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سپاس

شایستهاستبهسهمخودازمقامات،مدیرانوکارشناسانفرهیختهیسازمانمنطقه
آزادقشم،سازمانزمینشناسیواکتشافاتمعدنیکشور،کمیسیونملییونسکوو
دیگرعزیزانیکهامکانتاسیس،عضویتوبقایژئوپارکقشمرادرشبکهجهانی
ژئوپارکهاوبسترالزمبرایتهیهانبوهمطالعاتوگزارشهادرموردجزیرهرادر

دورههایگوناگونزندگیژئوپارکقشمفراهمساختند،سپاسگزاریکنم.
حمایتهایاسفندیارحیدریپورنسیمیازامیدرابهژئوپارکقشمدمیدهاستواگر
خالقیتوتالشبزرگوارانیچونفخرالدینانوار،بیژنفرهنگدرهشوری،هوشنگ

فتحیویارانشاننبود،ژئوپارکقشمهرگزبهدنیانمیآمد.بازیگرانامروزاینمیدان،
فرزینحقدل،فرامرزمومنی،محمدهاشمداخته،اقبالزبیری،عبدالرضادشتیزاده،

محمدرضاقاسمینژادوتورجامانی،هریکمنشاخدماتارزندهایبرایژئوپارک
بودهوهستندکهجایبسیتقدیردارند.بهسهمخودازعلیرضاامریکاظمی،کلودیا
اکهارت،هومنجوکارومحمدشریفرنجبربهخاطرهمکاریهایعلمیارزندهو

بیچشمداشتآنان،تشکرکردهویادمیکنمازمرحومعبدالعظیمحقیپوروعشقاوبه
سرزمین.

قدردانپدرومادرمهستمکهنهالنوشتنرادرمنکاشتندوهمسرمهربانم،مهنازضیاعی
که»بسیارسفرباید«هایمراتحملکردهوسالهاهمکارومشوقمنبودهاست.مراتب
سپاسویژهامرانثارهمراهانمدرشرکتمهندسانمشاورمهرازانپیرامونکنمکهاین

پروژهراباعالقهایویژهتابهانجامشدنبالکردند.
آشکاراستکهاینکاربدونیاریدوستانوهمکارانمحلی،اعضایشوراهاو
روستایی،اهالیروستاهایژئوپارکونگهبانانبومی،شدنینبودوبرایهمین:

اینکتابتقدیممیشودبهمردمخداجوی،مهربانوبیریایجزیره!

مازیارقاسمینژادعبدالملکی
اسفند91

جزیرهقشم



پیشگفتار
حفاظتازمحیطزیست،حفاظتازمادِرزمین،یکوطیفهعمومیاست.اصلپنجاهم
قانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزبرمسوولیتهمگاندرحفاظتازمحیطزیست
تاکیدداردازسویدیگرایرانکنوانسیونمربوطبهتاالبهایدارایاهمیتبینالمللی
)رامسر(راهمراهباتعهداتضمنیآنامضاکردهاست.ژئوپارکقشمتنهاعضوشبکه

جهانیژئوپارکهایتحتحمایتیونسکودرخاورمیانهاست.
»جزیرهقشمبربسترهزارههایتاریخی،چنانباخلیجفارس،تنگههرمزوایرانزمین

عجینگشتهکهنگاشتنیابرزبانراندنهریکازایننامهاتداعیکنندهسهدیگراست.
اینخاکپارهکشیدهقامت،آنککهسرازآببرآوردوپیکرخودرادرتابشآفتاب
گرمجنوبخشککرد،موجودیتیاعجابانگیزازچهبسیارعوارضگونهگونطبیعی

یافت.
درهها،غارها،جلگهها،سنگهاو...سپس،تندباد،زوزهکشانوبیمهاربهجایجای

جزیرهسرکشیدورگبار،بیمحابابرپستیبلندیهایپیکرشفرودآمد.خاک
ذرهذرهفروریختوسنگ،الیهالیهسودهشدتادرهتندیسها،درهستارهها،تنگهها،

هیوالهایپراکندهدراینجاوآنجا،غولسنگها،بامقشم،ستیغهاوچهبسیارپدیدههای
زمینشناسیدیگر،باهمیاجداازهم،پدیدآیندوجزیرهایبسازندکهمانندآندردیگر

جاهانیست«)فتحی،مقدمهکتاباطلسژئوتوریسمقشم،1383(.
بیگمانقشمیکیازپرمطالعهشدهترینمناطقکشورازنظرزیستمحیطیاست

)درهشوری،1388(،شایدریشهاینهمهبررسیبنیادیندردیدگاههاینخستینمدیران
وقتسازمانمنطقهآزادقشمنهفتهباشدکهخودوامدارمطالعاتژرف،کاربردیو

آیندهنگرمهندسانمشاورسوئکو1است.درسالهایاخیرگزارشهاومقاالتحرفهای
بسیاریدرزمینهحیاتوحش،گیاهشناسی،زمینشناسی،مدیریتسواحل،بستردریا،

منابعنفتوگاز،میراثفرهنگی،گردشگری،صنایعدستی،انواعحملونقل،مدیریت
سنتیآبتولیدشدهوپایاننامهها،تصاویر،فیلمها،نقشههاوعکسهایهواییبادقت
باال...ودریککالمانبوهیازاطالعاتنوشتاری،متنیومهندسیدربارهقشموجود
داردکهتضمینحرکتبهسویتوسعهخردمندانهوفراگیرجزیرهاست.امیداستبا
راهاندازیکتابخانهومرکزاسنادقشمنسخهایازایندادههادردسترسهمهگذاشته

شود.
درجریانبررسیهایخوددرجزیرهقشمدانستیمکهقشمبهخاطرپوششگیاهیاندک
ونیزنازکیپوششسنگیپادگانههاوتاوغها2بسیارشکنندهوآسیبپذیراست،طراحی

دراینچشماندازههابایدهمانندگامنهادندرمیدانمین،آراموبیمناکباشد،یک
ساختمانزشتازفرسنگهادورترمیتواندهرچشمیرابیازاردهمچنانکهبرداشت

بیحکمتماسههایساحلیوسنگهایجزیره،کاتالیزورشستنسطحجزیرهازخاک
وشنوسنگدرنتیجهکوچکشدنسرزمیندردهههاوسدههایآیندهباشد.

کتابچکیدهیمطالعاتوسعیوخطاهاییاستکهطیسالهای84تا89درجریان

SWECO Engineers, Architects, Economists  1
درگویشقشمیبهسطوحگستردهوشیبدارکوه،تاَوغمیگویند. 2
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تهیهطرحجامعوتفصیلیژئوپارکجهانیقشمبهدستآمدهونقشهراهمدیران،

کارشناسان،ناظرانوپژوهشگرانیاستکهنیازبهیکمرجعآسانوسریعبرایدریافت
درکیکلیازژئوپارکوآگاهیازتکالیفخودنسبتبهآندارند.مرجعیکه

خوانندهعمومیراازمراجعهبهمنابعگوناگون،بینیازخواهدکرد.اینکتابهمچنین
میتواندمنبعیبرایفعاالنحوزههایبرنامهریزیمنطقهایوموضوعاتپایدارو

طبیعتمدارباشد.
هدفازنشراینکتابترویجاهدافعالیژئوپارکوبهاشتراکگذاشتنتجربههایبه
دستآمدهاست.راهنماییعملیبرایایجادژئوپارکهایدیگردرکشوروزمینهساز

تاسیسشبکهملیژئوپارکهایایرانی.
اینکتابتنهاماخذپارسیدربارهیمدیریتژئوپارکهاستکهمامیشناسیم،پس

اگربیخطاباشدجایشگفتیاست؛ازصاحبنظرانمیخواهیمدیدگاههایخودرابا
نویسنده3درمیانبگذارند.

دراینگزارشمنظورازسازمان،سازمانمنطقهآزادقشم،منطورازشبکه،شبکهجهانی
ژئوپارکهایتحتحمایتیونسکو،منظورازمشاور،شرکتمهندسانمشاورطراحان
کاربردپیرامونومنظورازژئوسایت،پهنههاییازمیراثطبیعییافرهنگیجزیرهقشم

استکهاغلببهعنوانمقاصدزمینگردها)ژئوتوریستها(حفاظتومعرفیشدهیادر
آیندهشناساییومعرفیخواهدشد.

maziarch@yahoo.com  3

نگارهشمارهیک
بیژنفرهنگدرهشوری)بنیانگذارژئوپارکقشم(



مقدمه1
دردهه50میالدی،روش»تفکرسیستمی«متولدشدکهدرآنچگونگیواهمیت

بررسیهمزمانیکموضوعدررشتههایمختلفعلمیبیانگردید.بهزودی،اثربخشی
اینروش،خودرادرتعدادونیزکیفیتاختراعاتواکتشافاتنشاندادونوعیتوسعه
انفجاریرابهدنبالداشت.دیرینپاییدکهاثراتزیستمحیطیاینتوسعهانفجاریبر
جهانیانآشکارگردیدودرپسآنآواینگرانیدانشمندانواندیشمندانازگوشه

وکنارجهانشنیدهشدواندکیبعد،ایننگرانیبهسرحدهشداررسید.دراوایلدهه
70واژه»پایداری«برایتوصیفمعادلهایبهکارگرفتهشدکهدربرگیرندهمفهوم

پایهایاکولوژیدریکاقتصاداست.دراینمعادله،اکولوژیستهابهمفهوماساسی
»محدودیتهایرشداقتصادی«بهجای»اقتصادباثبات«اشارهنمودندتانگرانیهای

زیستمحیطیخودرادرارتباطباتوسعهاقتصادیبیانکنند.
درادامهمفاهیمارزیابیزیستمحیطی)ارزیابی،پایش،پژوهش،وتبادلاطالعات(،
مدیریتزیستمحیطی)هدفگذاریوبرنامهریزی،ارایهمشاورهوعقدموافقتنامهدر
سطحبینالمللی(،وتمهیداتحمایتیدرمجامعبینالمللیشکلگرفتوسرآخردر

قالب109توصیهبهامضارسید)استکهلم1972(.اگرچهدرآنزمان،کنفرانساستکهلم
یکروشنگریکمنظیردرعرصهبینالمللبهحسابمیآمد،شتابتوسعهآنقدرزیاد
بودکهشایدبتوانگفتکمترکسیموفقبهدیدنآنشد.اماروشنگریادامهیافتو

درگذرزمانودرحالیکهآثارزیستمحیطیتوسعهدرابعادگستردهتریرخمینمود،
زمزمههاتبدیلبههمهمهشد.کمکمهشدارهایگرمایشزمین،کاهشمنابعآب

آشامیدنی،تخریبجنگلهاوسایرمنابعطبیعی،برداشتبیرویهازمعادن،وازاینقبیل
فراگیرشدوازمرز»بسندهکردنبهگفتار«گذرکرد.

باورجهانیمبنیبرضرورتونیازجامعهجهانیبهاقدامعملیدراولینسمپوزیوم
بینالمللیحفظمیراثزمین)دین،فرانسه1991(متبلورشد.درکنوانسیوندینواژه
ژئوپارکبهسرزمینهایحفاظتشدهشاملسایتهایشناختهشدهبهعنوانمیراث

زمین،ودارایارزشهایویژهزمینشناسیوزمینریختشناسینسبتدادهشدتاازاین
راهاهدافیهمچوننگهداریومحافظت،آموزشوپژوهش،وگردشگریدنبالگردد.
پسازطرحموضوعتوسعهپایداردرریو)ریودوژانیرو،برزیل1992(بهعنوانیکراه
حلموثر،باتکیهبرروشتفکرسیستمیوازطریقدرگیرنمودنرشتههایمختلف،و

درپیآن،شکلگیریدستورکارقرنبیستویکم)Agenda21(،توسعهپایدارجامعه
محلی،باتاکیدبیشتریدردستورکارژئوپارکهاپیگیریشد.درسال1997برنامه

ژئوپارکهاتوسطبخشعلومزمینیونسکوارایهگردیدودرسال2000موضوعتوسعه
اقتصادیجامعهمحلیازطریقگسترشوترویجزمینگردیمطرحشد.اینامردر

همایشجهانیتوسعهپایدارموردتاکیدمضاعفقرارگرفت)ژوهانسبورگ2002(.در
سال2004،اعضایشبکهژئوپارکهایاروپاوهشتژئوپارکملیچینبههمپیوستند
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وتحتحمایتیونسکو،شبکهجهانیژئوپارکها)GGN(راتشکیلدادند.

درایرانمجموعهمطالعاتعمیقوارزندهمشاورینسوئکودرجزیرهقشموپساز
آنتالشخستگیناپذیراندیشمندانومحققانطبیعتدوستداخلیوخارجیموجب
گردیدتاGGNباپیوستنبخشوسیعیازاراضیبخششهاب)نیمهغربیجزیره(به

شبکهجهانیژئوپارکهاموافقتنماید.اینموفقیتشگرف،موجیازشادیوشعف
رابرایهموطنانآگاهوطبیعتمندبهارمغانآورد.امادیرینپاییدکهافتادمشکلها...
بازرسیهایدورهایآغازگردیدودستاندرکارانعمیقًامتوجهشدندکهباقیماندن
درشبکه،کاریبسدشوارترازواردشدنبهآناست.ازآنزمانتاکنونتالشهای

اندیشمندانهودلسوزانهیفراوانیبرایحفاظتازهویتاینپارکنوپاشدهاماحکایت
همچنانباقیست...

دراینبرههاززمان،اهمیتوضرورتمستندسازیوبررسیهوشمندانهگذشته،به
منظورطراحیوبرنامهریزیبرایآینده،احساسشدونگارنده،اینمسؤولیتخطیر
رابرعهدهگرفتوبااشتیاق،دقتوتالشوصفناپذیرخود،آنرابهانجامرسانید.
گردآوردهحاضر،حاصلبخشیاززحماتایشاناستکهبهمردمشریفکشورمان

تقدیممیگردد.

فرامرزمومنی
معاونمعماریوشهرسازیسازمانمنطقهآزادقشم



مقدمه2
ژئوپارکقشمبهدلیلموقعیتشدرمحدودهتنگههرمزاهمیتویژهایدارد.عالوهبرجنبه
استراتژیک،ویژگیهایزیستی،زمینشناسی،میراثفرهنگیوتاریخیبهاهمیتآنافزوده
است.تنوعوگستردگیاینویژگیهادرجزیرهبهحدیاستکههمهشاخصهایمربوطبه
مناطقگوناگونحوزهخلیجفارسرامیتوانیکجادید.تنوعساختاریسواحلکهدرجزیره

قشممشاهدهمیشودچکیدهایازکلسواحلجنوبیایراناستکهیکجادراینجزیرهوجود
دارند.

برایتضمینحفظتنوعطبیعیوفرهنگی،بخشبزرگیازاراضیغربیجزیرهدرسال1385
بهکوششسازمانمنطقهآزادقشموتالشهایمدیروقتمحیطزیستسازمانمنطقهآزاد
قشم،ژئوپارکقشمبهعنواننخستینژئوپارکایرانوخاورمیانهبهعضویتشبکهجهانی

ژئوپارکهاییونسکودرآمد.
ازآنگاهتاکنون،برنامههایبسیاریبرایحفظوارتقایایندستاورد،طراحیواجراشدهو

پیشرفتهاییبزرگبهدستآمد.نظربهاهمیتموضوع،سازمانمنطقهآزادقشمبهویژهازسال
1390تالشهاییفراگیربرایحفظایندستاوردارزشمندآغازکردهاست.گسترشمرزهای

ژئوپارکقشموجذبمشارکتوهمراهیمردمشریفجزیرهقشمبهویژهنمایندگانشوراهای
روستایی،ازجملهاقدامهایصورتگرفتهدراینراستاست.ثبتبرخیآثارطبیعیوآسیبپذیر
جزیرهقشمدرفهرستآثارطبیعیملینیزازجملهمصادیقتضمینکنندهیحفظمنابعطبیعیو

فرهنگیودرنهایترشدسالماقتصادمحلیاست.
نظربهگردشگرپذیریفوقالعادهیجزیرهقشمازدیرباز،توسعهزیرساختهایگردشگریو
توسعهگردشگریروستایی،ازاهدافژئوپارکقشمبودهاستکهتأثیریپایداروژرفبر

سرنوشتوکیفیتزندگیجامعهمحلیخواهدداشت.
درسراسرجهان،ژئوپارکهافرصتهایرشدوسرمایهگذاریمتنوعیرابرایمشتاقانوفعاالن

بهوجودمیآورندوژئوپارکقشمنیزازاینمهممستثنینیست.افرادباهرمیزانیازسرمایه
میتوانندازفرصتپیشآمدهدرژئوپارکقشمکهعالوهبرتسهیالتفراوانناشیازفعالیتدر
منطقهآزادوویژهاست،برایفعالیتهایخالقانهیخدماتیباکیفیتباال،درشاخههایمتنوع

گردشگریوحوزههایفرهنگی،آموزشیوترویجیاستفادهکنند.
ژئوپارکقلمروواقعیدیدگاههاوعقایداستومیتواندازراهیکبرنامهجامعراهبردیبرای

توسعهپایدارهرمنطقه،راهکاریمبتکرانهویکپارچهدرراستایخواستههاومطالباتجامعه
محلیباشد.کتابپیشروچکیدهیطرحیمفصلاستکهتوسطمسوولمهندسمشاور

طرحجامعژئوپارکقشمتهیهشدهاست.کتابتوانستهاستمختصرومفید،اهداف،برنامههای
میانمدتودرازمدت،روشهایحفاظتازژئوپارک،فرصتها،بیمهاومحدودیتهارابه
زبانیسادهوکاربردیترسیمکند.بیشکاینکتابراهنماییسودمندواثریکاربردیبرای

کارشناسانومدیرانیخواهدبودکهبخواهنددرمناطقدیگریژئوپارکهاییراتاسیسکردهیا
آنهاراتوسعهدهند.

فرزینحقدل
معاوناقتصادیوسرمایهگذاریسازمانمنطقهآزادقشم
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مفهوم
»ژئوپارک«مفهومینویناستکهتوسطسازمانتربیتي،علميوفرهنگيمللمتحد
)یونسکو(،برايحفاظتازمیراثطبیعيوفرهنگيبشرابداعشدهوترویجمیشود.

ژئوپارکیکبرنامهکمکمالیبهاعضانیستوازاینرو،ایدهشبکهجهانی
ژئوپارکهابیدستگیریاعضاازیکدیگرشکستخواهدخورد.برایتضمیننشاطشبکه

نگارهشمارهدو-نقشهمشاورانKPMGبرایتوسعهگردشگریجزیره
)کد8:پارکملی(



اما،ژئوپارکهابهصورتدورهایارزیابیمیشوندواعضایکمانگیزهحذفمیشوند.
ژئوپارکدرواژهبهمعناي»پارکزمینشناسي«یابهتعبیریدیگر،»پارکجغرافیایی«
استکههدفآنحفظآثاروچشماندازهايطبیعيدررابطهبامیراثطبیعيزمین
وعلمزمینشناسيازراهجلبتوجهعامهمردموحفظتنوعاعماززیستیوفرهنگی

است،اماچون»حفظمحیطبهصورتانتزاعيوبيدرنظرگرفتنانسان،شدنینیست«،
کهشعاراقداماتسازمانمللوزیرمجموعههایآناست،مدیرانژئوپارکهافعالیت

محوريخودرابرتوسعهعلمی،فرهنگيواجتماعیمردممتمرکزکردهاند.بهاینترتیب
ميتوانگفتژئوپارکبیشازآنکهیکمفهوممتبادرکنندهحفاظتفیزیکيباشد،یک

برنامهتوسعهاجتماعيوموتورمحرکتوسعهپایداربودهوبدینرویاستکهگزاره
»ژئوپارکیکپروسهاستنهیکپروژه«شاهکلیدمدیریتژئوپارکهاست.
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باتوجهبهارتباطعمیقجوامعمحلي–بهعنوانبهرهبردارانوحافظانامروزوآینده-
مدیرانژئوپارکهابایدخالقوتابعنوعیسیستممدیریتچابک،تغییرپذیرودریک

کالم»هوشمند«باشند.

تاریخچه
ژئوپارکهاهماناهدافوروشهایيرادنبالميکنندکهازکنفرانسسرانزمیندر
ریودوژانیروبرزیلدرسال1992استخراجوبهبرنامه"انسانوزیستکره"مشهورشده

است.دراینبرنامهکهخودمحصولنگرانیهاییازجنسافزایشگازهایگلخانهای،
تغییراتآبوهواییوگرمشدنزمینبود،روشحفاظتازمحیطزیستوذخایرطبیعي

بازنگریشدوانسانساکندرکنارطبیعت،نقشمحورییافتوازشکلموجودي
مزاحم،بهعنوانبخشيازطبیعتوفعالدرسرنوشتآن،موردتوجهقرارگرفتودر
نتیجهسیاست»حفاظتبازور«به»حفاظتبامردمبومی«بدلشد.بهدلیلنقشپررنگ

آدميدراینرهیافت،ماموریتتعریفومدیریتذخایرMABبهیونسکوبهعنوان
تشکیالتيفرهنگيوعلميسپردهشد.ازکشورماُنهمنطقهتحتحفاظتبهعنوانسایت

MABبرگزیدهشدکهجنگلهايدریایيهرا)بهصورتحراهمنوشتهمیشود(قشم
یکيازآنهاست.

ازسويدیگرتقاضاهايبسیاريازسويکشورهايعضو،برايثبتآثاريدرفهرست
میراثطبیعيبشربهیونسکووصولشدهوميشوندکهعليرغمارزشهايواالیشان،
درعملامکانافزودهشدنبهفهرستفوقیافهرستمیراثجهانیراندارندوبهاین
ترتیبلزومخلقمفهومينوینضمنحفظمسوولیتهایکشورمتقاضي،احساسشد.
درپاسخبهاینتقاضاهابودکهدبیرخانهشبکهجهانيژئوپارکهاملهمازشبکهاروپایي
ژئوپارکهادربخشعلومزمینوطبیعيیونسکوتشکیلشدوعضوگیریراآغازکرد.

تاسیسژئوپارکقشم
ازسال1382دغدغهحفاظتازطبیعتغربجزیرهدرمسووالنوقتسازمانبهوجود

آمدهبودودرسال1383نمایندگانیازسازمانمنطقهآزادقشمدرنخستینکنفرانسشبکه
جهانیژئوپارکهاملیدرچینحضوریافتند.آنانمفهومژئوپارکرابرایجزیرهقشم

مناسبدیدهوبهمسووالنمنطقهآزادقشمپیشنهاددادندتامناطقغربیجزیرهکهبهتوصیه
طرحجامعجزیرهوطرحتوسعهگردشگریجزیرهبهعنوانپارکملیپیشبینیشده

بود،بهصورتیکژئوپارکمدیریتشود.پیشازایننیزگزارشیدرسال1381توسط
پایگاهدادههایزمینمنتشرشدهبودکهمحملانتشارکتاباطلسژئوتوریسمقشمشد.

سرمایههایژئوپارکقشم
قشمیکشاهکارزمینشناسینیستوبهسهدلیلدیگر،بیشترموردتوجهویژه

زمینشناساناست؛»فرسایششدیدزمین«،»گنبدنمکی«و»انبوهفسیلهایدریایی«
کههرسهبسیارعریانونمایاناندودرنتیجه،»تاریخاخیرزمین«دراینجزیرهقابلیت

مشاهدهیافتهاست.
نگارهشمارهسه-)صفحهروبرو(
نقشهدرازترینغارنمکیجهاندرکوهبوخو،6580متر
دانشگاهشیراز،دانشگاهچارلزوآکادمیعلومچک،1385
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ازسویدیگرشایدبتوانگفتژئوسایتهای

قشم،چشماندازهاییروحنوازوآگندهاز
آثارنقاشطبیعتاندکهازگزندبادوباران
آفریدهشدهاندوبدینچم،مهمترینویژگی

زمینشناسیقشمچشماندازهایمتنوعو
خیرهکنندهیآناست.کوهبوخو)گنبدنمکی(

درجهانکمنظیراست،بررسیهایکاشفان
نشاندادکهآبباران،درازترینغارنمکی

شناختهشدهیجهانرادرهزارتویاسفنجیاین
گنبدشکلدادهاست.کسینیستکهتجربه

دیدناینغارهایشگفتانگیزرافراموشکند.
برمبنایتعریف،ژئوپارکبایدبتوانددرتوسعه
اقتصادیجوامعپیرامونینقشیموثربازیکندو

درژئوپارکقشممیتوانتاریخ،میراثفرهنگی،
محیططبیعی،روابطاجتماعیواقتصادی،توسعه

وجمعیترایکجادیدوبررسیکرد.
آشکاریتعاملانسانوطبیعتوزندهبودناینرابطهتاهنوز،دیگرسرمایهمهم

ژئوپارکقشماستکهازجملهعواملمهمشهرتژئوپارکقشمنزدکارشناسانجهانی
است.دراینجاپدیدههایزمینشناسیوطبیعیباروشزندگی،فرهنگوتاریخمردم
سرشتهاند،فرهنگیکهبهسبب»جزیرهبودن«تاحدخوبیبکرماندهوتاریخیکهدر
مواردییادآورآداباجتماعیورسومکهنایرانزمیناست.همنواییمردموطبیعت
درقشمهمچنانپابرجاستونظامهایهوشمندانهیگردآوریومدیریتآبدراین

جزیرهیکمبارش،آموختنیاست.
باوجودتنوعباالیپوششگیاهیدرقشم،جمعیتگونههااندکاستوکمبود

گیاهانودرختانبرایپوشاندنساختهیدستبشر،بههمانمیزانکهباعثشکنندگی
چشماندزهاست،یکیدیگرازارزشهایژئوپارکقشماست.درنبودانبوهدرختان

میتوانزمین،سنگ،خاک،الیههاودربرخیجاهاگسلهاراازدوردستهانیزدیدو
برایدیگرانشرحداد.

روشهایخالقانهماهیگیریسنتیهمچناندرقشمجاریاست،کارگاههایلنجسازی
سنتینیزبهطورجدی،راهپدرانخودرامیروندوکمترکوهمسطحیدرقشموجوددارد
کهبرآنردیازیکسکونتگاهباستانیبشرینباشد.درسالهایاخیرآثاریازدورههای

تاریخیپارتوساسانینیزشناساییشدهوماندههایفراوانیازعصرپرتغالیهاوانگلیسیها
دیدهمیشود.بافتوسیمایتاریخیبندرالفتنیزمثالیدیگرازایندستاست.هنرهای
خانگی،بازیهایمحلی،صنایعدستیچونتوربافی،سوزندوزی،تکهدوزی،مشتاسازیو

....نیزجالبتوجهاست.
ژئوسایتبامقشمقابلانتساببهاواخرپارینهسنگیقدیموپارینهسنگیمیانیاستومطالعه

وضعیتتنگههرمزباتوجهبهگاهنگاریهایمختلفمبینایننکتهاستکهدردوران
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فرهنگ+طبیعت=ژئوپارک



مهاجرتانسانریختهاوانسانهایمدرن،اینمنطقهبه
صورتیکگذرگاهخشکبودهاست)دشتیزاده،1389(.
حکایتمحیططبیعیقشموناشناختههایآنامارسالهای
دیگراست.پوششگیاهیمتنوع،گستردگیعرصههای

بینجذرومدی،زیستگاههایغنیمرجانیپیرامون
جزیرهشایدبیشترازهرجاییدیگردرجهان)درهشوری،
1388(،بیشازیکصدهزارهکتارجنگلهایدریاییهرا
وتنوعبیمهرگانآن،انواعآبزیان،پرندگان،خشکیزیان
ودوزیستان،بزرگترینوکوچکترینپستاندارجهانفقط

روزنهاییبهسویاینحکایتاند.

رابطهبرد-برد
فعالیتهايانسانياگرموردقبولکسربزرگيازافرادجامعهنباشدمحکومبهفناستوحتا
اگربهظاهر،یادرکوتاهمدتکارهابهخوبيپیشبرود.ازسویدیگرحفاظتفیزیکي

محکومبهشکستاستوتنهابرنامههاوقوانینيبهخوبياجراخواهندشدکهتوسطهمه
گروههاو»ازدرون«پذیرفتهشدهباشند.تامینمنافعمعقولگروههایذینفعوذینفوذدر
چارچوبطرحها،تاجاییکهرابطهُبرد-ُبردبهمناسباتدوطرفحاکمباشدتنهاچارهکار

بهنظرمیرسد.
باانجاممطالعهایدقیقميتواناینگروههاراشناختوبههریکسهمیمتناسبباتوان،
درجهتبرنامههایدرازمدتداد.شناسایيشرکاوگروههايموثرومیزاندرخواست
مشارکتازهریک،ممکناستکارسادهايبهنظربیاید.امانگرانيازسهمخواهي
هریکازذينفعانونیزعدمآگاهيمدیرانازتوانفشارآوردنوچانهزنيآناندر

آینده،مذاکرهبااینگروههارابهچالشمدیریتيبدلخواهدکرد.شایدبهسببهمین
کمتوجهیهاباشدکهبسیاریازطرحهاازهمانآغازبهبایگانیمیروند،طرحهایی

کهحداکثربهشکلنمادینوصوريبهاجرامیرسندوبارهامایهدوبارهکاری،اتالف
سرمایهوسردرگمیمردم،سرمایهگذارانوکارشناسانمیشوند.

الزماستژئوپارکپسازمعرفيوترویجکاملبهآحادافرادجامعه،ازجملهتبیینجایگاه
حقوقیمشخص،اهداف،برنامهها،روشها،درسطوحگوناگون،گروههايموثرومتاثررا
باآگاهيکاملازظرفیتهاوتوانایيهايهریک،بههمکاري-هاینزدیکفراخواندو

اینمهمتبدیلبهیکروالوعادتاداریشود.
بدینسانبرايتضمینبقايژئوپارکقشم،چارهايجزشناختوگفتگوباگروههايموثر
برایجلبمشارکتآنانوجودندارد،درفصلبرنامهعملیاتیطرحمدیریت،بهبرخياز
روشهااشارهشدهاست.عالقمندانبامراجعهبهمنابععلمیودرگیرکردنخودبامردم

محلیمیتوانندروشهايمتنوعجلبمشارکتمردمراتمرینکنند.
سازمانمنطقهآزادقشم،سازمانزمینشناسيواکتشافمعدنيکشور،کمسیونملي
یونسکو،شوراهاياسالميروستاهايژئوپارک،نیروهايمسلح،ادارهکلحفاظتاز

محیطزیستاستانهرمزگان،فرمانداريشهرستان،نمایندگانمجلسوفعاالناقتصادی
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بخشخصوصيازجملهگروههايبالقوهذينفعوذينفوذدرجزیرهقشمهستندودرکنار

اینگروهها،ساختارسنتیقدرتمندمذهبی–اجتماعینیزجلوهایپررنگدارد.

توسعهواکوتوریسم
درامرحفاظتپایدار،آنچهمهماستحفاظتازروندطبیعياثربهمعنایماهویآناست،
اینمهمدرمقدمهقانونپیوستنایرانبهکنفدراسیونجهانيحفاظتازمیراثفرهنگيو
طبیعيبشر)مصوب1353مجلس(واصلپنجاهمقانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیز

بازتابیافتهوازتوسعهبیحدفعالیتهايصنعتيوتوسعهایابرازنگرانيشدهاست.
ماموریتسازمانمنطقهآزادقشمدرجزیره،توسعهصنعتیوتجاریاستامابهمرور
مشخصگردیدتوسعهیتکبعدی،عالوهبرمقاومتهایمحلیوافزایشریسک

سرمایهگذاریمیتواندنابودیذخایرسرزمینیوچشماندازهایطبیعیرادرپیداشتهباشد.
بههمینمناسبتوباتوجهبهتنوعزیستیوفرهنگی،وظرفیتباالیطبیعتقشم،ایجاد
مدیریتمحیطزیستبهمنظوراطمینانازصحتکارکردصنایع،گسترشفعالیتهای

انسانی،حفاظتازذخایرطبیعیوشناختدقیقسرمایهطبیعیقشمدردستورکارسازمان
قرارگرفتوبهمروراطالعاتیمهیجدربارهطبیعتقشمپدیدارگشت.امروزهبسیاری

ازسیاستهایسازمان،بهسویگردشگریبهویژهدرشاخههایطبیعتگردیومیراث
فرهنگیوصنایعدستیاست.

گردشگريوبهطوراخصطبیعتگردي)اکوتوریسم(بهخاطرترویجرفتارمسووالنهدر
طبیعت،توانباالدرتجهیزجامعهمحلي،ودرنهایتحفاظتخودجوشومداومازطبیعت،

موردتاییداست.نظربهشرایطحاکمبرجزیرهقشموفزونیگردشگرانخودرویی،استقبالاز
طبیعتقشمدرسالهایآیندهوپسازاجرایپلخلیجفارس،بازافزایشخواهدیافت.

نگارهشمارهشش



شبکهجهانیژئوپارکها
عضویتدرشبکهجهانیژئوپارکها،مشارکتیداوطلبانه

دریکحرکتبینالمللیاستوهیچکشوریا
ژئوپارکیاجباروالزامبهعضویتدرشبکهندارد.
بسیاریازکشورهایعضوسازمانمللبهویژهبه
سببدستاوردهایعلمیواعتباریشبکهاروپایی

ژئوپارکها،وباهدفجلبگردشگروحمایتاز
جوامعمحلیوروستاییخود،مشتاقعضویتدراین

شبکهجهانیهستند.
عضویتدرشبکهوتمدیدعضویتدرآنتابعمقرراتیاست.درحال

حاضرهمهاعضایشبکهبرایاعتالوارتقایشبکهتالشمیکنندودرغیراینصورت،
شبکهوجودخارجینخواهدداشت.سازمانبامشاورهخانمسوزانترنر)ازاسترالیا(وبا
حمایتسازمانزمینشناسیکشوروکمیسیونملییونسکوتقاضایعضویتخوددر

شبکهرادرسال1384ارسالواز85/1/1بهعضویتشبکهدرآمدهاست.
GGNهموارهبراستفادهیگستردهومعنادارازنشانهیشبکهاصراردارداماایننشانهتنها
توسطاعضايشبکهقابلاستفادهاستوژئوپارکهايملیکههنوزباعضویتآنهادر
شبکهموافقتنشدهاستمجازبهکاربردآننیستند.سببپافشارییونسکوآناستکه
ایننشانهبهمعنايکنترلژئوپارکدریکنظامهدفمنداستوتداعیگراحساسامنیت

درذهنبازدیدکنندگانحرفهاياست.ایننشانهنمادشناختواحتراممتقابلاعضای
شبکهبههموحمایتازیکدیگراست.همچنینیونسکواجازهاستفادهازنشانهیاصلی

یونسکو)لوگویمعبد(درشرایطخاصورویدادهارابهژئوپارکهاميدهد.
ازآنجاکهخوانایيوقابلدرکبودنچشماندازهایطبیعيوسپسرفتنبهدرون

نگارهشمارههفت

نگارهشمارههشت
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طبیعتوبهمیانجامعهمحلی،بسیارموردتاییدیونسکووشبکهاست،نشانهژئوپارک

قشمهمراهبانشانهشبکهجهانیبایددرهمهتابلوها،تجهیزاتوتولیداتژئوپارکدیده
شودوبههماننسبتنیزبایدنظارتدقیقبرکیفیتتولیدات،ارایههاوخدماتنیزوجود

داشتهباشد.
دبیرخانهشبکهآسیا-اقیانوسیهژئوپارکهابهمنظورتسریعدررسیدگیبهاموراینمنطقه
ازجهان،درجریانچهارمینهمایشژئوپارکهایجهانی)فرودین1389(بانظرمثبت
شبکهمعرفیشدهاست.ژئوپارکهایجهانیواقعدرقارههایآسیاواقیانوسیهبهطور

خودکارعضواینشبکههستند.
بسیارضروریاست»شبکهملیژئوپارکها«هرچه

زودترتاسیسشودتابتواندباشبکههایجهانیومنطقهای
همکاریهاینزدیکتریداشتهوتجربههایقشمدر

اختیارژئوپارکهایمحلیقرارگیرد.شبکهملیمیتواند
راهرابرایورودژئوپارکهایایرانیبهشبکهجهانی

هموارسازدوبهظرفیتهایجذبگردشگرانخارجیبه
کشوربیفزاید.

ژئوپارکهایجهانیباشناساییمستمر
ارایهدهندگانمحصوالتوخدماتباکیفیتومتناسببااهدافژئوپارکها،اجازه
استفادهازنشانهشبکهراباضوابطیمشخصوبانظارتیمستمرتحتعنوان»همیاران

ژئوپارک«درقلمروجغرافیاییخودارایهمیدهند.

 ارزیابيدورهاي
اعضایشبکهجهانيژئوپارکهاهرچهارسالیکبارتوسطارزیاباندبیرخانهیشبکه،

بازدیدشدهواقداماتاعضاومیزاندرستییاانحرافآناندریکیازنشستهای
دبیرخانهموردبررسيقرارميگیرد.برايمستندسازیارزیابي،فرمهایيطراحيشده

استکهخودمیتواندسنجهایدقیقبرايفعالیتژئوپارکهاوهربرنامهتوسعهپایدار

نگارهشمارهنه
نشانهشبکهآسیا-اقیانوسیهژئوپارکها

نگارهشماره10



منطقهایدیگرباشد.
پارکهایيکهبتوانندامتیازالزمراکسبکنندبرايچهارسالدیگرعضوشبکهباقي

ماندهوازمزایايآنبرخوردارخواهندبودامادرصورتعدمدریافتامتیازالزم،
بهآناندوسالمهلتدادهميشودنسبتبهاصالحنظاموروشهایخوداقدامکنند
ودرصورتيکهحداقلالزمکسبنشود،آنژئوپارکازشبکهخارجشدهوامتیاز

استفادهازنشانهراازدستخواهدداد.فرآیندعضویتدوبارهدرشبکه،کمابیشهمانند
ژئوپارکهایتازهواردخواهدبود.

اولینارزیابيدورهایژئوپارکقشمتوسطآقایانپاتریکمککیور)ازایرلند(ومحمد
شافعی)ازمالزی(دراسفند1388انجامونتیجهآندرکنفرانسچهارمژئوپارکهاي

یونسکودرلنکاويمالزيبدینصورتاعالمشد»باتوجهبهتالشهایمستمراماناکافی
وپراکندهیژئوپارکقشمعضویتژئوپارکقشمدرشبکهجهانیژئوپارکهابهمدت
دوسالتمدیدگردید«.اینامربهمعنایاعطایکارتزردبهژئوپارکقشموناخشنودی
کلیشبکهازعملکردژئوپارکقشمبودهاستوسازمانمنطقهآزادقشم،خودرامتعهد
بهبرنامهریزیدقیقتروهدفمندتریباتوجهبهمفادطرحمدیریتوبرنامهعملیاتیکرد.

بهویژهدرگزارشیونسکوبه»ساختارمدیریتیشکنندهژئوپارکقشم«،»ناخوانایی
ژئوسایتها«،و»عدمتمرکزفعالیتهادرداخلقلمروقانونی«اشارهشدهاست.

سازمانمنطقهآزادقشمازنیمهدومسال1390تالشهایخودرابرایانجامبرخی
پروژههابیشترکردهاست.بازدیدارزیابیدرتیرماهسال1391توسطآقایانابراهیمکمو
)ازمالزی(وماهیتوناتاگابه)ازژاپن(انجاموگزارشآندرجلسهشهریورسال1391
دبیرخانهشبکهدرحاشیهیازدهمینکنفرانسژئوپارکهایاروپاییدرپرتغالبهاطالع

اعضارسید.

نگارهشماره11
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فرازهاییازطرحجامعجزیره

ارزشمندترینوحساسترینمناطقازلحاظزیستمحیطیدرقسمتغربیجزیرهواقع
شدهاند.بنابرایناستقرارمناطقصنعتیدرقسمتشرقیجزیرهاحتمالخطرتاثیربالقوه

منفیصنایعدراینمناطقراکاهشخواهدداد...برایمناطقیکهبهطوراخصبه
توسعهاختصاصنیافتهاندبههیچوجهینبایستیاجازهساختماندادهشود.

مقاماتسازمانقشممایلبهتوسعهخردمندانهصنایعوامورزیربناییهستندبهنحویکه
باتوسعهمداوموادارهامورمربوطبهمنابعطبیعیبرایبهبودوضعاقتصادیورفاهاهالی
جزیرهقشموهمهملتسازگارباشد.منطقهآزادقشممیکوشدتااطمینانحاصلکند

کهتوسعهاقتصادیموردنظراینسازمانازظرفیتترمیممحیطزیستتجاوزنکند.
جهانگردیفرصتهایمناسبیبرایتوسعهسریعاقتصادجزیرهفراهممیکندودر



عینحالتوسعهزیربناییحملونقلوتالشهایمربوطبهنگهداریومحافظتاز
محیطزیسترانیزموردحمایتقرارمیدهد،توسعهیکپارچهومنسجمجهانگردی
بهعنوانمفهومیبنیادیتوصیهمیشود.اینامرمتضمنآناستکهجهانگردیجز

تفکیکناپذیریازجوامعجزیرهباشدوبخشیاززندگیاجتماعیآنانراتشکیلدهد.
...پیشنهادمیشود»سازمانخاصی«تاسیسشودتاجهانگردیرادرجزیرهقشمتشویق

نماید.
بهخاطرظرفیتهایتاریخی،طبیعیوفرهنگیباالودرعینحالآسیبپذیرجزیره،
طرحجامعتاکیدیویژهبرحفظمحیطزیستوتوسعهگردشگریداردتاجاییکه
هدفازپیشبینیصنایعدرشرقجزیرهرا»نجاتبخشهایحساسغربی«آنذکر
کردهاست.شایدتنهاباتوسعهگردشگریپایداربتواندرمناطقغربیبهارقاممطلوب

طرحجامعجزیره)افق1400(رسید.

نگارهشماره12-محیطزیستوتوسعهجزیره
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2(خالصهايازطرح

طرحمدیریت
طرحهايجامعدرشکلسنتیخود،اشارهبهآغازوپایانیکپروژهوبهرهبرداريازآن
دارندواطالعاتمربوطونامربوطبسیاررادربرمیگیرندودرپژوهشهاوبررسیهای
اجتماعيوفرهنگيمورداقبالنیستند.مستنداتیچون»طرحمدیریت«و»برنامهعملیاتی«

درحالاهمیتیافتنبیشترنزدبرنامهریزانمنطقهایهستند.
درطرحمدیریتپویایيایدههاوابتکاردرجریانپژوهشومطالعاتیکالزاماست.
برایمثالدرطرحمدیریتدسترسيبهمقصددردستورقرارميگیردوهمهگزینهها

بالفاصلهپیشازاجرامرورشدهباکمکمشاورانومجریانمحليمشخصاتفنيتهیه
ميشودوطرحفرانگروآیندهنگراستونگاهشصرفًابهکاهشهزینههایکوتاهمدت

پروژهورفعمشکالتفنینیست.
یکطرحمدیریتخوببیشتربهدنبالگشایشپرسشهاینو،بازتعریف،

کالبدشکافیوآنالیزپیدرپیمسالهاستوالویتشپاسخطراحانهیااجراییبهپرسشها
نیست.چهبساطرحمدیریتبتواندباایجادیاحذفیکشغل،یاآموزشهايسادهو

ارزانبهمردمبوميیاکارکنانیکسازمان،یاتجمیعچندینامکانپراکنده،بهچارهای
بهتريازنسخههايرایجدرطرحهايجامعبرسد.

درطرحمدیریتارایهشدهالگوهایگوناگونیبراینظاممدیریتیدربرهههاییچند
تهیهومورداستفادهقرارگرفتودرحالحاضرچارتپیشنهادیمشاورتحتعنوان

مدیریتژئوپارکدرحالاجراست.

برنامهعملیاتی4
برنامهعملیاتیسلسلهايازاقدامات
مرتبطبههماستکههریکبه
منظورپاسخگویيبهاهدافو
استانداردهاوباتوجهبهشرایط

محیطي)ازجملهتجربیات،
محدودیتهاوامکاناتسازمان(و
درارتباطباعاملزمانتدوینشده
است.مادهاصلیبرنامهعملیاتی،
پیروبازدیدفروردینماه1387

توسطخانمکلودیااکهارتوبه
دعوتسازمانتهیهوسپستوسط

مشاورمناسبسازیگردید.
اجرانشدنبرنامهعملیاتیدرسررسیدهايمقرر،اجرايمراحلبعديرادچاراختالل
کردهاست.درصفحهبعداشارهايبهاینبرنامههاوفعالیتهاميشود.براياطالعاز

Action Plan, Eckhart, Claudia,2008  4

نگارهشماره13



شرحاینفعالیتهابهطرحمدیریتژئوپارکجهانيقشمنگاهکنید:
 استقاللاداریومالیژئوپارکقشموبهطورکلیایجادیکنظامچابکاداری	
 تجهیزمراکزاطالعرسانيموقتبرایژئوپارکدرمبادیورودیبهجزیره	
 طراحیواحداثمرکزاصليژئوپارکقسم)ژئوسنتر(	
 ساختوسازپایگاههایاطالعرسانیومراکزبازدیدکنندگان)اینفوپوینتهاو	

پذیرمانها5(
 اجرایطرحهویتبخشي)رنگ،لوگو،سربرگثابتومشخص،نشانیو...(	
 نصبتابلوهایهشداردهنده	
 ساختونصبتابلوهاياعالنات	
 نصبنشانههايجادهاي6	
 طراحیواجرایپایگاهاطالعرسانيبرایژئوسایت»درهتندیسها«	
 طراحیواجرایپایگاهاطالعرسانيوساماندهیورودبهژئوسایت»بامقشم«	
 طراحیواجرایپایگاهاطالعرسانيژئوسایت»مجموعهنمکدان«	
 تولیدمنظمنشریهداخلي»ژئوپارک«بهصورتفصلنامه	
 طراحیوچاپپوسترهايترویجیهدفمند	
 چاپاطالعاتمربوطبهژئوسایتهايدارایپایگاهاطالعرساني	
 چاپونشربروشورهايتبلیغاتيبهصورتمنظموبرایبرنامههایگوناگون	
 ایجادمرکزاسنادوبانکاطالعاتيبرایژئوپارکقشم	
 تاسیستارنماياینترنتيژئوپارکوبروزسازیآن	
 باالبردنآگاهيعموميوحساسنمودنروستاییانبهژئوپارکازطریقآموزش،	

ترویجوطراحیواجرایرویدادهایفرهنگیوعلمی
 آموزشمحیطزیستوزمینشناسيدرمدارس	
 تاسیسانجمندوستدارانوداوطلبانژئوپارک	
 آموزشراهنمایانمحليتورهاونگهبانانسایتها	
 تدارکتورهايراهنمادارتوسطپرسنلژئوپارکیادیگرکارشناسان	
 همکاريمستمرباگروههايذينفعمحلي	
 برگزاريتورهايآزمایشيبرايگروههايذينفعکلیدي	
 گسترشقلمروژئوپارکشاملساحلوروستاهايغربجزیره،بخشقشمی	

منطقهحفاظتشدههرا،بخشهاییازنوارساحلی
 مشارکتبرايبقاوارتقاءشبکهجهانيژئوپارکها	
 ایجادشبکهژئوپارکهايخاورمیانهوسکانداریآن	

اینواژهرابرابرباواژهانگلیسیVisitors'Centerساختهایم. 5
Milestone  6
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نکاتیدربارهقلمرویکژئوپارک

ژئوپارکهادرنظرودرعمل،بابهرهبرداريپایدار)یعنیتوسعهبهنحویکهآسیبي
بهذخایرومنافعنسلهايآیندهنرسد(،همسوبودهودرهمینراستا،راهکارهایيبراي

بهرهبرداريازسرزمینتجویزوتوصیهميکنند.اولینشرطیکژئوپارک،داشتن
قلمرویمشخصاستکهبایدبهروشنیقابلتشخیصباشد.امکانترویجصنایعدستي،

شیالت،دامپروري،کشاورزيوخدماتيچونگردشگري،اکوتوریسموآموزشاز
جملهکاربريهايسودمندیاکمزیانبرايطبیعتوموردتوجهژئوپارکهاست.در

موردقلمرویکژئوپارکبایدتوجهداشتکه:
1 اقدامکنندهبایدحاکمتاماالختیارقلمروپیشنهادیباشد،زیستگاههایانسانیمرتبط.

باعملکردطبیعیمنطقهدرآنوجودداشتهباشد،مرزهایآنبراساسعناصر
جغرافیاییوطبیعیقابلتمیزباشد.

2 تعیینقلمروبهمعنايمالکیتژئوپارکبرعرصههاواراضينیست،بلکهبهمعناي.
تعیینحریمجغرافیایيبراياجرايرویدادهاوبرنامههایيمشخصوطبیعتگراست

کهاغلبذاتفرهنگي،اجتماعيواقتصاديدارند.هدفاینبرنامهها،حفاظت
ازمیراثفرهنگيوطبیعيبراينسلهايآیندهوبهنوعیکنترلکنندهمضاعفبه

منظوراطمینانازهمراستاییبرنامههاواهدافژئوپارکاست.
3 تعیینقلمروبرایژئوپارککاهشنقشحاکمیتدولتنیست،بلکهبرعکسدامنه.

حاکمیترابرعرصههاياغلبدورافتادهمیگستراندوبهویژهتوسعهمغزافزاريبه
آرامیجایگزینتوسعهسختافزاريمیشود.قلمروهیچحق،انحصاریااشتراک
منافعیرابرايیونسکووهیچنهادبینالمللیدیگریبهوجودنميآوردبلکهتنها

امتیازیبرايدولتهاواستانهاستکهآنانراازاعتبارمعنويیونسکوبرايفعالیت
هایفرامرزی،جلبمشارکتهايمحليوبینالمللی،جذبگردشگر،اجراي

برنامههايفرهنگيو...برخوردارميکند.
4 تعریفقلمروبههیچرویبهمعنایجلوگیریازاقداماتتوسعهای،.

سرمایهگذاریهایصنعتی،نظامیومانندآننیستبلکهارایهدهندهراهکارهایی
برایهماهنگسازیبیشترفعالیتهایانسانیباطبیعتاست.

نگارهشماره14



قلمروژئوپارکوگسترشآن

قلمروژئوپارک)1383(
نقشهاولیهمحدودهژئوپارکقشموژئوسایتهایاقماريآندرسال1383همراهبا
درخواستعضویتدرشبکهجهانيژئوپارکها،توسطسازمانمنطقهآزادقشمبه

عنوانباالترینمقامحاکمیتيمنطقه،وسازمانزمینشناسيواکتشافاتمعدنيکشور،و
کمسیونملییونسکو)نمایندهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوري(،بهاطالعبخشعلوم
زمینوطبیعيیونسکورسیدومراتبدرنشستبهمن1384یونسکودرپاریسمطرحو

تصویبشدهاست.
درطرحجامعجزیرهقشم،نیمهشمالیاینقلمروبهعنوان»منطقهحساسزیستمحیطی«

ونیمهجنوبیآنازسلختاسواحلغربیبهعنوان"مناسببرایگردشگری")کمپ
زدن،فعالیتهایترویجی،هتلوطبیعتگردی(دیدهشدهوبرایکاربریهایصنعتی

نامناسبتشخیصدادهشدهاست.
قلمرو1383دربرگیرندهعرصهايیکپارچهبهمساحتتقریبي320کیلومترمربعفقط
ازخشکی)درحدودیکپنجمازمساحتجزیرهقشم(بود,همهيقلمرودراراضي
منطقهویژهاقتصاديقشم)وتحتحاکمیتسازمانمنطقهآزاد(ودر»همسایگي«با

سیزدهروستادرجمعباحدوددوازدههزارنفرجمعیت)آمار1385(بودهاست.سهآبادي
تبل،سلخ،ودوالبشاخصترینروستاهايهمجوارباقلمروبودندوهیچروستاوحتا
نخلستانیدرداخلمحدودلحاظنشدهبود.دوژئوسایت»درهستارهها)استارهکفَته(«

درروستايُبرکهخلفو»ُکرُکراکوه«درروستايگیاهدان،بهصورتاقماريوبدون
تعیینحریموبهصورتدونقطه،درفرمعضویتژئوپارکبهثبترسیدهاند.با
وجودفعالیتهاییکهبهویژهدرژئوسایت»درهستارهها«انجامشدهبود،

بعدهاایندوژئوسایتامتیازیبرایژئوپارکقشمنیاورندچراکه
طبقضوابطجدیدشبکه،ژئوسایتهابایدبههمپیوستهباشند.
ضوابطعضویتدراینشبکهگاهیباتوجهبهشرایط
تغییرمیکندویکیازاهدافشبکهآناستکههمه
باهمفکریوهمبستگیبهارتقایشبکهفکرکنندودر

جریانمسایلروزآنباشند.

نگارهشماره15
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قلمروژئوپارک)1388(
درطرحمدیریتژئوپارکقشم،باتوجهبهتاکیدکارشناسانشبکهوتجربههایبهدست
آمدهوهمکاریمردممحلی،روستاهایحاشیهژئوپارکنیزبهقلمروافزودهشدوکل
ساحلجنوبیژئوپارکوبخشهاییازدریاوسواحلشمالیبهعنوانقلمروژئوپارک
درنظرگرفتهشدونقشهکلیبهصورتپیوستبهطرحمدیریتژئوپارکبهتصویب

هیاتمدیرهسازمانمنطقهآزادقشمرسید.
درطرحقلمرو1388مساحتخشکیژئوپارکهمراهبادوژئوسایتدرهستارههاو

کرکراکوهحدود380کیلومترمربعوباحرایمدریایی400کیلومترمربعبودهوقلمرو
قانونیژئوپارکقشممحدودبودازشمالبهحریمقانونيمنطقهحفاظتشدههراتا

روستايدوالبوسپسخطجزرساحليتاسراهيباسعیدو-کاني،وازجنوبتافاصله
پانصدمتردرآبهايخلیجفارسازخطجزر،وازشرقتایکصدوپنجاهمترازشرِق
محورفعليبینروستاهايتبلوسلخ،وازغربتایکصدوپنجاهمترازغرِبمحور

فعليبینروستاهايگوريو
کانيبهانضمامدوژئوسایت

اقماريشمارهیک)ژئوسایت
درهستارههادرروستايبرکه
خلف(وشمارهدو)ژئوسایت

کرکراکوهدرروستاي
گیاهدان(کهباحرایممشخص

شدهاست.

نگارهشماره16-قلمروژئوپارکقشم-1388



قلمروژئوپارک)1391(
پسازمطالعاتمیدانيورایزنيباکارشناسانوموافقتمقاماتمنطقهآزادقشم،

مقررشدقلمروژئوپارکبهطرزمحسوسیگسترشیابدوپدیدههايکمنظیریچون
بندرتاریخیالفت،جنگلهایدریاییهرا،سواحلغربيجزیره،ساحلزادآوري

الکپشتها،درهستارههاو...رادربرگیردوبدینترتیببدونصرفهزینه،امتیازهای
ژئوپارکدرارزیابیهایآیندهافزایشیافتهوتمدیدعضویتآندرشبکهجهانی

ژئوپارکهاتضمینشود.
براساسطرحجامعجزیره)افق1400(،جمعیتجزیرهافزایشچشمگیریخواهد

داشتوطرحهاییبزرگچوناحداثپلخلیجفارساجراخواهدشد.اینتوسعهها
تاثیربزرگیبربافتاجتماعی-فرهنگی،سیمایروستاییوچشماندازهایطبیعیجزیره
میگذارندوالزماستاهرمهایپیشگیرانهموردنظرطرحجامعجزیرهنیزهمزمانبرای
حفاظتازتنوعزیستیوفرهنگی،دخایرطبیعی،مواریثتاریخیوروابطاجتماعیبه
اجرابرسند.دراینراستاودرشرایطموجود،حفاظتازداشتههایطبیعیوفرهنگیبا
بهرهگیریازمفاهیموابزارهایژئوپارکازهرزمانیشدنیتربهنظرمیآید.ژئوپارک

میتواندکاهندهاثراتمخربناشیازتوسعههایانسانیباشد.
درسالهایاخیراقداماتخوبوموثریدرحوزههایمحیطزیست،گردشگری،میراث

فرهنگی،صنایعدستیوآموزشوترویجدرجزیرهقشمپاگرفتهاستکهازجمله
بارزترینآنهامیتوانبهثبت9)نه(اثرطبیعیدرفهرستآثارملی)نگارهشماره18(
همزمانبانشستاعضایشورایثبتکشوردردیماه1390درقشماشارهکرد.بیشتر

اینآثاربیرونازقلمرومصوب1383واقعشدهبودندکهدلیلدیگریبرلزومگسترش
حوزهنفوذجغرافیاییژئوپارکبودهاست.

باتوجهبهتفاهموهمافزاییکنونیبهوجودآمده،نقشهجدیدیباهمکاریمدیریت
ژئوپارکقشمومعاونتمعماریوشهرسازیترسیمشدهکهبخشهایبزرگیازمنطقه

رادربرمیگیرد.ایننقشهتوسطمقاماتسازمانتاییدشدهوضوابطاجراییآننیز

نگارهشماره17-قلمروژئوپارکقشم-1391
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تدوینومنتشرخواهدشد)نگارهشماره17(
اماتوسعهبایدگامبهگامباشدتاافرادوگروههابتواننددرآرامش،درکدقیقیازماهیت
ومعنایژئوپارکبهدستآورندوتوسعهناگهانیممکناستهویتژئوپارکرانیز
موردتعرضقراردهدلذاتوسعهقلمروژئوپارکقشمبهشرحزیردردوگامپیشنهاد

شدهاست:

گاماولتوسعه:
دراینگامهمهپهنههایمرکزیوغربیجزیرهوبخشهایيبزرگیازساحلجنوبيو
شمالیوبخشقشمیمنطقهحفاظتشدههراو500مترازآبخلیجفارسدرمناطق
همجوارغیرازتاسیساتنظامی،صنعتیو...کهخودمایلبهاستفادهازبرندژئوپارک
نباشند،زیرپوششبرندژئوپارکميروند.دراینطرحمساحتعرصههایخشکیو
آبیژئوپارکبه1559کیلومترمربع)باتوجهبهعرصههایآبیازمساحتکلخشکی
جزیرهبیشترشدهاست(افزایشخواهدیافتوهمهعجایبهفتگانهموردتبلیغسازمان

نیزدرپهنهحفاظتیژئوپارکقرارمیگیرند.
دراینگام،روستایتاریخیوارزشمندالفتبهعنواناولیناکوموزهایران،وزنه

فرهنگیومعماریژئوپارکرافراهمخواهدکردوجنگلهایدریاییهرادربخش
قشمبهعنوانیکمنطقهحفاظتشدهوعضوبرنامهانسانوکرهمسکونوثبتشدهدر
کنوانسیونتاالبهایرامسر،بهعنوانوزنهطبیعیواکوسیستمیژئوپارکعملخواهد

کرد.خلیجدیرستانکهبهعنواناثرطبیعیملیخلیجدلفینهادرفهرستآثارملی
کشورومجموعهشیبدرازکهبهواسطهفعالیتهایمشترکUNDPوسازمانبهشهرت
رسیدهویکاثرطبیعیملینیزهست،بهیکژئوسایتمهمتبدیلخواهدشد.فرودگاه

بینالمللیقشمنقشمحوریدربرنامههایژئوپارکخواهدداشت.

نگارهشماره18-نقشهپراکندگیآثارطبیعیملیثبتشدهجزیرهقشم

1-قلمروژئوپارکدرسال1388
2-گنبدنمکیدرداخلاثرژئوپارک
3-تنگهچاهکودرداخلاثرژئوپارک

4-خلیجدلفینها
5-ساحلتخمگذاریالکپشتها

6-جزایرناز
7-درهستارهها

8-زیستگاهحشرهخوارکوتوله
9-تاالبپرندگاندوکوهک



باایناقدامژئوسایتدرهستارههابهعرصهاصلیژئوپارکمتصلخواهدشدوبهاین
ترتیبظرفیتهایایجادشدهدرروستایبرکهخلفچونفعالیتهایصنایعدستی،

احداثویزیتورسنتر،وبازدیدهایهمیشگیازآن،امتیازهایباالییرابرایژئوپارکبه
ارمغانخواهدآورد.

گامدومتوسعه:
پیشنهادمیشوددرفاصلهارزیابی
دوموسومکلشهرستانقشمبه

عنوانیکژئوپارکمعرفیشود.
دراینرویکرد،خدماتژئوپارک
ودرواقعاصولتوسعهپایدار،به
هرسهجزیرهوهمهجنگلهرا

گسترشخواهدیافتوباتوجهبه
شرایطمحیطیوماموریتسازمان

بدیهیاستکهنبایدمقررات
سختگیرانهایبرایبخشهای

توسعهیافتهیجدید،وضعکرد.
اگربههمهجوانباینگامبه
خوبیپرداختهشودوضوابطی

دقیقوکاربردیبرایآن
نوشتهشود،ضامنتوسعهسالم

وپایدارجزیرهومجموعه
تنگههرمزخواهدشد.دراین
رهیافتبسیاریازامکانات
زیرچترنظارتیوترویجی

ژئوپارکقرارخواهندگرفت
وتوسعههایصنعتی،توسعهای
ونظامینیزبااطمینانبیشتری
بهنفعطبیعیتومردممحلی

پیگیریخواهندشد.

نگارهشماره19
پیرمردحصیرباف
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حفاظتازژئوپارک

حفاظت،فعالیتوروندیپویا،خالقانه،پایانناپذیر،ظریفودلسوزانهاستودرامر
حفاظت،آنچهمهماستحفاظتازروندطبیعياثراست.اینمهمدرمقدمهقانون

پیوستنایرانبهکنفدراسیونجهانيحفاظتازمیراثفرهنگيوطبیعيبشر)مصوب
1353مجلس(واصلپنجاهمقانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزبازتابیافتهواز

توسعهبیحدفعالیتهايصنعتيوتوسعهايتوسطانسانابرازنگرانيشدهاست.
ماموریتسازمانمنطقهآزادقشمتوسعهصنعتیوتجاریدرجزیرهاستاماپساز

سالهاکارمیدانیآشکارشدکهتوسعهیتکبعدیمیتواندمایهمقاومتهایمحلی،
افزایشریسکسرمایهگذاریوتهدیدیبرایذخایرجزیرهوچشماندازهایطبیعیآن
باشد.بههمینمناسبت،ایجادمدیریتمحیطزیستبهمنظوراطمینانازکارکرددرست
فعالیتهایصنعتیوانسانی،حفاظتازذخایرطبیعیوشناختدقیقسرمایههایطبیعی
قشمدردستورکارسازمانقرارگرفتوبهمرورانبوهیاطالعاتجالبومهیجدرباره
طبیعتقشمپدیدارگشتتاجاییکهامروزهبسیاریازسیاستهایسازمانبهسوی

گردشگریبهویژهدرشاخههایطبیعتگردی،میراثفرهنگیوصنایعدستیچرخیده
است.

جزیرهقشمدرکلحدود1500کیلومترخشکییکپارچهدارد.براساسقانونچگونگی
ادارهمناطقآزاد،سازمانمسوول300کیلومترمربعازاراضیجزیرهقشمونیزبر

اساسالحاقیههیاتوزیران،باقیماندهسطحجزیرهبهعنوانمنطقهویژهاقتصادیتحت
مدیریتمنطقهآزادقشماست.براساسبرنامهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایران،همه
سازمانها،وزارتخانههاودستگاههایاجراییموظفانداختیاراتخودرابهسازمانمنطقه
آزادقشمتفویضنمایندودراینراستاسازمانهاییچونمیراثفرهنگیوگردشگری
کشور،وزارتمسکنوشهرسازی،وزارتفرهنگوارشاداسالمی،وزارتصنایعو

معادنو...کلیهوظایفواختیاراتخودرابهسازمانتفویضکردهاند.لذاسازمانمنطقه
آزادقشمازدیدقانون،مسوولمستقیممدیریتوحفاظتازاراضی،تنوعزیستی،توسعه

صنعتی،میراثفرهنگیو...است.
مدیریتژئوپارکقشمبهعنوانیکیازواحدهایتابعهمعاونتفرهنگی،اجتماعی
وگردشگریسازمان،درهمکاریتنگاتنگباسایرواحدهایتابعهسازمانازجمله

معاونتعمرانی،معاونتمعماریوشهرسازی،مدیریتمحیطزیست،مدیریتصنایع
وادارهکلامورحقوقیو...،برانواعفعالیتهادرقلمروژئوپارکنظارتمیکندو
نقشهی1384والگویحفاظتوپهنهبندیژئوسایتهابههمهواحدهایسازمانابالغ

شدهاست.الزماستنقشه1391نیزبهصورتبخشنامهمنتشرشودتادرکنترلطرحهای
سرمایهگذاریوتوسعهایاستفادهشود.

هماکنونژئوسایتهاوهمچنینقلمروژئوپارکبهصورتمنظمتوسطکارشناسان
ژئوپارکبازدیدمیشوندودرصورتمشاهدهمواردمشکوکوزیانبار،پیگیریهای

الزمانجاممیشود.عالوهبرآنششنفرنگهبانازسال1385درکارحفاظتاز
ژئوسایتهاوراهنماییگردشگرانوطبیعتگردانهستندکهبهمروربرتعدادآنان



افزودهمیشود.
فعالیتهایژئوپارکدرکنارمردمانجاممیشود.هدفآناستکهمردممحلیخود

رامالکانژئوپارکبدانندوفقطدرمواقعضروریازکمکهایاداریوسیاسی
ژئوپارکدرحفاظتازاراضیوچشماندازهابهرهمندشوند.دستیافتنبهاینمهمتنها
بامشارکتدادنواقعیمردمعملیخواهدشد،درواقعاینمردممحلیاندکهبایدنگران

حفاظتازژئوپارکبودهوازدولتحمایتبخواهندچراکهجریانمعکوسبسیار
شکستنیاست.طراحیبرنامههاییچونداوطلبانژئوپارک،راهنمایانمحلی،ترویجدر

مدارس،همیارانژئوپارکو...درراستایهمینهدفایدهآلیاست.
برایآنکهامکانحفاظتعملیوحقوقیازشأنوسرمایهژئوپارکفراهمشوددوابزار
برایمدیرانوکارشناسانژئوپارکپیشبینیشدهاست:پهنهبندیوظرفیتتحمل.در
سطورآیندهبهایندوسرفصلپرداختهخواهدشداماعالوهبرایندو،ضوابطیدیگری

نیزوجودداردکهبهاختصاربیانمیشود:

1 دوسویراههایاصلیدرقلمروژئوپارکقشمتاعمق150)یکصدوپنجاهمتر(.
منطقهآسوده)سطحدوحفاظتی(محسوبمیشودمگردرحریمطرحهایهادییا

تفصیلیمصوبروستاهاوطرحجامعمصوبژئوکمپها.
2 مقرراتحریمراههادرداخلمناطقمسکونیتابعضوابطهمانسکونتگاهاست..
3 آثارارزشمندطبیعی،دارایحریمیبهشعاع150)یکصدوپنجاه(متربودهومنطقه.

شکننده)سطحسهحفاظتی(محسوبمیشوند.اینآثاربایددارایشناسنامهبودهو
درلبهحریمخودباتابلوییکوچکوپایینترازافقدیدانسانمعرفیشدهباشند.

4 الزماستمواریثارزشمندفرهنگیاعمازملموسوناملموسمانندبناها،.
محوطهها،صنایعدستی،آثارمعنویو...توسطمدیریتژئوپارکشناساییشده

برایثبتآنهادرفهرستآثارملیطبقضوابطسازمانمیراثفرهنگی،گردشگری
وصنایعدستیکشوراقداموطبقبندسهدرمحلنشانهگذاریشوند.

5 حریمسواحل،رودخانهها،مسیلها،سدها،نهرها،حوضچههاونیزحرایم.
شبکههایتاسیساتعمومیمانندآب،برق،تلفن،فیبرنوری،گاز،نفت،وبه

طورکلیهمهطرحهایملی،براساسمقرراتسازمانهایمربوطهاستامادر
صورتهمپوشانیباضوابططرحجامعژئوپارک،مقرراتسختگیرانهترمالک

تصمیمگیریوعملخواهدبود.ایجادتاسیساتجدیدمنوطبهداشتنمجوزاز
مدیریتژئوپارکاست.

6 هرگونهفعالیتانسانیاعمازتوسعهای،عمرانی،اقتصادی،گردشگری،صنعتیوبه.
طورکلیانواعتاسیس،بهرهبرداریوسرمایهگذاریموردتشویقویاریژئوپارک
قشماست.بهمنظوراطمینانازرعایتاصولتوسعهپایداروعدمآسیببههویت
وتمامیتژئوپارکقشم،همهاینگونهفعالیتهابایدازمدیریتژئوپارکقشم

دارایمجوزبودهوبهصورتدورهایارزیابیشوند.
7 هرگونهواگذاریزمینیاعرصهبرایهرگونهکاربریدربیرونازپهنههای.

مشخصشدهبانشانهE)پهنهخدماتی(ممنوعاست.امکانشناساییومعرفی
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پهنههایخدماتیجدیدپسازمطالعهوبررسیهایتوجیهیدرصورتیکهبهتایید

مدیریتژئوپارکقشمبرسدوجوددارد.
8 هرگونهواگذاریعرصه،تصرف،ایجادانحصار،دیوارکشیوماننداینها،در.

نواریبهعرض120)یکصدوبیست(مترازداغابحداکثرمددریا،درقلمرو
ژئوپارکقشمممنوعاست.ایننوارعمومیاستوبایدضمنحفظشکلطبیعی

خود،دردسترسآسانمردمباشد.
9 توصیهاکیدمیشودسرمایهگذاریهایبزرگومتوسطدرژئوکمپهایکارگه.

وبنگالو)بنگاله(،وسرمایهگذاریهایکوچکدرحریمطرحهایهادیروستاها
متمرکزشوند.جلبسرمایههایافرادمحلیوبومیواجرایطرحهایگردشگری
وطبیعتگردیوتوانمندسازیجامعهمحلیازالویتهایژئوپارکاست.ضروری

استمدیریتژئوپارکبیدرنگنسبتبهتهیهطرحهایامکانسنجیوآمایش
اینکمپهااقدام،وبرنامهمشخصیبرایجلبسرمایهگذارانبهاجراگذارد.

10 بهمنظورحمایتازسرمایهگذاراندرقلمروژئوپارک،نقطهثقلومرکزاستقرار.
فعالیتهایاقتصادیرقیباعمازخصوصیودولتیبایدحداقل5)پنج(کیلومتراز
همفاصلهداشتهباشندمگرآنکهدردرونحریمقانونیژئوکمپهایمصوبمستقر

باشندکهدراینصورتتابعمقرراتهمانژئوکمپخواهندبود.
11 بهمنظورتصمیمگیریدرشرایطویژهونیزبهروزرسانیطرحها،یک»کارگروه.

فنی«درمدیریتژئوپارکتشکیلمیشود.مصوباتاینکارگروهپسازتصویب
درباالترینمرجعتصویبکنندهطرحهادرسازمانمنطقهآزادقشمجنبهقانونی
خواهدداشت.آییننامهاجراییتشکیلاینکارگروه،توسطمدیریتژئوپارک

تدوینوارایهخواهدشد.

نگارهشماره20



پهنهبندیحفاظتیژئوپارک
پسازتعیینقلمرو،برايبهرهبرداريگردشگريو

تضمینبقایژئوپارکالزمبودتاچشماندازهاوذخایر
طبیعيبهشکليشایستهحفاظتشوند.عالوهبرهشت
ژئوسایتپیشین،سهژئوسایتجدیدنیزدرمطالعات

میدانيسال1388،شناسایيومعرفيگردیدکهدرنقشه
طرحجامعژئوپارکنیزدیدهمیشود)نگارهشماره23(.
برايآنکهتضمینکافيازعدمتخریبطبیعتدرآینده
حاصلآیدسهسطححفاظتي)حریم1و2و3(درقالب
نقشههایيارایهشدهاستکهدیاگرامکليآندرنگاره

روبرودیدهميشود.
باتوجهبهگسترشقلمروژئوپارکضروریاستژئوسایتهایجدید،شناسایی،معرفی

وپهنهبندیشوند.
درطرحپهنهبندیحفاظتیژئوپارکقشمباتوجهبهشرایطمحل،مقرراتسازمان
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیکشوروضوابطسازمانحفاظتمحیط

زیستکشور،چهارپهنهحفاظتیمعرفیشدهوهرکدامدارایضوابطمشخصیاست.به
طورخالصهمیتوانگفتامکانهیچنوعواگذاریدرمناطقآسودهوشکننده)سطوح

2و3(وجودنداردوهرنوعواگذاریدرقلمروژئوپارکفقطدرپهنههایمشخص
شدهبهعنوانپهنهخدماتی )E( وبراساسضوابطیکهتوسطمدیریتژئوپارکتدوین

خواهدشد،قانونیخواهدبود.
بهتازگیمدیریتهایژئوپارکومحیطزیستسازمانمجوزالزمبرایفعالیتبه

عنوانضابطقوهقضاییهرادریافتکردهاند.عدمتوجهبهطرحپهنهبندیموجبپیگیری
قضاییمتخلفانخواهدبود.

ازسویدیگر،کنترلحرایممستلزمداشتننقشهایدقیقوثبتشدهوبروزشوندهاست
کهاینمهمدرهمراهیبایکواحدGISتماموقت،شدنیاست.حرایمبایدبهفراخور

سطحخودواهمیتمکانی،برایافرادعادینشانهگذاریشود.

پهنهیقلمرو)سطححفاظتی1(
دراینپهنهگرفتنمجوزفعالیتازمدیریتژئوپارکقشمپیشازآغازبههرگونه

فعالیتاجرایی،دستکاریدرچشماندازطبیعیوفرهنگیومداخالتانسانيدرقلمرو
ژئوپارکجهانيقشم،برایبخشهایخصوصیودولتیالزامیاست.

اینمواردمصداقمداخالتانسانیاستوموارددیگرنیزبهفراخورزمانقابلافزودن
بهاینفهرستاست:برداشتیاجابجایيسنگهاوصخرهها،فسیلهاونمونههای
زمینشناسي،آثارفرهنگیونمونههایباستانی،نمونههاياستخوانهاواسکلتهاي
قدیمي،مهموبزرگ،تخریبیادستکاريدرآثارطبیعيوتاریخيیااحجاموآثار
مشکوکبهتاریخيبودنحتادرصورتثبتنشدندرفهرستآثارملی،تاسیسو

نگارهشماره21
الگویکلیپهنهبندی
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بهرهبرداريانواعمعدناعمازسطحي،عمقيو...،برداشتوجابجاییسنگ،شنو
ماسهوخاکباابزارهايمکانیکيیادستیگسترده،احداثکارخانهوکارگاهموقت
یادایمدرهرمقیاسوابعادی،حفرهرنوعچاه،جوي،انباره،کانالوتونل،هرنوعي
ازساختوسازونصباحجامومبلمانهایمحیطيوشهری،ایجادراهمالرو،پیاده،

سوارهوهرگونهجاده،چرايدام،مهاریاانحرافآبهايطبیعي،راهاندازيانواعتورها،
ایجادتاسیساتتفریحيوتوریستيدرساحل،خشکيودریاتاعمقحاکمیتيسازمان

منطقهآزادقشم)درحالحاضر500مترازساحل(،تصرفاراضي،حصارکشي،کاشت
درخت،احداثتاسیساتيچونتیرودکلبرق،آنتنهايمخابراتيوتلویزیوني،نصب

وبرافراشتنسازههايسبکچونبیلبورد،پرچموعناصرتبیلغاتي،انجامانفجارهاي
اکتشافي،نظاميوانتظامي،هرگونهزندهگیري،صیدوشکارحیواناتوحشيبایابي
سالحوپرورشداموانجامفعالیتهایکشاورزی،پرورشحیواناتدرقفسیاآزاد،
معرفیورهاسازیگونههایجدیدگیاهیوجانوری،تخلیههرنوعزبالهونخالهاعماز
صنعتي،انساني،بهداشتي،ایجادکمپهایموقتتفریحی،علمییانظامیوماننداینها.

پهنهیآسوده)سطححفاظتی2(
عالوهبرلزومرعایتضوابط»پهنهقلمرو«،هرگونهمداخلهانسانيفقطبامدیریت

ژئوپارکوبهصورتبسیارمحدودومحتاطانهودرحدایمنسازییامناسبسازی
گردشگریمحدودوتاجایممکنفقطتورهایباراهنما،مجازاست.امکانواگذاري

اراضیدراینعرصههابههیچشکلياعمازاجاره،اجارهبهشرطتملیک،واگذاري
موقت،واگذاريقطعيو...بههیچفردحقیقیوحقوقیاعمازبخشهایحکومتی،

دولتی،خصوصی،عمومی،تعاونیوجودندارد.

پهنهیشکننده)سطححفاظتی3(
عالوهبرلزومرعایتضوابط»پهنهقلمرو«و»پهنهآسوده«،هرگونهمداخلهانسانيدر
»پهنهشکننده«بهکلیممنوعاست.باتوجهبهشکنندگيفوقالعادهآثارزمینشناسي
وطبیعیدراینمناطقوامکانتخریبشکلطبیعيمحیطوبرگشتناپذیربودنفرم

طبیعی،هرگونهکاشتوداشتگیاهان،برش،برداشتیاجابجایيصخرههاوسنگها،
ورودیاخروجهرگونهوهراندازهموادومصالحبه)یااز(حریم،حفرجويوچاهو
کانال،ایجادراهدسترسيسوارهاعمازشوسه،خاکيیاشني،محصورکردنبخشياز
اثریاعرصه،احداثزیرساختحتابهصورتدفني،واردکردنگونههايگیاهيیا

جانوري،وماننداینهامداخلهانسانيمحسوبميشود.اینگونهمداخالتبایدبهوسیلهی
وهزینهيمتعرضرفعگرددوسیمايطبیعيبهطورکاملو»عینروزاول«مرمتوبه
شکلاصليخودبرگرددومراتببهتاییدمقاممسوولژئوپارکبرسد.ایناقداماتبه
معنایمنعتعقیبقضاییمتخلفاننیست.درموردآثارتکياعمازطبیعيوزمینشناسي
که»اثرشکننده«شناختهشوند،بهشعاع150مترازمحیطاثرتعیینميشود.درموردآثار
تاریخيدرصورتتعیینحریموتصویبآن،مقرراتوضوابطسازمانمیراثفرهنگي

وگردشگريکشورنافذخواهدبود.
درمنطقهشکننده،هرگونهمداخلهانسانيتنهاوتنهاتوسِطوبهوسیلهيمدیریت



ژئوپارکآنهمدرحدناچیزوبياثرودرصورت»نیازمبرم«امکانپذیراست.همانند
پهنهآسوده،واگذارياراضیدراینسطححفاظتینیزبههیچشکليازاشکالاعماز

اجاره،اجارهبهشرطتملیک،واگذاريموقت،واگذاريقطعيو...قابلتصورنیستو
هرگونهواگذاریاحتمالیازطریقمراجعقضاییباطلخواهدشد.نقشههایاینپهنه

درادارهژئوپارکموجوداست.

)Eپهنهیخدماتی)سطح
پهنهیخدماتییاتفرجمتمرکزبرايواگذاریبهمتقاضیانوسرمایهگذارانيپیشبیني

شدهاستکهقصداحداثتسهیالتوتاسیساتگردشگري،ترویجي،آموزشي،اقامتي،
فرهنگي،بهداشتي،انتظاميو...درژئوپارکداشتهباشند.هدفازاستقرارفعالیتها

درژئوپارکبایدظرفیتسازی،کمکبهبقاوارتقاژئوپارک،کمکبهتوسعهجامعه
محلی،تضمینآسیبنرسیدنبهفرهنگبومی،ترویجضوابطحاکمبرپهنههایحفاظتی

باشدوبنابراینایجادهرنوعتاسیساتدرخارجازپهنه)E(ممنوعاست.
ازخدماتیکهرافعبخشیازنیازهاوالویتهایژئوپارکباشنداستقبالخواهدشد
وبرایمثالدرحالحاضراحداثتاسیساتخدماتگردشگريبومیوکوچک

درحریمطرحهادیروستاهابهویژهمرمتخانههایقدیمیالویتژئوپارکاست.
توصیهمشاور»جلبسرمایههایيدرحوزههاياکوتوریسموژئوتوریسمتوسطافرادبا

تجربههايکافيومثبتضمنمشارکتافرادبومي«است.درنهایتحمایتهاياداری،
مالي،تشویقهاوتبلیغاتژئوپارکبایدبهمنظوررونقشاخههایمتنوعگردشگريباشد.
هرگونهفعالیتدرداخلطرحهایهادیمصوبروستایی،تابعضوابطوقوانینمربوط
بهخودخواهدبودوژئوپارکدرحریمطرحهایهادیفقطنقشمشورتیوحمایتی

خواهدداشت.

نگارهشماره22
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نگارهشماره23
مهرازانپیرامون-1388
توجه:سطححفاظتی3)پهنهشکننده(درایننقشهترسیمنشدهودرآرشیومدیریتژئوپارکمحفوظ
است.





40
ظرفیتتحمل)ُبرد(

نظربهحساسیتوشکنندگيفوقالعادهیسایتهايژئوپارک،کهناشيازشرایطخاص
هریکازآنهاستازجمله»نرمبودنبسترمارني«ودرنتیجه»فرسایششدیدبادیوآبی«،
»سستبودنساختارنمکي«،»کمپوششبودنچشماندازهاوعدمامکاناستتارسازههابا
گیاهان«،پیشنهادشدهکههرسالهعدديبهعنوانظرفیتتحمل)ظرفیتُبرد(ژئوسایتها

تعیینواعالمگردد.ظرفیتتحمل،عددوشاخصظرفیتمجازبارگذاریمنطقهاز
جملهتعدادبازدیدکنندهبرايهرسایتطبیعیدربازههایزمانیمعیناست،ودرواقع

دستورالعملبازنگریشدهبهرهبرداریازهرژئوسایتاست.ضروریاستمیزانبارگذاری
درهرژئوسایتبهروشهاينرمافزاريومدیریتيرصدشدهوبهطورمنظمباظرفیت

تحملمبنایآنژئوسایتسنجیدهشود.
برایکنترلبازدیدهاتاجايممکنبایدازروشهايفیزیکيپرهیزوبهجایآنروشهای
نرمافزاریبهکاربستهشود.برايمثالچنانچهبازدیدهابهوسیلهتورهايتخصصيانجامشود
ميتوانسهمیههرتوررادرهرماهتعیینوابالغکردوضریبينیزبرايگروههايبدونتور
درنظرگرفت.همچنینتوصیهاکیدمیشودهرسایتدارايیکسیستمآمارگیريباشد
کهباحداقلتاخیر)چهبهتربهصورتآنالین(ثبتومنتشرشود.بااینکارگروههاییکه
بخواهندازراههایدوربرایبازدیدمراجعهکنند،درهنگامورودبهژئوسایتهابامشکل

مواجهنخواهندشد.
چالشهایبزرگدرمحاسبهظرفیتتحملسایتهايژئوپارکعبارتانداز:عدم

دسترسيبهآمارهايدقیقومنظمازبازدیدهاوآمارهایمباديوروديوخروجيجزیرهو
هجوممسافراندرتعطیالتپاییزوزمستانوبهخصوصدرتعطیالتنوروزی.اینهجوم
وآنعدمآمادگيسایتهابرايبازدیدانبوهگردشگرانبیهدفوغیرمسوول،تبلیغات
گستردهبرايبازدیدازسایتهارانیزبهچالشیجديبرايژئوپارکبدلکردهاست.در
عینحالکهنیازبهبازدیدازسایتهاوبهرهبرداريترویجيواقتصاديازآنهاالزماست،
بازدیدهايمکررتوسطافرادآموزشندیدهميتواندسیمايطبیعیرامخدوشوتخریب

نمایدونوعینقضغرضدرامرمعرفییکژئوسایتباشد.
بهطورکلیمیتوانگفتاگرعلیرغمبازدیدازیکژئوسایت،تغییریدردرکمخاطبان
ازمیراثزمین،ارتباطمحیطبازندگیمردممحلیوعللحفاظتازسایتهاایجادنشود

میتوانآنبازدیدراناموفقومزاحمقلمدادکرد.الزماستمدیریتژئوپارککیفیت
بازدیدهارابیشازکمیتآنهاموردبررسیمنظموسیستماتیکقراردهد.

عدمارایهخدماتاستاندارد،محترمانهومناسببهگردشگرانموجبتبلیغاتمنفیاست
کهباکمکرسانهیفعالیچون»شایعه«،تهدیدیبرایآیندهژئوپارکخواهدبود.

تجربههایمدیریتدیگرژئوپارکهاومناطقتحتحفاظتثابتکردهاستکهعدم
توجهبهظرفیتتحملیکمنطقه،بالقوهمایهدردسرهایبزرگیدرآیندهاست.

درکشورمامناطقطبیعیوسایتهایفرهنگیفراوانیوجودداردکهبهشتابوبیمطالعه
وبیحفاظت،توسطرسانههابهمردممعرفیشدهاندوبهسرعتنیزدرحالتخریباند،

تجربههایتنگهواشی،ماسوله،ابیانه،آبشارمارگونازایندستاند.



نگارهشماره25

نگارهشماره24
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اقتصادژئوپارک
دردنیایامروزنخستینعاملتضمینکنندهادامهحیاتهرسیستم،گردشمالی
پایدارآناست.باتوجهبهساختارژئوپارک،اهدافآنومقرراتمناطقآزادو
ویژهاقتصادی،بهترینسیاستمالیعبارتاستازجلبمشارکتهایمردمیو
سرمایهگذاریبخشخصوصی.بدینشکلگروههایبیشتریازمردموجامعه

محلیباسرنوشتژئوپارکدرگیرشدهوازمنافعآنبرخوردارمیشوند.دراین
حالتحتیبافرضقطعشدنحمایتهایدولتیونبودبِرندژئوپارک،پروژهبه

کارخودادامهخواهددادوضمانتهایالزمبرایحفظطبیعت،مواریثفرهنگی
وهنجارهایبومیبهدستخواهدآمد.

براساسنتایجیکتحقیق،ژئوپارکقشم،تاثیرمثبتیبررشداقتصادیروستاهای
خودازطریقافزایشنیرویکار،افزایشسرمایهگذاری،افزایشاشتغال،افزایش
استانداردهایگردشگری،افزایشدرآمدهایغیرنفتی،پیشرفتفناوریهایتولید

داشتهوبیشترخواهدداشت)استواری،1391(.
ظرفیتهایکارشناسیوفیزیکیبومیدرقشم،درقالبگروههایداوطلبی

نیزیکداراییمهمجزیرهاستکهمیتواندبهیکجنبشدرآمدزابدلشود.
سیاستکلیژئوپارکدراینحوزهبایدجلبونگاهداشتنهوشمندانو

دانشمنداندرعرصههایاقتصادیوعلمیباشد.
واقعیتآناستکهنوبودنمفهومژئوپارکدرکآنرابرایعمومدشوارکرده
استوبرایهمینبهسختیحاضربهسرمایهگذاریبراساسالگوهایآنمیکنند

وبیشتربهانواعسنتیومرسومسرمایهگذاریاقبالدارندوبههمیندلیلهمانند
بسیاریازژئوپارکهایجهان،سازمانقشمنیزازسال1384تاکنونازژئوپارک
حمایتکردهاستامااکنونوقتآنرسیدهکهژئوپارکبایکبرنامهزمانبندی

مشخص،ازنظرمالیازسازمانمنطقهآزادمستقلشودوالبتهبرایاینکارباید
بتواندظرفیتهاوتواناییهایخودراثابتکند.بدیهیاستبهمحضبهدست
آمدندرآمدهایکافیازژئوپارکبرایسازمانمنطقهآزادقشم،نظاممدیریتی

ژئوپارکنیزبهطورخودکاروبههماننسبت،تغییرکردهوبهسویاستقالل
اداریومالیپیشخواهدرفت.

ژئوپارکبایدنظاممالیوبودجهساالنهخودراهمانندبخشخصوصی»بر
مبنایدرآمد«تنظیمکندنه»برمبنایهزینه«.دراینراهالزماستدریکبرنامه

زمانبندی،هزینههرسالنسبتیازدرآمدسالپیشباشد.
باچنینفعالیتهایی،ژئوپارکانضباطمالیرابرایسالهایآیندهمشقخواهد

کردواینخودتضمینتوسعهپایدارجزیرهقشمخواهدبود.

درآمدزایی
آماررسمیمدیریتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیسازمانمنطقه



آزادنشانمیدهدفقطدرنوروزسال1390ازهریکازژئوسایتهایمشهوری
چوننمکدان،چاهکوودرهستارههابیشازدههزاربازدیدصورتگرفته

کهدرنوعخودبینظیربوده،بیانگرکافیبودنبازدیدهاوازسوییضرورت
سیاستگذاریدقیقبرایتولیدثروتبرایجامعهمحلیازراهافزایشکیفیت

بازدیدهااست.
ژئوپارکبایدسرمایههایخودرابهدرستیوبهدقتشناساییکردهوبه
درآمدهایاندکورودیهژئوسایتهابسندهنکند.عالوهبرژئوسایتها

ظرفیتهایموجوددیگریچونپذیرماندرهستارههاوموزهژئوپارکرا
بازشناسیکردوازآنهادرآمدساخت.مدیریتژئوپارکهمچنینمیتواندبانسق
بخشیدنبهتورهایعمومیوتخصصی،درآمدقابلتوجهیراازطریقبرقراری
یکرابطهمطمئنبینتورگردانانوتوریستهابرایخودضمانتنماید.تولید

اقالمنمایشیوعلمیبهمنظورفروش،ارایهخدماتمشاورهایوعلمی،برگزاری
تورهایتخصصی،برگزاریهمایشهاودورههایآموزشی،جذبکمکهای

مردمیودولتی،جذبکمکهایبینالمللیوماننداینهاازجملهروشهای
دیگریاستکهژئوپارکمیتواندسرلوحهکارهایخودقراردهد.الزماست

نظاممالیوحقوقیمدونیبرایانجامایناموردرچارتسازمانیژئوپارکدیده
شودومجوزهایالزمدریافتشود.

هزینهها
براساستخمینمشاور،فراهمسازیشرایطالزمبرایبازدیدایمنوشایسته
گردشگرانازژئوسایتها)فارغازهزینههایتجهیزاتوهزینههایجاریو

زیرساختهايموجود(،بهحدوددویستمیلیاردریالاعتبارنیازدارد.بودجهای
کهنبایدیکجاهزینهشودبلکهمیتوانددرقالبیکبرنامهدرازمدتپنج

سالهجذبوهزینهشود.حداقلپانزدهدرصدازاینبودجهبایدبهامورعلمی،
فرهنگي،ترویجيوآموزشيمانندبرگزاريجشنوارهها،کنفرانسهایتخصصي،
شرکتدردورههايآموزشيخارجیوداخلي،دعوتازکارشناسان،همکاري

بارسانهها،دانشگاههاوموزهها،ایجادبانکاطالعاتي،کمکبهایجادودوام
شبکههایداوطلبی،نشرورسانهوفعالیتهاییازایندستاختصاصیابد.این

سرمایهگذاريعلمی،اجتماعیوفرهنگيدردرازمدتتاثیرعمیقيبرجزیرهقشم
ونیزکلمنطقهخواهدگذاشت.

باسرمایهگذاريهایانگیزشیوهمزمانباآنتداومسیاستهایتسهیلگری
توسطدولت،بیشکنگاههایبیشتریبهسويژئوپارکجهانیقشمجلب

شدهوسرمایهگذاريهايهنگفتیازسویبخشخصوصیوعمومیصورت
خواهدپذیرفت.پیشبینیمیشوددراینشرایطسرمایههايکوچکوسرگردان

منطقهایوبوميبهسمتنوسازیوبهسازيمنطقیوشایستهیمحیطهای
روستایيجریانیابد.



44

بهطورکلیدرمیانهمهانواعصنایع،صنعتگردشگریبیشترینمیزاناشتغالو
افزایشجمعیتراداشتهوبرایتوسعهسریعیکمنطقههموارهتوصیهمیشود.
دریکمقایسهدیگر،تولیدصنعتیبهطورکلیمیلبیشتریبهسویماشیندارد

درحالیکهصنعتگردشگریبهطورمستقیموبرمبنایرابطهانسانوانسان
پیداشدهورونقمیگیرد.هرچهکیفیتخدماتبیشترشودفرصتهایخالقیت

جدیدینیزبهوجودآمدهودراختیارآیندگانقرارخواهدگرفت.

نگارهشماره26



3(پیشنهادها
1-3(اقدمهایمدیریتی

1 تصویبطرح»گسترشقلمروژئوپارک«درهیاتمدیرهسازمانمنطقه.
آزادقشمبهمنظورتضمینادامهعضویتدرشبکهجهانیژئوپارکهاو

برخورداریازبرندژئوپارکوپیشگیریازاقداماتتوسعهایمخربوبه
ویژهشمولجنگلهایهرادرقلمروژئوپارک

2 جذببودجهازارگانهايمرتبطبرايایجادزیرساختهايموردنیاز.
ژئوپارکدرقالبطرحناحیه

3 ترویجبیشتروبهترمفهومژئوپارکدرسطحمنطقهاي،مليوبینالمللي.
4 ایجادیکسیستممدیریتیمستقلعلمي،چابکوخالقدرسازمان.

منطقهآزادقشمبهمنظورراهبریدرستژئوپارکوراهنمایيوتشویق
سرمایهگذارانوگردشگران

5 اقدامفوریبرایایجادشبکهملیژئوپارکهادرهمکاریباسازمانهای.
ذیربطوذیمدخل

6 همکاریمنظمباافرادموثردرشبکهجهانیونیزژئوپارکهایدیگردر.
قالبتفاهمنامه،خواهرخواندگیو...

7 کمکبهایجادوترویجشبکهداوطلبانودوستدارانژئوپارک.
8 ارتقایسطحکیفیوکمیهمیارانژئوپارک.
9 شرکتفعالدرهمایشهاورخدادهایژئوپارکیدرجهان.

2-3(الویتبندیاجرایزیرساختها
1 نصبتابلوهایمتحدالشکلدرمبداورودبهژئوسایتهادرقلمروکنونی.

ژئوپارکوچهارگوشهآنومکانهایموردنظرورسیدگیهمیشگیبه
تابلوهاواحجامنصبشده

2 احداثاینفوپوینتهاییدرفرودگاهبینالمللیقشم،روستاهایچهوشرقی،.
سلخوکانیباامکاناتاولیهرفاهیوتجهیزاتیبرایتوجیهگردشگران

3 احداثمجموعهمرکزیژئوپارک)ژئوسنتر(ومتمرکزنمودنهمهتجهیزات.
وامکاناتوپرسنلوموزهژئوپارکبهآنجا

4 ساماندهیفضایورودوپارکینگژئوسایتبامقشمازخروجیجادهتا.
ورودپیادهبهبام

5 انجاممطالعاتامکانسنجیوپیشبینیزیرساختهایالزمبرای.
ژئوکمپهایکارگهوکانی)بنگاله(

6 مرمتراهدسترسیبهژئوسایتچاهکوازروستایچهوشرقیونیزمرمت.
راهشوسهسلختانمکدان)پرهیزازرویهآسفالت(

7 خریدیکخانهسنتیبزرگدریکیازروستاهایژئوپارکوتبدیلآنبه.
یکموزهروستایی
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8 ارائهکمکهایفنیواعطایوامبالعوضبهسمنهایمحلی،شوراها،.
مدارسومساجدروستاهایژئوپارکبرایترمیموراهاندازیتاسیسات
عمومیقدیمیوبهویژهبندهاوراهآبهایمتروک،آبانبارها،مساجد

قدیمیومدارسسنتی
9 شناساییحداقلدهخانهروستاییسنتیواعطایوامبهمالکانبرایتبدیلبه.

مهمانسرابهعنوانیکاقدامانگیزاننده
10 احداثمرکزبازدیدکنندگاندرروستایدوالب)بهتراستیکخانه.

قدیمیشناسایی،خریداریوبرایاینکاراحیاگردد(.

3-3(برنامهریزیواجرایفعالیتهایعلمیومشاورهایسطحباال
 طراحیوتولیدفصلنامهژئوپارکبهزبانانگلیسی	
 کمکبهتجهیزمدارسقشمبهامکاناتمدرنآزمایشگاهیبهویژهدر	

رشتههایزمینشناسیواکولوژی
 اعطایبورستحصیلیبهاستعدادهایزبدهبامشخصبودننوعتعهدات	
 طراحیواجرایمنظمبازدیدهایعلمیبرایافرادعملیموثر	
 تکمیلمطالعاتژئوپارکقشمباتوجهبهتسریآنبهکلجزیرهونیازآن	

بهبازنگریواقدامبرایارسالدرخواستجدیدبهشبکهجهانیژئوپارکها
 مطالعهوبررسیاثراتفرهنگی-اقتصادیواجتماعیژئوپارکقشماز	

تاسیستااکنون
 اجرایهمایشعلمیساالنهژئوپارکهایملیدرجزیرهقشم	

4-3(توصیهها
 باتوجهبهمحدودیتزمانی،»گسترشقلمروژئوپارک«بهترتیبیادشدهدر	

اینکتاب،برایادامهعضویتژئوپارکدرشبکهوشایدبرایحفظحیات
ژئوپارک»الزامی«است.

 ژئوپارکبایدازدستگاهیهزینهبربهساختاریبرایتولیدثروتبدلشود	
تابتواندبااستقاللیافتنازسازمانبهیکمدیریتخالقوچابک،منطبق
باروشهایمدیریتامروزیبهحیاتخودادامهدهدودرراستایبرنامه

بیستسالهجمهوریاسالمیایران،نقشسکانداریرادرمنطقهخاورمیانهبر
عهدهگیرد.

 ژئوپارکبایدپسازبهدستآوردننظاممدیریتیمناسبوایجاد	
ظرفیتهاینوین،دریکبرنامهزمانبندیمشخص،ادارهامورخودرابر

عهدهجامعهمحلیبگذارد.



نگارهشماره27
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