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زیابی ژئوتوریسم چشمه های آبگرم به  وش ار ر
وش پرالونگ اصالح شده  ر

  )مطالعه موردی: آبگرم جوشان کرمان(
مصطفی خبازی1 ،اصغر فهیمی فر2 ، احسان اله اشتهاردیان3 ، مریم نوحه سرا4 ،زهره روحانی فرد5

چكیده 
کانــون توّجــه قــرار می گیــرد، پتانســیل  کــه در آن توریســم زمین شــناختی در  کــه ژئوتوریســم  صاحب نظــران در ایــن امــر توافــق دارنــد 
کــه رونــق توریســتی ندارنــد بــه وجــود مــی آورد. لــذا بــرای ارتقــا صنعــت توریســم بررســی قابلیت هــای  عظیمــی بــرای مناطقــی 
ژئوتوریســتی هــر منطقــه و ارزیابــی آن بســیار حائــز اهمیــت اســت. در ایــن مقالــه روشــی بــرای ارزیابــی ارزش گردشــگری ژئوتوریســم بــر 
مبنــای روش پرالونــگ اصاح شــده ارائــه شــد. بــا مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی و بــرای رســیدن بــه امتیــاز گردشــگری ژئوتوریســم، 
معیارهــای عیــار زیبایــی، علمــی، فرهنگــی، بهــره وری و اقتصــادی در قالــب مــدل پرالونــگ موردبررســی واقــع شــدند. البتــه بــرای وزن 
دهــی معیارهــا بــا اســتفاده ازنظــر خبــرگان روش پرالونــگ مــورد اصــاح قــرار گرفــت. لــذا در ایــن روش برخــاف روش پرالونــگ معیارهــا 
کارایــی روش ارائه شــده چشــمه آبگــرم جوشــان، بزرگ تریــن و مشــهورترین  دارای وزن یکســان نیســتند. بــرای مشــخص شــدن 
چشــمه ی آب معدنــی اســتان کرمــان مطالعــه و ارزیابــی شــد. بــرای ایــن منظــور امتیــاز معیارهــا و درنهایــت امتیــاز گردشــگری چشــمه 
بــا دو روش پرالونــگ و پرالونــگ اصاح شــده موردمحاســبه قــرار گرفــت. نتایــج نشــان از رشــد 16 درصــدی امتیــاز روش پرالونــگ 
اصاح شــده نســبت بــه روش مرســوم دارد. لــذا ایــن منطقــه بــا توجــه بــه نظــر خبــرگان ایرانــی نســبت بــه نظــر پرالونــگ نیازمنــد توجــه 
بیشــتر اســت، بطوریکــه حتــی در مجــاورت آن ســامانه های دیگــری بــرای ایجــاد یــك »ژئوپــارك« قابل تأمــل اســت. از ســوی دیگــر بــا 
کــه  توجــه بــه اوزان روش پرالونــگ اصاح شــده میــزان و کیفیــت بهــره وری بــا رشــد 37 درصــدی در رده متوســط بــاال قــرار می گیــرد 

نشــان از ســطح توقــع بهــره وری کمتــر جامعــه ایرانــی نســبت بــه روش پرالونــگ دارد.

واژه های کلیدی: ژئوتوریسم، روش پرالونگ، چشمه آبگرم، کرمان.
 تاریخ دریافت: 94/04/08
تاریخ پذیرش: 94/06/25

 Mostafakhabazi@uk.ac.ir )کرمان،ایران. )نویسنده مسوول گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر  1.استادیار 
fahimifar@modares.ac.ir گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 2. دانشیار 

eshtehardian@modares.ac.ir گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 3. استادیار 
 nohesara-m@yahoo.com گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد ،نجف آباد، اصفهان، ایران 4.کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات، 

 zohrehrohanifard@gmail.com گردشگری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 5.کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی 



اها
رش

وز
باا

لنم
 ها
شا

اال
ااع
هر
آاگ
وا
می
مم
بش

ما
سس
  ا
لئن
را
لسی 
شااا

ال

19

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

1. مقدمه
صنعــت توریســم یکــی از موفق تریــن صنایــع جهــان از منظــر 
کســب درآمــد اســت. کســب درآمدهــای سرشــار ارزی، توســعه 
ــتقیم و  ــورت مس ــتغال به ص ــاد اش ــی، ایج ــی فرهنگ ــط علم رواب
غیرمســتقیم و نمایــش ثبــات و امنیت کشــور در جهــان ازجمله 
کشــور محســوب  گســترش آن در هــر  نتایــج و دســتاوردهای 
بــا  کشــورهای مختلــف،  امــروز  رقابتــی  می شــود. در جهــان 
بهبــود  در  ســعی  خــود  گردشــگری  جذابیت هــای  معرفــی 
وضعیــت اقتصــادی خوددارنــد)Asadinia,2009:16(. یکــی 
ح شــده اســت ژئوتوریســم  کــه به تازگــی مطر از انــواع توریســم 
هســت. ایــن واژه اصطاحــی اســت میان رشــته ای مرکــب از 2 
کلمــه »ژئــو« بــه معنــی زمیــن و »توریســم« بــه معنــی گردشــگری 
از  ویــژه ای  شــکل  ژئوتوریســم،   .)Rostai,2011:52(اســت
کــه در آن توریســم زمین شــناختی  صنعــت گردشــگری اســت 
کانــون توّجــه آن اســت. صاحب نظــران به طــور جمعــی در  در 
کــه ژئوتوریســم پتانســیل عظیمــی بــرای  ایــن امــر توافــق دارنــد 
کــه رونــق توریســتی ندارنــد بــه وجــود  بســیاری از مناطقــی 

مــی آورد.

جهــان  در  رســمی  به طــور  ژئوتوریســم  صنعــت   1955 ســال 
متوّلــد شــد. حــدود 150 تــا 200 ســال پیــش در انگلســتان، 
آدام ســدویک بــرای نخســتین بــار تورهــای زمین شناســی را 
بــرای عاقه منــدان تــدارک دیــد و خــود بــه راهنمایــی مــردم 
پرداخــت. پــس ازآن مــوزه ســدویک ســال 1904 میــادی در 
انگلســتان افتتــاح شــد. قدمــت مــوزه دانشــگاه وودواردیــن 
بــه ســال 1728 بازمی گــردد، ایــن نخســتین مــوزه همگانــی 
کاربــردی در ســازمان زمین شناســی  مختــص زمین شناســی 
اســت کــه از آن تاریــخ بــه ابــزار تفســیر زمین شناســی مجهز شــده 
اســت. در اواســط دهــه 1990، ژئوتوریســم به طــور فزاینــده ای در 
ــظ  ــداران حف ــتمداران، طرف ــگری، سیاس ــت گردش ــان صنع می
مجامــع  و  شناســان  زمیــن  جغرافی دانــان،  محیط زیســت، 
 Haj alilo,2011:24( علمــی هماننــد آن بحــث و بررســی شــد
بــه  بنــا  (. تصاویــر، جــداول و نمودارهــای موجــود در متــن 
تشــخیص نویســنده می تواننــد به صــورت تک ســتونی در بیــن 

گرنــد. ج  متــن مقالــه نیــز در

2. پیشینه تحقیق
ژئوتوریسم در طی فرآیند ایجاد ارتباطات عمومی علوم زمینی 
به عنوان رشته ای در میان علوم زمین و ایجاد تفکر دنبال کردن 
ح  موضوعات زمین شناســی در ناحیه ایفل در ســال 1984 مطر
شد. واژه ژئوتوریسم توسط فری در همایش سال 1998 سازمان 
زمین شناسی آلمان، چنین تعریف شد: ژئوتوریسم یعنی همکاری 
میان رشته ای درون یك رشته اقتصادی، نتیجه بخش و به سرعت 
کــه بــا زبــان مخصــوص خــود ســخن می گویــد؛  پیش رونــده، 

ژئوتوریسم یك بخش جدید اشتغال زاست که مأموریت اساسی 
آن عبارت از تبادل و انتقال دانش علوم زمین و تصور کلی از آن، 

.) sabkkhiz,2012:71( بــه عمــوم مــردم اســت

ســردمداران ژئوتوریســم در جهــان کســانی بودند کــه مطالعات 
دکتــر  مثــال  بــرای  داشــتند.  بین رشــته ای  فعالیت هــای  و 
تومــاس ای.هــوز معــروف بــه تــام هــوز انگلیســی، نخســتین 
تعریفــی  ســدویک  آدام  از  بعــد  جهــان  در  کــه  اســت  کســی 
کــرده و در  علمــی از ژئوتوریســم در ســال 1995 میــادی ارائــه 
آن ژئوتوریســم را چیــزی فراتــر از نگــرش زیبایی شــناختی بــه 
ســردمدار  اســت.  نمــوده  عنــوان  زمیــن  علــوم  پدیده هــای 
اســت  داولینــگ  کینگســتون  راس  پروفســور  دیگــر  جهانــی 
و  توریســم  مختلــف  زمینه هــای  در  زیــادی  کتاب هــای  کــه 
کوتوریســم و ســرانجام ژئوتوریســم دارد و ایــن در حالــی اســت  ا
اغلــب  در  ژئوتوریســم  بــه  زمین شــناختی  صرفــًا  نگــرش  کــه 
مــوارد بــه مطالعــات ژئودایورســیتی محدودشــده و عاقه منــد 
مطالعــات  و  زمیــن  علــوم  تفســیر  مفاهیــم  از  را  پژوهشــگر  و 
می ســازد  دور  توریســم  رشــته ای  چنــد  و  بین رشــته ای 

.)Nequeasadri,2011:16(

نیوســام  دیویــد  و  داولینــگ  کینگســتون  راس   2006 ســال 
گســترده توجــه بــه  ح  کتــاب ژئوتوریســم )جهانــی( بــا طــر در 
توریســم زمین شناســی پاســخی منطقــی بــه تفکــر جاناتــان 
آمریــکا  از   )2012( جئوگرافــی  نشــنال  مجلــه  از   3 تورتولــوت 
کــه ایشــان بــه بیانــی ســاده تر معتقدنــد بازدیــد از تمــام  دادنــد 
کــه  )به گونــه ای  طبیعــی  فرهنگــی-  تاریخــی-  میراث هــای 
کنــد( ژئوتوریســم  کمــک  بــه توســعه پایــدار و جوامــع محلــی 

.)Nequeasadri,2011:15(اســت

در ایــران در معرفــی ژئوتوریســم، دانشــجویان و پژوهشــگران 
زیــادی کارکرده انــد. یــک ســال پــس از پیشــنهاد محمدحســن 
نبــوی در ســال 1378 در هجدهمیــن گردهمایــی علــوم زمیــن 
مبنــی بــر شناســایی زیبایی هــای زمیــن کشــور، کار شناســایی 
زیبایی هــا و تنــوع زمین شناســی کشــور آغــاز شــد. پــس ازآن در 
ــا  ســال 2006 علیرضــا امــری کاظمــی بــه همــراه عبــاس مهرپوی
پنجــم  فصــل  بــه  را  ایــران  زمین شناســی  تنــوع  از  فهرســتی 
کتــاب ژئوتوریســم اثــر راس داولینــگ و دیویــد نیوســام وارد 
کردنــد. در ســال 1387 نخســتین همایــش زمین گردشــگری 
کتــاب ایــران و جهــان بــا عنــوان  ایــران برگــزار شــد. نخســتین 
کیــد بــر ایــران را بهــرام نکویــی صــدری  زمین گردشــگری بــا تأ
و   1383 ســال های  در  آورد.  تحریــر  بــه   1388 ســال  در 
1388 علیرضــا امــری کاظمــی بــا دو اطلــس بــه معرفــی تنــوع 
زمین شناســی  تنــوع  ســپس  و  قشــم  جزیــره  زمین شناســی 
نقــاط مهمــی از ایــران پرداخــت. درواقــع آغــاز تاریخ ژئوتوریســم 
در ایــران از زمــان ثبــت ژئوپــارک قشــم در ســال 1385 آغــاز 
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ــارک  ــی ژئوپ ــارک کشــور در شــبکه جهان ــه نخســتین ژئوپ ک شــد 
چشــمه های  موردبررســی  در   .)Haj alilo,2011:52(اســت
معدنــی و آبگــرم در ایــران مطالعــات تخصصــی بســیاری شــده 
اســت امــا بــر روی جنبه هــای گردشــگری ایــن چشــمه ها کمتــر 
کارشــده اســت؛ بنابرایــن ارائــه روشــی در جهــت ارزیابــی ارزش 
ژئوتوریســم  یــک  به عنــوان  آبگــرم  چشــمه های  گردشــگری 
کــه موردبررســی واقــع نشــده  کاری اســت  کشــور مــا  مهــم در 

اســت.

3.روش پرالونگ اصالح شده
گردشــگری  ارزش  ارزیابــی  بــرای  روشــی  تحقیــق  ایــن  در 
ژئوتوریســم بــر مبنــای روش پرالونــگ اصاح شــده ارائه شــده 
اســت. بــرای رســیدن بــه امتیــاز گردشــگری چشــمه معیارهــای 
عیــار زیبایــی، علمــی، فرهنگــی، بهــره وری و اقتصــادی در قالــب 
کــه روش  مــدل پرالونــگ موردبررســی واقع شــده اســت. ازآنجا
ــگری  ــاز گردش ــای امتی ــا و زیرمعیاره ــه معیاره ــا ب ــگ تنه پرالون
کــرده بــا اســتفاده ازنظــر خبــرگان روش پرالونــگ مــورد  توّجــه 

اصــاح قرارگرفتــه اســت.

3-1. روش پرالونگ
ایــن روش بــه ارزیابــی عیــار گردشــگری و عیــار بهــره وری مــکان 
موردمطالعــه می پــردازد. عیــار گردشــگری آن از چهــار جهــت 
قابل بررســی و ارزیابی است: زیبایی ظاهری، علمی، فرهنگی- 

تاریخــی و اجتماعــی- اقتصــادی. عیار گردشــگری یک مکان از 
میانگیــن ایــن چهــار معیــار به دســت می آیــد و وزن هیچ کــدام از 
جنبه های عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست. 
عیار زیبایی ظاهری مکان به جنبه های دیدنی و تماشایی آن 
می پردازد. عیار علمی بر اساس معیارهای مثل کمیابی، جایگاه 
آموزشــی... ســنجیده می شــود. در ارزیابــی عیــار فرهنگــی بــر 
جنبه های هنری و آداب ورسوم فرهنگی مکان تکیه می شود و 
گی های قابل  درنهایت ارزش اقتصادی هر مکان بستگی به ویژ
بهره برداری و کارآفرینی آن درزمینهٔ گردشگری و تفریح دارد 
)Mokhtari,2012:35(. معیارها و زیرمعیارهای عیار گردشگری 

در شــکل 1 آمــده اســت.

دو  شــامل  ژئومورفولوژیکــی  مــکان  بهــره وری  عیــار  ارزیابــی 
و  معیارهــا  توریســتی،  عیــار  ارزیابــی  هماننــد  و  اســت  جــزء 
مقیاس هایــی بــرای امتیازدهــی هــر یــک از اجــزا تعریف شــده 
و  میــزان  عبــارت  بــا  بهــره وری  عیــار  ترتیــب،  بدیــن  اســت. 
کیفیــت بهــره وری بیــان می شــود. میــزان بهــره وری بیانگــر 
میــزان اســتفاده فضایــی و زمانــی از مــکان ژئومورفولوژیکــی 
چگونگــی  اســاس  بــر  بهــره وری  کیفیــت  درحالی کــه  اســت 
گردشــگری مــکان ژئومورفولوژیگــی  اســتفاده از چهــار معیــار 

)Pralong,2005(.می شــود محاســبه 

شكل 1: معیارها و زیرمعیارهای عیار گردشگری  )منبع: نگارندگان(
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3-2. اصالح روش پرالونگ
در روش پرالونــگ معیارهــا و زیرمعیارهــا نســبت بــه یکدیگــر 
مدل هــای  در  درصورتی کــه  هســتند.  یکســان  وزن  دارای 
تصمیم گیــری چنــد معیــاره معمــواًل وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا 
متفــاوت اســت. خصوصــًا در بحــث ژئوتوریســم ایــران یکســان 
ــت.  ــد داش ــر نخواه ــتی را درب ــج درس ــا نتای ــن معیاره ــدن ای دی
بــرای نمونــه در معیارهــای اصلــی معیــار زیبایــی بســیار از معیــار 
علمــی مهم تــر اســت؛ یعنــی بیشــتر افــراد دربــاره یــک منطقــه بــه 
زیبایــی و جاذبه هــای آن دقــت می کننــد تــا مباحــث علمــی آن 
مگــر نخبــگان جامعــه، لــذا بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد افــراد عــادی 
نســبت بــه نخبــگان یکســان گرفتــن ایــن دو معیــار در تحلیل ها 
ــور از  ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــد داش ــر خواه ــتباهی را درب ــج اش نتای
خبــرگان صنعــت توریســم دربــاره اهمیــت نســبی ایــن معیارهــا 
کــه تعییــن وزن کار  و زیرمعیارهــا ســؤاالتی پرســیده شــد. ازآنجا
ســختی بــود از افــراد خواســته شــد معیارهــا را بــه ترتیــب اولویــت 

رتبه بنــدی کننــد و ســپس بــا توجــه بــه اولویت هــا، معیارهــا و 
زیرمعیارهــا وزن دهــی شــدند. بــرای وزن دهــی از فرمــول زیــر 
 Ri ام و i وزن معیــار Wi استفاده شــده اســت. در ایــن فرمــول

اولویــت معیــار i ام و n تعــداد معیارهــا اســت.

 

بــرای بــه دســت آوردن اولویت هــا مطابــق بــا نظــر خبــرگان 
ازنظــر  حاصــل  نتایــج  اســت.  استفاده شــده  دلفــی  روش  از 
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جدول 2: اولویت و وزن معیارها و زیرمعیارهای عیار گردشگری  )منبع: نگارندگان(

عیار بهره وریعیار میزان بهره وری
ولوالل ستلیهاهعیییولوالل ستلیهاهعییی

هسیرتاه ی ا
ایتفی هاازالیبییرا12.0%4ایتفی ها)هکتیی(

48.0%1ظیه و

 عاا الیهاییختا
ایتفی هاایااازشا16.0%3هی

12.0%4هلمی

ایتتفی هاازااازشا48.0%1ایکیوافصلیا)اوز(
24.0%2فههنگی

ایکیوااوزامعا
ایتفی هاازااازشا24.0%2)ییهت(

16.0%3اقتصی وا)مفه(

جدول 3: اولویت و وزن معیارها و زیرمعیارهای عیار بهره وری )منبع: نگارندگان(

مطالعاتی)منبــع:  محــدوده  جغرافیایــی  موقعیــت   :2 شــكل 
نگارنــدگان(
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بــاال  فرمــول  بــه  توجــه  بــا  کــه  معیارهــا  اوزان  و  خبــرگان 
اســت. آمــده   3 و   2 شــماره  جــدول  در  به دســت آمده 

4. مطالعه موردی
فعالیت هــای  جهــت  مناســبی  ســایت  شناســایی  بــه  ابتــدا 
بــاالی  کــه دارای پتانســیل  کرمــان  ژئوتوریســتی در اســتان 
توریســتی، زمین شناســی، ژئومورفولوژیــک و اقتصــادی باشــد 
گــرم  مبــادرت گردیــد. از ســوی دیگــر چشــمه های آب معدنــی و 
کــه از گذشــته های دور  به عنــوان یکــی از شــگفتی های خلقــت 
در درمــان اســتفاده می شــده اند، جایــگاه خاصــی را در توریســم 
گردشــگران دارا هســتند. لــذا پــس از بررســی  درمانــی بــرای 
و  گردشــگری  نقشــه های  اســنادی، مطالعــه  و  کتابخانــه ای 
ــان  ــرم جوش گ ــه آب  ــی، منطق ــورت تصادف ــاری به ص ــی آم بررس
کرمــان به عنــوان مــکان مناســب بــا  کیلومتــری شــهر  در 45 
گی هــای  توانمندی هــای ژئوتوریســتی بــاال برگزیــده شــد. از ویژ
گــرم متعــددی  طبیعــی اســتان کرمــان وجــود چشــمه های آب 
کــه در نقــاط مختلــف ایــن اســتان وجــود دارد. وجــود  اســت 
ایــن چشــمه ها می توانــد بــه رونــق صنعــت توریســم در اســتان 
کرمــان منجــر شــود البتــه درصورتی کــه امکانــات جانبــی جــذب 
گــرم نیــز ایجــاد  گردشــگر در مناطــق دارای چشــمه های آب 
گــرم  آب  چشــمه های  جالب توجــه  درمانــی  خــواص  شــود. 
کرمــان  گردشــگران اســتان  همیشــه عاملــی بــوده اســت تــا 
مناطــق  گردشــگری  امکانــات  افزایــش  و  بــرای شناســاندن 

کننــد. گــرم تــاش  اطــراف چشــمه های آب 

در کرمان در سال 1382 مجموعه مطالعاتی پیرامون چشمه های 
آبگرم استان کرمان توسط محمدرضا شجاعی در شرکت سهامی 

آب منطقه ای کرمان انجام شــده اســت همچنین دانشجویان 
بسیاری به بررسی چشمه های استان ازلحاظ ژئومورفولوژیکی 
پرداخته اند ولی برای بهره برداری از این چشمه ها راه حلی ارائه 

نداده اند.

4-1. محدوده موردمطالعه

محــدوده موردمطالعــه در طــول 29 درجــه و 57 دقیقــه شــرقی 
و عــرض 57 درجــه و 47 دقیقــه شــمالی قــرار دارد. ایــن چشــمه 
کرمــان و در ارتفاعــات  کیلومتــری جنــوب شــرق شــهر  در 55 
چ واقع شــده اســت )شــکل 2 (. ایــن  جنوبــی ییــاق زیبــای ســیر
چشــمه در بخــش شــمال روســتای جوشــان، از توابــع گلبافــت 
ایــن منطقــه  هســت)kermanlogy,1391:27(. آب وهــوای 
خشــک، بیشــتری دمــا در تابســتان ها 38 درجــه بــاالی صفــر 
کمتریــن دمــا در زمســتان ها 8 درجــه زیــر صفــر و میــزان  و 

بارندگــی ســاالنه به طــور متوســط 142 میلی متــر هســت.

4-2. مشخصات چشمه
چشــمه ی  مشــهورترین  و  بزرگ تریــن  جوشــان،  چشــمه 
آب معدنــی اســتان کرمــان هســت. بــه دلیــل نزدیکــی بــه مرکــز 
اســتان، خــواص درمانــی، وجــود چشــم اندازهای جــّذاب و 
شــرایط آب وهوایــی مناســب، این چشــمه به یکــی از بزرگ ترین 
کــز آب درمانــی در جنــوب شــرق کشــور تبدیــل شــده اســت.  مرا
گرچــه امکانــات و زیرســاخت های آن هنــوز در حــد شایســته  ا
ــاله  ــمند هرس ــرم ارزش گ ــن آب  ــه ای ــه ب ــا توج ــده، ام ــم نیام فراه
جدی تــر شــده و می تــوان آینــده مناســبی را بــرای آن تصــور 
ــا قــرار  نمــود. ایــن چشــمه در ارتفــاع 1545 متــری از ســطح دری
کــه جــز  دارد و دمــای آب آن 45 درجــه ســانتی گراد هســت 

ــتان  ــاف اس ــج و اوق ــازمان ح ــات س ــع: اطالع ــان، منب ــرم جوش ــی آبگ ــكان ژئومورفیك ــایی م ــدول 4: کارت شناس  ج

کارت شناسایی مکان ژئومورفیکی آبگرم جوشان
ؤیخصاهیؤنییع

موقعیت

میراهحلی:اانؤیو
کههیوا هستیو:اانؤیو کههیواؤمهیتیو:ا هنقعیتاایتبهای:اایتیو:ا

کههیو کیلنهت واؤمیحااخشاانؤیوا یاؤمیحاؤ را هنقعیتامسبی:ا یا13ا
هنقعیتااسیضی:ا29´ا57ا´ااط حاؤهقیالا57´ا47´اههضاؤمیلی

ای فیعاازایطحا اسی:ا1120اهتهاای فیعاهطلقاهظمهابشمع:ا1545اهته
اؤیب:اازاغهبااعاؤ رالا یارال ا3ا یوا

کثها هی:ا38ا یاع هشخصیتااقلیمی:اهیزاوااییماگی:ا142اهیلیاهتهاراا
ارااقوا هی:ا8-ا یاعاامتاای اغیلب:اای اغه رالاؤمیحاغه ر

ژئومورفولوژی

 نویفاؤکو:
بشمعاهز  یا یامیریعاغهباگسواییهچاکعاسکیاازاامشعیایتاگسوامییبنااواایتالاگسلعاهیواهشتقاازاآواازا اوواآهکاهیوا
ای اهناایایناژویاییکاطم یاسیفتعااماالاازاامناعابشمعاهیواگسلیاهیاایؤنا.ابشمعاه ی مظها یاهنطبعااوااعاؤاتاگسلشاسیفتعالاایا
گیمعا ن هالا هیوا45ا یاعاییمتیاگها الاینلفی عا ن واآبااینابشمعاهؤساا کنن یزها ن وا ایاعااییراهیوالسی الا ایاوا5اهظمهاااا

هنطبعاهست.
گهر کی ی واهیالاآمی واهیواهختلفا  هکیبیتاؤیمیییر:ا

کمایمبا ن:اماای اهزه:اهطبنعا هی:ا21ا یاعاییمتیاگها اآااهی:ا12الیتها یا یمیع هشخصیتافیزسکی:ایمب:ایبزا
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جدول 5: محاسبه عیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار علمی برای چشمه آبگرم جوشان )منبع: نگارندگان(

 جدول 4: محاسبه معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار زیبایی برای چشمه آبگرم جوشان )منبع: نگارندگان(

آب هــای داغ محســوب می گــردد. آبگــرم جوشــان، 15 لیتــر در 
ــه به صــورت جوششــی از دل ســنگ های  ک ثانیــه  آبدهــی دارد 
کــه  ج می گــردد. آب آن ســولفاته و دائمــی اســت  آهکــی خــار
به صــورت رودی در دره هــای  اســتخرها  گــردش در  از  پــس 
شــرقی و جنــوب شــرقی جــاری می گــردد. همیــن امــر باعــث بــه 
وجــود آمــدن جلوه هــای زیبایــی در دره هــای پایین دســت 
ــای  ــود باغ ه ــیر خ ــه مس ــن آب در ادام ــت. ای ــده اس ــرم ش گ آب 
کشــاورزی را ســیراب می ســازد. هرســاله ده هــا هــزار نفــر بــه 

جهــت بهبــود شــرایط جســمانی، روحــی، گــردش، تفریــح، ســفر 
کــه  گــرم را هــدف قــرار می دهنــد به ویــژه از زمانــی  بــه ایــن آب 
اســتخرها مجــزا و شــرایط بهداشــتی آن بهتــر شــده اســت. 
گــرم جوشــان در درمــان بســیاری از بیماری هــا ازجملــه  آب 
امــراض سیســتم گــردش خــون، بیماری هــای دســتگاه ادراری، 
کبــدی مؤثــر اســت و همچنیــن تجدیدقــوا و رفــع  بیماری هــا 
ایــن  در  هســت.  آبگــرم  ایــن  محصــوالت  دیگــر  از  خســتگی 

امتیاززیر معیارهای عیار زیبایی

وزن 
روش 

پرالونگ

وزن 
روش 

پرالونگ 
اصالح 

شده

امتیاز 
روش 

پرالونگ

امتیاز 
روش 

پرالونگ 
اصالح 

شده 0/251/50/751وفه

4ل5اسیا2سی3سک-تعداد نقاط دیدنی
21.40.10.11%20% اشتهاازا6 اشته

متوسط فاصله تانقاط 
دیدنی برحسب متر

 انا50ا یاکمتهاازا50-
200

 انا200ا یا
500

 اشاازا
500%20%42.90.1

0.21

اسیییا زیگهتنیطکنبک-مساحت
10.70.1%20% زیگ

0.05

هتنیطکموفهارتفاع
النا

10.70.10.05%20%اسیییاالنا

تباین رنگ ها با اطراف
یمباهیوا
یمباهیا-هشیاع

گ و یمباهیوا-گنمی
 14.3%20%هتضی 

0
0.00

0.40.43امتیاز عیار زیبایی

زیر معیارهای عیار 
علمی

امتیاز   
ولواالشا
 هالنمب

ولواالشا
 هالنمبا
اوزحاؤاه

اهتییزاالشا
 هالنمب

اهتییزاالشا هالنمبا
اوزحاؤاه

0.0250.50.75صفر 
1

جذابیت از نظر 
جغرافیای دیرینه

40.80.050.10%20%خیلیالسی لسی هتنیطکم-

ویژگی های 
10.20.150.08%20%خیلیالسی لسی هتنیطکموفهتجسمی

8.20.050.04%10% اشاازا90 انا50ا یا90 انا25ا یا50کمتهاازا25- مساحت

6.80.0250.02%10% رامطیه انا1ا یا2 انا3ا یا4 انا5ا یا7 اشاازا7 کمیابی

اعاؤاتا خ سباؤاهوضعیت مکان
 خ سباؤاه

 خ سبا یاراا
هتنیط

اماکیا خ سبا
ؤاه

ااوواههگنمعا
13.60.150.10%20% یتکیاو

جذابیت 
کولوژیکی 20.40.10.10%20%خیلیالسی لسی هتنیطکموفها

0.530.44                                                     امتیاز عیار علمی
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جدول 6: محاسبه معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار فرهنگی برای چشمه آبگرم جوشان )منبع:نگارندگان(

شــكل 3: چشــم اندازی از عیــار زیبایــی منطقه و 
نواحــی اطراف آن )منبــع: نگارندگان(

فرهنگــی  عیــار  از  چشــم اندازی   :4 شــكل 
مجــاورت  در  امامــزاده  دو  )وجــود  منطقــه 

نگارنــدگان( )منبــع:  منطقــه( 

زیر معیارهای عیار فرهنگی

امتیاز
وزن روش 

پرالونگ

وزن روش 
پرالونگ 
اصالح 

شده

امتیاز 
روش 

پرالونگ

امتیاز روش 
پرالونگ 

اصالح شده 0.0250.50.751صفر

جنبه های فرهنگی و 
تاریخی

ااووا علقا
خیطه

20.40.000.00%16.7%اسیییاؤاساؤاساهتنیطضعیف

8.20.000.00%33.3% اشاازا2150ا یا650ا یا120ا یا5وفهمناظر پیکر نگاری

جنبه های تاریخی و 
باستان شناسانه

ااووا
20.40.040.05%16.7%اسیییالسی لسی هتنیطضعیفههگنمعاا ه

جنبه های مذهبی و 
معنوی

40.80.170.41%16.7%اسیییالسی لسی هتنیطضعیفوفه

رخدادهای هنری و 
فرهنگی

گیهی-ههگز رااقواهها-گیها
10.20.080.05%16.7%ییحاسکبیی

0.290.51امتیاز عیار فرهنگی
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جدول 7: محاسبه معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار اقتصادی برای چشمه آبگرم جوشان )منبع:نگارندگان(

جدول 8: محاسبه معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار میزان بهره وری برای چشمه آبگرم جوشان )منبع: نگارندگان(

ــرای چشــمه آبگــرم جوشــان   ــار کیفیــت بهــره وری ب ــی عی ــار و مقیــاس امتیازدهــی در ارزیاب جــدول 9: محاســبه معی
)منبــع: نگارنــدگان(

زیر معیارهای 
عیار اقتصادی

امتیاز
وزن 

روش 
پرالونگ

وزن روش 
پرالونگ 

اصالح شده

امتیاز روش 
پرالونگ 

اصالح شده 
امتیاز روش 

پرالونگ

امتیاز روش 
پرالونگ 

اصالح شده
0.0250.50.751صفر

قابلیت 
دسترسی

ایافیولعا اشاازا
کیلنهتهاازا سکا
هسیهاقی وا یتهس

ایافیولعاکمتها
ازاسکاکیلنهتها
ازاهسیهاقی وا
 یتهس

قی وا یتهسا
ازاط یقاای ها

هحلی

قی وا یتهساازا
ط یقاای هیواایا
اهمیتاهنطبعااو

قی وا یتهساازا
ط یقاای هااواایا
اهمیتاهلی

%20%21.40.100.11

 مخاطرات 
طبیعی

کنت ح  یارال واکنت حامشاهغیهاقی وا
کنت حاؤاه

کنت حاهیوا
10.70.050.03%20%ااوواخطهاختییاو

 تعداد 
کمتهاازا10000 

مفه
 انا10 یا100 
هزایامفه

 انا100ا یا
500اهزایامفه

 انا500اهزایا یا
سکاهیلی وامفه

 اشاازاسکا
14.30.000.00%20%هیلی وامفه

سطح 
تهمیدات 

حفاطتی
10.70.050.03%20%ااووارفیطتمیهحال -هحال کیهو

42.90.100.21%20% اناالمللیهلیهنطبعااوهحلی-جذابیت

0.300.38                                        امتیاز عیار اقتصادی

لیهاهعیییهیوا
هیییا مههااوو

ولواالشااهتییز
 هالنمب

ولواالشا
 هالنمبااوزحا

ؤاه

اهتییزاالشا
 هالنمب

اهتییزاالشا
 هالنمبااوزحا

ؤاه 0.0250.50.751وفه

هسیرتا
ه ی ا

120.060.03%25% انا5ا یا10 انا5ا یا10 انا1ا یا5کمتهاازاسکوفه

 عاا الیها
160.130.08%25% انا6ا یا10 انا6ا یا10 انا2ا یا15وفهییختاهی

اایکیوا
480.250.48%25%بمییافصویعافصو لافصوسکافصو-فصلی)اوز(

اایکیوااوزامعا
کمتهاازا3 وفه)ییهت(

ییهت
 انا3ا یا6 
ییهت

 انا6ا یا9 
ییهت

 انا6ا یا9 
240.130.12%25%ییهت

زیر معیارهای 
عیار کیفیت 

بهره وری

ولواالشاامتیاز
 هالنمب

ولواالشا
 هالنمبااوزحا

ؤاه
اهتییزاالشا
 هالنمب

اهتییزاالشا
 هالنمبااوزحا

ؤاه 0.0250.50.751وفه

استفاده از 
زیبایی ظاهری

ااوواههگنمعا
 بلیغیت

سکااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
سکاهحص ح

سکااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
بنااهحص ح

بناینااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
سکاهحص ح

بناینااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
بنااهحص ح

%25%480.190.36

 استفاده از 
ارزش علمی

ااوواههگنمعا
اهکیواآه زؤی

سکااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
سکاهحص ح

سکااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
بنااهحص ح

بناینااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
سکاهحص ح

بناینااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
بنااهحص ح

%25%120.000.00

 استفاده از 
ارزش فرهنگی

ااوواههگنمعا
اهکیواآه زؤی

سکااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
سکاهحص ح

سکااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
بنااهحص ح

بناینااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
سکاهحص ح

بناینااقاارا
رمیستیالاهعهفیا
بنااهحص ح

%25%240.000.00

 استفاده 
از ارزش 

اقتصادی)نفر(
 انا5000ا یاکمتهاازا5000ااوواایلساکنناه

20000
 ان20000ا یا

160.060.04%25% اشاازا100000100000

کیفیت بهره وری 0.250.40امتیاز عیار 
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جدول 10- امتیاز محاسبه شده برای ارزش ژئومورفولوژیكی - چشمه آبگرم جوشان )منبع:نگارندگان(

شكل 5: چشم اندازی از میزان بهره وری از منطقه )امكانات اسكان بازدیدکنندگان( )منبع:نگارندگان(

ــرای چشــمه آبگــرم جوشــان در روی نقشــه توپوگرافــی  شــكل 6- جانمایــی عیارهــای محاسبه شــده ب
)منبع:ســازمان حــج و اوقــاف اســتان کرمــان(

عیار بهره وریعیار گردشگریمعیار اصلی

عیار کیفیت بهره عیار میزان بهره وریعیار اقتصادیعیار فرهنگیعیار علمیعیار زیباییزیرمعیارهای اصلی
وری

امتیاز محاسبه شده 
برا ساس پرالونگ

0.40.530.290.300.560.25

امتیاز محاسبه شده 
براساس پرالونگ 

اصالح شده
0.430.440.510.380.710.40

وزن براساس روش 
پرالونگ

%25%25%25%25%50%50

وزن براساس روش 
پرالونگ اصالح 

شده
%48%12%24%16%50%50

0.100.130.070.080.280.13امتیاز روش پرالونگ
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محــدوده چشــمه ها آبگــرم دیگــری چــون: بغــرا، تــه خاتــون و 
.)kermanlogy,2011:27(حــوض آبــاد نیــز قــرار دارنــد

در ابتــدا بــا توجــه بــه بازدیدهــای میدانــی از مــکان موردنظــر 
کــه مالکیــت  کرمــان  و مراجعــه بــه ســازمان اوقــاف اســتان 
ح جامــع  ایــن چشــمه را در اختیــار دارد و بــه دســت آوردن طــر
کــه توســط شــرکت توســعه گردشــگری ایــران  چشــمه جوشــان 
ــه دســت  ــه ای در مــورد مــکان ب انجام شــده اســت اطاعات پای
کارت شناســایی آبگــرم جوشــان معرفــی  کــه به عنــوان  آمــد 

می شــود.

4-3. محاسبه امتیاز گردشگری و بهره وری
گردشــگری ابتــدا بایــد میــزان امتیــاز  بــرای محاســبه امتیــاز 
روش  در  کــه  تعریفــی  بــه  توجــه  بــا  زیرمعیارهــا  از  هرکــدام 
پرالونــگ آمــده محاســبه شــود. ســپس ایــن امتیازهــا در اوزان 
عیــار  اصلــی  معیارهــای  امتیــاز  و  شــده  ضــرب  زیرمعیارهــا 
کــه وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا  گردشــگری بــه دســت آیــد. ازآنجا
در دو روش پرالونــگ و پرالونــگ اصاح شــده متفــاوت اســت، 
ــار گردشــگری  ــار اصلــی عی ــاز چهــار معی ــا 7 امتی در جــداول 4 ت
بــه دو روش پرالونــگ و پرالونــگ اصاح شــده محاسبه شــده 
اســت. نتایــج محاســبات تفــاوت بعضــًا قابل توجهــی را در دو 

می دهــد. نشــان  روش 

برای محاسبه عیار بهره وری نیز مشابه عیار گردشگری باید ابتدا 
بایــد میــزان امتیــاز هرکــدام از زیرمعیارهــا با توجه بــه تعریفی که 
در روش پرالونگ آمده محاسبه شود. سپس این امتیازها در اوزان 
زیرمعیارهــا ضــرب شــده و امتیــاز معیارهــای اصلی بهــره وری به 
که وزن معیارها و زیرمعیارها در دو روش پرالونگ  دست آید. ازآنجا
و پرالونــگ اصاح شــده متفــاوت اســت، در جــداول 8 و 9 امتیــاز 
دو معیــار اصلــی عیــار بهــره وری بــه دو روش پرالونــگ و پرالونگ 
اصاح شده محاسبه شده است. در اینجا نیز نتایج محاسبات 

تفاوت قابل توجهی را در دو روش نشان می دهد.

پس از محاسبه امتیاز معیارهای اصلی عیار گردشگری و بهره وری 
بایــد ایــن امتیازهــا در اوزان معیارهــا ضــرب شــده و امتیــاز عیــار 
که وزن معیارها نیز در  گردشگری و بهره وری به دست آید. ازآنجا
دو روش پرالونگ و پرالونگ اصاح شده متفاوت است، در جدول 
10 امتیاز دو عیار گردشگری و عیار بهره وری به دو روش پرالونگ 
و پرالونگ اصاح شــده محاسبه شده است. در اینجا نیز نتایج 
محاسبات تفاوت نسبتًا قابل توجهی را در دو روش نشان می دهد.

کــه در جــدول 10 آمــده  کــه از نتایــج محاســبات  همان طــور 
مشــهود اســت، امتیــاز گردشــگری و بهــره وری محاسبه شــده 
توســط روش پرالونــگ اصاح شــده نســبت بــه روش پرالونــگ 
مرســوم بــه ترتیــب بــه میــزان 16 و 37 درصــد رشــد داشــته 

اســت. علــت ایــن اختــاف اصــاح اولویــت و وزن معیارهــا بــا 
توجــه بــه شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و. ایــران 
ــا  کــردن ارزش ژئومورفولوژیکــی ژئوتوریســم ب اســت. لــذا بومــی 
توجــه بــه شــرایط محیطــی و جامعــه ای آن ژئوتوریســم از نتایــج 

قابل توجــه ایــن مقالــه اســت.

 نتیجه گیری
ــرای ارزیابــی ارزش گردشــگری چشــمه  ــه روشــی ب در ایــن مقال
آبگــرم جوشــان، به عنــوان بزرگ تریــن و مشــهورترین چشــمه ی 
آب معدنــی اســتان کرمــان ارائــه شــد. بــرای دســت یابی بــه ایــن 
هــدف، اقــدام بــه مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی گردیــده و 
ــه امتیــاز گردشــگری چشــمه معیارهــای عیــار  ــرای رســیدن ب ب
زیبایــی، علمــی، فرهنگــی، بهــره وری و اقتصــادی در قالــب مدل 
پرالونــگ موردبررســی قــرار گرفــت. در روش پرالونــگ معیارهــا 
و زیرمعیارهــا نســبت بــه یکدیگــر دارای وزن یکســان هســتند. 
معیــاره  چنــد  تصمیم گیــری  مدل هــای  در  درصورتی کــه 
معمــواًل وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا متفــاوت اســت. خصوصــًا 
در بحــث ژئوتوریســم ایــران یکســان دیــدن ایــن معیارهــا نتایــج 
درســتی را در بــر نخواهــد داشــت و یکســان گرفتــن ایــن معیارهــا 
در تحلیل هــا نتایــج اشــتباهی را در بــر خواهــد داشــت. بــرای 
ایــن منظــور از خبــرگان صنعــت توریســم دربــاره اهمیــت نســبی 
ــه  ک ــد. ازآنجا ــیده ش ــؤاالتی پرس ــا س ــا و زیرمعیاره ــن معیاره ای
کار ســختی بــود از افــراد خواســته شــد معیارهــا  تعییــن وزن 
کننــد و ســپس بــا توجــه بــه  را بــه ترتیــب اولویــت رتبه بنــدی 
اولویت هــا، معیارهــا و زیرمعیارهــا وزن دهــی شــدند. لــذا روش 

ــا ایــن اوزان غیــر یکســان اصــاح شــد. پرالونــگ ب

ســپس بــا چندیــن نوبــت بررســی میدانــی و حضــور در منطقــه و 
اطاعات خام به دست آمده امتیاز معیارها طبق جداول 4 تا 9 به 
دو روش پرالونگ و پرالونگ اصاح شده محاسبه گردید. این اعداد، 
عیار گردشگری منطقه را در روش پرالونگ رقم 0.379 و در روش 
پرالونگ اصاح شــده 0.441 نشــان می دهد. این اعداد نشانگر 
وضعیت مطلوبی ازلحاظ ایجاد امکانات تفریحی، توریستی در 
منطقه موردمطالعه برای ایجاد یك سامانه ژئوتوریستی هست. 
البته رشد 16 درصدی امتیاز روش پرالونگ اصاح شده نشان از 
توجــه بیشــتر بــه ایــن منطقــه بــا توجــه بــه نظــر خبــرگان ایرانــی 
نسبت به نظر آقای پرالونگ است، بطوریکه حتی در مجاورت 
آن سامانه های دیگری برای ایجاد یك ژئوپارك قابل تأمل است 
)شکل  6(؛ اما باوجود توانایی های بالقوه منطقه، میزان و کیفیت 
بهــره وری متوســط پاییــن ارزیابــی شــد. البتــه بــا توجــه بــه اوزان 
روش پرالونگ اصاح شده این میزان با رشد 37 درصدی در رده 
متوسط باالست که نشان از سطح توقع بهره وری کمتر جامعه 
ایرانی نسبت به روش آقای پرالونگ دارد. لذا هنوز برای افزایش 
کیفیت بهره وری این چشمه باید کارهایی انجام شود و باوجود 
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ح جامع  ح توســعه آب درمانی های کشــور و تهیه طر اجرای طر
آبگرم جوشان توسط سازمان اوقاف، هنوز اقدامات مؤثری برای 
بهره برداری صحیح از منطقه انجام نشده است. چشمه آبگرم 
جوشان به دلیل نزدیکی به مرکز استان، دارا بودن خواص درمانی، 
وجــود چشــم اندازهای ژئومورفولوژیکــی و زمین شناســی بدیــع 
و شرایط آب وهوایی مناسب در صورت رعایت اصل گردشگری 
پایدار، تمرکززدایی و اختصاص بودجه، توسعه امکانات زیرساختی، 
بهداشتی، اقامتی، تفریحی و اعمال استانداردهای خدماتی و 
کــز آب درمانی در  تســهیاتی، می توانــد بــه یکــی از بزرگ تریــن مرا
جنوب شرق کشور تبدیل شود. از مزایای روش ارائه شده در این 
تحقیق محاسبه اثر توسعه هرکدام از امکانات مذکور در میزان 
افزایش امتیاز گردشگری این ژئوتوریسم است. حتی می توان با 
ارزیابی این روش برای سایر مناطق ژئوتوریسم استان مقایسه ای 

بین مکانهای مختلف نسبت به یکدیگر داشت.
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