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  چكيده

اي نسبتاً تازه در صنعت گردشگري است كه تنها بخشي از كل اين صـنعت را تـشكيل                    اكوتوريسم پديده 
ا بـه ايـن     راي    هـاي عمـده     گـذاري   دهد و بسياري از كشورهاي جهان را بر آن داشته است كه سرمايه              مي

هاي فراغتي انسان     اين شكل از گردشگري فعاليت    . بخش، به لحاظ درآمدزايي فراوان آن، اختصاص دهند       
شود كه در     تر آنان از طبيعت مي      سازد و موجب افزايش و قدرداني عميق        پذير مي   را عمدتاً در طبيعت امكان    

آنچـه كـه در     . كند  يزد و تقويت مي   انگ  هاي طبيعي را در آنان برمي       نهايت حس حفاظت و حراست از محيط      
ريـزي    است، زيرا صنعت گردشگري بدون برنامه     اين نوع گردشگري اهميت فراوان دارد موضوع پايداري         

 محلي، فرهنگي و اجتماعي، مشكالتي را براي هر منطقـه در پـي               شناختي،  هاي بوم   دقيق و توجه به قابليت    
 درصـد از    90ي، مناطق كويري و بياباني هستند كه حدود         هاي طبيع   ترين جاذبه   از جمله مهم  . خواهد داشت 

وجـود چنـين وسـعتي از نـواحي خـشك، لـزوم توجـه بـه                 . انـد   ادهدمساحت كشور را به خود اختصاص       
ويژه در استان يزد كه در مركـز          هاي مناطق مذكور را در زمينه صنعت اكوتورسيم و ژئوتوريسم، به            پتانسيل

بر اين اسـاس در     . سازد  شت و بيابان لوت قرار گرفته است، ضروري مي        ايران و در حاشيه دشت كوير و د       
هاي اكوتوريستي كويرهاي اطراف استان يزد و دشت          نوشتار حاضر سعي شده است تا به معرفي پتانسيل        

هاي مديريت پايدار گردشگري در اين منـاطق بـا رويكـرد اكوتوريـسم              و بيابان لوت پرداخته شود و جنبه      
 استوار است   SWOTدر اين تحقيق، تجزيه و تحليل برمبناي الگوي تحليل          . ه قرار گيرد  مورد دقت و توج   

ـ  هـا و    نقاط ضعف، قوت، فرصت و در نهايت با در نظر گرفتن عوامل تأثيرگذار در منطقه شامل چهار گروه 
  .سو با توسعه پايدار گردشگري در اين مناطق ارائه گرديده است ها ـ راهبردهايي هم تهديد

  
  .SWOTاكوتوريسم، مناطق كويري و بياباني استان يزد، توسعه پايدار، الگوي تحليل : ها واژه كليد

  

  مقدمه
امروزه پديده گردشگري و اكوتوريسم، به لحاظ درآمدزايي فراوان آن، بسياري از كشورهاي جهان را بر آن داشته است كه 

منظور بازديد از  جلب و جذب گردشگر به). Tremblay, 2006, 34(گذاري زيادي را به اين بخش اختصاص دهند  سرمايه
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هـاي مـورد بازديـد، احـداث          سازي مكـان    گذاري بسياري در زمينه آماده      هاي ديدني و آثار ملي و باستاني به سرمايه          مكان
 اين ميـان از     هاي چندستاره، وسايل نقليه مناسب و نظاير اينها نيازمند است، اما در             هاي مطلوب قابل دسترسي، هتل      جاده

طبيعـي بـه منطقـه مـسافرت     منـاظر  منظـور ديـدن    بين انواع مختلف گردشگري، اكوتوريسم و جذب گردشگراني كه بـه       
گردان بـه   طبيعت). Jiang, 2008, 23(گردد  گذاري نسبت به ساير انواع گردشگري ميسر مي سرمايهكنند، با كمترين  مي

پردازنـد و از مواهـب الهـي      وگذار و تفرج در طبيعت مـي        تجهيزات به گشت  دليل دلبستگي به طبيعت با حداقل امكانات و         
واژه ). 18،  1385پـور،     موسـوي (گردنـد     منـد مـي     بخش بهـره    هاي طبيعي و مناظر زيبا و متنوع و آرامش          موجود در عرصه  
 است كه تنهـا  اي نسبتاً تازه در صنعت گردشگري  است و پديدهEecological Tourismشدة اصطالح  اكوتوريسم كوتاه

  ايـن شـكل از گردشـگري    ). Nyaupane & Thapa, 2004, 25(دهـد   بخـشي از كـل ايـن صـنعت را تـشكيل مـي      
هـاي    هاي هدفمند توأم بـا برداشـت        سازد و مبتني بر مسافت      پذير مي   هاي فراغتي انسان را عمدتاً در طبيعت امكان         فعاليت

هـاي متنـوع طبيعـت اسـت          جويي از پديده    گيري و لذت     آنها و بهره    هاي طبيعي و مطالعة     فرهنگي، معنوي، ديدار از جاذبه    
)Jiang, 2008, 42 .(  

 در يهاي ويژه تشكيل شده است، و از بازديد علمي گرفته تا بازديـدي اتفـاق          اي از گزينه    اكوتوريسم از طيف گسترده   
پنـاه،   كـريم (شـود    الني را شـامل مـي     اي طبيعي به عنوان فعاليت آخر هفته، يا بخشي جنبي از مسافرتي كلي و طو                منطقه
زارها و نقاط سرسبز      ها، جزاير، بيشه    ها، تاالب   درياچهاندازها و مناظر زيباي طبيعت مانند سواحل درياها،           ، چشم )31،  1384

هاي ورزشي ـ   هاي ملي، نواحي تفرجگاهي، مناطق كوهستاني و ييالقي، پتانسيل ها و پارك و خرم، گياهان وحشي، جنگل
روي در طبيعـت، شـنا، قـايقراني،          شناسـي، پيـاده     هـاي زمـين     حي مانند غارپيمايي، كوهنوردي، كوهپيمـايي، كـاوش       تفري

هاي آب معدني ـ و حتي مناطق بيابـاني    هاي مؤثر در درمان ـ مانند چشمه  ماهيگيري و استفاده از غذاهاي دريايي، جاذبه
فصلنامه علمـي سـازمان حفاظـت       (آيند    شمار مي   ع از گردشگري به   پذير اين نو    هاي گردشگر   ها و جاذبه    و كويري از كانون   

  ). 36، 1372محيط زيست، 
با توجه به اينكه قسمت اعظم كشور ايران در قلمرو مناطق خشك و بياباني قـرار دارد، شـناخت دقيـق و اصـولي و                         

از آنها، از ضـروريات اساسـي توسـعه         برداري    هاي بهره   خصوص دشت و بيابان لوت و راه        ها و كويرها به     هاي بيابان   توانايي
هاي اسـتفاده از ايـن گونـه اراضـي، اسـتفاده از          ترين راه   يكي از ساده  . اقتصادي و اجتماعي منطقه و حتي كل كشور است        

هاي اكوتوريـستي و ژئوتوريـستي ايـن منطقـه            تا كنون شناخت جاذبه   . هاي اكوتوريستي و ژئوتوريستي آنهاست      توانمندي
هـا و همچنـين ايجـاد         هـاي ايـن جاذبـه       تري در خصوص ويژگي     ت نگرفته و الزم است مطالعات دقيق      طور كامل صور    به

  هـاي شـناخته شـده        در برخي از منابع بـه جاذبـه       اگرچه  . هاي مناسب براي توسعه اين صنعت نوپا صورت گيرد          زيرساخت
عالوه بر اينكـه ديـد   مذكور اما منابع   ست،اشاره شده اـ اي   هاي عظيم ماسه ها و هرم  كلوتـ از جملهدشت و بيابان لوت  

  نوشـتار حاضـر    . انـد    نپرداختـه  ة مـورد نظـر    دهند، از منظر ژئوتوريسم نيز به پديد        هاي موجود به دست نمي      كاملي از پديده  
   هاي مناطق كويري و بياباني اطراف استان يـزد از منظـر اكوتوريـستي بپـردازد و                  ها و پتانسيل    سعي دارد به معرفي جاذبه    
  ، عوامل تأثيرگذار بـر مـديريت پايـدار گردشـگري در ايـن منـاطق را مـورد بررسـي                     SWOTبا استفاده از الگوي تحليل      

  .قرار دهد



 SWOTهاي اكوتوريسم مناطق كويري و بياباني اطراف استان يزد، با استفاده از الگوي تحليل   بررسي پتانسيل
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  مباني نظري 
محيطـي پايـدار و بازديـد و     تعاريف و تفسيرهاي گوناگوني از واژه اكوتوريسم وجود دارد اما عموماً شامل سفرهاي زيـست             

اندركار كردن مـردم بـومي        كننده و دست    به بازديد نسبت  يج محافظت از آن، تأثيرگذاري كمتر       لذت بردن از طبيعت با ترو     
رود كه تـا يـك دهـه ديگـر            ، انتظار مي  1براساس برآورد سازمان جهاني جهانگردي    ). 45،  1386و ميرزايي،   ضيايي  (است  

تـرين    مهـم 2. درصـد برسـد  20بيش از دهند، به   درصد كل مسافران جهان را تشكيل مي      7گردان كه اكنون      شمار طبيعت 
كنـد، حـس كنجكـاوي گردشـگران          هاي طبيعي تشويق و ترغيب مي       اي كه امروزه گردشگران را به ديدار از جاذبه          انگيزه

هاي گياهي و جانوري ناياب و ذخـاير طبيعـي اسـت كـه موجـب افـزايش و قـدرداني                       كاوشگر در شناخت و مطالعه گونه     
انگيـزد و    هـاي طبيعـي را در آنـان برمـي           شود كه در نهايت حس حفاظت و حراست از محـيط            ترِ آنان از طبيعت مي      عميق

هاي گردشـگري در صـورت رعايـت شـش        معتقدند كه فعاليت   4 و پيرس  3واالرس). 117،  1380رضواني،  (كند    تقويت مي 
  : آيند اصل زير، مصاديق اكوتوريسم به حساب مي

  محيطي را داشته باشند؛  پيامد منفي زيستهايي كه كمترين  التزام به انجام فعاليت -1
كننـدگان،   شود بازديد هاي فرهنگي، كه موجب مي منظور افزايش آگاهي و درك طبيعت و ويژگي     سازي به   زمينه -2

  كنند؛ در برابر حفظ عناصر طبيعي و خصوصيات فرهنگي، بيشتر احساس مسئوليت

گيرند و همچنـين ديگـر نـواحي           حفاظت قرار مي   مشاركت در حفظ و مديريت مناطقي كه به طور قانوني مورد           -3
 طبيعي؛ 

 هاي گردشگري؛  گيري مربوط به تعيين نوع و ميزان فعاليت تقويت مشاركت جوامع محلي در فرايند تصميم -4

 ايجاد منافع مستقيم اقتصادي و نيز درآمدهاي مكمل براي جوامع محلي؛ و  -5

 ).33، 1384پناه،  كريم(ي طبيعي زندگي آنها ها از ارزش) از طريق آموزش(سازي جوامع محلي  آگاه -6

گروهـي كـه بـه    ): Brandon, 1996, 241(شوند  گردان بسته به انگيزه سفرشان دو گروه سني را شامل مي طبيعت
 سال دارند؛ و گروه ديگر كه با        40هاي ورزشي هستند و سني كمتر از          هاي بكر و فعاليت     دنبال ماجراجويي، ديدار سرزمين   

 54 تا   35روند و در محدوده سني        ردن از طبيعت به تفريح و سرگرمي و ديدار از حيات وحش به مسافرت مي              هدف لذت ب  
به سه دسـته زيـر تقـسيم    را گردان  بندي، كاسلر طبيعت اي ديگر از تقسيم در گونه ). 118،  1380رضواني،  (سال قرار دارند    

  : كند مي
حرك كـافي بـراي ديـدار از نـواحي بكـر و طبيعـي هـستند و                  افرادي كه داراي پويايي و ت     : گردان آزاد   طبيعت -

  .اند اين گروه اگرچه تعدادشان بسيار است اما ناشناخته. پذيري بااليي نيز دارند انعطاف
كننـد، ماننـد      ريزي شده به مناطق ويژه سفر مي        افرادي كه از طريق تورهاي برنامه     : يافته  گردان سازمان   طبيعت -

 .شوند هاي قطب جنوب، راهيِ آن منطقه مي ذابيتكساني كه براي ديدار از ج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افرادي كه در چارچوب تحقيقات علمي براي مؤسسات پژوهشي و دانشگاهي به            : هاي علمي و دانشگاهي     گروه -
گـردان عـادي بـه        كنند و مدت نسبتاً بيشتري در مقصد اقامت دارند و بـيش از طبيعـت                مناطق طبيعي سفر مي   

 ).Fennell, 2003, 258(دهند   ميكشف رازهاي طبيعت عالقه نشان

شـوند، زيـرا    گاه تكراري نمي هاي طبيعي هيچ يابد، اين است كه جاذبه نكته بسيار مهمي كه در اين زمينه اهميت مي   
تـرين آنهـا تغييـر آب و هـوا، تفـريح،              اهدافي اسـت كـه مهـم      با  سو    رفتن به سفرهايي با قصد ديدار از طبيعت عمدتاً هم         

گي، كسب آرامش فكري و روحي و تجديد قوا براي كار مجدد است و نبايد فراموش كـرد كـه كـار و         استراحت، رفع خست  
). Hebrig & O’Hara, 1997, 296(فراغت هميشه با يكديگر توأم هـستند و عملكردشـان بـا يكـديگر مـرتبط اسـت       

م، امتياز اين شكل از گردشـگري را  توان گفت كه اين ويژگي مربوط به اكوتوريس     بنابراين، با قاطعيت و اطمينان خاطر مي      
هـاي    هاي طبيعي، پارك    كنندگان از جاذبه    دهد و همين امر موجب شده است كه تعداد بازديد           به ديگر اشكال آن نشان مي     

با توجه به موارد مذكور، آنچه كه در اين نوع          ). 119،  1380رضواني،  (ملي و ساير نواحي حفاظت شده در حال ازدياد باشد           
توسعه پايدار بر تأمين احتياجات در سـطح  ). Honey, 2008, 552( است 1اهميت بسيار دارد، موضوع پايداريگردشگري 

 ,Jiang, 2008(تأكيـد دارد  ) نسلي برابري بين(هاي آتي  و تأمين منصفانه نسل) نسلي عدالت بين(حداقل مزايا در جامعه 

شناختي، محلي، فرهنگي و اجتماعي، براي هـر   هاي بوم بليتريزي دقيق و توجه به قا      صنعت گردشگري بدون برنامه   ). 34
عيب به سـمت اسـتفاده        ريزي شده و بي     منطقه مشكالتي را در پي خواهد داشت؛ و از سوي ديگر، نظام گردشگري برنامه             

 Edgell(مناسب از محيط زيست و منابع گوناگون محيطي، فرهنگي، تاريخي و مانند اينها در منطقه پيش خواهد رفـت  

et al., 2008, 184 .(منظور تحقق مفهوم توسعه پايدار و توصيف اكوتوريسم، چهار معيار را بـدين    به2در اين زمينه هتزر
  :شرح ارائه كرده است

  كمترين پيامد منفي بر محيط طبيعي؛  -1
 پذيري در برابر فرهنگ جامعه ميزبان؛  كمترين پيامد منفي بر فرهنگ و حداكثر مسئوليت -2

 منافع اقتصادي براي جامعه ميزبان؛ و باال بردن  -3

  ).Epler, 2002, 12) (26، 1382نيازمند، (كنندگان براي جلب مشاركت آنها  باالبردن رضايت تفرج -4
دهند و قسمت اعظم كشور       هاي جهان را تشكيل مي      سوم سطح خشكي   مناطق خشك و كويري و بياباني حدود يك       

وجود چنين وسعتي از نواحي خـشك و كـويري و           . خشك و بياباني قرار دارد    نيز در قلمرو مناطق     )  درصد 90حدود  (ايران  
هـاي ايـن منـاطق در زمينـه صـنعت اكوتوريـسم و ژئوتوريـسم را                   بياباني در سطح جهان و ايران، لزوم توجه به پتانسيل         

هـاي بـسياري      منـدي هـا و توان     خصوص دشت و بيابان لوت داراي جاذبه        هاي ايران و به     كويرها و بيابان  . سازد  ضروري مي 
شناختي آن  ك و زمينهاي ژئومورفولوژي توان پديده  هاي طبيعي دشت و بيابان لوت را مي         ترين جاذبه   است كه يكي از مهم    

  .شود و در ادامه به آن پرداخته مي) 96، 1383مقصودي و عمادالدين، (نظير است  نظير يا بي دانست كه در جهان كم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.ecotourist.com 
2. Hetzer 
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   تحقيق روش
اي و بررسـي مبـاني نظـري بـه روش تحليـل محتـوا، بـه معرفـي             آوري اطالعـاتِ كتابخانـه      ن جمـع  در اين نوشتار، ضم   

سو  هاي اكوتوريستي كويرهاي اطراف استان يزد و دشت و بيابان لوت پرداخته شده، و سپس ارائه راهكارهايي هم پتانسيل
  .رار گرفته استبا توسعه پايدار و استفاده صحيح از اين منابع در دستور كار اين پژوهش ق

هـاي   در اين مطالعه تمركز اصلي بر سه مؤلفه اكوتوريسم، مناطق كويري و بياباني و توسعه پايدار خواهد بود و جنبه            
در نظـر گـرفتن    و با SWOTمديريت پايدار گردشگري در اين مناطق با رويكردي اكوتوريستي و براساس الگوي تحليل           

ـ    ــ ) عوامل بيروني(ها  ها و تهديد ، فرصت)عوامل دروني(هار گروه نقاط ضعف و قوت  شامل چ عوامل تأثيرگذار در منطقه 
  .مورد بررسي و مداقه قرار گرفته است

هـاي اكوتوريـستي      شـود كـه پتانـسيل       هاي اصلي تحقيق اين گونه مطرح مـي         با توجه به مالحظات مذكور، پرسش     
منظـور رونـق و       اي پايـدار بـه      توان از آنها به گونـه       و چگونه مي  اند    كويرهاي اطراف استان يزد و دشت و بيابان لوت كدام         

 و انـد  هاي موجود در اين منـاطق كـدام   ها و تهديد عالوه، نقاط ضعف و قوت، فرصت    به. توسعه گردشگري كشور بهره برد    
   را به عمل آورد؟ هاي موجود بهترين استفاده ها را از بين برد و از نقاط قوت و فرصت توان نقاط ضعف و تهديد چگونه مي

  
  ها بحث و يافته

 كيلومترمربع در مركز ايران و در حاشيه دشت كوير و دشت و بيابـان لـوت از يـك                    550/131استان يزد با مساحت حدود      
شناسي از نـواحي      اين استان براساس شواهد باستان    . هاي زاگرس از سوي ديگر قرار دارد        كوه  هاي نايين و پيش     سو، و كوه  

و )  متـر  4075شـيركوه،   (هـاي مرتفـع       هاي طبيعي همچون داشـتن كـوه        رود و از لحاظ ويژگي      شمار مي    به تاريخي كشور 
دشت بهادران و هرات (هاي وسيع با محيط زيست متنوع  و دشت)  متر650چاله طبس، كمتر از (هاي پست  كويرها و چاله

خشك نيمكره شمالي با اقليم       بند خشك و نيمه   اين استان در فالت مركزي ايران و در كمر        . جالب توجه است  ) و مرودست 
اي كه از يـك       هاي محدودي را در آن پديد آورده است، به گونه           گرم و خشك بياباني قرار دارد اما شرايط محلي دگرگوني         

و از سـوي ديگـر      ) آب و هواي ماليـم    (سو ارتفاعات شيركوه شعاع وسيعي از منطقه را تحت تأثير عوامل مثبت قرار داده               
از . هاي وسيع و لخت در مركز و مشرق ايران بر ميزان خشكي و شدت كويري آن افزوده اسـت         رها، نمكزارها و دشت   كوي
درجه حرارت هوا در طول ). 4، 1383مكيان و نادري بني، (رو نوسان در تابستان و زمستان بين شب و روز بسيار است              اين

و فصل كوتاه سـرد     ) اسفند تا مهرماه  (ان را با دو فصل بلند گرما         و اين است   1در نوسان است  + 46 تا   -20سال بين حداقل    
محيطـي در امـر       هـاي زيـست     سازد كه اين محدوديت اقليمي تأثيري جدي بر عرصه          از آبان تا اواخر بهمن ماه مواجه مي       

  ).23، 1385پور،  موسوي(اكوتوريسم منطقه گذشته است 
د و واقع شدن آن در كمربند خشك و بياباني كشور، ايـن اسـتان در                با توجه به موقعيت نسبي و جغرافيايي استان يز        

كـوير  : اي مهم چون    وجود كويرهاي محلي و منطقه    . شود  بندي مي   گروه مناطق خشك و با آب و هواي گرم بياباني طبقه          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.wikipedia.org 
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ان يكـي از    كوه، ساغند، بافق، ابركوه، هرات، زرين و برخي ديگر موجب گرديده است تا اين موهبـت الهـي بـه عنـو                      سياه
  ). 5، 1383مكيان و نادري بني، (ريزي مورد استفاده قرار گيرد  هاي مهم و پتانسيل بالفعل در برنامه شاخص

هاي ايـن بخـش در    جاذبه: گونه شبهه و ترديدي كوير داراي جذابيت خاصي است         هيچ  هاي منطقه، بي    از ميان جاذبه  
 محور يزد به بافق كه با گذر از مسجد كهن فهرج در حاشيه -1: استاستان يزد از طريق دو محور مورد توجه قرار گرفته    

كـرده و زيبـايي و جـذابيت       هاي گز كه نقاط مختلف حاشيه كوير را تسخير            در طول راه جنگل   . يابد  كوير تا بافق ادامه مي    
هن شهر واقع است كه     پارك زيباي آ  ) كوير در انجير  (در انتهاي مسير بافق     . خاصي به اين مسير بخشيده است وجود دارد       

ها پوشيده شده است و همچون بهشتي موعود در انتهـاي             هاي كهنسال و انواع گل       هكتار وسعت دارد و از نخل      20حدود  
  .كند راه كوير خودنمايي مي

اي پوشيده از تـاغ و        شكل ماسه  هاي گنبدي   مسير ديگر، محور يزد خرانق، بياضيه تا خور بيابانك است، سرشار از تپه            
هـايي قوسـي و معمـاري     هـاي زيبـا و متعـدد بـا پنجـره      در نقاط گوناگون اين مـسير ربـاط      . هاي صحرايي و كويري     هبوت

تـرين    شك از ديـدني      قلعه بياضيه بي    از جمله اينها،  . اند  اي ديدني و جذاب را پديد آورده        انگيز قرار گرفته و مجموعه      شگفت
هاي زيباي آبادي خور بيابانك در جـوار درختـان نخـل و سـنجد و             باغ هاي نظامي نسبتاً سالم كهن است كه در كنار          قلعه

كنـد قلعـه بياضـيه كـه حكـيم ناصرخـسرو              مانند اين مسير را كامل مي       انواع ميوه و مركبات قرار گرفته است و جاذبه بي         
اولگران و زورمنـدان    هاي گسترده مردم اين خطه در مقابـل چپـ           ها و مقاومت    قبادياني نيز از آن ديدن كرده، يادگار دليري       

شناسي و مطالعه احوال گذشته مردم اين ناحيه، بايد بـيش از   هايي است كه از ديدگاه باستان    اين قلعه از جمله مكان    . است
هاي ديگر اين محل درخت زيتون تناوري است كه عمر آن به بيش  از ديدني. پيش مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرد

  1.رسد از يك هزار سال مي
  : توان چنين خالصه كرد هاي موجود در اين منطقه را به اجمال مي ها و توامندي جاذبه

هاي ريزدانه ورودي به اين مناطق را بسيار افـزايش داده و در      هاي بلند منطقه، حجم آبرفت      مشرف بودن به كوه    -1
اي دنيـا بـا       هاي ماسه   پهترين ت   طوري كه مرتفع    اي شده است، به     جود آمدن اشكال مختلف ماسه      نتيجه موجب به  

  . متر در ريگ لوت قرار دارد475ارتفاع 
توانـد نمايـشگر قطـب        استرائيل زاور در سفر خود به دشت و بيابان لوت بيان كرد كه لوت مركزي به خوبي مي                  -2

 دربعدها كردواني در تحقيقات خود در بيابان لوت قطب حرارتي كره زمين را كـوير شـهداد                  . حرارتي زمين باشد  
 .گراد اشاره كرده است  درجه سانتي70مان برشمرده و به وقوع گرماي حدود كر

 كيلومتر كه نه تنها هيچ اثري از حيات گياهي و جـانوري          50 و عرض    100وجود منطقه عاري از حيات به طول         -3
  ي كـه   ا  هـاي مطالعـاتي     شود؛ و گروه    اي هم از وجود باكتري ديده نمي        خورد بلكه هيچ نشانه     در آن به چشم نمي    

كردوانـي،  (كنند كه در آن مدت هيچ يـك از مـواد غـذايي فاسـد نـشدند                   اند، بيان مي    در اين منطقه به سر برده     
1387 ،70.( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.irandeserts.com 
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هاي خيالي بر جاذبـه دشـت و بيابـان لـوت              ها و سراب    نظيري مانند شهر خيالي لوت، دق       عوارض جغرافيايي بي   -4
اين شهر خيالي حاصل فرسايش شديد زمـين بـر           1.ار دارد شهر لوت در حاشيه غربي بيابان لوت قر       . افزوده است 

هـا و     هـا، سـتون     بدين ترتيب اشكال مختلفـي بـه صـورت بـرج          . هاي روان است    هاي آب   اثر وزش باد و جريان    
هاي شهري بزرگ دارند و به همين علت است  اند و از دور شباهت بسياري به خرابه  هاي ويران شكل گرفته     خانه

 .گويند ي لوت ميكه به آن، شهر خيال

عالوه در غـرب دشـت و بيابـان لـوت نيـز          هاي اردكان و بافق وجود دارند و به         در دشت ) ها  يا ياردانگ (ها    كلوت -5
عجايـب طبيعـي    از  آور و     كنند و از منـاظر بـديع و حيـرت           اندازهاي طبيعي برجسته خودنمايي مي      عنوان چشم   به
ها شـامل    كلوت.  كيلومتر عرض قرار دارند    80 كيلومتر طول و     120عتي در حدود    سها در و    كلوت. آيند  شمار مي   به
انـد   هـاي متعـددي از يكـديگر جـدا شـده      وسـيله داالن  اند كه بـه  بيش موازي و هاي كم هاي مورب و يا رشته   تپه

رسد و عرض هر   متر در شرق مي80 متر در غرب و گاه 10 حدود بهها   عمق اين داالن.)112، 1387كردواني، (
 و كمتر كسي توانسته است 2هاي مرگ مشهورند اينها به داالن. رسد  متر تا چندين صدمتر مي10ندين يك به چ  

 متر نيز در داخل     56ترين نقطه دشت و بيابان لوت و ايران با ارتفاع مطلق              پست. ها نفوذ كند    به داخل اين داالن   
 . )100، 1383مقصودي و عمادالدين، (ها قرار دارد  يكي از همين داالن

اي اين منطقه تماشاي مناظر غروب و طلوع خورشيد در فضايي بسيار وسيع است كه نگاه را تـا                   ه از ديگر جاذبه   -6
باران در شب به علت نبود چراغ برق،          هجوم ستاره . اي دارد   كشاند و براي هر گردشگر جذابيت ويژه        دوردست مي 

 انساني با ديدن ايـن منظـره، بـه ارزش نيـروي جاذبـه               آورد و هر    وجود مي   دنيايي پر از ستاره و پررمز و راز را به         
 . برَد شدن در اين جهان وسيع هراسناك پي مي زمين و حفاظت و ايمني در برابر گم

آتـري  (، اسـفناج وحـشي      3هاي متنوع گياهي همچون گز، ني، خارشتر، شور سفيد، شور سياه، اشنيان             وجود گونه  -7
 .و نظاير اينها) 4پلكس

نظيـر كـويري      با مانند نارين قلعه، مروست و همچنين روستاهاي متعدد با معماري جالب و كم             هاي زي   وجود قلعه  -8
 .آباد، مدوار، اشكدز، فهرج و جز اينها  هفتادر، محمد همچون نوگنبد،

هاي لـوت گذشـته اسـت         بخش مهمي از ماجراي سفر سياحان مشهور مانند ماركوپولو و اسون هدين، در بيابان              -9
 ). 102، 1383لدين، ا مقصودي و عماد(

هـا و     تـوان بـه فعاليـت       هاي ياد شده در شهرستان يزد و دشـت و بيابـان لـوت، مـي                 مندينها و توا    با توجه به جاذبه   
منظور استفاده از كويرهاي اين منطقه با هدف رشد و توسعه گردشگري به طور عام و اكوتوريسم به صورت                     هايي به   شيوه

و با توجه به ) گردان طبيعت(ها و توانايي جسمي و نوع گردشگران  جه به عاليق و انگيزهتوان با تو  خاص اشاره كرد كه مي    
در ادامه بـه برخـي از       . ها و تورهاي مختلفي را سامان داد        هاي مختلفي كه در ابتدا به آنها اشاره گرديد، فعاليت           بندي  طبقه

  ). 1شكل (شود  ها اشاره مي اين فعاليت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هاي اكوتوريستي مناطق كويري و بياباني اطراف استان يزد  پتانسيلSWOTالگوي تحليل . 1جدول 
  كويرهاي اطراف استان يزد، دشت و بيابان لوت

  نقاط قوت
(S) 

نظيـر در ايـن منـاطق         هاي متعدد و بـي       وجود جاذبه  -
بـديل، نبكاهـا،      ها، عوارض جغرافيايي بـي      مانند كلوت 

جز اينها كه در مـتن     هاي گياهي متنوع و       ها، گونه   قلعه
  .به تفصيل به آنها اشاره گرديد

 ها فرصت
(O) 

 وجــود خيــل كثيــري از   -
  ندان به اكوتوريسمم عالقه

 قرارگيري در مركز كـشور      -
و امكان دسترسـي آسـان از       

  سراسر كشور
ــه قطــب- هــاي   نزديكــي ب

يزد، ( اصلي گردشگري كشور  
اصــفهان، فــارس، كرمــان و 

  ).مانند اينها

  عوامل
  دروني

  نقاط ضعف
(W) 

ها، يا باور نداشتن بـه         ناشناخته ماندن اين توانمندي    -
 آنها به عنوان جاذبه گردشگري

  فقدان راه و وسايل نقليه مناسب و سرويس منظم-
 فقدان امكانات اقامتي و زيـستي بـراي گردشـگران           -

كننده پـس از   مانند هتل ، رستوران و تأسيسات سرگرم  
مجهـز و بهداشـتي نبـودن    آماده يـا   ،  گردش صحرايي 

ــتاها و بخــش  ــاطق   محــيط روس ــهرها در من ــا و ش ه
كوهستاني بـه عنـوان  محلـي بـراي ديـدن و جلـب               

 گردشگر
 نداشتن فرهنگ الزم و آماده نبـودن سـاكنان ايـن            -

 مناطق براي جلب گردشگر، به ويژه گردشگر خارجي 
ــدي  - ــه توانمن ــاه ب ــور آگ ــاي ت ــدان راهنم ــاي   فق ه

تاني حواشي كوير مركـزي و      گردشگري مناطق كوهس  
فقدان توان و قدرت ارائه آن به گردشگران و به ويـژه            

  ها خارجي

عوامل 
  بيروني

  تهديدها
(T) 

 تخريب عوارض جغرافيايي    -
  طبيعي

محيطـي و      آلودگي زيـست   -
ساير تأثيرات منفي ناشـي از      
توســعه اكوتوريــسم كــوير و 

  بيابان
 نزديكـــي بـــه كويرهـــا و -

هاي كشورهاي عربـي      بيابان
  هاي متنوع آنها و برنامه

  

  
  هاي گردشگران هاي اكوتوريستي و ژئوتوريستي و تفريحي كوير و بيابان براساس انگيزه جاذبه. 1شكل 

  

تفريحي و اكوتوريستي يها هجاذب

  

عمومي و تفريحي

 گردي بيابان
  رو كاروان تورهاي
  دريا لب يها زمين

   نوردي دامنه
  وحش حيات از ديدار
  آثار و ها انداز چشم

بازديد و اقامت در 
  كاروانسراها

  

 ورزشي
  

تحقيقي و آموزشي-علمي
  

 ماجراجويانه

 بادي قايقراني
  قايقراني و اسكي
  سواري شتر
  سواري اسب

  موتورسواري

 عمومي هاي آموزش ماجراجويانهتورهاي
   تخصصي هاي آموزش

  موردي يها پژوهش
  ها بازديد از ژئوتوپ
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  برگزاري تورهاي عمومي مناطق كويري و بياباني
افرادي كه به ايـن گونـه تورهـا         . مدت گردشگران از عوارض كويري و بياباني مدنظر است           كوتاه در چنين تورهايي بازديد   

ها بايد توجه داشت تا گردشگر در طول          توانند باشند؛ پس در اين نوع تورها به تنوع فعاليت           كنند از هر سني مي      مراجعه مي 
   :د زير اشاره كردتوان به موار ها مي از جمله اين فعاليت. برگزاري تور خسته نشود

 . ها و كاروانسراهاي مختلف در طول مسير  از قلعهارديد •

 .زارها شده در سطح ماسه هاي روييده روي بوته» پرست آفتاب«مشاهده حيوان خزندة  •

از آنجا كه دماي ماسه خشك در مقابل تابش خورشـيد، بـيش از دو برابـر دمـاي هـوا      : مرغ در ماسه    پختن تخم  •
 درجه باشد در همان محل دماي ماسه خشك از         30كه دماي هوا در سايه        رت ديگر در صورتي   شود؛ يا به عبا     مي
كند، چنانچه در نواحي بياباني يا كويري كه هوا بسيار گرم و تابش خورشيد شديد     گراد تجاوز مي     درجه سانتي  60

مرغي    در مقابل آفتاب، تخم    و قراردادن آن  ) به جاي زغال  (دادن مقداري ماسه بادي منقل       توان با قرار    است، مي 
گفتنـي اسـت در چنـين    . داشـت ) پـز  مرغ آب همانند تخم(مرغ پخته  را در آن قرار داد و پس از مدتي كوتاه تخم        

مرغ در داخل بشقاب آلومينيومي و قراردادن آن در برابر آفتاب، پـس               توان با شكستن تخم     مناطق و شرايطي مي   
تواند   هاي گردشگري اين نواحي است كه مي        اين امر نيز از جاذبه    . وردخ» مرغ نيمرو شده    تخم«از مدت كوتاهي    

 .براي بسياري از گردشگران ديدني و جذاب باشد

بـر اثـر وزش بادهـا از جهـات          ): هـا   ريـگ (پيوسـته    هم  به ايِ  هاي ماسه   ديدار از اشكال متنوع و زيباي سطح تپه        •
بـه وجـود   شانه، هرم، ديوار، چاله، هالل و جز اينهـا      اي، اشكال زيبايي به شكل        هاي ماسه   مختلف، در سطح تپه   

طـور   به. بخشد اي مي هاي ماسه  ويژه طلوع و غروب آفتاب، رنگ و زيبايي خاصي به اين اشكال و تپه   آيد و به    مي
در درجه اول   ) اي  هاي ماسه   رشته تپه (ها    منظور بردن گردشگران به ريگ      توان گفت كه بهترين زمان به       كلي مي 
هـا    بل از غروب و به هنگام غروب كردن آفتاب است؛ و در درجه دوم به هنگام طلوع آفتاب كه ماسـه                    عصر و ق  

هايي در برابر تابش خورشيد،       وجود آمدن سايه و قرار گرفتن بخش        در ضمن با به   . گيرند  رنگ طاليي به خود مي    
 ).70، 1387كردواني، (شود  ها مشاهده مي هاي مختلف تپه مناظر زيبايي در قسمت

جـايي انـواع حـشرات     اي كه بر اثر حركت و جابه هاي ماسه ديدار از نقش و نگار بسيار متنوع و زيبا در سطح تپه            •
عصرها و به هنگام غروب     . آيد  وجود مي   ويژه در طول شب به      به) طور احتماالً پرندگان كوچك     خزندگان و همين  (

 . اند دني متنوع و بسيار جالب و دي،آفتاب نيز مناظري از اين دست

طـور كلـي منـاطق        اي و بـه     هـاي ماسـه     روي تپـه  : راني  اي، موتورسواري و اتومبيل     هاي ماسه   اسكي بر روي تپه    •
افـزون بـر اينهـا،      . راني پرداخت و مسابقاتي را نيز برگزار كرد         توان به اسكي، موتورسواري و اتومبيل       اي مي   ماسه

الـدين،   مقـصودي و عمـاد  (تواند بسيار جالب باشـد     آن، مي فرورفتن در ماسه و ابتكار چگونگي خروج و نجات از           
1383 ،103 .( 

ويـژه نوجوانـان و       جالب براي گردشگران به   هاي    از برنامه : هاي داغ   برپايي مسابقه مقاومت پاي لخت روي ماسه       •
مـسابقه مقاومـت پـاي لخـت        انجام  گردد،    جوانان كه موجب جلب آنها به مناطق خشك و كويري و بياباني مي            

ها در اين مناطق به       نه تنها در فصل گرم تابستان بلكه در اواخر و اوايل پاييز نيز ماسه             . هاي داغ است    وي ماسه ر
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بر ايـن اسـاس بـا       . گردند  كه در آفتاب قرار داده شوند، داغ مي         ها در صورتي    شوند و حتي موزاييك     شدت داغ مي  
تـوان سـاعاتي از روز را بـا     مي) در دسترس گردشگر (اي و يا انتقال ماسه بادي به محلي   اي ماسه   انتخاب منطقه 

هـا و   ويـژه بـراي بچـه    هاي داغ، سپري كـرد كـه بـه    ها روي ماسه   مقاومت پاي لخت انسان   پرداختن به مسابقه    
 .كننده است نوجوانان و جوانان بسيار گرم

 اهميت آن به خوبي شناخته      اكثر سرزمين ما آفتابي است اما متأسفانه قدر و        ): حمام آفتاب (جلب گردشگر آفتابي     •
كشورهايي كه مانند اروپا تعداد روزهاي آفتابيِ اندكي دارند و آفتاب آنهـا گـرم و روشـن نيـست،     در . نشده است 

بر همـين اسـاس افـرادي    . مردم استخوابيدن در سرزمين آفتابي براي چند روز تعطيالت ساالنه جزو آرزوهاي          
ه كشورهايي بـا عـرض جغرافيـايي كمتـر، كـه داراي آفتـاب درخـشان                 كنند ب   كه امكانات مالي دارند، سعي مي     

گونه افراد كه عاشق آفتاب يا به عبارت ديگر عاشق خوابيدن در آفتـاب هـستند،                  اين. بيشتري هستند، سفر كنند   
ها از اوقات روز خود را در كنار دريا، محوطه هتل و هر جاي ديگر كـه ايـن امكـان وجـود داشـته باشـد،              ساعت

ويژه كويرهاي اطراف شهرستان يزد، در اكثر اوقات سال هوا آفتابي است              خوشبختانه در كشور ما، به    . رانندگذ  مي
هاي خاص و مناسبي براي گردشگران خارجي و تحـت شـرايطي متناسـب بـا                  و بنابراين با برنامه و ايجاد محل      

ن، نهايـت بهـره را در زمينـه جلـب           توان از اين سرماية رايگان اما جاويـدا         فرهنگ و اخالق و دين و مذهب مي       
 .گردشگر برد

با خورشيدي كردن اتومبيل و موتورسيكلت و ذخيره انرژي : راني خورشيدي راني و موتورسيكلت مسابقات اتومبيل •
منظـور جلـب      كـارگيري آن بـه      هاي مخصوص، هم استفاده معمول از اين وسائل نقليـه و هـم بـه                آن در باتري  

راني، آن    راني و موتورسيكلت    به خصوص ترتيب دادن مسابقات اتومبيل     .  است  سودمند گردشگر، بسيار بااهميت و   
تواند بسيار جالب و ديـدني و در عـين حـال اقتـصادي                اي و يا كويرهاي باتالقي، مي       هاي ماسه   هم يا در عرصه   

 ). 104، 1383مقصودي و عمادالدين، ) (109، 1387كردواني، (باشد 

سواري هم ورزش است و هم تفريح،  طور كه در جوامع امروز مسابقات اسب  همان: برگزاري مسابقات شترسواري   •
توان با توجه به وجود شتر در اين مناطق، مسابقه شترسواري برگزار كـرد، كـه تفـريح بـسيار جـالبي بـراي                          مي

 در زمان حاضر مسابقات شترسواري در برخـي از كـشورهاي          . خصوص گردشگران اروپايي است     گردشگران و به  
فارس معمول و متداول است و ساليانه گردشگران بسياري براي شـركت در ايـن مـسابقات بـه ايـن                       حوزه خليج 

 .كنند كشورها سفر مي

  .انداز وسيع برنامه غروب آفتاب با چشم •
  : هايي از اين قبيل پرداخت توان تور را به اندازه يك شب اقامت در كوير افزايش داد و به برنامه مي
توانـد   هاي كوچكي كه مصالح آنها مـي       پ با كمك و مشاركت خود گردشگران و يا اقامت در هتل           برپا كردن كم   •

 كه براي گردشگر جذابيت خاصي دارد؛) هاي نمكي و گياهي مانند هتل(يا از خود منطقه باشد » آورد بوم«

 منظور اجراي موسيقي سنتي و بومي منطقه؛ استفاده از نوازندگان محلي به •

 هنگام؛ و  هاي نمايشي و تفريحي در شب ارائه برنامه •

 ).103، 1383مقصودي و عمادالدين، (ها  برنامه ديدار با ستاره •
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  تورهاي ويژه گردشگران ماجراجو
شوند و با مناظر و عوارض خاص اين منـاطق از نزديـك               در اين تورها مسافران به عمق مناطق كويري و بياباني برده مي           

ها به سر ببرند و با زنـدگي       خواب  يي ممكن است گردشگران چندين شب در چادرها و كيسه         در چنين تورها  . گردند  آشنا مي 
نما نيز در اين نوع تورهـا         در اختيار گذاشتن وسايلي همچون نقشه و قطب       . در چنين مناطقي از نزديك مواجه و آشنا شوند        

هـا كـه كمتـر كـسي         در منطقـه كلـوت     اي  هاي ماسه   ديدن داالن . دهد  حس امنيت بيشتري را به گردشگران ماجراجو مي       
هاي ايـن     تواند از جمله برنامه     اي عظيم مي    هاي ماسه   توانسته است به داخل آنها نفوذ كند، و همچنين نفوذ به منطقه هرم            

فـراهم  . ريزي دقيـق بـراي اجـراي مناسـب آنهاسـت      اي كه در اين تورها بايد در نظر گرفته شود، برنامه  نكته. تورها باشد 
  .تورسيكلت و يا وسايل نقليه مناسب براي چنين تورهايي ضروري استساختن مو

  
  تورهاي خاص مناطق كويري و بياباني

روي و حضور  تواند خاص افراد يا گردشگراني باشد كه داراي حس ماجراجويانه و همچنين توانايي براي پياده اين تورها مي
هـايي انتخـاب شـوند كـه ضـمن            يي چنين تورهايي بايد سايت    براي برپا . در شرايط سخت مناطق كويري و بياباني باشند       

 .)كوير اردكان مكان مناسبي اسـت     (هاي مناطق كويري نيز نزديك باشند         اي، به لندفرم    هاي ماسه   نزديك بودن به لندفرم   
جويانه در ايـن    تفاوت اين تورها با تورهاي ماجرا     . افزون بر اينها، نزديكي به يكي از مراكز جمعيتي نيز نبايد فراموش شود            

شوند و بعد از ديـدن منـاطق بيابـاني بـه محـل                است كه در چنين تورهايي گردشگران به عمق عوارض موجود برده نمي           
  .گردند اقامت برمي

  
  ها منظور ديدار از ژئوتوپ تورهاي ويژه گردشگران علمي به مناطق كويري و بياباني به

.  و مواريث طبيعي موجود در آنها بيانگر نحوه تاريخ تحول منطقه اسـت             شود كه آثار    هايي اطالق مي    ها به محوطه    ژئوتوپ
شـناس و     هاست، از نظر علمي بااهميت است و توجه دانـشمندان محـيط             ها كه بيشتر مورد عالقه ژئوتوريست       اين محوطه 

ژئوتـوپي اسـت و   هاي متعدد و متفـاوت       استان يزد داراي محوطه   . كند  مند به موضوعات تاريخي طبيعي را جلب مي         عالقه
هاي يخچالي كه به برفخانه شهرت دارند و از تاريخ تحوالت اقليمي در دوره كواترنر حكايت                  توان به ترمينال    كم مي   دست
اي آن از     هـاي درياچـه     كويرهاي متعدد يزد نيز همراه با تراس      . آور دوران بسيار سردتر از امروزند، اشاره كرد         كنند و ياد    مي

از جمله . شود هاي باستاني متعددي يافت مي  آيند كه همراه با آنها تپه       توپي در اين ناحيه به شمار مي      هاي ژئو   ديگر محوطه 
هـاي   در زيـر رسـوب  ) مانند مسجد ريگ و تـوده در اشـكذر  (شده  ها روستا و شهر مدفون   هاي ديگر استان يزد، ده      محوطه

روز دارند و در آنهـا تحـول تـاريخ طبيعـي بـا تغييـرات               تر از ام    تر و خشك    بادي است كه همه حكايت از دوران بسيار گرم        
اكنون بسياري از كشورها با       هم). 50،  1388نوجوان و همكاران،    (هاي فرهنگي توأمان شده است        اجتماعي و آثار و ميراث    

 هاي علمي سعي در جذب نوعي از گردشگران، موسـوم           هاي علمي و پژوهشي و يا برگزاري كنفرانس         ساختن زمينه فراهم  
تواند باعث جذب  هاي تحقيقات علمي ـ تفريحي در مناطق كويري و بياباني مي  ايجاد ايستگاه.  دارند به گردشگران علمي

  .گردان شود از گردشگران علمي و طبيعت بسياري
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  تورهاي آموزشي مخصوص دانشجويان و گردشگران ماجراجو
 آموزشي دارد به دانشجويان انتقال داد و از سوي ديگر بـه  توان نكات بسياري را كه جنبه در چنين تورهايي از يك سو مي 

مقـصودي و  ) (258، 1387زنـدي و نعمتـي،   (گردشگران ماجراجو، چگونگي زندگي در مناطق كويري و بياباني را آموخت      
  .)106-105، 1383عمادالدين، 

زمينه وجود دارد كـه الزم اسـت        تر نيز به آن اشاره شد، نقاط ضعف و تهديدهايي هم در اين                طور كه پيش    اما همان 
ماتريس . منظور جلب گردشگران بيشتر و توسعه اين صنعت، در زمينه رفع مسائل و مشكالت اقدامات الزم به عمل آيد         به

SWOT      1راهبردهـاي   : كنـد   هـا، چهـار نـوع راهبـرد ارائـه مـي              و تهديدها و فرصـت     ، با مقايسه نقاط قوت و ضعفSO ،
استخراج راهبردهاي ممكن، از طريق ماتريسي كـه از تقابـل و            . 4WT و راهبردهاي    3ST، راهبردهاي   2WOراهبردهاي  

  . ارائه شده است2اين ماتريس در جدول . گيرد يابد، صورت مي تعامل عوامل دروني و بيروني شكل مي

  هاي اكوتوريستي مناطق كويري و بياباني اطراف استان يزد نظام تحليل راهبردهاي پتانسيل. 2جدول 

  )WO( ها راهبردهاي معطوف به فرصت  )SO( اهبردهاي معطوف به نقاط قوتر
هاي گردشگري اين     استفاده از ظرفيت   براي ايجاد بستر مناسب     -

 مناطق
 به تفصيل بـه آنهـا       تر  كه پيش  توسعه تورهاي ويژه اين مناطق       -

  .اشاره گرديد
  هاي منطقه  بهبود زيرساخت-
ــور  - ــه منظ ــابي ب ــعيت بازاري ــود وض ــگران و   بهب ــذب گردش  ج

  به اين مناطق ها اكوتوريست
 افـزايش مـدت حـضور مـسافران      برايي مناسب   ها   ايجاد زمينه  -

  )Hall & Page,1999,183( عبوري در اين مناطق
ي دولتـي و خـصوصي      هـا    مشترك بين سازمان   اي   ايجاد كميته  -

 هـا   فعاليـت  سـاختن اندركاران به منظـور هماهنـگ        مرتبط و دست  
  )99، 1382زاهدي،(

  ي گردشگري در اين مناطقها  شناخت و معرفي ظرفيت-
ن وسايل نقليـه    كرد توسعه و بهبود مسيرهاي دسترسي و فراهم         -

  مناسب
   توسعه و بهبود امكانات اقامتي-
ي آموزشي در خصوص تربيـت راهنمايـان تـور          ها   برگزاري دوره  -

  هاي گردشگري اين مناطق آگاه به توانمندي
نـاطق و   من ايـن    اي مناسـب بـراي سـاكن      ساز  آموزش و فرهنگ   -

  مشاركت مردم

  )WT( راهبردهاي پرهيز از تهديدها  )ST( راهبردهاي به حداقل رساندن نقاط ضعف
  ي جديد در مناطقها  و جاذبهها ايجاد فعاليت -
 و امكانـات    ها   تخصيص اعتبار در جهت توسعه منابع، زيرساخت       -

  موجود
  اتيي تبليغها  ارتقا و بهبود فعاليت-

  محيطي ي زيستها  كاهش آلودگي-
   مناطق كويري و بياباني5 توجه به ظرفيت تحمل-
  )101، 1382زاهدي،(  تخصيص اعتبار براي محافظت از طبيعت-
 منفـي توسـعه اكوتوريـسم بيابـان و تـالش در             تأثيرات توجه به    -

 & Hall(  و توسـعه پايـدار  تـأثيرات جهت به حداقل رساندن ايـن  

Page,1999,185(  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ها  بهره جستن از نقاط قوت، براي استفاده از فرصت.1
  ها، براي از بين بردن نقاط ضعف  بهره جستن از فرصت.2
  نقاط قوت احتراز از تهديدها براي استفاده از .3
   كاهش نقاط ضعف براي پرهيز از تهديدها.4

5. Carrying Capacity 
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  گيري نتيجه
يكي از الزامات توسعه پايدار در مناطق كويري و بياباني آن است كه منابع طبيعي به عنـوان ميـراث جمعـي بـشريت بـه                          

هاي آينده را     دهي به نيازهاي نسل     اي محافظت شوند كه عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي نسل حاضر، ظرفيت پاسخ              گونه
گـردي يكـي از مـوارد مهـم در جهـت              اكوتوريسم يا طبيعت    هاي موجود در اين منطقه،      با توجه به جاذبه   . نيز داشته باشند  
شان در نواحي كـويري و بيابـاني،          ويژه روستاها، به خاطر قرارگيري      با توجه به محروميت اين مناطق و به       . توسعه آن است  
يـن منـاطق و جلـوگيري از مهـاجرت          اي براي ايجاد درآمد و اشـتغال بـراي مـردم ا             تواند تبديل به وسيله     اين صنعت مي  

روستاييان شود؛ و اين خود در درازمدت باعث ايجاد انگيزه در جهت حفاظت از اين اكوسيستم غني بياباني و جلـوگيري از            
اكوتوريسم كمكي در   . شود   به علت ناآشنايي با مزاياي اين مناطق مي         كني در مناطق و نواحي حساس،       چراي مفرط و بوته   

البته از  . آيد   فرهنگي و خودباوري مردم مناطق خشك و عاملي در جهت توسعه پايدار منطقه نيز به شمار مي                  ارتقايِ مسير
امـا  . نظر كـرد    ريزي از منطقه نيز نبايد صرف       محيطي اين صنعت، در صورت استفاده مفرط و بدون برنامه           آثار منفي زيست  

ريزي اصولي، انجام تحقيقات جامع و توجه به راهبردهاي حاصـل            توان عنوان كرد كه اكوتوريسم با برنامه        طور كلي مي    به
  .شمار آيد تواند عاملي در جهت توسعه اقتصادي ملي و محلي اين مناطق به  ميSWOTاز الگوي تحليل 
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