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  1398سال نهم/ شماره مسلسل سی و یکم/ بهار 
 

   .بر گردشگري سالمت تأکیدبا  یرامون شهرهاي تفرجگاههاي پریز امهبرن
  تودلویهآبگرم چشمه : مطالعه موردي

  

  2، علی احمدپور*1اعظم صفرآبادي
  جهانگردي، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستادیار بخش مدیریت 1

  اي، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ریزي توسعه منطقه ارشد برنامه کارشناسی2
  9/3/96 ؛ تاریخ پذیرش:  7/11/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
 .اسـت کـرده ناپذیر اجتناب راها  آن گسترش و اهتفرجگاه محیطی، موجودیت زیست التمعض يها دگیپیچی و شهريۀ توسع

 توانـد گردشــگري می قالـب در بازگشـت ایـن. اسـت بوده طبیعت به بازگشت يها از جنبش یاريبس منشاء پایدار شهري عهتوس
 فضـاهاي اياحیـ يهـا روش از روستاها و شـهرها ونپیرام گريگردش ايایجـاد محوره. شـود منجر منـاطق را تحـول و پایـداري

 شـهري جهـان درونـ و در استمدنظر  نمونه گردشگري روستاهاي یـا اکوتوریسمی اطقمن بقال است که در اقتصادي و اجتماعی
 ...،امـراض جلـدي و ، خسـتگی جسـمی فشار کاري، امروزه برقرار نمایند؛ را طبیعت و انسان شده فراموش رابطه توانند شدن، می

به گردشگري سالمت روي  ذهنی و جسمی سالمت مجدد حصول و بهبود، حفظها براي  انسانو  کند میها را تهدید  سالمت انسان
 يها چشـمه اکثـر .دنـدار فصـول سـال همهدر  را يگردشگرو توسعه ظرفیت جذب  آبگرم يها مهچشو درمانی  يها آب اند. آورده

 اسـتان. هسـتندحـایز اهمیـت سالمت،  گردشگري مقصد عنوان به بنابراین، ؛دارند قرار شهرها پیرامون و روستایی نقاط آبگرم در
 گردشگري ویژه منطقه عنوان به شدن مطرح قابلیت ،آبگرم متعدد يها چشمه بودن و دارا جغرافیایی ،اقلیمی موقعیت با هرمزگان
 چشـمه بـهگردشگران  کششی عوامل و شناسایی پیرامون شهرهاگردشگري  تفرجگاهاي ریزي برنامه تحقیق هدف. دارد را سالمت

بـا اسـتفاده ها  داده .ه استتعیین شدنفر  35حجم نمونه  و شهرستان بستک جامعه آماري متولیان گردشگري. است تودلویه آبگرم
حـاکی مقایسه مقادیر  .از لحاظ ارزش گردشگري انجام شدوري بین عیار گردشگري و عیار بهره همقایستحلیل و از روش پرالونگ 

ن نتـایج نشـا اند. آورده دستامتیازها را به  59/0یار اقتصادي و ع 43/0فرهنگی ، عیار 89/0، عیار علمی 73/0عیار زیبایی  ،است
هـاي طبیعـی  اسـت و از توان را کسـب نکـردهعیار اقتصادي امتیاز مناسب  ؛علمی و زیبایی هايرغم امتیاز باالي عیارهد علی می

. ارزیابی میزان و انجام نشده است قبولعالیت قابل ف ،جذب گردشگر و درآمدزایی محلیبراي  درمانی چشمه آبگرم تودلویهتفرجی 
 هاي گردشگري محدوده است.  نشان از جایگاه پایین زیرساخت 11/0و  21/0وري تفرجگاه آبگرم تودلویه با امتیاز کیفیت بهره

  
  ، بستکتفرجگاه، گردشگري سالمت، چشمه آبگرم، تودلویه: هاي کلیدي واژه

  
  1 مقدمه

از  بســـیاري منشــاء پایــدار شــهري توســعه تفکــر
ــا جنبش ــه بازگشــت يه ــت ب ـــط طبیع  انســـان توس

 قالـب در توانـد می بازگشـت ایـن. اسـت شـهري بوده
 منــاطق در پایـدار توسـعه و تحـوالت گردشـگري به

ــر ـــود منج ـــاي. ش ـــاد محوره  در گردشـــگري ایج
 از یکــی عنوان به تواند می روستاها و شـهرها پیرامـون

 مـورد اقتصـادي و اجتماعی فضاهاي احیـاي يها روش
 دارا صورت در گردشگري محورهاي. گیرد قرار استفاده

                                                             
  a.safaarbadi@shirazu.ac.ir*نویسنده مسئول: 

 بافــت توانــد می شده یاد يها ویژگی وها  ارزش بودن
 تحــول ایــن. کنـد متحول را پیرامـونی خود منـاطق

 کــه اسـت پیرامونی يها بـه تفرجگـاه توجـه گـرو در
ـــب در ـــاطق قال ـــمی من ـــا اکوتوریس ــتاهاي ی  روس
، یلیاسـماع و پـور انیکاو(مورد توجه هستند  ونهـــنم

در جهان معاصـر شهرنشـینی و تمرکـز  ).115: 1381
 جمعیــت، امــراض جلــدي و فشــار کــاري، ي گســترده

خستگی جسـمی عضـالنی و بسـیاري از مـوارد دیگـر 
ها را در معرض تهدید قرار داده است. به  سالمت انسان

ها بـراي درمـان و بازیـابی سـالمت  همین دلیل انسان
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 يها سـالمت کـه یکـی از شـاخهبـه گردشـگري  خود،
گردشـگري  انـد. روي آورده جدید در گردشگري است،

یافته از محیط زندگی فـرد بـه  سازمانسالمت، سفري 
حفظ بهبـود و دسـتیابی  منظور بهمکان دیگر است که 

 پذیرد یمجسمی و روحی فرد صورت  سالمت بهمجدد 
یکـی از درمانی  يها آب ).68: 2008، 1(کاریرا و بریجز

تنها در سطح  گردشگري سالمت است که نه يها شاخه
سـت. اایران نیز داراي محدودیت مکانی  جهان بلکه در

کـه ظرفیـت یی هسـتند هـا مکاندرمانی تنها  يها آب
 د.نـدار در تمام فصول سالرا گردشگر و توسعه جذب 

و معـدنی وجـود آبگـرم   چشـمه 472بیش از در ایران 
اثـرات و اسـتانداردهاي  کـدام  ترکیبـات، که هـر دارد

ــود را ــاص خ ــد خ  .)/http://tourismscience.ir( دارن
 رشد به رو و جذاب صنعتی عنوان به گردشگري امروزه
 روح با که سالمت گردشگري ویژه بهاست،  توجه مورد

 سالمت گردشگري. است ارتباط در گردشگران جسم و
 و بهبـود، حفـظ منظور به که است گردشگري از نوعی

 انجـام فـرد ذهنـی و جسـمی سـالمت مجـدد حصول
 و فردي روزمره ارهايــفش افزایش به توجه با. شود می

 واعـــان در اي ویژه جایگاه گردشگري نوع این اجتماعی
: 2008 ،،2نهرسـتد( است کرده داــپی گردشگري دیگر
ــگري .)114 ــمه گردش ــرم يها چش ــی آبگ ــر از یک  زی

 کـه است پیشگیرانه و سالمت گردشگري يها مجموعه
ــاه ــا آن جایگ ــه ب ــه توج ــداف ب ــوع و اه ـــدرم ن  انــ

 آبگـرم يها چشـمه از ازدیدــــب زمـان در یـــدریافت
 باشد (نیل تندرستی و پزشکی گردشگري بین تواند می

  .  )204: 2005، 3ینزری و
 استرس تخلیه دنبال به گردشگران که جایی آن از

، ندــــهست روزمره ايــــکاره از خود اعصاب تمدد و
ـــانت  هــاي اولویــت از یکــیآبگــرم  يها چشــمه خابــ

 نقـاط درآبگرم  يها چشمه اکثر دیگر سوي از. ستآنها
 پـی در ،ینابنابر ؛دارند قرار هاشهر پیرامون و روستایی
 گردشـگران مقصـد عنوان بهآبگرم  يها چشمه انتخاب
 بـین تفرجگاههاي  براي ریزي برنامه و سیربر، سالمت
 هرمزگـان استان. است اهمیتب و ضروري امري شهري

                                                             
1. Carrera, Bridges 
2. Nahrstedt 
3. McNeil & Ragins 

 خود جغرافیایی و اقلیمی خاص موقعیت به توجه با نیز
 مطـرح قابلیـت متعـددآبگـرم  يها چشمه بودن دارا و

 گردشـگري در ویـژه منـاطق از یکی عنوان به را شدن
ــرین مهــم. دارد ســالمت  اســتانآبگــرم  هاي چشــمه ت
 سـایه، احمد چاه، لشتان، گنوآبگرم  چشمه: از عبارتند
، آبـاد حـاجی چـارك، مالیجـی، آسـک، بـادون، خوش
، خورگـو يها چشـمه مجموعه، تودلویه، فتویه، فاریاب
 و شـیخ ده، نیـان، کشکو، سرخان، خورگوآبگرم  چشمه

 نیـز دیگري هاي گرم آب که است ذکر به الزم. چستانه
 در شـمس آبگـرم قبیـل از. اسـت شـده ذکر استان در

 روستاي، فین بخش در) بی بی( بزرگ آبگرم، لنگه بندر
 آبگـرم و بیشـه الي آبگـرم، کهـور آبگـرم، تنـگ پشت

 اســتان زیســت محــیط( بنــدرعباس غــرب در تنخــواه
ــان ــیط و هرمزگ ــت مح ــان زیس ــا. )65: 1387 :جه  ب

ـــت ــه وجهـ ــره، موجــود پتانســیل ب ــرداري به ــن از ب  ای
ایـن  راسـتا این در. است ریزي برنامه نیازمند ها ظرفیت

ــژوهش ــا پ ــایی ب ــاط شناس ــعف نق ــوت و ض ــن ق  ای
 ریـزي برنامـه، گردشگران کششی عوامل و اـههتفرجگا
 بـر تأکیـد ابـ شهري پیرامونگردشگري  هايهتفرجگا

 و ارایـه تودلویـه آبگـرم چشـمه در سالمت گردشگري
گردشـگري در ایـن  توسـعه و بهبـود براي راهکارهایی

  .  است داده قرار بررسی موردرا منطقه 
  

  تحقیق هاي پرسش
 پیرامـون تفرجگـاه يها زیرساخت و امکانات وضعیت -

  ؟چگونه است تودلویهآبگرم  چشمه شهري
هاي گردشـگري سـالمت در  ها و محـدودیت ظرفیت -

 اند؟ مامنطقه مورد مطالعه کد
  

   پژوهشپیشینه 
گردشگري سالمت سهم باالیی از درآمدهاي نظـام 

به خود اختصـاص داده  هاکشوراز برخی  دررا  سالمت
شـده در ارتبـاط بـا گردشــگري ه ارائـمطالعـات اسـت 

    است:آبگرم هاي  چشمهسالمت به خصوص 
 عنـوان با تحقیقی در) 1388( همکارانو  کاووسی

 رهیافـت از استفاده با ها تفرجگاه تفریحی ارزش برآورد
 پرداخــت بـــه تمایــل میــانگین، مــنهگ اي مرحلــه دو
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را  رشـت شـهر محتشـم بوستان بازدیدکنندگان ساالنه
ـــرآورد ــد کرده ب ـــرتمایل مـــؤثر يها عامـــل و ان ــه ب  ب
 میـزان بـر مـؤثر يهـا عامل از بازدیدکنندگان پرداخت
ه شـد تفکیـک بازدیدکننــدگان پرداخــت بـه تمایـل

 سـاالنه تفریحـی ارزش داد نشان پژوهش نتـایج. است
 الــــری ونـمیلیـ 856 از بـیش شده ادـــــی بوستان
ـــت ـــد. اس ـــاران و موح ـــی در) 1391( همک  پژوهش

 رااهـواز  شـهر کـالن پیرامون گردشگري يها تفرجگاه
 هــدف بــا مـذکور پژوهش. اند هکرد مطالعه و بیارزیا

 اهـواز شـهر بـراي آقـا مال تفرجگاهی جایگـاه بررسـی
 نفـوذة حـوز تعیـین الگـوي سـه و اسـت شـده تدوین

 حــوزه نهــایی حــد الگـوي( کالنشـهرها گردشگاهی
ــرت الگــوي، شــهرها کــالن گردشــگاهی  الگــوي و راب

 يهـا واقعیت بـا و بررسی شده است) استاندارد مسافت
 داده تطـابق آقـا مـال تفرجگاه و اهواز شهر بین موجود

 دلیـل به فوق مدل سه که است حاکی نتایج. است شده
 بـراي کـاربردي، آقـا مـال تـا اهواز مسیر بودن طوالنی
را ندارنـد.  اهـواز شـهر گردشگاهی حوزه تعیین بررسی
)، در پژوهشی با عنـوان 1393و همکاران ( ثانی علیزاده

هاي  عوامـل انگیزشــی گردشــگري ســالمت در چشــمه
گردشگري سـالمت بـا ، معتقدند استان مازندرانآبگرم 

نــوعی از  و روح و جســم گردشــگران در ارتبــاط اســت
منظور حفـظ، بهبـود و حصـول  گردشگري است که به

و  ذهنی فرد انجـام مـی شـود مت جسمی ومجدد سال
استان مازنـدران بـا وجـود طبیعـت بکـر، آب و هـواي 

ي طبیعی در گردشگري ها گرمها و آب مطبوع و چشمه
کند. در ایـن تحقیـق،  سزایی را ایفا می سالمت نقش به

عوامل انگیزشـی از دو بعـد رانشـی و کششـی بررسـی 
ــاداري  ها یافتــهاســت. شــده  ــینبیــانگر تفــاوت معن  ب

) است. 97/2) و کششی (16/3میانگین عوامل رانشی (
 اي )، در مطالعـه1393و همکـاران ( اصفهانی شیري گل

تبیین چرخـه الگـوي توسـعه گردشـگري سـالمت در 
و معتقدنــد   را بررســی کــرده منــاطق روســتایی ایــران

مروزه به گردشگري سالمت به ویژه گردشگري آبگـرم ا
هـا در یـن چشـمهبسـیاري از ا. شـود توجه شایانی می

ریـزي  اند که نیازمند برنامـه مناطق روستایی واقع شده
از رداري مناسـب هسـتند؛ ب راهبردي فضایی براي بهره

. در ایـن اسـت، نیازمند شناخت الگـوي توسـعه این رو
گیري از چرخه حیات باتلر، الگوي توسـعه  مقاله با بهره

اکتشاف، درگیـري،  گردشگري سالمت در چهار مرحله
هـاي سـپس شـاخصه و عه و تثبیـت تبیـین شـدتوس

امکانات فیزیکی، تسهیالت عمـومی، خـدمات درمـانی، 
هاي آبگـرم بـا  نیروي انسانی و محـل اسـتقرار محوطـه

ه کمک کارشناسان سـالمت هـر منطقـه ارزیـابی شـد
ــت ــهاس ــل زاده . حنیف ــاران ( اص ــد )، 1394و همک رون

 هاي آبگـرم ی و کیفـی چشـمهتغییرات پارامترهاي کمّ
انــد.  را بررســی کردهمعــدنی شــهر توریســتی ســرعین 

ب معـدنی شـهر سـرعین هاي آ چشمهایشان معتقدند 
مین منـابع آب و همچنــین رونــق أنقـش مهمــی در تــ

ــه دارد.  ــگري منطق ــذب گردش ــادي و ج ــایج اقتص نت
ا داراي آبـدهی بـا ه چشـمه اکثـرپژوهش حاکی است 

آبدهی مواجـه  دار و به عبارتی کاهشروند منفی معنی
 2 ،چشمه افزایش دما 3ها  دماي چشمه از نظر. هستند

ها فاقـد رونـد دمـایی  چشمه کاهش دما و سایر چشمه
) در پژوهشـی بـا 1395تندیسـه و همکـاران (. اند بوده

 هاي توسعه اکوتوریسـم پایـدار تحلیل استراتژيعنوان 
ســرعت معتقدنــد هــاي پیرامــون شــهري  در تفرجگــاه

گیــري تحــوالت  نــوآوري هــاي فناورانــه ســبب شــکل
اجتماعی و پدیدار شدن اوقات فراغت به عنوان یکی از 

توسـعه صـنعت کـه هاي اساسی شده اسـت.  نیازمندي
صـد اهاي پیراشهري به عنوان مق گردشگري و تفرجگاه

. شــدباگردشــگري در مقیــاس خــرد را در پــی داشــته 
هاي  ) به بررسی نقش و اهمیـت چشـمه2007( ١دینگ

آبگرم در رونق گردشگري تایوان پرداخته است. در این 
) بـــه ارزیـــابی IPAپـــژوهش بـــا اســـتفاده از روش (

هــاي مــورد توجــه گردشــگران در انتخــاب  اولویت
هاي گردشگري پرداخته است کـه از جملـه ایـن  مکان

ان از گردشــگرهــا کیفیــت خــدمات و رضــایت  اولویت
و این امـر مـدیران را در  عملکرد نهادهاي اجرایی است

هـاي رقـابتی تاثیرگـذار بـر جـذب  دستیابی بـه مزیت
) بـه مطالعـه 2009( ٢سازد. ریتـز گردشگران آشنا می

ــمه ــش چش ــی و  نق ــگري داخل ــرم در گردش هاي آبگ

                                                             
1. Deng 
2. Rátz 
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هاي آتشفشـانی  المللی ژاپن پرداخته است. فعالیت بین
پن باعث شده ایـن کشـور یکـی از گسترده در جزایر ژا

هاي آبگـرم  بزرگترین مقاصد گردشگران بـراي چشـمه
هــا حمــام کــردن در  باشـد. در کشــور ژاپــن طــی قرن

هاي آبگرم شکل اصیلی از گذران اوقات فراغـت  چشمه
بوده و نیز نوعی عبادت و سفر معنوي بـراي بـه دسـت 
آوردن آرامش ذهنی بوده اسـت. ایـن عوامـل در کنـار 

تواند به جـذب گردشـگران داخلـی و  ها می جاذبهسایر 
) در 2011( 1المللی در ژاپـن اثرگـذار باشـد. الواتـا بین

هاي باسـتانی جهـت  پژوهشی به بررسی بازسازي مکان
توسعه صنعت گردشـگري پرداختـه اسـت وي معتقـد 

توانـد  است چشمه آبگرم در منطقه باستانی کلـرادو می
ورت تلفیقـی و صـهاي گردشگري بـه  در عرضه جاذبه

و سـاخت و ســازهاي جدیــد در  علمـی اثرگــذار باشــد
منـاطق باسـتانی بایـد بــا در نظـر گـرفتن معیارهــایی 
همچون اصالت، قدرت انطباق با سابقه باستانی و قابـل 
پذیرش بودن براي مردم به گونه اي که فضاي باستانی 

ریزي شـود.  را به شکل منفی متأثر نکنـد، بایـد برنامـه
ــن ــا ٢چ ــوان ) در پژو2013ران (و همک ــا عن ــی ب هش

ثیرگـذار در جـذب گردشـگران بندي خدمات تأ تقسیم
هاي آبگـرم، اکثـر کشـورها بـا پدیـده  مسن به چشمه

پیري جمعیت روبرو هستند از سویی بـازار گردشـگري 
هاي آبگرم  و گردشگري سالمت روز بـه روز در  چشمه

ــا بــازار کثیــر  حــال رونــق و گســترش اســت. توجــه ب
ــه  ن مســن و عالقــه آنگردشــگرا هــا بــراي مراجعــه ب

هایی که خدمات تفریحی و سـالمتی را همزمـان  مکان
ــث می ــد، باع ــه نمای ــت  ارای ــبی جه ــت نس ــود مزی ش

هاي مورد  گذاري متناسب براي ایجاد زیرساخت سرمایه
اقشـار بیشـتر نیاز این قشر از جامعه نسـبت بـه سـایر 

ن امـر اما نتایج حـاکی اسـت ایـ مورد توجه قرار گیرد،
هاي گردشگري  ریزان مکان مورد توجه مدیران و برنامه

قرار ندارد. بنابراین، اهدافی همچـون: درمـان و ارتقـاء 
سالمت، یادگیري ذهنی، استفاده از منـابع گردشـگري 
منحصر به فرد، طب مکمل، آرامش، رژیم غذایی سـالم 

هاي اجتماعی از جمله مواردي است که بایـد  و فعالیت

                                                             
1. Lovata 
2. Chen  

ــه  ــورد توج ــهم ــمه برنام ــراي  ریزان چش ــرم ب هاي آبگ
و همکــاران  ٣یکتســونگردشــگران مســن قــرار گیــرد. 

)، به بررسی گردشگري پزشـکی بـا اسـتفاده از 2014(
ICT  ــــان ــــد پرداختهدر یون ــــتفاده از ان ــــا اس . و ب
وتحلیل توصیفی و رگرسیون لجسـتیک بـه ایـن  یهتجز

نتیجه رسیدند کـه گردشـگري پزشـکی در یونـان بـه 
توانند منبـع  یمهاي این کشور  یرساختزدلیل توانایی 

) در 2013( ٤مهم درآمد ملی محسوب شود. زوو و هوو
اي با عنوان بررسی توسعه گردشـگري سـالمت  مطالعه

عت گردشـگري هاي آبگرم لوشان، توسعه صن در چشمه
هاي آبگرم در چـین را عرصـه جدیـد بازاریـابی  چشمه

گردشگري است که رقابتی نوآورانه بـه همـراه توسـعه 
توانـد  استانداردهاي عرضه و تقاضـا در گردشـگري می

و  ٥درآمدزایی و اشتغال محلی را متحول کند. برسـتین
) بـه بررسـی گردشـگري پزشـکی در 2016همکاران (

هاي  اند. در این پژوهش حساسیت دریاي مرده پرداخته
هاي موجود در هوا بررسی شـده اسـت و  ناشی از گرده

هـاي مختلـف  ها در بـین گروه این که شیوع حساسیت
جنسی و سنی به چه صـورت اسـت. و فصـل مناسـب 
براي سفر یه این مکان با توجه به کمتـرین حساسـیت 

اوت و -هـاي سـنی مختلـف ژوئـن در بین افراد و گروه
) در پژوهشـی بـا 2016( ٦و فوریه است. میگاننوامبر 

هاي با قابلیـت زمـین گرمـایی و  عنوان شناسایی مکان
توسعه گردشگري به بررسی جزایر وایمانگ، کوراکـو و 
اوراکی در نیوزیلند پرداختـه اسـت. وي معتقـد اسـت 

هاي آبگرم، آب فشان، اسـتخرهاي گـل و  پدیده چشمه
نقـش ارزنـده در  رسوبات معدنی  موجود در این جزایر

گسترش گردشگري سالمت دارد. با این حال شرایط و 
ــاخت ــز زیرس ــگري و نی ــان گردش ــدیریت جری ها و  م

امکانات مورد نیاز در این جزایر در سطح بسیار ضـعیف 
ــرار دارد. ــا ق ــزایش وجــود ب ــت اف ــگري محبوبی  گردش
گذشــته، تحقیقــات داخلــی  هاي دهــه در ســالمت

 بـین تفرجگاهـاي يبـرا ریزي محـدودي جنبـه برنامـه
را  گردشــگري ســالمت توســعه در آن و نقــش شــهري

                                                             
3. Katsoni 
4. Zou & Hu 
5. Bernstein 
6. Migoń 
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 و دنیـا در ترتیـب، مطالعـات ایـن بـه. اند مطالعه کرده
 سـالمت گردشـگري از خاصـی حـوزه بـر بیشتر ایران

ــانی گردشــگري( ــواحی در هــم آن و) پزشــکی/ درم  ن
 مطالعـات از بسـیاري از سـویی. اند داشته تأکید شهري
 کیفیـت بـه ایـران درآبگرم  مقصد مورد در شده انجام

 وآبگـرم  هاي چشـمه در شده ارائه درمان ماهیت و آب
 هـزمین این در مطالعات ،بنابراین ؛است پرداخته معدنی
 نقـش سـیربر جهـت از حاضـر و تحقیق است محدود

ــاي  ــهري تفرجگاهه ــین ش ــگري در ب ــعه گردش  توس
  .است جدیدي کار خود نوبه به سالمت

  
  مبانی نظري

هاي معدنی گرم و  کلی، آبطور به: هاي معدنی چشمه
سرد داراي سه منشأ سطحی، عمقی و مخلوط هستند: 
الف) منشأ سـطحی: ایـن دسـته داراي منشـأ خـارجی 

ین نفوذ کرده و حتی تا عمق زیاد بوده که به داخل زم
ایین رفتـه و در ایـن جریـان تغییراتـی در ترکیبـات پ

ــک شــاخه شــود و آب د شــیمیایی آب حاصــل می ر ی
کنـد (غفـوري،  صعودي به طرف بـاال جریـان پیـدا می

هاي عمقـی، سـنتز یـا  ). ب) منشأ عمقی: آب2 :1366
هایی هستند که از اعماق بسـیار زیـاد  بکر از دسته آب

انــد حاصــل بخــار آخــرین مرحلــه  زمــین منشــأ گرفته

ماگمایی مذاب درون زمین هسـتند کـه بـا تظـاهرات 
هاي موجـود در  د. غالب آبآتشفشانی در ارتباط هستن

هـاي بـا منشـأ خـارجی هسـتند و  طبیعت از دسته اب
ها داراي منشأ عمقـی هسـتند.  تعداد بسیار کمی از آن

هاي معدنی موجود  ج) منشأ مخلوط: منشأ برخی از آب
). 5-3همـان، ( نوع مخلوط سـطحی و عمقـی اسـت زا

ها مـؤثر اسـت. بسـیاري از  زلزله در موجودیت چشـمه
ــر ها چشــمه ــین رفته در اث ــه از ب ــل  زلزل ــد و در مقاب ان
اند (کردوانـی،  هایی نیز بر اثر زلزله ایجـاد شـده چشمه
ها غالباً به طور مترقبه پس از طـی  ). چشمه22 :1374

راهی در مناطق چین خورده و جابه جا شـدن طبقـات 
شـوند. برخـی  زمین در نقاط مختلف از زمین خارج می

و پـی کنـی در زمـین در جریان عملیـات سـاختمانی 
اند و یا با حفر چاه به طور خـود بـه خـود از  ظاهر شده

یکــی از  ).6 :1366شــوند (غفــوري،  زمــین خــارج می
ترین اشـکال گردشـگري سـالمت، گردشـگري  قدیمی

اسـپا اســت کـه در طــول تــاریخ تحـت تــأثیر مســائل 
(ایرلـی  سیاسی، اقتصادي و اجتماعی قرار داشته اسـت

ایـن کلمـه بـه مکـانی داراي  ).52: 2011و همکـاران، 
ي معدنی و گـرم کـه پـذیراي گردشـگران بـراي ها آب

(لوورسـید،  شـود مـی استراحت و درمان است، تعریـف
1998 :58.(  

  
  

  )1386زاده،  مأخذ: ابراهیم( ایرانهاي آب معدنی در  پراکنش چشمه :1شکل 
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اغلب گردشگران سالمت به منظور : گردشگري سالمت
هاي آبگـرم، آب  برداري از امکانات طبیعی چشـمه بهره

، استفاده از لجن درمانی در کنار سواحل دریاها معدنی
ها، هواي صاف و پاکیزه مناطق بکر کوهستان  و دریاچه

کننـد  و به دست آوردن گیاهان دارویی اقدام سـفر می
ــدي،  ــان و زاه ــراي 69 :1384(رنجبری ــراد ب ــن اف ). ای

هاي معـدنی،  استفاده از تغییر آب و هوا، استفاده از آب
کنند  میگذران دوره نقاهت و معالجه اقدام به مسافرت 

ــوانی،  ــواص  ).19 :1377(رض ــه خ ــاز ب ــان از دیرب انس
ــراي شــفاي بیماري آب هــاي پوســتی،  هــاي معــدنی ب

مفصــلی و تــأثیر آب و هــوا در تســکین آالم روحــی و 
هـایی  ). آب12 :1380ی پی برده اسـت (محالتـی، روان

که بر اثر شکست و یا لغزش زمـین و معمـوالً در کنـار 
جهـد بـه  هاي آتشفشان، از اعماق زمین بیـرون می کوه

سبب داشتن اجزاي رادیواکتیو، گوگرد و امالح معـدنی 
گوناگون، جنبه درمـانی دارنـد و تـا پـیش از تحـوالت 

مرفه طبقات اجتمـاعی را هاي  صنعت دارو سازي، گروه
اســت   کــرده بــراي درمــان بــه ســوي خــود جلــب می

). منــابع آب معــدنی تبــدیل بــه 95 :1377(رضــوانی، 
جاذبه مشترکی در منـاطق داري ایـن پتانسـیل شـده 
است و از موارد کاربردي منابع جغرافیـایی و مـدیریت 

). Kent. 2002: 351آیـد ( زیست محیطی به شـمار می
نی و آبگرم به عنوان یک تفرجگـاه هاي آب معد چشمه

اي  همیـت ویـژهب اگردشگري درمـانی و تمـدد اعصـا
کنـد  و گردشگران زیـادي را بـه خـود جـذب می دارند

هاي  هـاي معـدنی و چشـمه ). آب108 :1383(قادري، 
هاي گردشـگري، بـه  توانند جـداي از جاذبـه آبگرم می

هاي درمـانی بـه  عنوان راه حل مؤثر در کاهش هزینـه
اي  هاي آبگـرم بـه عنـوان سـرمایه ب آیند. چشمهحسا

هـاي فرهنگـی و  گرانبها در جهانگردي، تفریح و بخش
ـــی بـــه حســـاب آینـــد و در جوامـــع و  می محیط

ها باید به عنوان منبـع مناسـب درمـان  گذاري سیاست
افراد سالمند و نیز تفرج جوانان مدنظر باشد (وارثـی و 

بر اساس تعریـف سـازمان جهـانی  ).44 :1387فتحی، 
 :سالمت عبـارت اسـت ي، گردشگر(WTO)گردشگري 

استفاده از خدماتی که به بهبود یا افـزایش سـالمتی و 
درمـانی،  يهـا افزایش روحیه فـرد (بـا اسـتفاده از آب

و در  شــود یمنجــر م وهــوا یــا مــداخالت پزشــکی) آب
 24مکانی خـارج از محـل سـکونت فـرد کـه بـیش از 

 و سـالمت از وقتـی .انجامـد یبـه طـول مساعت است 
 يها شـیوه بـه تـوان می آید می میان به سخن سالمتی

ــی ــف را آن مختلف ــود تعری ـــس. نم ــت ازمانــ  بهداش
 دانـد نمی ضعف یا بیماري نبود تنها را سالمتی جهانی،

 بیـان اجتماعی و جسمی، روانی کامل حالت را آن بلکه
 جسمی و روانی سالمت عنصر دو هر شامل که کند می

تعریـف،  ایـن اسـاس بر). 111: 2008، 1استیونز( است
 ظورــــمن بـه کـه اسـت سـفري سـالمت؛ گردشگري

 از نـوعی انجـام و جسـمی و روحی يها بیماري درمان
 اســپاها و سـالمت يها دهکـده بــه جراحـی يهـا عمل

 طریـق ایـن از تا شود میانجام ) معدنی وآبگرم  مراکز(
 مطلــوب کیفیــت و یافتــه اطمینــان کامــل ســالمت از

ــدگی ــظ زن ــردد حف ــالمی شیخ( گ همکــاران،  و االس
 بـه توان می را سالمت بنابراین، گردشگري ؛)1386:31
 گردشـگري و صـحت درمـانی، گردشـگري گردشگري
 سـفر: درمانی گردشگري نمود: بندي تقسیم پیشگیرانه

 مراکـز یـاها  بیمارسـتان در عمـل یا خاص درمان براي
) هفته 2 اقامت میانگین با( مبدأ کشور از خارج درمانی

  ).  72 :2002، ٢شه هیره( است
ــگري ــحت گردش ــا ص ــتی ی ــه :تندرس ــه ک  آن ب

 نـوع ایـن در. شـود می گفتـه نیز شفابخش گردشگري
ــگري ــات از گردش ــت امکان ــاي آب( طبیع ــدنی،  ه مع

 رادیـو طبـی، شـنزارهاي يهـا نمک، لجن يها دریاچه
 ماننـد و هوا و آب و گیاهی، خورشید يها اکتیو، حمام

 هـدف بـا) گردشـگران( بیمـاران. شود می استفاده) آن
 است ممکن و کرده سفر جسمی نارسایی رفع یا درمان

 دوره کـه بیمـارانی همچنین ؛بمانند مقصد در ها ماه تا
 برنامـه از اسـتفاده بـا گذراننـد، نیـز می را خود نقاهت

 بـا توانند می گیرد می نظر در معالج پزشک که مراقبتی
 تســریع را خــود بهبــود ،طبیعــت امکانــات از اســتفاده

: پیشـگیرانه . گردشـگري)58 :2002شه،  هیره( بخشند
 طبیعـی بعاستفاده از انـواع منـا گردشگري نوع این در

 صـحت گردشـگري سفر، مشابه از هدف و مدنظر است

                                                             
1. Stevens 
2. Harahsheh 
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 خاصـی بیماري یا افراد، ناراحتی که تفاوت این با است
 جسـمی ناراحتی و بیماري بروز ازواقع،  در بلکه ندارند

 .)49: 2002شـه،  هیـره( کننـد می جلـوگیري روحی و
 و صـحت گردشـگري زیرمجموعه درآبگرم  گردشگري
 بـه سـفر اصـلی انگیـزه چراکه گیرد می قرار پیشگیرانه

فیزیکــی،  بهبـود از؛ اســت عبـارتآبگــرم  يهـا مجتمع
 به که سرگرمی و استراحت/ زیبایی، آرامش يها درمان

 با بخشی آرام و درمان يها روش از گردشگر عمده طور
حرارتـی،  یـا و معـدنی مـواد جمله، استخرهاي آب، از

 و اســمیت( کنــد می اســتفاده ســونا و بخــار يهــا اتاق
ــو،  ــین .)163: 2009پوچک ــی همچن ــرین مهم از یک  ت

 يها چشـمه از بـرداري گردشـگري، بهره این در عوامل
 چشـمه آب گـرم؛ بنـابرتعریف، چشـمه که استآبگرم 

 آن آب دمــاي ســال ولـــــط در هــــک اســت معــدنی
 دماي از رــــباالت درجه 6 الی 5 حداقل طبیعی طور به

 آن بخـار توان می گرما و سرما در و باشد اطراف محیط
  ).  59: 1388اللهی،  فتح و مشیري( دید وضوح به را

، محیطـــی زیســت هــاي طرح اجــراي: هــا هتفرجگــا
مراکــز  و هـا تفرجگاه ایجــاد، ســبز فــضاي توسـعه
 در شــهروندان فراغــت اوقـات گـذران بـراي تفریحی

. اســت اهمیــت داراي بـین شـهري و شــهري نقـاط
 افـراد رفاهی نیازهاي جوابگوي باید شده یاد هاي طرح

 در و و روسـتاهاي بـین شـهري بــوده شـهري جامعه
 مفهـوم امروزه. باشند افراد موثر شـادابی روحی ایجـاد
 گونـاگون اشـکال درها  تفرجگــاه وجـود بدون شهرها

 و ريشـه پیامـدهاي توسـعه و نیست تصور قابل دیگر
محیطـــی،  زیســـت معضــــــالت يها پیچیــــــدگی

هـا  آن گسترش و تفرجگاهی منابع از طیفی موجودیت
، کار دانــه و يمحمـود( اسـت کــرده ناپـذیر اجتنـاب را

 منشــاء پایــدار شــهري توســعه تفکــر). 54: 1386
 توســط طبیعت به بازگشت يها از جنبش اريــبسـی

 در دتوانـ می بازگشـت ایـن. است شـهري بوده انسـان
 در پایــدار توســعه و تحــوالت گردشـگري بـه قالب

 در گردشـگري ایجـاد محورهـاي. شـود منجر منـاطق
 از یکـی عنوان به دتوان می روستاها و شـهرها پیرامـون

 مـورد اقتصـادي و اجتماعی فضاهاي احیـاي يها روش
 ورتـصـ در گردشـگري محورهـاي. گیرد قرار استفاده

 ـدتوانـ می شـده یـاد يهـا ویژگی وهـا  ارزش بودن دارا
 ایــن. کنــد متحـول را پیرامـونی خود منـاطق بافـت

 پیرامـونی يها بــه تفرجگــاه توجــه گـرو در تحـول
ـــت ـــه اس ـــب در ک ـــاطق قال ـــمی من ـــا اکوتوریس  ی

 و پـور انیـکاو(مـورد توجـه هسـتند  نمونـه روستاهاي
ـــاطق). 109: 1381، یلیاســماع ــونی منـ  کــالن پیرام
 بـراي تفریحـی و اصـلی يها مکـان عنـوان بـه شهرها

 شــهرها ایـن کـالن به ورودي گردشگران و شهروندان
 بیشـتر پیرامـونی منــاطق کـاربرد. یابنـد مـی کـاربرد
 شـهروندان خسـتگی براي رفـع و فراغت اوقات گذران
 و شهرنشـــینی جدیـــد رونـــد در منــاطق ایــن. اســت

 شـده فرامـوش رابطه ندتوان میشـدن،  شـهري جهـان
 بــیش روز هــر زیـرا برقرار کننـد؛ را طبیعت و انسان

 بــراي شــهروندان تمایالت گسـترش شـاهد پـیش از
 زنـدگی از فـرار و هفتـه آخـر تعطـیالت در مسـافرت
: 1375، و رضـایی نهرلـی( هستند و یکنواخت ماشینی

53.(
  

  
  

 )Chiesura, 2004مأخذ: (  شهري و شهر پایدار تفرجگاههاي :2شکل 
  

   روش تحقیق
اسـت و تحلیلـی  -توصـیفی از نوع پژوهش حاضر 

و  ياســنادي هــا روشي اطالعــات ترکیبــی از گــردآور
مـدیران،  گروه همگنی از . جامعه آمارياستپیمایشی 

کارشناسان و متولیـان گردشـگري در محـدوده مـورد 
ــه  ــم نمون ــتند. حج ــه هس ــر ن 35مطالع ــه ف (از جامع

تعیین شده اسـت. مبنـاي اطالعـات اخـذ متخصصان) 
و بازدید میدانی است و  نامهشده از طریق طرح پرسش

 هاي شهريتفرجگاه

 تأثیرات محیطی

 تأثیرات اقتصادي

 تأثیرات اجتماعی

 

 ارتقا کیفیت زندگی
 

 شهر پایدار
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هـاي گردشـگري  با استفاده از تکنیک پرالونـگ قابلیت
هـاي عیـار  چشمه آبگرم تودلویه با توجـه بـه شـاخص

هاي علمی، زیبایی ظاهري،  گردشگري (میزان جذابیت
وري (بـرآورد میـزان و  اقتصادي و فرهنگی) و عیار بهره

-196: 2005(پرالونـگ، ها)  وري از جاذبـه کیفیت بهره

ــت، ) 189 ــده اســت. در نهای ــابی ش ــازدهی و ارزی امتی
هـاي عیـار گردشـگري و عیـار  اي بـین ویژگی مقایسـه

هـاي موجـود از  و شدت استفاده از توانوري انجام  بهره
 3نظر فضایی و زمـانی تعیـین شـده اسـت. در شـکل 

  فرایند پژوهش ارایه شده است.
  

  
  پژوهشانجام فرایند  :3شکل 

  
  محدوده پژوهش

 بخـش توابـع از بزرگـی روستاي )تدرویه(تودلویه 
 در هرمزگـان استان غرب در بستک شهرستان مرکزي
 از بـیش و جمعیت نفر 2910 است. داراي  ایران جنوب
    شمال کیلومتري 45 در روستا است. این خانوار 500

  
 و پَاکوه شمال به از. است  شده واقع بستک شهر شرقی

 خـور بـه غرب شور، از رودخانه به جنوب پَرپَتو، از کوه
 محـدود آسـیاب کـوه و گیچـین بـه شرق از دهُنگ و

  . گردد می
  

  
  محدوده پژوهش :4شکل 

  

 

 ارایه نتایج
 

 هاتحلیل یافته

 

 هابرسی شاخص
 و معیارها     

 

 گذاريهدف
 

 طرح موضوع
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  )1395مأخذ، نگارندگان، ( ز نامناسب در چشمه آبگرم تودلویهطبیعی و ساخت و ساتصاویر از محدوده : 5شکل 

  

  

  ها تحلیل یافته
ارزیابی عیار گردشگري بـه : ارزیابی عیار گردشگري
گیـرد: ارزش زیباشناسـی  می وسیله چهار معیار صورت

اقتصادي مکان نگی و ظاهري، ارزش علمی، ارزش فره
  شود: می صورت رابطه زیر بیان که به



 98و یکم/ بهار   مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                                                        236

+ ارزش علمی + عیار گردشگري = (زیبایی ظاهري
 4/  ارزش فرهنگی + ارزش اقتصادي)

ي عیـار ها در رابطه فوق وزن هـیچ کـدام از جنبـه
گردشگري نسبت به دیگري بیشتر یا کمتر نیست زیرا 
دلیلی براي کم اهمیت یا پـر اهمیـت جلـوه دادن هـر 

 :1389معیار نسبت به دیگري وجود نـدارد (مختـاري، 
35.(  

  ارزیابی ارزش زیبایی شناسی ظاهري  -

ي تماشایی و ذاتـی یـک ها ارزش زیبایی ظاهري، به جنبه
). در محاسـبه 1بسـتگی دارد (جـدول  گردشـگريمکان 

دهی خاصی وجود ندارد، زیرا هـیچ دلیـل  عیار زیبایی وزن
ویژه اهمیت کمتري نسـبت بـه قابل قبولی که یک معیار 

داشته باشد، وجود ندارد. محاسبه این معیـار  ها سایر معیار
  شود: می از طریق رابطه زیر انجام

 2+ امتیاز بند  1ارزش زیبایی ظاهري= (امتیاز بند
  4)/ 4+ امتیاز بند  3+امتیاز بند 

  

  یابی ارزش زیباشناسی ظاهريمعیارها و امتیازات ارز :1جدول 
 معیارها/ امتیازات 0 25/0 5/0 75/0 1

 تعداد نقاط دیدنی -1 - 1 3یا  2 6یا  5، 4 6بیش از 
 کیلومتر باشد. 1باید کمتر از  گردشگريتعداد نقاط قابل دسترس با پاي پیاده. هر کدام از این نقاط فاصله شان از مکان 

  500بیش از 
و  200بین 

500  
  -  50کمتر از   200و  50بین 

متوسط فاصله تا نقاط دیدنی برحسب  -2
  متر

  .1تقسیم بر تعداد نقاط دیدنی مطرح در بند  گردشگريترین فاصله بین هر کدام از نقاط دیدنی و مکان کوتاه
  مساحت -3  -  کوچک  متوسط  بزرگ  خیلی بزرگ

(یخچال، غار و...) یک مقیاس کمی برحسب کیلومتر، براساس ارتباط با همه   ها از مکانشود. براي هر کدام  می در نظر گرفته گردشگريکل مساحت مکان 
  شود. می ي موجود در محدوده مورد مطالعه تعیینها مکان

 ارتفاع -4 صفر کم متوسط زیاد خیلی زیاد
(یخچال، غار، جنگل و...) یک مقیاس کمی برحسب متر از ارتفاع در مقایسه با سایر  ها شود. براي هر کدام از مکان می ارتفاع کل مکان در نظر گرفته

 شود. می ي موجود در محدوده مورد مطالعه، تعیینها مکان
  

ارزش علمـــی براســـاس ارزیـــابی ارزش علمـــی: 
نظیـر کمیـابی طبیعـی، جـذابیت از نظــر  یفاکتورهـای

ــان از لحــاظ ســطح  ــه، وضــعیت مک ــاي دیرین جغرافی
 گردشــگريحفاظــت و ارزش اکولــوژیکی یــک مکــان 

). وزن دهی در این قسـمت 2شود (جدول  می سنجیده
  کاهش یافته است.

) + 5/0*  2+ (امتیـاز بنـد  1امتیاز بند  ارزش علمی:
  3,5)/ 4+ امتیاز بند  3امتیاز بند 

  

  گردشگريمعیارها وامتیازات براي ارزیابی ارزش علمی مکان  :2جدول 
 معیارها/ امتیازات 0 25/0 5/0 75/0 1

 - کم متوسط زیاد خیلی زیاد
جذابیت از نظر جغرافیاي -1

 دیرینه
  عنوان شاهدي  شود، به طوري که آن مکان به می از نظر جغرافیاي دیرینه تعیین گردشگرياین معیار براساس جذابیت مکان 

 آید. می بر بازسازي تحول مرفوکلیمایی در محدوده مورد مطالعه باشد. مطالعه تاریخی مکان نیز یک جذابیت بزرگتر به حساب
 نادر بودن -2 7بیش از  7تا  5بین  4تا  3بین  2تا  1بین  نظیربی

  ي شاخص در محدوده مورد مطالعه. یک مکان کم نظیر ممکن است، به عنوان یک نمونه متفاوت از یک ها مکانتعداد 
  محیط مورفوکلیمایی مربوط به گذشته باشد.

 تخریب در حد ضعیف تخریب نشده
تخریب در حد 

 متوسط
به شدت تخریب 

 شده
تخریب 

 شده
 وضعیت مکان -3

  شود. فاکتورهایی نظیر تغییرات انسانی و طبیعی و  می مخاطرات طبیعی و انسانی محاسبهامتیاز این بند براساس وجود 
  شود. می ، براي محاسبه این بند در نظر گرفته گردشگريمیزان حفاظت از مکان 

 ي اکولوژیکیها جذابیت -4 صفر کم متوسط زیاد خیلی زیاد
، فرایندهاي دینامیک طبیعی (توانایی طبیعت در توسعه محیط) و وجود ها دلیل نادر بودن، تنوع گونهیی نظیر: جذابیت به ها امتیاز این بند براساس معیار

 شود.محاسبه می گردشگريهاي گیاهی و جانوري ویژه و منحصر به فرد در یک مکان گونه
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ارزش فرهنگـی براســاس ارزیـابی ارزش فرهنگـی:   
ي ها عــواملی نظیــر وقــوع رخــدادهاي هنــري و جنبــه

  سنجیده  ريــگردشگان ـــا یک مکـفرهنگی مرتبط ب

  ).3شود (جدول  می
+  2+ امتیاز بند 1محاسبه ارزش فرهنگی: (امتیاز بند 

  4)/ 4+ امتیاز بند 3امتیاز بند
  

  گردشگريمعیارها وامتیازات براي ارزیابی ارزش فرهنگی مکان  :3جدول 
 معیارها/ امتیازات 0 25/0 5/0 75/0 1

 ارتباط تاریخی و فرهنگی -1 بدون ارتباط ارتباط ضعیف ارتباط متوسط ارتباط زیاد خیلی زیاد
، بدون در نظر گردشگريهاي تاریخی و فرهنگی مکان جنبه به وسیلهمیزان تعلق خاطر و اهمیت تاریخی و نمادین آن مکان براي اقشار جامعه. این معیار 

 شود.ها محاسبه میگرفتن آثار فیزیکی و ابنیه
  شواهد تاریخی -2  عدم وجود ابنیه  شواهد ضعیف  شواهد متوسط  شواهد زیاد  شواهد خیلی زیاد

. کیفیت این آثار تاریخی در میزان امتیاز اخذ شده، گردشگريي تاریخی در مکان  ها وجود آثار تاریخی و باستان شناسی و یا بقایاي به جا مانده از ابنیه
  نقش مثبتی دارد.

 شواهد مذهبی و معنوي -3 صفر آثار ضعیف آثار متوسط آثار زیاد آثار خیلی زیاد
 گیرد. می . این معیار، عقاید مردم را نیز در برگردشگريوجود آثار مذهبی و معنوي مرتبط با مکان 

 هنري-رخدادهاي فرهنگی-4 هرگز - بعضی مواقع - حداقل هرسال یکبار
گیرد. این رخداد ممکن است در همین مکان و یا در جاي دیگري مد نظر قرار می گردشگريدر این قسمت، رخدادهاي فرهنگی و هنري موجود در مکان 

  گیرد.مورد مطالعه اتفاق بیفتد. به رویدادهاي کوتاه مدت امتیاز متوسط تعلق می از منطقه
  

ارزش اقتصادي براساس : ارزیابی ارزش اقتصادي
برداري و قابل استفاده مکان  ي قابل بهرهها ویژگی

  شود  در زمینه گردشگري محاسبه می گردشگري

  ). 4(جدول
 2+ امتیاز بند  1محاسبه ارزش اقتصادي: (امتیاز بند 

 5)/ 5+ امتیاز بند  4+ امتیاز بند  3+ امتیاز بند 
  

  گردشگريمعیارها وامتیازات براي ارزیابی ارزش اقتصادي مکان  :4جدول 
 معیارها/ امتیازات 0 25/0 5/0 75/0 1

 ملی از طریق جاده
 از طریق جاده

 ايمنطقه
 قابلیت دسترسی-1 کیلومتر 1بیش از  کیلومتر 1کمتر از  محلی از طریق جاده

از مسیرهاي اصلی ارتباطی و حمل و نقل دارد. در صورتی که دسترسی از طریق تله کابین  گردشگريمکان  میزان قابلیت دسترسی بستگی به میزان فاصله
 و یا ترن صورت گیرد، مقیاس باید براساس آن تنظیم شود.

  مخاطرات طبیعی-2  غیر قابل کنترل  کنترل نشده  کنترل ناقص  کنترل اختیاري  بدون خطر
ي ها ي مدیریتی اعمال شده (افزایش سطح آگاهی، زیر ساختها و سیاست گردشگريمحاسبه این قسمت بستگی به سطح مخاطرات تهدید  کننده مکان 

  حفاظتی و...) دارد. در این قسمت خطرات ناشی از عملکرد انسان به طور مستقیم مد نظر قرار نمی گیرد.
میلیون  1بیش از 

  نفر
 1تا  500بین 
  یون نفرمیل

تا  100بین 
000/500  

 000/100تا 10بین
  نفر

 000/10کمتراز 
  نفر

تعداد بازدیدکنندگان ساالنه  -3
  از منطقه

موجود در منطقه  تفرجگاههاي در جذب بازدید کننده، به وسیله  تعداد ساالنه  بازدید کنندگان از  گردشگريارزیابی این قسمت بستگی به پتانسیل مکان 
  ي مشابه در کل منطقه یکسان است.ها دارد. امتیاز اخذ شده براي مکان

 سطح تمهیدات حفاظتی-4 کامل محدود - نامحدود عدم حفاظت
 اقتصادي با کاهش سطح حفاظت نسبت معکوس دارد. وري  بهرهشود. در این قسمت  می محاسبه گردشگرياین قسمت براساس سطح حفاظت از مکان 

  سطح جذب گردشگر-5 - محلی ايمنطقه ملی المللیبین
وري مکان در رابطه با جذب گردشگر براي مناطق مختلف، خسارات اقتصادي و است، زیرا نبود حفاظت ممکن است براي بهره 4این قسمت متناسب با بند 

  توریستی ایجاد نماید.

  
بـه همـان روشـی کـه بـراي وري:  بهرهارزیابی عیار 

ــا و مقیاس ــگري، معیاره ــار گردش ــابی عی ــا ارزی ي ه
نیـز  وري بهـرهامتیازدهی تعیین شد، براي ارزیابی عیار 

اصـلی  ءشامل دو جـز وري  بهرهشود. عیار  می استفاده

و کیفیـت X  کـه بـا شـاخصوري  بهـرهاسـت: میـزان 
شـود. ارتبـاط  می نشان داده Y که با شاخص وري بهره

، شدت وري بهرهبین این دو عیار یعنی میزان و کیفیت 
ــره ــاد) را در مکان وري  به ــط و زی ــم، متوس ــا (ک ي ه
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بیانگر  وري  بهرهکند. میزان  می ژئومورفولوژیکی تعیین
باشـد  مـی کاربري فضایی و زمانی یک ژئومورفوسـایت

اس براسـ وري بهـره)، در حـالی کـه کیفیـت 5(جدول 
عیــار گردشــگري  ء تشــکیل دهنــدةهمــان چهــار جــز

). ارزیـابی میـزان و کیفیـت 6شود (جـدول  می ارزیابی
توانـد  مـی ، در نهایـت،گردشـگريي ها مکانوري  بهره

 هـا ي موجود در ایـن مکانها شدت استفاده از پتانسیل
را از نظر فضایی و زمانی و همچنین میـزان اسـتفاده از 

 در ایـن ).192، 2005(پرالونـگ،  را تعیین نماید ها آن
زیرا هـیچ  ی شویم؛دهی خاصی قائل نمقسمت نیز وزن

دلیل قابل قبولی براي برتري یک معیار ویژه نسبت بـه 

بنابراین، معیارهاي متفـاوتی  وجود ندارد؛ ها سایر معیار
اصـلی  يبا مقیاس امتیاز دهی ویژه، براي ارزیابی اجـزا

  شود. می استفاده وري  بهرهعیار 
  : وري بهرهمحاسبه کیفیت 

  + 3+ امتیاز بند 2+ امتیاز بند 1(امتیاز بند 
  4)/ 4امتیاز بند 

  : وري محاسبه میزان بهره
  2)/ 2+ امتیاز بند 1(امتیاز بند 

  : وري  بهرهمحاسبه عیار 
  2)/ وري  + کیفیت بهره وري بهره(میزان 

 

  وريي امتیاز دهی براي ارزیابی میزان بهرهها معیارها و مقیاس :5جدول 
 معیارها/ امتیازات 0 25/0 5/0 75/0 1

 مساحت مورد استفاده به هکتار -1 صفر 1کمتر از  5و  1بین  10و  5بین  10بیش از 
شود. این مساحت ممکن است کل مکان و یا قسمتی از میوري اقتصادي و توریستی محاسبه امتیاز این قسمت براساس مساحت مورد استفاده براي بهره

 فضاي مورد نظر را شامل شود.
  هاساختتعداد زیر -2  صفر  1  5و  2بین   10و  6بین   10بیش از 

در نظر  گردشگريمکان  ها در کل مساحت مورد استفادهها و بازدیدهاي حمل و نقل، اطالعاتی، اسکان، سوغاتیبراي ارزیابی این قسمت، تمامی زیرساخت
  آیند.رو در این قسمت به حساب نمیهاي پیادهشود. مسیرگرفته می

 
  وريدهی براي ارزیابی کیفیت بهرههاي امتیازمعیارها و مقیاس: 6جدول 

 معیارها/ امتیازات 0 25/0 5/0 75/0 1
چندین اقدام حمایتی 

و معرفی چندین 
 محصول

چندین اقدام 
حمایتی و معرفی 

 یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
معرفی تعدادي 

 محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

بدون تبلیغات 
 بهینه

استفاده از زیبایی  -1
 ظاهري

بیلبردها، معرفی هاي تبلیغاتی و یا اقدامات حمایتی متعدد (بروشورهاي تبلیغاتی، آگهی ، به وسیله گردشگريهاي زیبایی ظاهري مکان استفاده از ویژگی
 اندازهاي موجود در مکان).ها و...) و معرفی چندین محصول(چشموب سایت

چندین اقدام حمایتی 
و معرفی چندین 

 محصول

چندین اقدام 
حمایتی و معرفی 

 یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
معرفی تعدادي 

 محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

بدون هرگونه 
  امکانات آموزشی

  استفاده از ارزش علمی -2

هاي هاي علمی موجود در مکان مورد نظر، که از طریق اقدامات آموزشی و یا اقدامات متعدد حمایتی (نمایشگاه، تورهاي راهنما، اعالمیهاستفاده از جذابیت
  شود.آموزشی) و معرفی محصوالت موجود در آن مکان ارزیابی می

چندین اقدام حمایتی و 
 محصول معرفی چندین

چندین اقدام حمایتی 
 و معرفی یک محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی تعدادي محصول

یک اقدام حمایتی و 
 معرفی یک محصول

بدون هرگونه 
  امکانات آموزشی

  استفاده از ارزش فرهنگی -3

-اقدامات آموزشی و یا اقدامات متعدد حمایتی (نمایشگاه، تورهاي راهنما، اعالمیه که به وسیله گردشگريهاي فرهنگی موجود در مکان استفاده از جذابیت
  شود.هاي آموزشی) و معرفی محصوالت موجود در آن مکان ارزیابی می

 نفر 000/100بیش از 
 000/100و  20بین 

 نفر
 000/20و  5000بین 

 نفر
 اقتصادياستفاده از ارزش  -4 بدون بازدیدکننده نفر 5000کمتر از 

شود. امتیازات به دست آمده بیانگر میزان هاي اقتصادي بالقوه موجود در مکان، که از طریق تعداد بازدیدکنندگان ساالنه محاسبه میاستفاده از پتانسیل
 دهی مکان نیست.سود
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  هاي تحقیق یافته
بــین عیــار  مقایســۀبــا اســتفاده از روش پرالونــگ 

چشـمۀ  گردشـگري وري جاذبـۀگردشگري و عیار بهره
 انجـام شـد گردشـگرياز لحـاظ ارزش  آبگرم تودلویـه

 اجـزايمقایسه مقادیر بـه دسـت آمـده از . )7(جدول 
درصـد  73/0عیار زیبـایی  حاکی استعیار گردشگري 

و عیـار  43/0، عیـار فرهنگـی 89/0عیار علمی امتیاز، 
انـد  را به خـود اختصـاص داده یازهاامت 59/0اقتصادي 

هـد عالرغـم امتیـاز بـاالي  د نتایج نشان می). 6(شکل 
عیار علمی و عیار زیبایی، از نظر عیار اقتصـادي امتیـاز 

عیـار اقتصـادي  مناسب به دست نیامده است و از نظـر

هـاي طبیعـی و  اسـت و از توان امتیاز محـدوده پـایین
و جــذب گردشــگر  تفرجــی چشــمه آبگــرم در جهــت

اسـت  محلی فعالیت قابل توجه انجام نشده درآمدزایی
شـدت  وري وري و کیفیـت بهـره میزان بهره ).7(شکل 

هاي موجود در تفرجگاه از نظر فضـایی استفاده از توان
هاي موجـود و زمانی و همچنین میزان استفاده از توان

وري ارزیابی میـزان و کیفیـت بهـرهنماید.  را تعیین می
و  21/0بـا امتیــاز  نطقـه تفرجگـاهی آبگــرم تودلویـهم

ــایین 11/0 هاي  زیرســاخت نشــان از جایگــاه بســیار پ
گردشگري محدوده مورد مطالعه در جهت جذب و نیز 

  رضایت گردشگران از امکانات ارایه شده، است.
  

  قشم گردشگريي ها وري جاذبهعیار بهرهنتایج ارزیابی عیار گردشگري و : 7جدول
  معیار  چشمه آبگرم تودلویه

  عیار زیبایی ظاهري  73/0
  عیار علمی  89/0
  عیار فرهنگی 43/0
  عیار اقتصادي  59/0
  عیار گردشگري  61/0
  وريعیار میزان بهره  21/0
  وريعیار کیفیت بهره  11/0

  وريعیار بهره  کم 16/0

  

  
  تودلویه گردشگري هطقمورد بررسی در من معیارهاياي نمودار مقایسه: 6شکل 

  
  تودلویه گردشگري هطقوري در من میزان و کیفیت بهرهبا عیار  معیارهااي نمودار مقایسه :7شکل 
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  تودلویه گردشگري هطقوري در منر گرشگري با عیار بهرهاي عیانمودار مقایسه :8شکل 

 
  گیرينتیجه

ــاي  اولویت از یکــی آبگــرم يها چشــمه انتخــاب ه
 از اعصــاب تمــدد و اســترس بــراي تخلیــه گردشـگران

 نقـاط درآبگـرم  يها چشمه اکثر. است روزمره کارهاي
ــتایی ــهري پیرامــون و روس ــد قــرار ش  اســتان. دارن

ــا زگانــــهرم  و اقلیمــی خــاص موقعیــت بــه توجــه ب
 قابلیت متعدد آبگرم يها چشمه بودن و دارا جغرافیایی

ــرح ــدن مط ــه را ش ــوان ب ــی عن ــاطق از یک ــژه من  وی
هـاي بـرداري از قابلیـت بهـره .دارد سالمت گردشگري

 گسـترشنقـش مهمـی در  پیرامون شهرهاتفرجگاهی 
بـه ویــژه بـراي ســاکنان شــهرها و  محلــی گردشـگري

. نمایـد ایفـا می روستاهاي مجاور و واقع در حوزه نفـوذ
هـاي اي از جاذبـه با نشان دادن گوشـه این پژوهشدر 

بخشــی از ، روســتاي تودلویــه طبیعــی گردشــگري
گردشگري  گسترشدر  منطقه بومی و محلیهاي  توان

ــدازهاي نشــان داده شــد. چشــم و ســالمت طبیعــی ان
شناسی  هاي زمیناز ویژگی روستاي تودلویه گردشگري

 گردشـگريدر قالـب  و استبرخوردار  ورفولوژيو ژئوم
توان جاذب گردشگران بـا اهـداف  میو سالمت طبیعی 

هاي  موضوعاتی چـون گردشـگري سـالمت بـه چشـمه
خـرد آبگرم باشـد. ایـن امـر در توانمندسـازي اقتصـاد 

هاي محلی حایز اهمیت اسـت  در ارتباط با توانمناطق 
ــدمات در  ــات و خ ــع امکان ــت توزی ــی در جه و حرکت

و بـا شهرهاي کوچک و مناطق روسـتایی خواهـد بـود 
ایجاد شرایط اشتغال و درآمدزایی محلی نقش ویـژه در 

ــت جمع ــتثب ــاجرتی ــوگیري از مه ــروج   ت و جل و خ
به سمت مراکز شهري بزرگتـر ایجـاد خواهـد جمعیت 

در این پژوهش براي سنجش توان چشمه آبگـرم . نمود
ــز توســعه  ــه در جــذب گردشــگر ســالمت و نی تودلوی

ــه ــر  گون ــی ب ــگري مبتن ــف گردش ــت، هاي مختل طبیع
ــار گردشــگري و عیــار بهــره وري مــورد  معیارهــاي عی

ارزیابی کارشناسان و متولیان امـر قـرار گرفـت. نتـایج 
هـاي محلـی را  وري از توان ضعف بسیار در عیـار بهـره

ــان می ــ نش ــه مس ــورد توج ــد م ــه بای ــد ک والن و ئده
شــک آمــایش فضــاي بــدون  .ریزان قــرار گیــرد برنامــه

تی چون منابع طبیعـی و گردشگري محلی نیاز به الزاما
هـا  گذاري دارد تا از توان ها و سرمایه انسانی، زیرساخت

در جهت شکوفایی محیط محلـی بهـره مناسـب بـرده 
شود. چشمه آبگرم تودلویـه در پیرامـون شـهر بسـتک 
توان بالقوه براي تبدیل شدن به کانون جذب گردشـگر 

ـــاخت ـــر زیرس ـــا از نظ ـــت ام ـــالمت را داراس ها و  س
  ري نیازمند توجه بیشتر است.گذا سرمایه

  
  پیشنهادها

جایگـاه قابـل قبـول در عرصـه براي دسـتیابی بـه 
و تودلویـه گردشگري سالمت با تأکید بر چشمه آبگرم 

توجـه  يشهر پیرامونتفریحی  تفرجگاههاي نیز ایجاد 
  به موارد ذیل حایز اهمیت است:
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در ایجـاد تنـوع  هـاي بـالقوه محلـی تواناسـتفاده از  -
و  زایی بـــومی اشـــتغالهـــاي اقتصـــادي و  فعالیت

  درآمدزایی محلی؛
بـرداري از  مردم محلی در جهـت بهره جلب مشارکت -

  هاي محلی و جلوگیري از مهاجرت جمعیت؛ توان
گذاري  جلب مشارکت بخش خصوصی جهت سـرمایه -

  ؛ي ارتباطی، اقامتی و خدماتیها در زیرساخت
اشــتی جهــت اســتفاده مراجعــه ایجــاد پالژهــاي بهد -

  کنندگان از آبگرم به صورت زنانه و مردانه؛
ـــاخت - ـــب زیرس ـــی مناس ـــازي و طراح هاي  فضاس

  گردشگري سالمت متناسب با چشمه آبگرم؛
طراحــی منظــر در محــدوده مــورد مطالعــه و خلــق  -

  فضاهاي جاذب براي گردشگران؛
ــه  - ــاتی تهی ــورهاي تبلیغ ــهبوروش ــی جاذب ي ها معرف

  .در محدوده مورد مطالعه سالمتگردشگري 
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