روش ارزیابی ژئوتوریسم چشمههای آبگرم به
روش پرالونگ اصالحشده
 (مطالعه موردی :آبگرم جوشان کرمان)

مصطفی خبازی، 1اصغر فهیمی فر ، 2احسان اله اشتهاردیان ، 3مریم نوحه سرا، 4زهره روحانی فرد
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صاحبنظــران در ایــن امــر توافــق دارنــد کــه ژئوتوریســم کــه در آن توریســم زمینشــناختی در کانــون ّ
توجــه قــرار میگیــرد ،پتانســیل
عظیمــی بــرای مناطقــی کــه رونــق توریســتی ندارنــد بــه وجــود م ـیآورد .لــذا بــرای ارتقــا صنعــت توریســم بررســی قابلیتهــای
ژئوتوریســتی هــر منطقــه و ارزیابــی آن بســیار حائــز اهمیــت اســت .در ایــن مقالــه روشــی بــرای ارزیابــی ارزش گردشــگری ژئوتوریســم بــر
مبنــای روش پرالونــگ اصالحشــده ارائــه شــد .بــا مطالعــه کتابخانـهای و اســنادی و بــرای رســیدن بــه امتیــاز گردشــگری ژئوتوریســم،
معیارهــای عیــار زیبایــی ،علمــی ،فرهنگــی ،بهــرهوری 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
دارای وزن یکســان نیســتند .بــرای مشــخص شــدن کارایــی روش ارائهشــده چشــمه آبگــرم جوشــان ،بزرگتریــن و مشــهورترین
چشــمهی آبمعدنــی اســتان کرمــان مطالعــه و ارزیابــی شــد .بــرای ایــن منظــور امتیــاز معیارهــا و درنهایــت امتیــاز گردشــگری چشــمه
بــا دو روش پرالونــگ و پرالونــگ اصالحشــده موردمحاســبه قــرار گرفــت .نتایــج نشــان از رشــد  16درصــدی امتیــاز روش پرالونــگ
اصالحشــده 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 ســامانههای دیگــری بــرای ایجــاد یــك «ژئوپــارك» قابلتأمــل اســت .از ســوی دیگــر بــا
توجــه بــه اوزان روش پرالونــگ اصالحشــده میــزان و کیفیــت بهــرهوری بــا رشــد  37درصــدی در رده متوســط بــاال قــرار میگیــرد کــه
نشــان از ســطح توقــع بهــرهوری کمتــر جامعــه ایرانــی نســبت بــه روش پرالونــگ دارد.
واژههای کلیدی :ژئوتوریسم ،روش پرالونگ ،چشمه آبگرم ،کرمان.
تاریخ دریافت94/04/08 :
تاریخ پذیرش94/06/25 :

.1استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات ،بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران( .نویسنده مسوول) Mostafakhabazi@uk.ac.ir
 .2دانشیار گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران fahimifar@modares.ac.ir
 .3استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران eshtehardian@modares.ac.ir
.4کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده ادبیات ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد ،نجف آباد ،اصفهان ،ایران nohesara-m@yahoo.com
.5کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران zohrehrohanifard@gmail.com

 .1مقدمه

صنعــت توریســم یکــی از موفقتریــن صنایــع جهــان از منظــر
کســب درآمــد اســت .کســب درآمدهــای سرشــار ارزی ،توســعه
روابــط علمــی فرهنگــی ،ایجــاد اشــتغال بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم و نمایــش ثبــات و امنیت کشــور در جهــان ازجمله
نتایــج و دســتاوردهای گســترش آن در هــر کشــور محســوب
میشــود .در جهــان رقابتــی امــروز کشــورهای مختلــف ،بــا
معرفــی جذابیتهــای گردشــگری خــود ســعی در بهبــود
وضعیــت اقتصــادی خوددارنــد( .)Asadinia,2009:16یکــی
از انــواع توریســم کــه بهتازگــی مطر حشــده اســت ژئوتوریســم
هســت .ایــن واژه اصطالحــی اســت میانرشــتهای مرکــب از 2
کلمــه «ژئــو» بــه معنــی زمیــن و «توریســم» بــه معنــی گردشــگری
اســت( .)Rostai,2011:52ژئوتوریســم ،شــکل ویــژهای از
صنعــت گردشــگری اســت کــه در آن توریســم زمینشــناختی
در کانــون ّ
توجــه آن اســت .صاحبنظــران بهطــور جمعــی در
ایــن امــر توافــق دارنــد کــه ژئوتوریســم پتانســیل عظیمــی بــرای
بســیاری از مناطقــی کــه رونــق توریســتی ندارنــد بــه وجــود
مــیآورد.

 .2پیشینه تحقیق
ژئوتوریسم در طی فرآیند ایجاد ارتباطات عمومی علوم زمینی
بهعنوان رشتهای در میان علوم زمین و ایجاد تفكر دنبال كردن
موضوعات زمینشناســی در ناحیه ایفل در ســال  1984مطرح
شد.واژهژئوتوریسمتوسطفریدر همایشسال1998سازمان
زمینشناسیآلمان،چنینتعریفشد:ژئوتوریسمیعنیهمكاری
میانرشتهایدرونیكرشتهاقتصادی،نتیجهبخشوبهسرعت
پیشرونــده ،كــه بــا زبــان مخصــوص خــود ســخن میگویــد؛

ســردمداران ژئوتوریســم در جهــان کســانی بودند کــه مطالعات
و فعالیتهــای بینرشــتهای داشــتند .بــرای مثــال دکتــر
تومــاس ای.هــوز معــروف بــه تــام هــوز انگلیســی ،نخســتین
کســی اســت کــه در جهــان بعــد از آدام ســدویک تعریفــی
علمــی از ژئوتوریســم در ســال  1995میــادی ارائــه کــرده و در
آن ژئوتوریســم را چیــزی فراتــر از نگــرش زیباییشــناختی بــه
پدیدههــای علــوم زمیــن عنــوان نمــوده اســت .ســردمدار
جهانــی دیگــر پروفســور راس کینگســتون داولینــگ اســت
کــه کتابهــای زیــادی در زمینههــای مختلــف توریســم و
ا کوتوریســم و ســرانجام ژئوتوریســم دارد و ایــن در حالــی اســت
ً
کــه نگــرش صرفــا زمینشــناختی بــه ژئوتوریســم در اغلــب
مــوارد بــه مطالعــات ژئودایورســیتی محدودشــده و عالقهمنــد
و پژوهشــگر را از مفاهیــم تفســیر علــوم زمیــن و مطالعــات
بینرشــتهای و چنــد رشــتهای توریســم دور میســازد
(.)Nequeasadri,2011:16

ســال  2006راس کینگســتون داولینــگ و دیویــد نیوســام
در کتــاب ژئوتوریســم (جهانــی) بــا طــرح گســترده توجــه بــه
توریســم زمینشناســی پاســخی منطقــی بــه تفکــر جاناتــان
تورتولــوت  3از مجلــه نشــنال جئوگرافــی ( )2012از آمریــکا
دادنــد کــه ایشــان بــه بیانــی ســادهتر معتقدنــد بازدیــد از تمــام
میراثهــای تاریخــی -فرهنگــی -طبیعــی (بهگون ـهای کــه
بــه توســعه پایــدار و جوامــع محلــی کمــک کنــد) ژئوتوریســم
اســت(.)Nequeasadri,2011:15
در ایــران در معرفــی ژئوتوریســم ،دانشــجویان و پژوهشــگران
زیــادی کارکردهانــد .یــک ســال پــس از پیشــنهاد محمدحســن
نبــوی در ســال  1378در هجدهمیــن گردهمایــی علــوم زمیــن
مبنــی بــر شناســایی زیباییهــای زمیــن کشــور ،کار شناســایی
زیباییهــا و تنــوع زمینشناســی کشــور آغــاز شــد .پ ـسازآن در
ســال  2006علیرضــا امــری کاظمــی بــه همــراه عبــاس مهرپویــا
فهرســتی از تنــوع زمینشناســی ایــران را بــه فصــل پنجــم
کتــاب ژئوتوریســم اثــر راس داولینــگ و دیویــد نیوســام وارد
کردنــد .در ســال  1387نخســتین همایــش زمینگردشــگری
ایــران برگــزار شــد .نخســتین کتــاب ایــران و جهــان بــا عنــوان
زمینگردشــگری بــا تأ کیــد بــر ایــران را بهــرام نکویــی صــدری
در ســال  1388بــه تحریــر آورد .در ســالهای  1383و
 1388علیرضــا امــری کاظمــی بــا دو اطلــس بــه معرفــی تنــوع
زمینشناســی جزیــره قشــم و ســپس تنــوع زمینشناســی
نقــاط مهمــی از ایــران پرداخــت .درواقــع آغــاز تاریخ ژئوتوریســم
در ایــران از زمــان ثبــت ژئوپــارک قشــم در ســال  1385آغــاز
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ســال  1955صنعــت ژئوتوریســم بهطــور رســمی در جهــان
ّ
متولــد شــد .حــدود  150تــا  200ســال پیــش در انگلســتان،
آدام ســدویک بــرای نخســتین بــار تورهــای زمینشناســی را
بــرای عالقهمنــدان تــدارک دیــد و خــود بــه راهنمایــی مــردم
پرداخــت .پ ـسازآن مــوزه ســدویک ســال  1904میــادی در
انگلســتان افتتــاح شــد .قدمــت مــوزه دانشــگاه وودواردیــن
بــه ســال  1728بازمیگــردد ،ایــن نخســتین مــوزه همگانــی
مختــص زمینشناســی کاربــردی در ســازمان زمینشناســی
اســت کــه از آن تاریــخ بــه ابــزار تفســیر زمینشناســی مجهز شــده
اســت .در اواســط دهــه  ،1990ژئوتوریســم بهطــور فزاینــدهای در
میــان صنعــت گردشــگری ،سیاســتمداران ،طرفــداران حفــظ
محیطزیســت ،جغرافیدانــان ،زمیــن شناســان و مجامــع
علمــی هماننــد آن بحــث و بررســی شــد (Haj alilo,2011:24
) .تصاویــر ،جــداول و نمودارهــای موجــود در متــن بنــا بــه
تشــخیص نویســنده میتواننــد بهصــورت تکســتونی در بیــن
متــن مقالــه نیــز درج گرنــد.

ژئوتوریسمیكبخشجدیداشتغالزاست كهمأموریتاساسی
آن عبارت از تبادل و انتقال دانش علوم زمین و تصور کلی از آن،
بــه عمــوم مــردم اســت (.) sabkkhiz,2012:71

شکل:1معیارهاوزیرمعیارهایعیار گردشگری (منبع:نگارندگان)
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شــد کــه نخســتین ژئوپــارک کشــور در شــبکه جهانــی ژئوپــارک
اســت( .)Haj alilo,2011:52در موردبررســی چشــمههای
معدنــی و آبگــرم در ایــران مطالعــات تخصصــی بســیاری شــده
اســت امــا بــر روی جنبههــای گردشــگری ایــن چشــمهها کمتــر
کارشــده اســت؛ بنابرایــن ارائــه روشــی در جهــت ارزیابــی ارزش
گردشــگری چشــمههای آبگــرم بهعنــوان یــک ژئوتوریســم
مهــم در کشــور مــا کاری اســت کــه موردبررســی واقــع نشــده
اســت.

.3روش پرالونگ اصالحشده
در ایــن تحقیــق روشــی بــرای ارزیابــی ارزش گردشــگری
ژئوتوریســم بــر مبنــای روش پرالونــگ اصالحشــده ارائهشــده
اســت .بــرای رســیدن بــه امتیــاز گردشــگری چشــمه معیارهــای
عیــار زیبایــی ،علمــی ،فرهنگــی ،بهــرهوری و اقتصــادی در قالــب
مــدل پرالونــگ موردبررســی واقعشــده اســت .ازآنجا کــه روش
پرالونــگ تنهــا بــه معیارهــا و زیرمعیارهــای امتیــاز گردشــگری
ّ
توجــه کــرده بــا اســتفاده ازنظــر خبــرگان روش پرالونــگ مــورد
اصــاح قرارگرفتــه اســت.
 .1-3روش پرالونگ
ایــن روش بــه ارزیابــی عیــار گردشــگری و عیــار بهــرهوری مــکان
موردمطالعــه میپــردازد .عیــار گردشــگری آن از چهــار جهــت
قابلبررســی و ارزیابی است :زیبایی ظاهری ،علمی ،فرهنگی-

تاریخــی و اجتماعــی -اقتصــادی .عیار گردشــگری یک مکان از
میانگیــن ایــن چهــار معیــار به دســت میآیــد و وزن هیچکــدام از
جنبههای عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست.
عیار زیبایی ظاهری مکان به جنبههای دیدنی و تماشایی آن
میپردازد.عیار علمیبراساسمعیارهایمثل کمیابی،جایگاه
آموزشــی ...ســنجیده میشــود .در ارزیابــی عیــار فرهنگــی بــر
جنبههای هنری و آدابورسوم فرهنگی مکان تکیه میشود و
درنهایت ارزش اقتصادی هر مکان بستگی به ویژگیهای قابل
بهرهبرداری و کارآفرینی آن درزمینهٔ گردشگری و تفریح دارد
(.)Mokhtari,2012:35معیارهاوزیرمعیارهایعیار گردشگری
در شــکل  1آمــده اســت.
ارزیابــی عیــار بهــرهوری مــکان ژئومورفولوژیکــی شــامل دو
جــزء اســت و هماننــد ارزیابــی عیــار توریســتی ،معیارهــا و
مقیاسهایــی بــرای امتیازدهــی هــر یــک از اجــزا تعریفشــده
اســت .بدیــن ترتیــب ،عیــار بهــرهوری بــا عبــارت میــزان و
کیفیــت بهــرهوری بیــان میشــود .میــزان بهــرهوری بیانگــر
میــزان اســتفاده فضایــی و زمانــی از مــکان ژئومورفولوژیکــی
یکــه کیفیــت بهــرهوری بــر اســاس چگونگــی
اســت درحال 
اســتفاده از چهــار معیــار گردشــگری مــکان ژئومورفولوژیگــی
محاســبه میشــود)Pralong,2005(.

عیار زیبایی

زیر معیار

عیار علمی

اولویت وزن

عیار فرهنگی

زیر معیار اولویت وزن

تعداد نقاط
دیدنی

2

جذابیت
از نظر 
 %21.4جغرافیای 
دیرینه

1

متوسطفاصله 
تا نقاط دیدنی

1

ویژگی
 %43.9های 
تجسمی

4

مساحت

4

 %10.7مساحت

5

ارتفاع

4

 %10.7کمیابی

6

تباین رنگها با 
اطراف

3

وضعیت
مکان
%14.3
جذابیت
اکولوژیکی

3
2

زیر معیار

عیار گردشگری

عیار اقتصادی

اولویت

وزن

زیر معیار

اولویت

وزن

جنبه های 
 %40.8فرهنگی و 
تاریخی
جنبه های 
تاریخی
 %10.2و باستان 
شناسانه
مناظر 
 %8.2پیکرنگاری
جنبه های 
 %6.8مذهبی و 
معنوی
 %13.6رخدادهای 
هنری و 
 %20.4فرهنگی

وزن

زیر معیار اولویت

2

%20.4

قابلیت
دسترسی

2

%21.4

زیبایی

1

%48.0

2

%20.4

مخاطرات
طبیعی

4

%10.7

علمی

4

%12.0

5

8.2

جذابیت

1

%42.9

 %40.8سطح تمهیدات

4

%10.7

عداد ساالنه 
 %10.2بازدیدکنندگان

3

1
4

فرهنگی

 %14.3اقتصادی

2

3

%24.0

%16.0

جدول:2اولویتووزنمعیارهاوزیرمعیارهایعیار گردشگری (منبع:نگارندگان)

عیار میزان بهره وری
اولویت
زیر معیار
مساحت مورد 
%12.0
4
استفاده (هکتار)
تعداد زیر ساخت
%16.0
3
ها
وزن

اسکان فصلی(روز)

1

%48.0

اسکان روزانه 
(ساعت)

2

%24.0

عیار بهره وری
اولویت
زیر معیار
استفاده از زیبایی 
%48.0
1
ظاهری
استفاده ار ارزش
%12.0
4
علمی
استتفاده از ارزش
%24.0
2
فرهنگی
استفاده از ارزش
%16.0
3
اقتصادی (نفر)
وزن
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جدول:3اولویتووزنمعیارهاوزیرمعیارهایعیار بهرهوری(منبع:نگارندگان)

شــکل  :2موقعیــت جغرافیایــی محــدوده مطالعاتی(منبــع:
نگارنــدگان)

رتبهبنــدی کننــد و ســپس بــا توجــه بــه اولویتهــا ،معیارهــا و
زیرمعیارهــا وزن دهــی شــدند .بــرای وزن دهــی از فرمــول زیــر
استفادهشــده اســت .در ایــن فرمــول  Wiوزن معیــار  iام و Ri
اولویــت معیــار  iام و  nتعــداد معیارهــا اســت.

1
i

1
Ri
n

∑R

= Wi

i =1

بــرای بــه دســت آوردن اولویتهــا مطابــق بــا نظــر خبــرگان
از روش دلفــی استفادهشــده اســت .نتایــج حاصــل ازنظــر

هدشحالصا گنولارپ شور هب مرگبآ یاههمشچ مسیروتوئژ یبایزرا شور

 .2-3اصالح روش پرالونگ
در روش پرالونــگ معیارهــا و زیرمعیارهــا نســبت بــه یکدیگــر
دارای وزن یکســان هســتند .درصورتیکــه در مدلهــای
ً
تصمیمگیــری چنــد معیــاره معمــوال وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا
ً
متفــاوت اســت .خصوصــا در بحــث ژئوتوریســم ایــران یکســان
دیــدن ایــن معیارهــا نتایــج درســتی را دربــر نخواهــد داشــت.
بــرای نمونــه در معیارهــای اصلــی معیــار زیبایــی بســیار از معیــار
علمــی مهمتــر اســت؛ یعنــی بیشــتر افــراد دربــاره یــک منطقــه بــه
زیبایــی و جاذبههــای آن دقــت میکننــد تــا مباحــث علمــی آن
مگــر نخبــگان جامعــه ،لــذا بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد افــراد عــادی
نســبت بــه نخبــگان یکســان گرفتــن ایــن دو معیــار در تحلیلها
نتایــج اشــتباهی را دربــر خواهــد داشــت .بــرای ایــن منظــور از
خبــرگان صنعــت توریســم دربــاره اهمیــت نســبی ایــن معیارهــا
و زیرمعیارهــا ســؤاالتی پرســیده شــد .ازآنجا کــه تعییــن وزن کار
ســختی بــود از افــراد خواســته شــد معیارهــا را بــه ترتیــب اولویــت

نقـــش
جه ــان

کارت شناسایی مکان ژئومورفیکی آبگرم جوشان
شاخصها

شناسه

نام محلی :جوشان
موقعیت استقرار :استان :کرمان شهرستان :کرمان دهستان :جوشان
موقعیت نسبی :در  13کیلومتری شمال بخش جوشان در شمال شرق کرمان
موقعیت ریاضی  ´ 57 °29 :طول شرقی و  ´47 °57عرض شمالی
موقعیت

ارتفاع از سطح دریا 1120 :متر ارتفاع مطلق مظهر چشمه 1545 :متر
 شیب :از غرب به شرق و در حدود  3درصد
مشخصات اقلیمی :میزان بارندگی 142 :میلیمتر حدا کثر دما 38 :درجه
 حداقل دما -8 :درجه جهت باد غالب :باد غربی و شمال غربی
توصیف شکل:
چشمه مزبور در ناحیه غرب گسل سیرچ که یکی از انشعابات گسل نایبندان است و گسله های مشتق از آن از درون آهکهای 
بادامو با سنژوراسیکطهور یافتهاند و ازانواع چشمههای گسلی میباشند .چشمه موردنظر در منطقهای بهشدت گسلش یافته و با 
جابهجاییهای زیاد و دارای  5مظهر جدا گانه بوده و دمای  45درجه سانتیگراد و سولفاته بودن آباین چشمه مؤید تکنوتیزه بودن 
منطقه هست.

ژئومورفولوژی

ترکیبات شیمیایی :کاتیونها و آنیونهای مختلف گرم
مشخصات فیزیکی :رنگ :سبز کمرنگ بو :ندارد مزه :مطبوع دما 21 :درجه سانتیگراد آبدهی 12 :لیتر در ثانیه

جــدول  :4کارت شناســایی مــکان ژئومورفیکــی آبگــرم جوشــان ،منبــع :اطالعــات ســازمان حــج و اوقــاف اســتان

خبــرگان و اوزان معیارهــا کــه بــا توجــه بــه فرمــول بــاال
بهدس ـتآمده در جــدول شــماره  2و  3آمــده اســت.
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نقـــش
جهـــان

 .4مطالعه موردی
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ابتــدا بــه شناســایی ســایت مناســبی جهــت فعالیتهــای
ژئوتوریســتی در اســتان کرمــان کــه دارای پتانســیل بــاالی
توریســتی ،زمینشناســی ،ژئومورفولوژیــک و اقتصــادی باشــد
مبــادرت گردیــد .از ســوی دیگــر چشــمههای آبمعدنــی و گــرم
بهعنــوان یکــی از شــگفتیهای خلقــت کــه از گذشــتههای دور
در درمــان اســتفاده میشــدهاند ،جایــگاه خاصــی را در توریســم
درمانــی بــرای گردشــگران دارا هســتند .لــذا پــس از بررســی
کتابخان ـهای و اســنادی ،مطالعــه نقش ـههای گردشــگری و
بررســی آمــاری بهصــورت تصادفــی ،منطقــه آب گــرم جوشــان
در  45کیلومتــری شــهر کرمــان بهعنــوان مــکان مناســب بــا
توانمندیهــای ژئوتوریســتی بــاال برگزیــده شــد .از ویژگیهــای
طبیعــی اســتان کرمــان وجــود چشــمههای آب گــرم متعــددی
اســت کــه در نقــاط مختلــف ایــن اســتان وجــود دارد .وجــود
ایــن چشــمهها میتوانــد بــه رونــق صنعــت توریســم در اســتان
یکــه امکانــات جانبــی جــذب
کرمــان منجــر شــود البتــه درصورت 
گردشــگر در مناطــق دارای چشــمههای آب گــرم نیــز ایجــاد
شــود .خــواص درمانــی جالبتوجــه چشــمههای آب گــرم
همیشــه عاملــی بــوده اســت تــا گردشــگران اســتان کرمــان
بــرای شناســاندن و افزایــش امکانــات گردشــگری مناطــق
اطــراف چشــمههای آب گــرم تــاش کننــد.
در کرماندرسال1382مجموعهمطالعاتیپیرامونچشمههای
آبگرماستان کرمانتوسطمحمدرضاشجاعیدرشرکتسهامی

آب منطقهای کرمان انجامشــده اســت همچنین دانشجویان
بسیاری به بررسی چشمههای استان ازلحاظ ژئومورفولوژیکی
پرداختهاند ولی برای بهرهبرداری از این چشمهها راهحلی ارائه
ندادهاند.
 .1-4محدوده موردمطالعه
محــدوده موردمطالعــه در طــول  29درجــه و  57دقیقــه شــرقی
و عــرض  57درجــه و  47دقیقــه شــمالی قــرار دارد .ایــن چشــمه
در  55کیلومتــری جنــوب شــرق شــهر کرمــان و در ارتفاعــات
جنوبــی ییــاق زیبــای ســیرچ واقعشــده اســت (شــکل  .) 2ایــن
چشــمه در بخــش شــمال روســتای جوشــان ،از توابــع گلبافــت
هســت( .)kermanlogy,1391:27آبوهــوای ایــن منطقــه
خشــک ،بیشــتری دمــا در تابســتانها  38درجــه بــاالی صفــر
و کمتریــن دمــا در زمســتانها  8درجــه زیــر صفــر و میــزان
بارندگــی ســاالنه بهطــور متوســط  142میلیمتــر هســت.
 .2-4مشخصات چشمه
چشــمه جوشــان ،بزرگتریــن و مشــهورترین چشــمهی
آبمعدنــی اســتان کرمــان هســت .بــه دلیــل نزدیکــی بــه مرکــز
ّ
اســتان ،خــواص درمانــی ،وجــود چش ـماندازهای جــذاب و
شــرایط آبوهوایــی مناســب ،این چشــمه به یکــی از بزرگترین
مرا کــز آبدرمانــی در جنــوب شــرق کشــور تبدیــل شــده اســت.
ا گرچــه امکانــات و زیرســاختهای آن هنــوز در حــد شایســته
فراهــم نیامــده ،امــا توجــه بــه ایــن آب گــرم ارزشــمند هرســاله
یتــر شــده و میتــوان آینــده مناســبی را بــرای آن تصــور
جد 
نمــود .ایــن چشــمه در ارتفــاع  1545متــری از ســطح دریــا قــرار
دارد و دمــای آب آن  45درجــه ســانتیگراد هســت کــه جــز

امتیاز

زیر معیارهای عیار زیبایی

0/75
4و 5یا 
بیشتر

وزن
روش
پرالونگ

وزن
روش
پرالونگ
اصالح
شده

امتیاز
روش
پرالونگ

امتیاز
روش
پرالونگ
اصالح
شده

%20

%21.4

0.1

0.11

%20

%42.9

0.1

%10.7

0.1
0.1

صفر

0/25

1/5

تعداد نقاط دیدنی

-

یک

2یا3

متوسط فاصله تانقاط
دیدنی برحسب متر

-

بین  50تا  بین  200تا  بیش از
کمتر از 50
500
500
200
بسیار 
بزرگ

%20

بسیار بلند

%20

%10.7

رنگ های 
متضاد

%20

%14.3

مساحت

-

کوچک

متوسط

ارتفاع

صفر

کم

متوسط

تباین رنگ ها با اطراف

رنگ های 
مشابه

-

رنگ ها 
گونا گون

1
بیشتر از 6

بزرگ
بلند

-

0.21
0.05

0.05
0.00

0
0.4

امتیاز عیار زیبایی

0.43

جدول:4محاسبهمعیار ومقیاسامتیازدهیدر ارزیابیعیار زیباییبرایچشمهآبگرمجوشان(منبع:نگارندگان)

یگــردد .آبگــرم جوشــان 15 ،لیتــر در
آبهــای داغ محســوب م 
ثانیــه آبدهــی دارد کــه بهصــورت جوششــی از دلســنگهای
آهکــی خــارج میگــردد .آب آن ســولفاته و دائمــی اســت کــه
پــس از گــردش در اســتخرها بهصــورت رودی در درههــای
شــرقی و جنــوب شــرقی جــاری میگــردد .همیــن امــر باعــث بــه
وجــود آمــدن جلوههــای زیبایــی در درههــای پاییندســت
آب گــرم شــده اســت .ایــن آب در ادامــه مســیر خــود باغهــای
کشــاورزی را ســیراب میســازد .هرســاله دههــا هــزار نفــر بــه
امتیاز
0.025

0.5

0.75

1

وزن روش
پرالونگ

وزن روش
امتیاز روش
پرالونگ 
پرالونگ
اصالح شده

امتیاز روش پرالونگ 
اصالح شده

جذابیت از نظر
جغرافیای دیرینه

-

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

%20

%40.8

0.05

0.10

ویژگی های
تجسمی

صفر

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

%20

%10.2

0.15

0.08

مساحت

-

کمتر از 25

بین  25تا 50

بین  50تا 90

بیش از 90

%10

%8.2

0.05

0.04

کمیابی

بیش از 7

بین  5تا 7

بین  3تا 4

بین  1تا 2

بی نطیر

%10

%6.8

0.025

0.02

وضعیت مکان

تخریب شده

%20

%13.6

0.15

0.10

جذابیت
اکولوژیکی

صفر

%20

%20.4

0.1

0.10

0.53

0.44

به شدت تخریب در حد  اندکی تخریب بدون هرگونه 
دستکاری
شده
متوسط
تخریب شده
کم

متوسط

زیاد
امتیاز عیار علمی

خیلی زیاد

جدول:5محاسبهعیار ومقیاسامتیازدهیدر ارزیابیعیار علمیبرایچشمهآبگرمجوشان(منبع:نگارندگان)

ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
هدشحالصا گنولارپ شور هب مرگبآ یاههمشچ مسیروتوئژ یبایزرا شور

		
زیر معیارهای عیار
علمی
صفر

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

23

شــکل :3چشـماندازی از عیــار زیبایــی منطقه و
نواحــی اطراف آن (منبــع :نگارندگان)

24
ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴

شــکل  :4چشــماندازی از عیــار فرهنگــی
منطقــه (وجــود دو امامــزاده در مجــاورت
منطقــه) (منبــع :نگارنــدگان)

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
هدشحالصا گنولارپ شور هب مرگبآ یاههمشچ مسیروتوئژ یبایزرا شور

امتیاز
زیر معیارهای عیار فرهنگی

وزن روش
وزن روش پرالونگ
پرالونگ اصالح
شده

امتیاز
روش
پرالونگ

امتیاز روش
پرالونگ
اصالح شده

%20.4

0.00

0.00

0.00

0.00
0.05

صفر

0.025

0.5

0.75

1

جنبه های فرهنگی و
تاریخی

بدون تعلق
خاطر

ضعیف

متوسط

شدید

بسیار شدید

%16.7

مناظر پیکر نگاری

صفر

 1تا 5

 6تا 20

 21تا 50

بیش از 50

%33.3

%8.2

جنبه های تاریخی و
باستان شناسانه

بدون 
هرگونه اثر

ضعیف

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

%16.7

%20.4

0.04

جنبه های مذهبی و
معنوی

صفر

ضعیف

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

%16.7

%40.8

0.17

0.41

رخدادهای هنری و
فرهنگی

هرگز

-

گاه گاهی

-

حداقل هر 
سال یکبار

%16.7

%10.2

0.08

0.05

0.29

0.51

امتیاز عیار فرهنگی

جدول:6محاسبهمعیار ومقیاسامتیازدهیدر ارزیابیعیار فرهنگیبرایچشمهآبگرمجوشان(منبع:نگارندگان)

امتیاز
زیر معیارهای
عیار اقتصادی

قابلیت
دسترسی

صفر

0.025

0.75

0.5

وزن روش
وزن
پرالونگ
روش
پرالونگ اصالح شده

1

با فاصله کمتر 
قابل دسترس قابل دسترس از قابل دسترس از
با فاصله بیش از
از یک کیلومتر 
ازطریق جاده طریق جادهای با  طریق جادهای با 
یک کیلومتر از
از مسیر قابل 
اهمیت منطقه ای اهمیت ملی
محلی
مسیر قابل دسترس
دسترس

امتیاز روش
پرالونگ
اصالح شده
امتیاز روش
پرالونگ

امتیاز روش
پرالونگ
اصالح شده

%20

%21.4

0.10

0.11

مخاطرات
طبیعی

غیر قابل کنترل

کنترل نشده

تا حدودی 
کنترل شده

کنترل های 
اختیاری

بدون خطر

%20

%10.7

0.05

0.03

تعداد

کمتر از 10000
نفر

بین 10تا 100
هزار نفر

بین  100تا 
 500هزار نفر

بین  500هزار تا 
یک میلیون نفر

بیش از یک
میلیون نفر

%20

%14.3

0.00

0.00

سطح
تهمیدات
حفاطتی

کامل

محدود

-

نامحدود

بدون حفاطت

%20

%10.7

0.05

0.03

جذابیت

-

محلی

منطقه ای

ملی

بین المللی

%20

%42.9

0.10

0.21

0.30

0.38

امتیاز عیار اقتصادی

جدول:7محاسبهمعیار ومقیاسامتیازدهیدر ارزیابیعیار اقتصادیبرایچشمهآبگرمجوشان(منبع:نگارندگان)

صفر

0.025

0.5

0.75

1

وزن روش
پرالونگ

وزن روش
پرالونگ اصالح
شده

امتیاز روش
پرالونگ

امتیاز روش
پرالونگ اصالح
شده

مساحت
مورد 

صفر

کمتر از یک

بین  1تا 5

بین  5تا 10

بین  5تا 10

%25

%12

0.06

0.03

تعداد زیر 
ساخت ها

صفر

1

بین  2تا 5

بین  6تا 10

بین  6تا 10

%25

%16

0.13

0.08

ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴

اسکان 
فصلی(روز)

-

یک فصل

دو فصل

سه فصل

چهار فصل

%25

%48

0.25

0.48

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

اسکان روزانه 
(ساعت)

صفر

کمتر از 3
ساعت

بین  3تا 6
ساعت

بین  6تا 9
ساعت

بین  6تا 9
ساعت

%25

%24

0.13

0.12

نقـــش
جه ــان

زیر معیارهای 
عیار بهره روی

امتیاز

وزن روش
پرالونگ

وزن روش
پرالونگ اصالح
شده

امتیاز روش
پرالونگ

امتیاز روش
پرالونگ اصالح
شده

چندین اقدام  چندین اقدام 
یک اقدام 
یک اقدام 
حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی
یک محصول چند محصول یک محصول چند محصول

%25

%48

0.19

0.36

استفاده از
ارزش علمی

چندین اقدام  چندین اقدام 
یک اقدام 
یک اقدام 
بدون هرگونه 
حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی
امکان آموزشی
یک محصول چند محصول یک محصول چند محصول

%25

%12

0.00

0.00

استفاده از
ارزش فرهنگی

چندین اقدام  چندین اقدام 
یک اقدام 
یک اقدام 
بدون هرگونه 
حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی حمایتی و معرفی
امکان آموزشی
یک محصول چند محصول یک محصول چند محصول

%25

%24

0.00

0.00

بیش از 100000

%25

%16

0.06

0.04

0.25

0.40

زیر معیارهای
عیار کیفیت
بهره وری

صفر

استفاده از
زیبایی ظاهری

بدون هرگونه 
تبلیغات

استفاده
از ارزش
اقتصادی(نفر)

امتیاز

بدون بازیدکننده

0.025

کمتر از 5000

0.5

بین  5000تا 
20000

0.75

بین 20000تا 
100000

امتیاز عیار کیفیت بهره وری

1

جــدول  :9محاســبه معیــار و مقیــاس امتیازدهــی در ارزیابــی عیــار کیفیــت بهــرهوری بــرای چشــمه آبگــرم جوشــان
(منبــع :نگارنــدگان)

هدشحالصا گنولارپ شور هب مرگبآ یاههمشچ مسیروتوئژ یبایزرا شور

جدول:8محاسبهمعیار ومقیاسامتیازدهیدر ارزیابیعیار میزانبهرهوریبرایچشمهآبگرمجوشان(منبع:نگارندگان)

25

معیار اصلی

عیار بهره وری

عیار گردشگری

زیرمعیارهای اصلی

عیار زیبایی

عیار علمی

عیار فرهنگی

عیار اقتصادی

عیار میزان بهره وری

عیار کیفیت بهره
وری

امتیاز محاسبه شده
برا ساس پرالونگ

0.4

0.53

0.29

0.30

0.56

0.25

امتیاز محاسبه شده
براساس پرالونگ
اصالح شده

0.43

0.44

0.51

0.38

0.71

0.40

وزن براساس روش
پرالونگ

%25

%25

%25

%25

%50

%50

وزن براساس روش
پرالونگ اصالح
شده

%48

%12

%24

%16

%50

%50

امتیاز روش پرالونگ

0.10

0.13

0.07

0.08

0.28

0.13

جدول-10امتیاز محاسبهشدهبرایارزشژئومورفولوژیکی-چشمهآبگرمجوشان(منبع:نگارندگان)

26
ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
هدشحالصا گنولارپ شور هب مرگبآ یاههمشچ مسیروتوئژ یبایزرا شور

شکل:5چشماندازیاز میزانبهرهوریاز منطقه(امکاناتاسکانبازدیدکنندگان)(منبع:نگارندگان)

شــکل  -6جانمایــی عیارهــای محاسبهشــده بــرای چشــمه آبگــرم جوشــان در روی نقشــه توپوگرافــی
(منبع:ســازمان حــج و اوقــاف اســتان کرمــان)

محــدوده چشــمهها آبگــرم دیگــری چــون :بغــرا ،تــه خاتــون و
حــوض آبــاد نیــز قــرار دارنــد(.)kermanlogy,2011:27
در ابتــدا بــا توجــه بــه بازدیدهــای میدانــی از مــکان موردنظــر
و مراجعــه بــه ســازمان اوقــاف اســتان کرمــان کــه مالکیــت
ایــن چشــمه را در اختیــار دارد و بــه دســت آوردن طــرح جامــع
چشــمه جوشــان کــه توســط شــرکت توســعه گردشــگری ایــران
انجامشــده اســت اطالعاتپای ـهای در مــورد مــکان بــه دســت
آمــد کــه بهعنــوان کارت شناســایی آبگــرم جوشــان معرفــی
میشــود.
 .3-4محاسبه امتیاز گردشگری و بهرهوری
بــرای محاســبه امتیــاز گردشــگری ابتــدا بایــد میــزان امتیــاز
هرکــدام از زیرمعیارهــا بــا توجــه بــه تعریفــی کــه در روش
پرالونــگ آمــده محاســبه شــود .ســپس ایــن امتیازهــا در اوزان
زیرمعیارهــا ضــرب شــده و امتیــاز معیارهــای اصلــی عیــار
گردشــگری بــه دســت آیــد .ازآنجا کــه وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا
در دو روش پرالونــگ و پرالونــگ اصالحشــده متفــاوت اســت،
در جــداول  4تــا  7امتیــاز چهــار معیــار اصلــی عیــار گردشــگری
بــه دو روش پرالونــگ و پرالونــگ اصالحشــده محاسبهشــده
ً
اســت .نتایــج محاســبات تفــاوت بعضــا قابلتوجهــی را در دو
روش نشــان میدهــد.

پسازمحاسبهامتیازمعیارهایاصلیعیار گردشگریوبهرهوری
بایــد ایــن امتیازهــا در اوزان معیارهــا ضــرب شــده و امتیــاز عیــار
گردشگری و بهرهوری به دست آید .ازآنجا که وزن معیارها نیز در
دوروشپرالونگوپرالونگاصالحشدهمتفاوتاست،درجدول
 10امتیاز دو عیار گردشگری و عیار بهرهوری به دو روش پرالونگ
و پرالونگ اصالحشــده محاسبهشده است .در اینجا نیز نتایج
ً
محاسباتتفاوتنسبتاقابلتوجهیرادردوروشنشانمیدهد.
همانطــور کــه از نتایــج محاســبات کــه در جــدول  10آمــده
مشــهود اســت ،امتیــاز گردشــگری و بهــرهوری محاسبهشــده
توســط روش پرالونــگ اصالحشــده نســبت بــه روش پرالونــگ
مرســوم بــه ترتیــب بــه میــزان  16و  37درصــد رشــد داشــته

نتیجهگیری
در ایــن مقالــه روشــی بــرای ارزیابــی ارزش گردشــگری چشــمه
آبگــرم جوشــان ،بهعنــوان بزرگتریــن و مشــهورترین چشــمهی
آبمعدنــی اســتان کرمــان ارائــه شــد .بــرای دسـتیابی بــه ایــن
هــدف ،اقــدام بــه مطالعــه کتابخان ـهای و اســنادی گردیــده و
بــرای رســیدن بــه امتیــاز گردشــگری چشــمه معیارهــای عیــار
زیبایــی ،علمــی ،فرهنگــی ،بهــرهوری و اقتصــادی در قالــب مدل
پرالونــگ موردبررســی قــرار گرفــت .در روش پرالونــگ معیارهــا
و زیرمعیارهــا نســبت بــه یکدیگــر دارای وزن یکســان هســتند.
درصورتیکــه در مدلهــای تصمیمگیــری چنــد معیــاره
ً
ً
معمــوال وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا متفــاوت اســت .خصوصــا
در بحــث ژئوتوریســم ایــران یکســان دیــدن ایــن معیارهــا نتایــج
درســتی را در بــر نخواهــد داشــت و یکســان گرفتــن ایــن معیارهــا
در تحلیلهــا نتایــج اشــتباهی را در بــر خواهــد داشــت .بــرای
ایــن منظــور از خبــرگان صنعــت توریســم دربــاره اهمیــت نســبی
ایــن معیارهــا و زیرمعیارهــا ســؤاالتی پرســیده شــد .ازآنجا کــه
تعییــن وزن کار ســختی بــود از افــراد خواســته شــد معیارهــا
را بــه ترتیــب اولویــت رتبهبنــدی کننــد و ســپس بــا توجــه بــه
اولویتهــا ،معیارهــا و زیرمعیارهــا وزن دهــی شــدند .لــذا روش
پرالونــگ بــا ایــن اوزان غیــر یکســان اصــاح شــد.
ســپس بــا چندیــن نوبــت بررســی میدانــی و حضــور در منطقــه و
اطالعاتخامبهدستآمدهامتیازمعیارهاطبقجداول4تا9به
دوروشپرالونگوپرالونگاصالحشدهمحاسبه گردید.ایناعداد،
عیار گردشگریمنطقهرادر روشپرالونگرقم0.379ودر روش
پرالونگ اصالحشــده  0.441نشــان میدهد .این اعداد نشانگر
وضعیت مطلوبی ازلحاظ ایجاد امكانات تفریحی ،توریستی در
منطقهموردمطالعهبرایایجادیكسامانهژئوتوریستیهست.
البتهرشد16درصدیامتیاز روشپرالونگاصالحشدهنشاناز
توجــه بیشــتر بــه ایــن منطقــه بــا توجــه بــه نظــر خبــرگان ایرانــی
نسبت به نظر آقای پرالونگ است ،بطوریکه حتی در مجاورت
آن سامانههای دیگری برای ایجاد یك ژئوپارك قابلتأمل است
(شکل)6؛اماباوجودتواناییهایبالقوهمنطقه،میزانو کیفیت
بهــرهوری متوســط پاییــن ارزیابــی شــد .البتــه بــا توجــه بــه اوزان
روشپرالونگاصالحشدهاینمیزانبارشد37درصدیدر رده
متوسط باالست که نشان از سطح توقع بهرهوری کمتر جامعه
ایرانینسبتبهروشآقایپرالونگدارد.لذاهنوز برایافزایش
کیفیت بهرهوری این چشمه باید کارهایی انجام شود و باوجود
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برایمحاسبهعیار بهرهورینیزمشابهعیار گردشگریبایدابتدا
بایــد میــزان امتیــاز هرکــدام از زیرمعیارهــا با توجه بــه تعریفی که
درروشپرالونگآمدهمحاسبهشود.سپساینامتیازهادراوزان
زیرمعیارهــا ضــرب شــده و امتیــاز معیارهــای اصلی بهــرهوری به
دستآید.ازآنجا کهوزنمعیارهاوزیرمعیارهادردوروشپرالونگ
و پرالونــگ اصالحشــده متفــاوت اســت ،در جــداول  8و  9امتیــاز
دو معیــار اصلــی عیــار بهــرهوری بــه دو روش پرالونــگ و پرالونگ
اصالحشده محاسبهشده است .در اینجا نیز نتایج محاسبات
تفاوت قابلتوجهی را در دو روش نشان میدهد.

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

اجرای طرح توســعه آبدرمانیهای کشــور و تهیه طرح جامع
هنوزاقداماتمؤثریبرای،آبگرمجوشانتوسطسازماناوقاف
 چشمه آبگرم.بهرهبرداری صحیح از منطقه انجام نشده است
،دارابودنخواصدرمانی،جوشانبهدلیلنزدیکیبهمرکزاستان
وجــود چشـماندازهای ژئومورفولوژیکــی و زمینشناســی بدیــع
و شرایط آبوهوایی مناسب در صورت رعایت اصل گردشگری
،توسعهامکاناتزیرساختی،تمرکززداییواختصاصبودجه،پایدار
 تفریحی و اعمال استانداردهای خدماتی و، اقامتی،بهداشتی
 میتوانــد بــه یکــی از بزرگتریــن مرا کــز آبدرمانی در،تســهیالتی
از مزایایروشارائهشدهدر این.جنوبشرق کشور تبدیلشود
تحقیق محاسبه اثر توسعه هرکدام از امکانات مذکور در میزان
حتیمیتوانبا.افزایشامتیاز گردشگریاینژئوتوریسماست
ارزیابیاینروشبرایسایرمناطقژئوتوریسماستانمقایسهای
.بین مکانهای مختلف نسبت به یکدیگر داشت
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