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  چكيده

ي دريايي اطالق ها محيطيي دريايي در ها جاذبه به مجموعه تفريجات و بازديد از، گردشگري دريايي
از ، ي مختلف تاريخي و طبيعيها منطقه خليج فارس و جزاير خليج فارس با داشتن جاذبه. گردد مي

با اين حال تخريب منابع و عدم . باشد ميتوانمندي بااليي براي توسعه گردشگري دريايي برخوردار 
در  گردشگري دريايي رونق چنداني است كه باعث شده، صحيح و نداشتن يك مسير مناسب ريزي برنامه

ي دريايي و ها ضرورت شناسايي پتانسيل، يكي از ضروريات توسعه گردشگري دريايي. منطقه نداشته باشد
بهترين ، در اين تحقيق با استفاده از معيارهاي استاندارد گردشگري دريايي. باشد ميتعيي مسيرهاي دريايي 

معيارهاي مورد . يين گرديدمسيرهاي گردشگري دريايي در منطقه و در بين جزاير استان هرمزگان تع
، نزديكي مسير به جزاير، شرايط اقتصادي و گردشگري جزاير، ها فاصله بين جاذبه، استفاده شامل طول مسير

دريايي و ميدان ديد مسيرها  هاي گاه ذخيرهفاصله از ، مخاطرات دريايي، ي درياييها پراكندگي جاذبه
 ARC GISدر نهايت با استفاده از نرم افزار  ويه گرديد اطالعات منطقه بر اساس هشت معيار ته. باشد مي

بر اساس . در پهنه دريا تعيين گرديد روزه سهبين جزاير و يك مسير  روزه سهيك مسير ، روزه يكسه مسير 
جزيره كيش و جزيره هندورابي تعيين ، و مقصد جزيره قشم مبداءبر اساس  روزه يكمسيرهاي ، تحقيق نتايج
همچنين . نيز از جزيره قشم تا كيش تعيين مسير شد، ظربر اساس معيارهاي مورد ن روزه سهمسير  و گرديد

بيشتر جزاير نقش فعالي در تورهاي ، دهد كه به دليل نداشتن پشتوانه قدرتمند اقتصادي مينتايج نشان 
  . گردشگري دريايي ندارند
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 مقدمه

توسط  ساحل از دور دريايي يها محيط در كه را مي سرگر و تفريحي يها فعاليت از مجموعه
، ماهيت نظر از گردشگري نوع اين. شود ميياد  دريايي به عنوان گردشگري شود مي انجام گردشگران

و  گردشگري نوع اين بين ييها شباهت است ممكن هر چند بوده متفاوت ساحلي از گردشگري
 بيشتر در دريايي گردشگري در تفريحي يها فعاليت نوع اما باشد داشته وجود ساحلي دشگريگر

 دارد نياز اي هويژ يها آموزش و امكانات و تجهيزات به و گيرد مي انجام خشكي از دور و عميق آبهاي

 اسكي، سفرهاي دريايي، غواصي مانند آبي تفريحي يها فعاليت. است همراه نيز بيشتري خطرات با و

 يها ين جذابيتتر مهم از عميق يها آب در ماهيگيري دريايي آكواريوم، اسكي جت، آب روي

 يها كشتي ساخت در تكنولوژي پيشرفت با همزمان. )30 :1387، هستند(ودادي دريايي گردشگري
 مثل كشتيراني بزرگ خطوط پيدايش و 20 قرن نخستين دهه تا 19 قرن دهه آخرين در بخار

 از جديدي اشكال و يافت افزايش دريايي سفرهاي تقاضا براي، اليزبت كوئين، ماري كوئين، موريتانيا

 ينتر مهم عنوان به شني سواحل و آفتاب نور، دريا مهم عنصر سه. شد مطرح دريايي گردشگري

 حوزه و معتدل منطقه در كه درياهايي سمت به جهان از سراسر را گردشگران، ذابج دريايي عناصر

، دارند قرار درياها اين حاشيه در كه كشورهايي و كرد جلب سوي خود به اند هگرفت قرار، مديترانه
. آورند مي به دست دريايي گردشگري فعاليت طريق از را و درآمدزايي گردشگري سهم بيشترين

، آبي انواع ورزشهاي انجام، تفريحات انواع به مجهز شناورهاي توسط دريايي يها برگزاري گشت
 در رفتن راه، آب درون شده هساخت در هتلهاي اقامت، استراحت براي ساحلي امكانات از استفاده

 است كه مواردي حداقل، دريايي موجودات با يكنزد ارتباط برقراري و درون دريا اي هشيش تونلهاي

 . )45 :1390، آرا شمساست( گردشگران توجه مورد دنيا در

ي ها ني در شمال و جنوب كشور و همچنين وجود جاذبهكشور ايران با داشتن سواحل ممتد و طوال
متنوع طبيعي در سواحل و در پهنه درياها از شرايط مستعدي براي توسعه گردشگري دريايي 

در ، وجود جزاير متعدد در مناطق جنوبي. برخوردار است و به صورت بالقوه پتانسيل بااليي دارد
در سالهاي . ه گردشگري دريايي فراهم آورده استزمينه را براي توسع، خليج فارس و درياي عمان

ي گردشگري دريايي در ايران به درستي استفاده نشده است و به علت ها از ظرفيت متأسفانهاخير 
شاهد هستيم كه حتي  بعضاً، نبود فرهنگ گردشگري دريايي و عدم رعايت اصول گردشگري دريايي

با . گردد ميستانداردهاي آن به درستي رعايت ناصول و ا، ازي گردشگري دريايياند هدر صورت را
ناشناخته بودن . باشد مياين حال گردشگري دريايي در كشور همچنان يك پديده ناشناخته 

ي چنين فعاليتي را از ها عدم احساس امنيت گردشگران و افزايش هزينه، مسيرهاي دريايي
در بسياري از . )52 :1389، دنياترين عوامل مرتبط با ضعف گردشگري دريايي عنوان كرد(اس مهم
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، ي ارزان و برگزاري تورهاي گردشگري لوكسها ان با خريد كشتيگذار سرمايه، كشورهاي جهان
فاقد جاذبه دريايي خاص يا حتي دريا  بعضاًكه  كنند در حالي ميدرآمد هنگفتي نصيب خود 

گردشگري دريايي رشد ، نبه دليل امكانات پايي، اما در سواحل شمالي و جنوبي كشور، باشند مي
يكي از معضالت ناشي از ركود گردشگري دريايي در . )7 :1390، چنداني نداشته است(احساندار

ان براي اخذ مجوز گذار سرمايهبسياري از . باشد ميان گذار سرمايهي و گذار سرمايهمشكل ، كشور
بسياري از . باشد ميات گردشگري در داخل آب مانند رستوران و اقامتگاه تأسيسجهت ايجاد 

نتيجه و بدون ثمر باقي  بي، به دليل مشكالت قانوني در اين حوزه ها يگذار سرمايه
  . )45 :1390، آرا شمسماند( مي

ممكن است اثرات منفي نيز بر محيط زيست  ها فعاليتي گردشگري دريايي مانند ديگر ها فعاليت
ماهيگيري و غيره با ، ن مانند غواصيآل مختلف كبين گردشگري دريايي و ش. درياها داشته باشد

در  )Fabinyi, 2008تواند رابطه مستقيمي وجود داشته باشد( ميموضوع حفاظت از منابع دريايي 
واقع بايد به اين نكته اشاره كرد كه گردشگري دريايي هم مثل انواع ديگر گردشگري و موضوعات و 

ممكن است اثرات مثبت و منفي بر ، ي آنها برنامه سازي پيادهبعد از اجرا و ، ي ديگرها فعاليت
ي ساحلي و ها محيطاثرات گردشگري دريايي بر . ي اطراف خود داشته باشدها محيط و اكوسيستم

. ي طبيعي باشدها ي انساني و در مورد اكوسيستمها فعاليتتواند در حوزه  ميهمچنين درياها 
ي ها فعاليت تأثيرت كه ممكن است تحت يي هسها و بيوم ها ي مرجاني يكي از اكوسيستمها آبسنگ

گرمسيري  ي آبهاي كم عمقها جزء اكوسيستم، آبسنگهاي مرجاني. گردشگري دريايي قرار بگيرد
 :Hilmi et al; 2012( ي آهكي مي باشندها هستند كه به طور عمده شامل بستر سخت با صخره

، نطقه دارند(احمديان و همكارانمعاش مردم بومي م تأميناهميت زيادي در  ها اين زيستگاه. )415
گردشگري  يها فعاليتآب سنگهاي مرجاني مكان مناسبي براي ، و در كنار اين مسئله )38 :1389

  . )berander er al, 2007: 209آيد( ميبه شمار  و اوقات فراغت
ي ها كشور ايران با داشتن سواحل ممتد و طوالني در شمال و جنوب كشور و همچنين وجود جاذبه

متنوع طبيعي در سواحل و در پهنه درياها از شرايط مستعدي براي توسعه گردشگري دريايي 
در ، وجود جزاير متعدد در مناطق جنوبي. برخوردار است و به صورت بالقوه پتانسيل بااليي دارد

جزاير خليج . زمينه را براي توسعه گردشگري دريايي فراهم آورده است، خليج فارس و درياي عمان
در سالهاي اخير . باشد ميرس بيكي از مناطق داراي پتانسيل باال در حوزه گردشگري درياي فا

به درستي استفاده نشده است و به علت نبود  اين مناطقي گردشگري دريايي ها از ظرفيت متأسفانه
شاهد هستيم كه حتي در  بعضاً، فرهنگ گردشگري دريايي و عدم رعايت اصول گردشگري دريايي

در واقع . گردد مياصول و استانداردهاي آن به درستي رعايت ن، ازي گردشگري دريايياند هاصورت ر
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ناشناخته بودن مسيرهاي . باشد ميگردشگري دريايي در كشور همچنان يك پديده ناشناخته 
ي چنين فعاليتي را از مهمترين عوامل ها عدم احساس امنيت گردشگران و افزايش هزينه، دريايي

، در بسياري از كشورهاي جهان. )52 :1389، عف گردشگري دريايي عنوان كرد(اسدنيامرتبط با ض
درآمد هنگفتي ، ي ارزان و برگزاري تورهاي گردشگري لوكسها ان با خريد كشتيگذار سرمايه

اما در سواحل ، باشند ميفاقد جاذبه دريايي خاص يا حتي دريا  بعضاًكنند در حاليكه  مينصيب خود 
گردشگري دريايي رشد چنداني نداشته است ، به دليل امكانات پايين، بي كشورشمالي و جنو

مشكل ، يكي از معضالت ناشي از ركود گردشگري دريايي در كشور. )7 :1390، (احساندار
ان براي اخذ مجوز جهت ايجاد گذار سرمايهبسياري از . باشد ميان گذار سرمايهي و گذار سرمايه
به  ها يگذار سرمايهبسياري از . باشد ميآب مانند رستوران و اقامتگاه ات گردشگري در داخل تأسيس

. )45 :1390، آرا شمسماند ( ميبي نتيجه و بدون ثمر باقي ، دليل مشكالت قانوني در اين حوزه
چرا كه هنوز . باشد ميارتباط با عدم رونق گردشگري دريايي نيز ن ي بيگذار سرمايهمشكالت 

ضمن اينكه عليرغم حضور . شگري در بين جامعه بومي نهادينه نشده استفرهنگ ماجراجويانه گرد
ي اين جزاير هنوز به درستي شناخته ها پتانسيل، گردشگران مختلف داخلي و خارجي در اين جزاير

لذا ، با توجه به خطراتي هم ممكن است از ناحيه توسعه گردشگري دريايي ناشي شود. نشده است
ي ها يگذار سرمايهتشويق ، مشاركت جامعه بومي، دريايي ها يي پتانسيلرسد جهت شناسا ميبه نظر 

طراحي و تعيين مسيرهاي بهينه ، داخلي و خارجي و توجه بيشتر مسئوالن به اين نوع از فعاليت
گردشگري يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه باشد چراكه تعيين چنين مسيرهايي عالوه بر 

موجب استفاده پايدار گردشگران و مردم از دريا نيز خواهد بود و ، ي درياهاها شناسايي سرمايه
با توجه به . تعيين مسيرهاي بهينه موجب پايداري بيشتر گردشگري و رضايتمندي آنها خواهد بود

كه بين ساحل نشينان و ساكنان جزاير خليج فارس و جزاير كشورهاي عربي  اي هارتباطات گسترد
زمينه مناسبي براي ، مچين به دليل اهميت اقتصادي باالي اين منطقهحاشيه خليج فارس دارد و ه

  . رشد گردشگري دريايي در اين مناطق وجود دارد
ي مطالعات چنداني در حوزه تعيين مسيرهاي گردشگري دريايي صورت الملل بيندر سطح داخلي و 

جام رسيده است كه از به مرحله ان ي گردشگريها فعاليتنگرفته است اما مطالعات متعددي درباره 
از سوند از طرف آژانس  )2011سلستروم (ها  آقاي لينوستوان به كار  ميمهمترين اين مطالعات 

خفاظت محيطي سوئد اشاره كرد كه به بررسي وضعيت گردشگري در محيط دريايي در درياي 
فراغت در چند  ي اوقاتها فعاليتبالتيك پرداخته و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به بررسي 

 را درباره اي همطالع ) اخيرا2012هيلمي و همكاران (. كشور اطراف درياي بالتيك پرداخته است
ي مرجاني در درياي سرخ براي كشور مصر را ها رابطه بين گرشگري دريايي و آب سنگها و تپه
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ني ي مرجاها محيط و گردشگري بررسي كرده است و در آن تحقيق او در تالش است تا بين
) در پژوهشي به بررسي ميزان رضايتمندي گردشگران 2012كوهالن (. متوازن برقرار كند اي هرابط

گردشگر  369يا پرداخته و بدين منظور از ي مرجاني در جهت جذب گردشگر در استرالها از تپه
همچنين جان . مناطق حفاظت شده استراليا پرسشنامه تهيه شده و ارزيابي صورت گرفته است

) مطالعه جامعي در خصوص توسعه پايدار و رابطه آن با گردشگري دريايي در چين انجام 2003(
داده و در نهايت چند استراتژي براي توسعه گردشگري دريايي تدوين كرده است كه عموما بر 

) در 2008فابياني (. قابليت ديد و مديريت و تدوين قوانين در حوزه گردشگري تاكيد كرده است
رابطه بين گردشگري غواصي و ماهيگيري با حفاظت منابع دريايي در ، جالب توجه اي همطالع

 1997همچنين در يك پژوهش كه توسط ديويس در سال . فيليپين را مورد بررسي قرار داده است
مديريت گردشگري پاركهاي دريايي  نقش افزايش ماهي هول شارك در توسعه، صورت گرفته است

رد بررسي قرار داده و توسعه مديريت گردشگري در توسعه ماهي هول و مناطق حفاظت شده را مو
زمينه گردشگري دريايي صورت  در سطح داخلي مطالعات چنداني در. دانسته است مؤثرشارك را 

توان به موانع  مينگرفته و تنها در چند ماهنامه مطالبي به نگارش درآمده كه از جمله اينها 
مديريت گردشگري دريايي توسط ، آرا درياي توسط حسنا شمسي در بخش گردشگري گذار سرمايه
ي گردشگري دريايي از آقاي ها و چالش ها فرصت، ي ناشي از گردشگري درياييها آلودگي، ودادي

  . مقدم از نمونه اين مطالعات بودند
جهت ، باشد ميبه دليل توانمندي بااليي كه جزاير جنوبي در حوزه گردشگري دريايي برخوردار 

اين جزاير از يك طرف در نقطه استراتژيك قرار . باشد ميسعه گردشگري دريايي بسيار مستعد تو
زمينه ، مسئلهاين . باشد مياروپا و آفريقا ، اگرفته كه به عنوان مكان ارتباطي بين سه قاره آسي

 طبيعي. آورد ميي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را فراهم ها حضور گردشگران مختلف با تفاوت
از طرفي . باشند ميدر قالب گردشگران ماجراجويانه يا هيجان انگيز ، است كه كه قشري از اين گروه

نزديكي به دو جزيره قشم و كيش كه مركز ورودي گردشگران داخلي و همچنين گردشگران 
خود بر اهميت گردشگري اين ، باشد مي اي هي از كشورهاي حوزه خليج فارس يا فرامنطقالملل بين
برخوردار  اي هي طبيعي و دريايي ويژها از طرفي بيشتر اين جزاير از جاذبه. ير افزوده استجزا
ارزشي را براي اين جزاير در بر داشته  تواند سرمايه با مي ها باشد و استفاده از اين توانمندي مي

در  ها سرمايه از اين اي هتوان استفاده بهين ميبنابراين با تعيين يك مسير متناسب بين جزاير . باشد
در واقع به جز جزيره كيش و تا . جهت توسعه گردشگري و توسعه اقتصادي جزاير صورت داد

ي دريايي جزاير استفاده چنداني در جهت گردشگري صورت ها از ساير پتانسيل، حدودي قشم
دشگري توسعه اين تورهاي گر. باشند ميدارا ن ها اين سرمايه گيرد و مردم بومي سهم چنداني از مين
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زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي جزاير و ، عالوه بر استفاده بهينه از پتانسيل دريايي، دريايي
توجه به استانداردها ، از طرفي نكته مهم در گردشگري دريايي. باشد ميتوانمندي سازي مردم بومي 

ت گيرد كه گردشگري دريايي نبايد به شكلي صور. باشد ميو شاخص استاندارد گردشگري دريايي 
كليه نقاط  طبيعتاً. ات و منابع دريايي و محيط زيست درياها را فراهم نمايدتأسيسموجبات تخريب 

. باشد ميازي تورهاي گردشگري دريايي مناسب ناند هدرياها جهت تعيين مسير گردشگري و را
بلكه ، تور مسيرهاي گردشگري بايد به صورتي تعيين گردد كه نه تنها منافع گردشگران و متصديان

ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره . منافع محيط زيست و منابع دريايي را نيز مدنظر داشته باشد
ي ها كرد كه مسيرهاي گردشگري بايد به صورتي تعيين گردد كه در ميزان زمان و هزينه

را مدنظر ، رندبگي يي بايد مورد بازديد قرارها و پديده ها گردشگران صرفه جويي كرده و انواع جاذبه
  . قرار دهد

 ي تحقيق در دوها توان در راستاي ضرورت مياهداف كلي و اصلي اين تحقيق را به اين ترتيب 
بخش اول مربوط به استفاده از توانمنديها و سرمايه گردشگري دريايي در . بخش كلي خالصه كرد

ي دريايي ها شد كه سرمايهدر اين بخش به اين مسئله پرداخته خواهد . باشد ميجزاير خليج فارس 
به ، در بخش دوم. تواند در جهت توسعه اقتصادي اين جزاير به كار گرفته شود ميجزاير چگونه 

ازي تورهاي اند هي استاندارد گردشگري دريايي و تعيين مسيرها و راها و شاخص ها ويژگي
موارد ، ارد گفته شدهبا توجه به مو. پرداخته خواهد شد ها گردشگري دريايي بر مبناي اين شاخص

  توان به عنوان اهداف كلي اين تحقيق عنوان كرد: مي زير را
 شناسايي توانمنديهاي گردشگري دريايي جزاير خليج فارس -

 افزايش سهم جامعه بومي جزاير از منافع گردشگري دريايي -

 تعيين مسيرهاي استاندارد گردشگري دريايي -

و چند روزه و هم  روزه يكمقاطع زماني طراحي تورها و مسيرهاي گردشگري بر مبناي  -
 همچنين تورهاي همراه با اسكان

حفاظت از محيط زيست و منابع دريايي به منظور توسعه پايدار گردشگري دريايي و در عين  -
 رونق گردشگري جزاير

ايجاد صرفه جويي در زمان و هزينه گردشگران و تعيين مسيرهايي كه بيشترين بازديد و  -
  . خطر را براي گردشگران در پي داشته باشد كمترين هزينه و

  
  
  

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


71 بررسي و تعيين تورها و مسيرهاي گردشگري دريايي در جزاير خليج فارس

  منطقه مورد مطالعه
كه در نقاط مختلف آن پراكنده شده  جزيزه كوچك و بزرگ دارد 130حدود منطقه خليج فارس 

 ،(اروجي و همكاران باشند ميدر مالكيت ايران ، جزاير شمالي كه كم و بيش پراكنده هستند. است
در بين جزايري كه محدوده مرزي استان هرمزگان ، ي درياييتعيين مسيرهاي گردشگر. )1390

اقتصادي و سياسي ، اين جزاير از آنجا كه از ارزش گردشگري. صورت خواهد گرفت، قرار دارند
ضمن اينكه . بااليي برخوردار هستند و توانمندي بااليي دارند براي تعيين مسير انتخاب شده است

زگان نيز باعث شد تا زمينه براي طراحي مسير گردشگري تمركز اين جزاير در مرز استان هرم
، در انتخاب اين جزاير. منطقي و معقول باشد، دريايي فراهم گشته و طراحي تورها و مسيرها

علت اين امر آن است كه هر يك از جزاير . تفاوتهاي اقتصادي و جغرافيايي در نظر گرفته نشده است
براي . به نوعي در گردشگري دريايي نقش و سهم داشته باشدتواند  ميبه تبع وسعت و كاركرد خود 

در ، تواند نقش جاذبه بين مسير را ايفا نمايد ميمثال جزاير كوچك و غيرمسكوني مثل شيدور 
  . و مقصد مسيرها و اسكان شبانه را نيز بر عهده دارند مبداءنقش ، حاليكه جزاير كيش و قشم

، فارور كوچك، فارور بزرگ، تنب كوچك، تنب بزرگ، نگامه، قشم، هرمز، در نهايت جزاير الرك 
شيدور و الوان براي تعيين مسيرهاي مناسب بين آنها انتخاب ، هندورابي، كيش، سيري، ابوموسي

  كنيد: ميموقعيت آنها را مشاهده  1شماره  شكلگرديدند كه در 

 
  استان هرمزگان: موقعيت جغرافيايي جزاير جنوبي خليج فارس در محدوده 1شكل شماره 

گردد كه با داشتن قدرت اقتصادي  ميجزيره قشم و كيش از مهمترين جزاير خليج فارس محسوب  
از . باشند ميي بااليي در گردشگري به ويژه در گردشگري دريايي برخوردار ها از قابليت، و ارتباطي

، تنگه چاهكوه، ي مانگروها جنگل، ها قلعه پرتغالي، توان به جزيره ناز مي ي مهم جزيره قشمها جاذبه
جزيره كش . )1391 ،و غيره اشاره كرد (پوراحمد و همكاران ها و تنديس ها دره ستاره، گنبد نمكي
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جزيره شيدور يكي از جزاير غير . برخوردار است ات و سواحل زيباتأسيس، ي شهريها نيز از جاذبه
باشد  مي ها پشت الكو مسكوني با وسعت بسيار كم است كه محل زيست پرستوهاي دريايي 

جزيره هرمز بخشي از حوزه استحفاظي استان هرمزگان بوده كه در . )1390 ،(اروجي و همكاران
 :1385 پور، سلطانيباشد ( ميي خاص گياهي ها اين جزيره داراي گونه. نزديكي تنگه هرمز قرار دارد

جاذب گردشگري  از جزاير، شود ميجزيره هنگام كه بخشي از شهرستان قشم محسوب . )20
و آب سنگهاي مرجاني  ها پشت الكمحل تخمگذاري ، ي گستردهها وجود دلفين. گردد ميمحسوب 
 8/22با هندورابي جزيره . )161 :1389، است (سپاسي و همكاران ها ي اين جاذبهها از نمونه

ريباً بدون هموار و تق، در حد فاصل بين دو جزيره كيش و الوان قرار گرفته، كيلومتر مربع مساحت
ي كيش است كه با ها اين جزيره از نظر سياحت و ايرانگردي از زير مجموعه. عارضه طبيعي است

هوا و شرايط خاص تجاري جزيره ، خاك، توجه به امكانات و استعداد طبيعي جزيره از نظر آب
و  ي سياحتيها قادر است بخشي از نياز، ي طبيعيها  چنين برخورداري از زيبايي كيش و هم 

ي پرندگان مختلف ها جزيره فارور بزرگ مركز زيست گونه. كند تأمينگردشگري ايرانگردان را 
باشد و در نزديكي جزيره غير مسكوني فارور كوچك قرار دارد كه محل زيست گرندگان مهاجر  مي
 جزيره الرك كه در نزديكي جزيره هرمز قرار. باشد مياين جزيره يك منطقه حفاظت شده . باشد مي
ساير . ي مه اين جزيره استها باشد كه يكي از جاذبه ميي مخروطي اتشفشاني ها داراي كوه، دارد

ابوموسي و سيري و الرك و الوان هر كدام داراي ، جزاير شامل جزيره تنب بزرگ و كوچك
ي مختلف دريايي را در خود ها باشد و جاذبه ميي مختلفي در حوزه گردشگري دريايي ها پتاسيل
 . )1391ده است (وب سايت قشم آنالين جاي دا

  
  روش تحقيق

و معيارهايي كه  ها در مرحله نخست بايد شاخص، براي تعيين مسيرهاي گردشگري دريايي جزاير
مسيرهاي . شناسايي كرد، براي گردشگري دريايي و تعيين مسير گردشگري دريايي ضرورت دارد

اين معيارها از طريق مطالعات . خواهد شدتعيين شده بر اساس تركيبي از اين معيارها ايجاد 
بررسي مطالعات پيشين و همچنين تحقيق از كارشناسان امر گردشگري و در نهايت به ، اي هكتابخان

  و شرايط زير در نظر گرفته شده است: ها ويژگي، در تعيين معيارها. صورت گزينشي تعيين خواهد شد
 مچنين به عنوان يك جاذبه گردشگري در مسيرهاو مقصد مسيرها و ه مبداءنقش جزاير به عنوان  -

 ي گردشگري پايدار ها توجه به شاخص -

 ي دريايي و بحث حفاظت از منابعها ويژگيمدنظر قرار دادن  -

 ي اقتصادي و سكونتي جزايرها ويژگي -

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


73 بررسي و تعيين تورها و مسيرهاي گردشگري دريايي در جزاير خليج فارس

 عاليق و ساليق گردشگران -

 منافع متصديان تورها -

  در نظر گرفتن عنصر زمان -
مسافت بين ، شرايط اقتصادي مسيرها، و مقصد مسيرها مبداءدر حوزه ، معيارهاي تعيين شده

باشد كه در بخش يافته به آن  مي غيرهمخاطرات دريايي و ، ي درياييها نزديكي به جاذبه، جزاير
طبيعي برخي . از طرفي اين معيارها از ارزش و اهميت يكساني برخوردار نيستند. اشاره خواهد شد

مسيرها از نظر ، رند و حتي در صورت عدم رعايت اين معيارهامعيارها اهميت بسيار بيشتري دا
. از روش دلفي استفاده شده است، براي ارزش دهي به معيارها. گردشگري سودبخش نخواهد بود

معيارها جهت ارزش گذاري به تعدادي از كارشناسان گردشگري ارسال گرديد و در نهايت ارزش و 
از تركيب ، در مرحله پاياني. ات كارشناسان حاصل گرديدكيب نظراهميت هر يك از معيارها از تر

تركيب معيارها به دو شكل جداگانه . مسيرهاي بهينه گردشگري دريايي حاصل گرديد، اين معيارها
و  ها شد مثل نزديكي به جاذبه ميمربوط  ها براي معيارهايي كه با پراكندگي پديده. انجام گرفت

سپس اليه هزينه مربوط به هر . اليه اطالعاتي آنها ايجاد گرديد ARC GISابتدا در نرم افزار . غيره
اليه هزينه نشانگر اين مسئله است كه كدام منطقه از دريا از جهت معيار تعيين . اليه ساخته شد

با يكديگر تركيب شده و با  ها ي هزينه هر يك از اليهها در نهايت اليه. وضعيت نامطلوبي دارد، شده
اما برخي معيارها به صورت . ين مسير شناسايي خواهد شدتر بهينه Shortest pathر استفاده از ابزا

اين معيارها . مثل معيارهاي شرايط اقتصادي و وسعت و مسافت بين جزاير و غيره. باشد ميتوصيفي 
ي كلي جزاير بايد به درستي ها ويژگيدر اين مرحله . گيرد ميمورد ارزيابي  اي هبه صورت كتابخان

ي هر يك از ها و مقصد مسيرها بر حسب توانمندي مبداءدر اين مرحله . مطالعه قرار گيرد مورد
در نهايت اين معيارها با معيارهاي . گردد ميجزاير مشخص شده و محل اسكان شبانه نيز تعيين 

مسيرهاي بهينه ، باشند ميقبلي تركيب شده و بر حسب ارزش و اهميتي كه هر يك از معيارها دارا 
  دريايي تعيين خواهد شد شگريگرد

بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه مسيرهاي تعيين شده در اين تحقيق متنوع و بر حسب  
در . و چند روزه خواهد بود روزه يكمسيرهاي تعيين شده به صورت . باشد ميشرايط زماني و مكاني 

از طرفي يك مسير . هد بودمتفاوت خوا، واقع اولويتهاي مسيرها بر حسب زمان و مدت مسير
گردشگري اقامتي (گردش دريايي به همراه بازديد از جزاير) و يك مسير صرفا دريايي نيز تعيين 

 . بنابراين مسيرهاي تعيين شده با اهداف و شرايط مختلف خواهد بود. خواهد شد

  
  

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي  74

  ي تحقيقها يافته
به منظور ، ضرورتهاي تحقيق مراحل گفته شده در روش تحقيق بر مبناي اهداف و، در اين بخش

  . پذيرد ميتعيين مسيرهاي گردشگري انجام 
يي كه ضرورت به كارگيري آن براي تعيين مسيرهاي گردشگري ها در ابتدا معيارها و شاخص 

و مصاحبه با تعدادي از كارشناسان مرتبط با  اي هاز طريق مطالعات كتابخان، دريايي محسوس بود
ي پايداري ها كه گفته شد اين معيارها بر اساس شاخص انطورهم. تعيين گرديد، گردشگري
در نهايت معيارهاي زير براي . تعيين گرديد مدت زمان مسير، منافع و عاليق گردشگران، گردشگري

  تعيين مسيرهاي گردشگري دريايي انتخاب گرديد:
 طول مسيرهاي گردشگري -

 فاصله هر مسير با جزاير -

 مجاورت مسير با جزاير -

 ي درياييها سيرها با جاذبهمجاورت م -

 ي درياييها ي جزاير و جاذبهها محدوده ديد مسيرها نسبت به جاذبه -

 مناطق پرخطر دريا -

 زيست محيطي دريايي به ويژه مرجانها هاي گاه ذخيرهفاصله از  -

 شرايط اقتصادي و گردشگري جزاير -

مسيرهاي تعيين  .باشد ميطول مسيرهاي گردشگري يك عامل بسيار مهم در گردشگري دريايي  
بايد مسير به ، روزه يكبراي مسيرهاي . باشد مييا چند روزه  روزه يكشده به صورت مسيرهاي 

در اينجا بايد . و مكان الزم بازديد كرد ها تعيين گردد كه در طول يك روز بتوان از جاذبه اي هگون
بر اساس بازه زماني آن قابل بازديد هستند تا مسير  در چه مدت زماني ها مشخص گردد اين جاذبه

جزاير به ، روزه يكاز آنجا كه در مسيرهاي . باشد ميعامل فاصله براي جزاير نيز مطرح . تعيين گردد
بنابراين ، شوند ميبه عنوان جاذبه و مكان اقامت محسوب ، عنوان جاذبه و در مسيرهاي چند روزه

  . باشد ميخوردار در طراحي مسيرها از اهميت به سزايي بر ها فواصل بين جزيره
ي ها تعيين گردند كه در طول مسيرهاي جاذبه اي همسيرهاي گردشگري دريايي بايد به گون 

ي دريايي از ها بيشتر جاذبه. ي دريايي در اولويت قرار دارندها جاذبه. بگيرند مختلف مورد بازديد قرار
ت دارد كه مسيرهاي بنابراين ضرور. طريق كشتي و از نزديك بايد مورد مشاهده قرار بگيرد

ي گردشگري به ها جزاير نيز از جاذبه. طراحي گردند ها گردشگري دريايي در مجاورت اين جاذبه
ي ها از طريق كشتي، ي جزاير چنانچه در مرزهاي جزاير باشندها و جاذبه ها پديده. آيند ميشمار 

بنابراين مسيرهاي گردشگري چناچه از نزديكي جزايري كه ، باشند ميگردشگري قابل بازديد 
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. براي گردشگران مثمرثمرتر خواهد شد، ي گردشگري را در خود جاي داده است عبور كندها پديده
مسير ، براي جزايري كه در پيرامون آن جاذبه گردشگري وجود دارد، حتي اگر ضرورت داشته باشد
  . در پيرامون آن تعيين گردد

ي دريايي از ها بسياري از جاذبه. گردد ميفاكتور مهمي در گردشگر دريايي محسوب ، ديدمحدوده  
از طرفي چنانچه . توان به صورت مستقيم آنرا تجربه كرد ميباشند و ن ميراه دور قابل مشاهده 

در ، طراحي شوند كه تنها در داخل آب امتداد داشته باشد اي همسيرهاي گردشگري دريايي به گون
قابل مشاهده خواهد ، ي داخل جزاير تنها در صورت داشتن ميدان ديد مناسبها ورت جاذبهاين ص

در محدوده  ها بنابراين مسير تعيين شده از ميدان مناسبي بايد برخوردار باشد كه بيشتر جاذبه. بود
  . ديد گردشگران قرار داشته باشد

تواند زندگي  ميباشند كه  ميص خود داراي مخاطرات خا، در كنار داشتن هيجان و جاذبه، درياها 
ي پرخطر دريا به ها بايد مسيرها از محدوده، در تعيين مسيرهاي گردشگري. افراد به خطر بيندازد

ي ها يا موج، يا مناطقي با تهديدات جانوري، تواند مناطق خيلي عميق مي ها اين محدوده. دور باشد
  . ن از اين مناطق به دور باشدبنابراين مسيرها حتي االمكا. باشد... خطرناك و 

اگر چنانچه مديريت ، باشد ميهمانطوركه اشاره شد گردشگري دريايي در كنار منافعي كه دارا  
مرجانها شايد يكي . ي جدي به محبط زيست و منابع دريايي وارد نمايدها نشود ممكن است آسيب

اري از جانوران دريايي دريايي محسوب شوند كه محل زيست بسي هاي گاه ذخيرهاز مهمترين 
ي گردشگري دريايي ممكن است موجب آلودگي درياها و از بين رفتن مرجانها ها فعاليت. باشند مي

و تنها به  فسيلي به دور باشد هاي گاه ذخيرهبنابراين حتي االمكان مسيرهاي گردشگري از . گردد
  . عنوان جاذبه در نظر گرفته شود

توانند نقش سكونتگاه و اقامتگاه  مي، يك جاذبه دريايي جزاير ضمن ايفاي نقش به عنوان 
. و مقصد تورها و مسيرهاي گردشگري معين گردند مبداءگردشگري را نيز ايفا نمايند و به عنوان 

گردند كه از شرايط اقتصادي و گردشگري الزم  ميتنها جزايري براي اين منظور انتخاب  طبيعتاً
ي مختلف اقتصادي و گردشگري جزاير مورد ها ويژگيدارد كه بنابراين ضرورت . برخوردار باشند

  . شناسايي و ارزيابي قرار بگيرد
در واقع . همانطوركه اشاره شد معيارهاي گردشگري دريايي از اررش يكساني برخوردار نيستند 
بلكه مجموعه ، توان مسيرهاي گردشگري را تنها بر اساس يك يا چند معيار خاص تعيين كرد مين

براي وزن دهي و . وامل و معيارها بر حسب ميزان اهميتشان در تعيين مسير دخالت دارنداز ع
از تعدادي از كارشناسان مرتبط نظرخواهي گرديد كه در ، به صورت دلفي، ارزش يابي معيارها

  حاصل گرديد: 1جدول شماره نهايت ارزش نهايي هر يك از معيارها به صورت 
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  يارهاي گردشگري دريايي: ارزش نهايي مع1جدول شماره 
  ارزش  معيار  ارزش  معيار

 182/0  ي درياييها مجاورت مسيرها با جاذبه
شرايط اقتصادي و 
  109/0  گردشگري جزاير

محدوده ديد مسيرها نسبت به 
 مناطق پر خطر دريا  145/0  ي درياييها ي جزاير و جاذبهها جاذبه

  109/0  

  109/0  با جزايرفاصله هر مسير   127/0  مجاورت مسير با جزاير
زيست محيطي  هاي گاه ذخيرهفاصله از 

  091/0 طول مسيرهاي گردشگري  127/0  دريايي به ويژه مرجانها

  
ابتدا ضرورت دارد كه . بايد تركيبي از معيارها را به كار برد، حال براي تعيين مسيرهاي دريايي 

يي ها ابتدا جاذبه، ي درياييها ذبهبراي معيار مجاورت با جا. اطالعات هر يك از معيارها تهيه گردد
جانمايي شده و سپس اليه فاصله از  ARC GISدريايي مهم بين جزاير شناسايي و در نرم افزار 

براي تعييين مسيرهاي بهينه ابتدا ضرورت دارد تا اليه هزينه و موانع . تهيه گرديد ها اين جاذبه
دهد كه كدام پهنه از خليج  مياين اليه نشان . شداين اليه نيز در نرم افزار ايجاد . معيار ايجاد شود

همين فرايند براي معيار مجاروت مسير با جزاير نيز . شرايط نامطلوبي براي گردشگري دريايي دارد
براي تهيه نقشه ميدان ديد . اعمال شده و اليه فاصله از جزاير و اليه هزينه آن ايجاد گرديد

با استفاده نقاط . استفاده گرديد ARC GISنرم افزار  Viewshedاز ابزار ، مسيرهاي گردشگري
ي دريايي تعيين ها محدوده ديد براي پهنه، ي درياها پهنه ارتفاعي جزاير و ميزان عمق و ارتفاع

نمايانگر مناطقي است كه از پهنه دريا قابل مشاهده توسط گردشگران ، اين محدوده. گرديد
اليه هزينه بيانگر نقاط كور ، در اين صورت، ساخته شد، زمانيكه اليه هزينه محدوده ديد. باشد مي

ابتدا موقعيت اين ذخيره گاه ، »دريايي هاي گاه ذخيرهفاصله از «براي معيار . گردشگران خواهد بود
جانمايي شد و سپس اليه فاصله از اين  ARC GISدر پهنه درياها به صورت تقريبي در نرم افزار 

نيز » مناطق مخاطره آميز«براي معيار . نه آن نيز ايجاد گرديدو سپس اليه هزي ها ذخيره گاه
ي ها در نهايت همه اليه. موقعيت تقريبي اين مناطق شناسايي و اليه فاصله و هزينه آن ايجاد گرديد

و  مبداءبايد ، حال در اين مرحله. كند ميهزينه با يكديگر تركيب شده و اليه هزينه نهايي را ايجاد 
 Shortest pathبا استفاده از ابزار  ARC GISدشگري معين باشد تا نرم افزار مقصد مسيرها گر

و مقصد مسيرهاي به عوامل ديگري  مبداءاما تعيين . بهترين مسير گردشگري دريايي معين نمايد
شود لذا طول  ميو چند روزه تعريف  روزه يكمسيرهاي گردشگري به صورت . بستگي دارد نيز

ضمن اينكه در تورهاي . باشد ميصله بين جزاير و مسيرها حائز اهميت مسيرهاي گردشگري و فا
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بررسي شرايط اقتصادي و گردشگري ، باشد ميچند روزه كه نياز به اسكان شبانه و توقف در جزاير 
  . باشد ميضروري  ها جزيره

  ير تعيين شدند:زمسيرهاي مختلف گردشگري دريايي به صورت ، با توجه به موارد گفته شده
  روزه يكسيرهاي م

  :1شماره مسير 
از . گردد مياز جزيره قشم آغاز شده و سرانجام به خود جزيره قشم ختم  روزه يكاين مسير  

گردد و داراي  ميخود يك منطقه گردشگري محسوب ، آنجاييكه بخش جنوبي جزيره قشم
در طي اين . باشد ميلذا مسير ابتدايي در امتداد اين بخش ، باشد ميي مختلف گردشگري ها جاذبه
. باشد ميي جزيره قشم از جمله جزيره كوچك ناز قابل مشاهده گردشگران ها برخي از جاذبه، مسير

باشد  ميميدان ديد بسيار باالي آن ، ي مختلفها نكته قابل توجه اين مسير عالوه بر داشتن جاذبه
اين تور ، ومتري با كشتيكيل 60پس از پيمودن يك مسير . نمايد ميرا آسان  ها كه تماشاي جاذبه

قبل از رسيدن به . كند ميمسير خود را به سمت جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك هدايت  روزه يك
ي دريايي ها ي دريايي مسير مثل مرجانهاي زيبا و زيستگاه دلفينها از برخي جاذبه، اين جزاير

ما در ابتدا از جزيره تنب گردد ا ميوعده ناهار در جزيره تنب بزرگ صرف . آيد ميبازديد به عمل 
از انجاييكه جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك داراي آب سنگهاي . آيد ميكوچك بازديد به عمل 

مواد عذايي ساكنان و اكوسيستم درياها  تأمينباشند و براي  ميمرجاني متعدد در اطراف خود 
از آب سنگهاي  مسير گردشگري كمي، لذا جهت محافظت از اين آب سنگها، اهميت خاصي دارند

كه خود آب سنگها به عنوان جاذبه براي گردشگران قابل  اي هباشد البته در فاصل ميمرجاني دور 
كيلومتري از مسير گردشگري تعيين شده تنها در  120، پس از بازديد از اين جزاير. مشاهده باشد

ي ها ه ناهمواريي دريايي از جملها در طول اين مسير برخي جاذبه. گيرد ميپهنه دريا صورت 
قابليت ديد باالي براي ، معيار مهم در انتخاب اين مسير. باشد ميقابل مشاهده  ها دريايي و دلفين

نهايت تور به جزيره ، پس از پيمودن اين مسير. باشد ميگردشگران جهت تماشاي پهنه درياها 
برخوردار ... و  ها رتغاليي بيشتري مثل قلعه پها اينكه شرق جزيره از جاذبه به دليل. رسد ميالرك 
اين جزيره را دور  تقريباًرسد كه  ميسپس به جزيره هرمز . گذرد ميمسير از شرق جزيره ، است
آيد و سرانجام با  ميي مختلف دريايي اين جزيره از داخل كشتي بازديد به عمل ها زند و از جاذبه مي

طول تقريبي . رسد ميبه پايان ، همسير گردشگري دريايي تعيين شد، رسيدن به اسكله جزيره قشم
  . شود ميساعت طي  12باشد كه در مدت زمان  ميكيلومتر  425حدود ، اين مسير
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  گردشگري روزه يك 1: مسير شماره 2شكل شماره 

  :2شماره مسير 
كيش به علت داشتن قدرت . گردد مياين مسير از اسكله جزيره كيش آغاز و به همان جزيره ختم  

اين . و مقصد اين مسير انتخاب شده است مبداءبه عنوان ، يرش باالي گردشگراناقتصادي و پذ
، در اين مسير. كند مي شود و در ابتدا بخش شرقي و جنوبي را طي ميمسير از شرق جزيره كيش 

 25 تقريباًطي مسافت  پس از. باشند ميقابل مشاهده  تقريباًي مختلف اين جزيره از كشتي ها جاذبه
كند كه بيشترين ميدان  ميز جنوب جزيره كيش وارد پهنه دريا شده و از مسيري عبور ا، كيلومتري

كيلومتر مسير دريايي به دو جزيره فارور بزرگ و كوچك  65پس از طي . باشد ميديد را دارا 
باشند اما از منظر زيست محيطي حائز اهميت بوده و  ميغير مسكوني  تقريباًاين دو جزيره . رسد مي

ادامه مسير به سمت جزيره فارور . شود ميبه عنوان مناطق محافظت شده در نظر گرفته  در واقع
اين جزاير به دليل داشتن آب سنگهاي مرجاني متعدد از اهميت حفاظتي خاصي . باشد  ميبزرگ 

براي مدت كوتاهي از . فاصله دارد  ميبرخوردار هستند لذا مسير تعيين شده از اين آب سنگها ك
سپس به سوي دو جزيره جنوبي يعني ابوموسي و . آيد ميور كوچك بازديد به عمل جزيره فار

اين دو جزيره امكانات كافي براي تبديل به مقصد گردشگري ندارند ضمن . كند ميسيري حركت 
اينكه جاذبه گردشگري كمتري دارند لذا تنها به صرت گذري از طريق كشتي مورد بازديد قرار 

ي شرق ها كند و از جاذبه ميجزيره فارور بزرگ حركت  مسير به سمتسپس مجددا . گيرند مي
باقيمانده مسير بيشتر . در اين بخش امكانات غواصي و قايقراني وجود دارد. شود ميجزيره بازديد 

تماشاي پهنه ، حالت بازگشت دارد و با توجه به ميدان ديد مناسب مسير و فرارسيدن غروب آفتاب
اين مسير ، در نهايت با رسيدن به كيش. شگران بسيار مطلوب خواهد بودبراي گرد، بيكران دريا
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باشد كه انتظار  ميكيلومتر  370، طول تقريبي اين مسير. رسد ميگردشگري دريايي به پايان 
  . ساعت طي شود 10رود در مدت زمان  مي

  
  روزه يك 2: مسير گردشگري دريايي شماره 3شكل شماره 

  :3شماره مسير 
اين مسير جزيره كيش و  مبداء. و مقصد متفاوت دارد مبداء، ر بر خالف دو مسير قبلياين مسي 

گردد و در طي اين مسير  مياز جنوب جزيره كيش مسير آغاز . باشد ميمقصد آن جزيره هندورابي 
. باشد ميجاذبه اين جزيره قابل مشاهده از دور ، باشد ميكه در امتداد سواحل جنوبي جزيره كيش 

جزيره هندورابي دراي آب سنگهاي . كند ميكيلومتر به سمت هندورابي حركت  15طي پس از 
تعيين شد اند لذا جزيره هندورابي  ها مسير تعيين در فاصله خاصي از اين پديده. باشد ميمرجاني 

، اين جزيره. كند ميسپس به سمت جزيره شيدور حركت . گردد ميبه صورت جزئي مشاهده 
ي دريايي از مناطق گردشگري و البته ها پشت الكا داشتن پرستوها و غيرمسكوني بوده و ب

اين جزيره صورت  بازديدي از، با كسب مجوز قانوني پيش از اسفر. گردد ميمحاطفت شده محسوب 
ي شرق اين جزيره مانند ها ابتدا از جاذبه. كند ميگيرد و سپس به سمت جزيره الوان حركت  مي

به سمت جزيره هندورابي ، شود و سپس با دور زدن اين جزيره ميد بازدي اي هسواحل زيباي صخر
باشد كه  ميبرخي از مناطق شهرستان بندرلنگه قابل مشاهده ، در طول اين مسير. كند ميحركت 

به ، در نهايت اين مسير با رسيدن به جزيره هندورابي. باشد ميعلت اصلي آن ميدان ديد باالي آن 
باشد كه يكي از علل آن وجود  ميعيين شده كوتاهتر از مسيرهاي قبلي اين مسير ت. رسد ميپايان 

باشد كه زمينه را براي انتخب به عنوان مقصد گردشگري فراهم  مياسكله در جزيره هندورابي 
  . باشد ميساعت قابل پيمايش  5مدت  كيلومتر طول دارد كه در 170 تقريباًاين مسير . كند مي
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  روزه يك 3ري دريايي شماره : مسير گردشگ4شكل شماره 

  :روزه سهمسيرهاي 
ي مختلف دريايي ها با هدف افزايش فرصت گردشگران براي بازديد از جاذبه روزه سهمسيرهاي  

 700 تقريباًمسيري ، مسيري كه براي مدت سه روز در نظر گرفته شده است. گيرد ميصورت 
از كليه جزاير به ، ي مختلف درياييها بهباشد كه در اين مسير عالوه بر تماشاي جاذ ميكيلومتري 

  . صورت كلي ي جزئي بازديد خواهد شد
مسير از شرق جزيره قشم آغاز خواهد شد و به . باشد ميجزيره قشم ، روزه سهاين مسير  مبداء 

. ي مختلف برخوردار استها شرق جزيره هرمز از جاذبه. سمت جزيره هرمز امتداد خواهد داشت
ي جزيره الرك نيز همانند ها جاذبه. رسد ميبه سمت جنوب به جزيره الرك  پس از طي اين مسير

به سمت ، پس از آن مطابق با مسير ميدان ديد باال. جزيره هرمز در شرق آن متمركز شده است
، در امتداد ساحل جنبي جزيره قشم، قبل از رسيدن به اين جزيره. كند ميجزيره هنگام حركت 

در شمال آن متمركز ، ي جزيره هنگامها بيشتر جاذبه. ابل مشاهده باشدتواند ق ميي آن ها جاذبه
بازديد خواهد شد و  ها ي دريايي مثل دلفينها پس از بازديد از آنها در پهنه دريا از جاذبه. شده است

اگرچه ممكن است . اقامت شبانه در اين جزيره خواهد بود. رسد ميشب هنگام كشتي به تنب بزرگ 
تواند  ميخود  ها في اقامتي موجود نباشد اما شرايط فرهنگي مردم و معماري خانهكه امكانات كا

در اين بخش . گردد ميسفر به تنب كوچك آغاز ، در آغاز روز دوم. بخشي از گردشگري سفر باشد
سپس مسير به سمت جنوب و . صورت گيرد اي هبه حفاظت از آب سنگهاي مرجاني بايد توجه ويژ

به ، يري هدايت شده و پس از بازديد مختصر از جزيره سيري و توقف مختصرجزاير ابوموسي و س
در اينجا نيز مرجانها صرف از . كند ميسمت مناطق محافظت شده فارور بزرگ و كوچك حركت 

كيلومتري به  20مسير . نظر جاذبه بايد مسير به دور آنها باشد تا آسب جدي به آنها وارد نگردد

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


81 بررسي و تعيين تورها و مسيرهاي گردشگري دريايي در جزاير خليج فارس

ي ها اقامت شبانه در يكي از هتل. گردد ميشب هنگام وارد كيش  گردد و ميسمت كيش آغاز 
گيرند و سپس حركت  ميدر آغاز روز سوم جاذبه جنوب جزيره مورد بازديد قرار . كيش خواهد بود

گردد و پس از آن جزاير شيدور و الوان در مسير گردشگري قرار  ميبه سمت جزره هندورابي آغاز 
كند و در  ميدر نهايت مسير به سمت جزيره كيش حركت ، ره الوانپس ا توقفي در جزي. گيرند مي

 . رسد ميگردشگري دريايي به اتمام  روزه سهي شب به جزيره كيش رسيده و مسير ها نزديكي

  
  روزه سه: مسير گردشگري دريايي 5شكل شماره 

  در داخل دريا: روزه سهمسير 
ي دريايي ها گردد كه از جاذبه مييا خالصه ي درها گردشگري دريايي عموما به گردشگري در پهنه 

از خود جزاير و مكانهاي  بعضاًي آن ها ي دريا و جاذبهها بنابراين تماشاي پهنه. گردد ميبازديد 
بنابراين يك مسير گردشگري دريايي نيز براي مسير در . اقامتي براي گردشگران جذابتر خواهد بود

ي دريايي نقش ها دو عامل ميدان ديد و جاذبه، مسيردر تعيين اين . پهنه دريا تعيين شده است
ميدان ديد باال اجازه تماشاي پهنه بيكران و زيباي دريا را به گردشگران . كردند مياصلي را ايفا 

ي ها از طرفي خود جاذبه. كند ميايفا  مي دهد كه اين مسئله در رضايت گردشگران نقش مه مي
و پس از گذر از آبهاي . گردد ميابتدا از جزيره قشم آغاز  اين مسير. ي داردمؤثردريايي نيز نقش 

كند كه اين مسير از  ميكيلومتر حركت  113در مسير دريايي به طول ، بين جزيره هرمز و الرك
در آنجا  ها رسد كه دلفين ميشب هنگام كشتي به محلي . قابليت ديد بسيار بااليي برخوردار است

روز بعد مسير ادامه پيدا . گيرد ميدريا و در داخل كشتي صورت اقامت در داخل . كنند مياجتماع 
چك و ابوموسي و همچنين سيري وكند و در آبهاي خليج فارس بين سه جزيره تنب بزرگ و ك مي

كه از ديد بااليي برخوردار است سرانجام در  كيلومتري 100پس از طي مسيرهاي . كند ميحركت 
روز سوم . كند تا شب هنگام در اين بخش سپري گردد مي حوالي جزاير فارو بزرگ و كوچك توقف
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در اين مسير آب . كند ميكيلومتري را طي  112 حركت كشتي از پهنه دريا آغاز شده و مسير
اين ، در نهايت با رسيدن به غرب جزيره كيش. باشد ميسنگهاي مرجاني به خوبي قابل مشاهده 

  . رسد ميمسير دريايي به پايان 

  
  داخل دريا روزه سه: مسيرگردشگري 6شكل شماره 

  گيري نتيجه
اين تحقيق به دنبال معرفي گردشگري دريايي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي جزاير  

خليج فارس بود و در اين بين تعيين مسيرهاي گردشگري براي شناسايي مناطق بهنيه گردشگري 
به عنوان يك ابزار توسعه گردشگري مورد ، يدريايي جهت استفاده بهينه از منابع گردشگري درياي

هدف اين بود كه مسيرهاي گردشگري بر حسب شرايط زماني و مكاني تعيين . استفاده قرار گرفت
براي اينكه . باشد مياولين نكته در يك مسير گردشگري دريايي داشتن يك اسكله و اقامتگاه . گردد

. باشد مينياز به داشتن اسكله و اقامتگاه ، گردد يا مقصد مسيرها تعيين مبداءيك جزيره به عنوان 
هنگام و هندورابي از شرايط مناسبي به عنوان ، هرمز، قشم، در بين جزاير تنها جزايري ماننده كيش

تنها جزاير ، با اين حال در مسيرهاي تعيين شده. يك اسكله تفريحي و اقامتي برخوردار هستند
از طرفي نتايج نشان . و مقصد مسيرها تعيين گرديدند مبداءقشم و هندورابي به عنوان ، كيش
ي دريايي خليج فارس حداقل در محدوده مورد مطالعه بيشتر در كنار ها دهد كه بيشتر جاذبه مي

ي ساحلي و ها يا ناهمواري ها ي دريايي بيشتر شامل اجتماع دلفينها جزاير قرار دارند و جاذبه
. اي گردشگري دريايي بيشتر در امتداد جزاير قرار داشتندبه همين خاطر مسيره. باشد ميمرجانها 

ي گياهي ها داشتن آبهاي گرم و مرجانها و گونه، اما نكته مهم در گردشگري دريايي خليج فارس
همين مسئله . باشد كه موجب توسعه گردشگري دريايي منطقه شده است ميكمياب در اين خليج 

ردشگري دريايي در پهنه درياها حتي براي چند روز هم باعث شده است تا امكان ايجاد مسيرهاي گ
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ي گردشگري دريايي طراحي شده است ها مسيرهاي تعيين شده كه بر اساس شاخص. فراهم گردد
براي . زمان و هزينه صرفه جويي نمايند سفرهاي دريايي خود در باعث شده است تا گردشگران در

بيشتر مسيرها را به سمت ، ي درياييها يي جاذبهسعي شده تا با شناسا روزه يكمثال در مسيرهاي 
امكان تماشاي بسياري از ، از طرفي با شناسايي ميدان ديد پهنه درياها. محرف نمايند ها جاذبه
ي گردشگري دريايي نياز به تماشا از ها بسياري از جاذبه. براي گردشگران فراهم گرديد ها جاذبه

در . رود ميبه شمار  ها نه دريا نيز بخشي از اين جاذبهاز طرفي تماشاي په. باشند ميداخل كشتي 
، از دريا باشند كه ديد و ميدان ديد بااليي داشته باشند اي هاين صورت چنانچه گردشگران در منطق

حتي االمكان مسيرها در ، لذا با شناسايي منطق با قابليت ديد باال. قطعا براي آنان مفيدترخواهد بود
در امتداد اين ، به اين ترتييب مسيرهاي دريايي دور از سواحل و جزاير. داين نواحي تعيين گردي

اين نوع مسيرها در مناطق . تعيين گرديد، ي دريايي مختلفها ي با قابليت ديد باال و با جاذبهها پهنه
در تعيين مسيرهاي . مانند نواحي بين جزاير تنب لبزرگ و كوچك تا كيش كاربرد بيشتري داشت

ايي همچنين زمان بين مسيرها و سرعت حركت كشتي گردشگري و ساير فاكتورها گردشگري دري
در . در نظر گرفته شد و در كنار آنها به موضوع حفاظت از منابع گردشگري دريايي بها داده شد

واقع هدف اين بود كه مسيري طراحي گردد كه كمترين آسيب را متوجه محيط زيست منطقه 
به عنوان حريم مسيرهاي ، اي مرجاني عليرغم داشتن جاذبه خاصبكند به همين خاطر آب سنگه

در پايان . شدند و حتي االمكان سعي بر اين بود تا مسيرها از اين نقاط دور باشد ميگردشگري تلقي 
ي منطقه آزاد كيش و ها گردشگري استان هرمزگان و سازمان ريزي برنامهبايد اشاره كرد مسئوالن 

. مسيرهاي استاندارد را فراهم نمايد م براي ايجاد تورهاي گردشگري باي الزها قشم بايد زمينه
با اين حال . فرهنگ گردشگري دريايي چندان جا افتاده نيست، امروزه در منطقه خليج فارس

ي فرهنگي و اقتصادي متفاوت و همچنين افزايش آگاهي ها افزايش تعداد گردشگران با زمينه
همگي منجر شده است تا ، تصادي ساكنان بومي برخي از جزايرعمومي و از طرف ديگر مشكالت اق

دريا كه سرمايه  طبيعتاًگردشگري به عنوان يكي از منابع مهم اقتصادي منطقه محسوب گردد و 
ساكنان بومي بايد در روند . تواند مورد توجه مردم باشد ميباشد  مياصلي اين مناطق 

دهد  مينتايج نشان . دريايي مشاركت داشته باشندي گردشگري به ويژه گردشگري ها ريزي برنامه
، ات گردشگريتأسيسكه بيشتر جزاير خليج فارس به دليل نداشتن پشتوانه اقتصادي و امكانات و 

از طرفي نداشتن يك متولي براي گردشگري . نقش چندان فعالي در گردشگري دريايي ندارند
چنانچه . گردد مير محسوب دريايي نيز يكي ديگر از مشكالت اين فعاليت در كشو

ي ها زمينه را براي شكوفايي پتانسيل، ي الزم بر روي اين بخش صورت گيردها يگذار سرمايه
تهيه نقشه ، شناور و ايجاد اسكله تأمين، آموزش شنا. گردشگري دريايي فراهم خواهد نمود
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، ي درياييها يجاد موزها، معرفي تنوع زيستي درياها و منافع آن براي جامعه بومي، مسيرهاي دريايي
ي گردشگري دريايي و غيره از راهكارهاي عملي براي توسعه گردشگري دريايي ها برگزاري جشنواره

كه مجموعه سيستم گردشگري (دولت و مسئوالن  در مجموع بايد گفت. باشد ميدر منطقه 
دارد كه جامعه بومي) ضروري ، گردشگران، و موسسات گردشگري ها موسسات و آژانس، مربوطه

 طبيعتاً. امتداد مسيرها و زمان آن دخالت داشته باشند، و مقصد مسيرها مبداءهمگي در در تعيين 
تواند در كنار جذب گردشگران و معرفي  مي، چنانچه مسيرهاي تعيين شده مورد توجه قرار بگيرد

يي پايدار موجبات حفاظت از منابع دريايي شده و در يك كالم گردشگري دريا، گردشگري دريايي
  . را ايجاد خواهد كرد
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  منابع
 ؛ برآورد ارزش 1389منصور و رهبر فرهاد (، شيما؛ خليلي عراقي، مجيد؛ مدني، احمديان(

اقتصادي آب سنگهاي مرجاني جزيره كيش با توجه استفاده تفريحي از آنها و بهره گيري از روش 
 48-37صص ، 4شماره ، سال اول، يتمايل به پرداخت آنها؛ اقيانوس شناس

 211)؛ نقشه راه توسعه دريايي؛ ماهنامه پيام دريا؛ شماره 1390نرگس؛ (، احساندار 

 بررسي و ارزيابي )؛ 1391زهرا (، محمد و محمديان، كرامت اهللا؛ عليزاده، حسن؛ زياري، اروجي
در  view shedتحليل  ميدان ديد گردشگري ژئومورفوسايتهاي ژئوپارك جزيره قشم با استفاده از

؛ مجموعه مقاالت هشتمين همايش )AHPو فرايند تحليل سلسله مراتبي ( ARC GISنرم افزار 
 ملي خليج فارس

 ي جانوري جزيره ها )؛ حفاظت از گونه1390عليزاده محمد (، قرخلو مهدي، اروجي حسن
 ج فارسگامي در توسعه گردشگري پايدار؛ مجموعه مقاالت هفتمين همايش خلي، شيدور

 53-50صص ، 6شماره ، سهم ما از توريسم دريايي؛ نشريه به هنگام، )1389ميترا (، اسدنيا 

 ؛ بررسي و تعيين 1391عليزاده محمد (، اروجي حسن، پوراحمد احمد؛ ميرزايي قلعه فرزاد(
به منظور توسعه پايدار گردشگري؛ مجموعه مقاالت  ظرفيت تحمل گردشگري در جزيره قشم

  ش ملي خليج فارسهشتمين هماي
 شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان جزيره ، )؛ معرفي فلور1385محمدامين ( پور سلطاني

 32-19صص ، )1( 7جلد ، هرمز؛ مجله رستنيها

 شريفي پور رزيتا؛ ، سپاسي يگانه؛ دانه كار افشين؛ عليزاده افشين؛ درويش صفت علي اصغر
ام براي حفاظت و گردشگري با ارزيابي چند معيار )؛ طرح ريزي محيط زيستي جزيره هنگ1389(

صص ، 2شماره ، 63دوره ، ايران مجله منابع طبيعي، )؛ نشريه محيط زيست طبيعيSMCEمكاني (
159-172 

 ي در بخش گردشگري دريايي؛ ماهنامه پيام درياگذار سرمايه)؛ موانع 1390حسنا (، آرا شمس ،
 202شماره 
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