوپارک در توسعۀ روستاهای جزیرۀ قشم در حالت معناداری1398 ،

شــکل  4خروجــی مدلســازی معــادالت ســاختاری،
نمــودار مســیر را در حالــت بــرآورد اســتاندار نشــان
میدهــد .میــزان ضریــب تأثیــر ژئوتوریســم در توســعه
روســتاهای منطقــه بهترتیــب در بعــد حفاظــت از میــراث

طبیعــی و تاریخــی  97درصــد ،رونــق اقتصــاد و افزایــش
مشــارکت جامعــه محلــی  83درصــد و بعــد آمــوزش بــه
جامعــه محلــی و حفــظ فرهنــگ بومــی روســتا  84درصــد
اســت.
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :4تحلیل مسیر تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در توسعۀ روستاهای جزیرۀ قشم در حالت استاندارد1398 ،

تولیــدات بومــی روســتاییان بــه گردشــگران بــا برنــد
ژئوپــارک جهانــی بــا میانگیــن .4/04

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،توســعه ژئوتوریســم
 83درصــد در رونــق اقتصــادی و افزایــش مشــارکت
جامــعۀ محلــی روســتاهای همجــوار بــا ژئوســایتهای
ژئوپــارک قشــم تأثیرگــذار بــوده اســت .بیشــترین رونق
اقتصــادی در روســتاهای دیرســتان ،شــیب دراز،
طبــل ،صلــخ ،گــوران ،دوالب و برکــه خلــف مشــاهده
شــده اســت (شــکل  .)5از دیــدگاه جامعــه محلــی،
از بعــد اقتصــادی اجــرای طــرح ژئوپــارک بیشــترین
تأثیــر را در مــوارد ذیــل داشــته اســت :توســعه
زیرســاختهای خدمــات اقامتگاهــی بــا میانگیــن
 ،4/67توســعه زیرســاختهای خدمــات پذیرایــی بــا
میانگیــن  ،4/43توســعه زیرســاختهای تجــاری بــا
شکل  :5تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در رونق اقتصاد روستا و افزایش
میانگیــن  ،4/41افزایــش تعــداد گردشــگران خارجــی
مشارکت جامعۀ محلی جزیرۀ قشم1398 ،
بــا میانگیــن  ،4/12افزایــش فــروش محصــوالت و
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بــا توجــه بــه بررســیهای میدانــی صورتگرفتــه از
دیــدگاه جامعــه محلــی ،توســعه ژئوتوریســم  84درصــد
در آمــوزش جامعــه محلــی روســتاهای همجــوار بــا
ژئوســایتهای جزیــرۀ قشــم و ترغیــب آنهــا در حفــظ
فرهنــگ بومــی مؤثــر بــوده اســت .تأثیــر ژئوتوریســم
در ایــن بعــد ،در روســتاهای شــیبدراز ،برکــه خلــف،
دیرســتان ،گــوران ،طبــل و الفــت بیشــتر محســوس بود.
براســاس نظرســنجی صورتگرفتــه بــا آمــوزش جامعــه
محلــی ،آیینهــای ســنتی در ایــن روســتاها دوبــاره احیــا
و رونــق یافتــه اســت .از دیــدگاه جامعه محلی ،بیشــترین
تأثیــر مثبــت در بعــد آموزشــی و فرهنگــی اجــرای طــرح
ژئوپــارک ،آمــوزش بــه زنــان روســتا و رونقبخشــی
صنایــع دســتی فراموششــدۀ روســتاها بــا میانگیــن

 4/78بــوده اســت .عالوهبرایــن ،تأثیــر آن در گویههایــی
ماننــد احیــای موســیقی محلــی بــا میانگیــن ،4/63
احیــای با زیهــای بومــی و محلــی بــا میانگیــن ،4/43
آمــوزش بــه جامــعۀ محلــی بــرای مشــارکت در طــرح
بــا میانگیــن  ،4/27افزایــش تعامــل بــا گردشــگران بــا
میانگیــن  4/21و باالرفتــن رغبــت ســاکنان روســتاها بــه
مانــدن بــا میانگیــن  4/08مثبــت ارزیابــی شــد .در مقابــل
کمتریــن تأثیــر ژئوپــارک در ایــن بعــد ،در روســتاهای
دوربنــی ،هلــر ،ریگــو و طــوال بــوده اســت .یکــی از دالیــل
تأثیرگــذاری کــم ژئوپــارک در حفــظ فرهنــگ بومــی
در تعــدادی از روســتاهای نامبــرده ،همکارینکــردن
مناســب مســئوالن محلــی ایــن روســتاها بــا کارشناســان
جامعــه محلــی ژئوپــارک قشــم عنــوان شــد (شــکل .)6

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :6تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در آموزش و حفظ فرهنگ بومی جامعۀ
محلی جزیرۀ قشم1398 ،

این است برخی از ژئوسایتها مانند ژئوسایت ژئولینک،
کرکراکوه و تنگه عالی صرف ًا جنبه مطالعاتی دارند و
تحت نظر مدیریت ژئوپارک محافظت میشوند و امکان
دسترسی گردشگران به این سایتها وجود ندارد .در
مقابل کمترین تأثیر را در روستاهای هلر ،ریگو و طوال
داشته است (شکل )7

با توجه به دیدگاه جامعه محلی ،توسعه ژئوتوریسم 97
درصددرحافظتازمیراثتاریخیوطبیعیمنطقهتاثیرگذار
بوده است؛ که در روستاهای گوران ،چاهو شرقی ،صلخ،
گیاهدان ،دوربنی ،کانی ،شیبدراز ،باسعیدو ،دوستکوه و
طبل این تأثیرگذاری بیشتر بوده است .یکی از علتهایی که
عملکرد ژئوپارک قشم در این بعد موفقتر از ابعاد دیگر بوده

شکل  :7تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی روستاهای جزیرۀ قشم1398 ،

نقش گردشگری دانشمحور در توسعه جوامع محلی
مطالعهموردی:ژئوپارکقشم

جدول  :8شاخصهای نیکویی برازش مدل ژئوتوریسم جزیرۀ قشم و
توسعۀ روستایی1398 ،
گروهبندی
شاخصها
شاخصهای
برازش مطلق

شاخص نیکویی
برازش

بیشتر از
90/0

92/0

شاخص
نیکویی برازش
اصالحشده

بیشتر از
90/0

96/0

شاخص برازش
تطبیقی

بیشتر از
90/0

92/0

شاخص برازش
هنجارشده

بیشتر از
90/0

91/0

شاخص برازش
هنجارنشده

بیشتر از
90/0

92/0

نسبت مجذور
کای به درجۀ
آزادی

مقدار بین 1
تا 3

88/1

بیشتر از
60/0

86/0

شاخص
شاخصهای
برازش مقتصد
یافته
برازش تعدیل
هنجارشده

رییشه میانگین
مربعات خطای کمتر از 8/0
برآورد

069/0

با توجه به نتایج جدول  ،9ژئوتوریسم و ژئوپارک با ضریب
تأثیر  97درصد و آمارۀ  ،11/62 tبهترتیب بر حفاظت از
میراث تاریخی و طبیعی روستاهای جزیره قشم و با ضریب
تأثیر  83درصد و آمارۀ  10/88 ،tدر رونق اقتصاد روستاها و
با ضریب تأثیر  84درصد و آمارۀ  9/93 ،tدر حفظ فرهنگ و
دانش بومی روستاهای جزیره تأثیرگذار بوده است.
جدول  :9تأثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک در توسعۀ روستاهای
جزیرۀ قشم1398 ،
سؤال

ضریب تأثیر

t

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
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شاخصهای
برازش تطبیقی

شاخص

حد قابل
پذیرش

مقدار
بهدستآمده
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با توجه به جدول  ،8تمامی شاخصهای برازش مدل درحد
مطلوبیقراردارندومیتواننتیجهگرفتکهمدلآزمونشده
برازش مناسبی با دادههای گردآوریشده دارد.

نتیجهگیری
براســاس تحقیقــات میدانــی ،در بیســت روســتای جزیــرۀ
قشــم ،کــه در مجــاورت ژئوســایتها واقــع شــدهاند ،و
براســاس تجزیهوتحلیــل دادههــا و بحثهایــی کــه در
بخشهــای قبلــی صــورت گرفتــ ه اســت ،نقــش و تأثیــر
ژئوتوریســم و ژئوپــارک قشــم در رونــق اقتصــادی ،حفــظ
فرهنــگ بومــی و حفاظــت از میــراث تاریخــی و طبیعــی
روســتاهای جزیــره مثبــت و ســازنده ارزیابــی شــده اســت.
اجــرای طــرح ژئوپــارک جهانــی و توســعه ژئوتوریســم باعث
خلــق فرصتهــای شــغلی جدیــد و متنــوع در روســتاهای
جزیــرۀ قشــم شــده اســت .بــا حضــور گردشــگران ،بــازار
محصــوالت محلــی در روســتا رونــق یافتــه اســت و میــزان
مشــارکت زنــان و جوانــان بــا تولیــد و عرضــه محصــوالت
صنایــع دســتی و اجــرای آیینهــای محلــی و تأســیس
اقامتگاههــای محلــی افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن
نتایــج نشــان میدهــد بــا برگــزاری کارگاههــای آموزشــی
از ســوی مدیریــت ژئوپــارک میــزان آگاهــی روســتاییان
درمــورد اهمیــت حفاظــت از میــراث فرهنگــی ،تاریخــی و
طبیعــی جزیــره و دغدغــه آنها بــرای احیــای فرهنگ غنی
بومیشــان 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
ژئوپارکهــا ،کــه در منشــور ژئوپــارک جهانــی از آنــان بــه
عنــوان حافظــان و صاحبــان اصلــی ژئوپــارک نــام بــرده
میشــود ،بــه میــزان درخــور توجهــی افزایــش یافته اســت.
بــا ایــن توضیحــات میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اگرچــه در
ســالهای ابتدایــی تأســیس ،ژئوپــارک قشــم بــه علــت
موفقنبــودن در اجــرای معیارهــا و اســتاندارهای شــبکه
جهانــی ازجملــه بــه علــت کمرنگبــودن مشــارکت جامعــه
محلــی در فعالیتهــای ژئوپــارک و عــدم موفقیــت ژئوپــارک
قشــم در سودرســانی بــه جامعــه محلــی از شــبکه جهانــی
اخــراج شــد ،امــا بررسـیهای میدانــی و نتایــج ایــن تحقیق
نشــان میدهــد بــا اتخــاذ برنامههــا و راهبردهــای عملــی
بــرای حفاظــت و نگـهداری ژئوســایتها ،و بــا ایفــای نقــش
آموزشــی ،باالبــردن تــوان اقتصــادی جامعــه محلــی ،جلب
همکاریهــای مردمــی و گســترش مفاهیــم پایــه علــوم
زمیــن و عملکــرد پویاتــر بهنســبت گذشــته در راســتای
اهــداف س ـهگانه 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 ،یافتههــای ایــن پژوهــش
از نظــر تأثیرگــذاری ژئوتوریســم در رونــق اقتصــاد روســتاها
نظیــر تأثیــر آن در ایجــاد مشــاغل جدیــد ،خلق بــازار جدید
بــرای محصــوالت روســتایی ،افزایــش مشــارکت زنــان و
جوانــان ،توســعه ســرمایهگذاریهای زیرســاختی بــا
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یافتههــای مکدونالــد و جلیفــی ( ،)2003کریــج ( )2006و
ســزابو ( ،)2005از نظــر تأثیرگــذاری ژئوتوریســم در آموزش
و فرهنــگ جامعــه محلــی نظیــر احیــای فرهنــگ بومــی،
افزایــش تعلــق خاطــر بــه روســتا و کاهــش مهاجــرت از
روســتا بــا یافتههــای آلــن و شاواندشــت ()2017؛ ترابــی
فارســانی (ُ ،)2014الفسدتیــر و دولینــگ (،)2014
ِهگگــی ( ،)2009وارتیتــی و همــکاران ( )2009و از نظــر
تأثیرگــذاری مثبــت ژئوتوریســم در حفاظــت از میــراث
طبیعــی و زمینشناســی ،بــا یافتههــای لــی و چیــن
( ،)2008هولز ِنــر ( ،)2011تانــگ و جانــگ (،)2009
جدیــدی ( ،)1396تقیلــو و همــکاران ( ،)1395ممیــز و
همــکاران ( ،)1391جمینــی ( )1396همخوانــی دارد.
درنهایــت گفتنــی اســت توســعۀ ژئوتوریســم روســتایی،
بهویــژه در مناطــق روســتایی کشــورهای درحــال توســعه،
کــه بــا مشــکل فقــر و محرومیــت روبهروینــد ،نهتنهــا
میتوانــد اســتراتژیای بــرای رونــق اقتصــاد ســبز باشــد،
بلکــه دریچــهای را بهســوی جهانیســازی علــوم زمیــن
و تبــادل اطالعــات بــاز میکنــد .در ایــران تاکنــون از
گردشــگری روســتایی دانشمحــور بــه غیــر از جزیرۀ قشــم،
آنگونــه کــه بایــد ،درحکــم راهــکاری نویــن بــرای رفــع
مشــکالت روســتاییان ،رونــق اقتصــاد محلــی یــا حفاظــت
از زمیــن و میراثهــای زمینشناســی و ژئومورفولــوژی
اســتفاده نشــده اســت .امیــد اســت بــا حمایــت شــبکۀ
ملــی ژئوپارکهــا بــا شناســایی روســتاهایی کــه پتانســیل
باالیــی بــرای رونــق ژئوریســم روســتایی دارنــد شــبکهای از
ژئوروســتاهای کشــور بــرای رونــق ژئوتوریســم روســتایی و
گردشــگری دانشمحــور در کشــور تشــکیل شــود تــا ابتــدا
بــا راهانــدازی ژئوپارکهــای روســتایی در ســطح ملــی،
اســتانداردهایی را کــه بــرای عضویــت در شــبکۀ جهانــی
ژئوپــارک نیــاز اســت هماننــد ژئوپــارک قشــم کســب کننــد؛
چراکــه عضویــت در شــبکۀ جهانــی و ادارۀ ژئوروســتاها در
چارچــوب نهــادی بینالمللــی بیشــک تأثیــرات مثبــت
زیــادی در توســعه روســتایی در ابعاد اقتصــادی ،فرهنگی و
زیســت محیطــی خواهد داشــت کــه تجربه ژئوپــاک جهانی
قشــم میتوانــد بهمنزلــه الگــوی موفــق در دســتیابی بــه
ایــن هــدف کمــک کنــد.
منابع
امــری کاظمــی ،علیرضــا ( .)1392اطلــس توانمندیهــای
ژئوپــارک و ژئوتوریســم ایــران ،ســازمان زمینشناســی
و اکتشــافات معدنــی کشــور ،ترجمــه عبــاس مهرپویــا،
ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور پایگاه
ملــی داده هــای علــوم زمیــن ،تهــران.

تقیلــو ،علیاکبــر ،اصغــری ،صیــاد ،زینالــی ،بتــول و
اصغــری ،صالــح (« .)1395ارزیابــی توانمندیهــا و
قابلیتهــای ژئوتوریســتی روســتای کنــدوان» ،نشــریه
علمــی ـ پژوهشــی جغرافیــا و برنامهریــزی ،ســال بیســتم،
شــمارۀ  ،56ص .53-39
جدیــدی ،رضــا ،کریــمزادگان ،حســن و بــدری ،نازنیــن
(« .)1396نقــش ژئوپارکهــا در مالحظــات گردشــگری
آمایــش ســرزمین؛ مطالعــه مــوردی :ایجــاد ژئوپــارک
در اســتان لرســتان» .فصلنامــه علــوم زمیــن ،ســال
توهفتم ،شــمارۀ  ،106ص .192-179
بیســ 
جمینی ،داود ،ســاالری ،ممند و شــهابی ،هیمن (:)1396
«تبییــن اثــرات ژئوتوریســم بر توســعه کارآفرینی در روســتا
ـ شــهر قــوری قلعــه بــا رویکــرد معــادالت ســاختاری»،
فصلنــامۀ جغرافیــا و پایــداری محیــط ،دورۀ  ،7شــمارۀ
پیاپــی  ،22ص .110-97
خانــی ،فضیلــه ،قاســمی وســمهجانی ،ابوطالــب و
قنبرینســب ،علــی (« .)1388بررســی اثــرات گردشــگری
ســاحلی بــا تکیــه بــر نظرســنجی از خانوارهــای روســتایی
(مطالــعۀ مــوردی روســتای چمخالــه ،شهرســتان
لنگرود)» .جغرافیای انســانی ،ســال اول ،ش ،4ص.64-51
رحیمپــور ،علــی (« .)1388ژئوتوریســم و ضرورت تشــکیل
تعاونیهــای بهرهبــرداری» .فصلنامــه نامــه پژوهشــگاه،
ویژهنامــه گردشــگری ،شــمارۀ  18و  ،19ص .20-14
زاهــدی ،شــمس الســادات ( .)1385مبانــی توریســم و
اکوتوریســم پایــدار .تهــران :انتشــارات دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی.
کاظمــی ،نســرین ،ســلمانی ،محمــد ،بــدری ،علــی
جمعیتــی
و شــریف ،مطــوف (« .)1397پیوندهــای
ّ
روستایی-شــهری و تأثیــر آن بــر خلــق ســرمایة اجتماعــی
(مطالعــه مــوردی :شهرســتانهای دماونــد ،فیروزکــوه و
شــمیرانات)» ،جغرافیــا و پایــداری محیط ،دورۀ  ،8شــمارۀ
 ،4ص . 73-61
ژئوپارک قشم (http://qeshmgeopark.ir .)1397
مورموگویــی ،مســعود ،فاضــل ،مرتضــی و زبیــری،
اقبــال (« :)1392ژئوپــارک قشــم» ،ماهنامــه خبــری و
آگاهیرســانی ماهنامــه قشــم ،ســازمان منطقه آزاد قشــم،
ســال اول ،شــمارۀ ، 2ص .4 -1
مرکز آمار ایران ،سرشماری کارگاهها  1373و .1381
مرکــز آمــار ایران،سرشــماری نفــوس و مســکن  1385و
.1395 ،1390
هلل ،عباســی ،مهــدی و قاســمی ،ســیده عاطفــه
ممیــز ،آیـتا
(« .)1391آینــده فرصتهــای کارآفرینــی در حــوزۀ
زمینگــردی ،مطالعــه مــوردی :منطــقۀ جلفــا» .نشــریه
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