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  چکیده
 این هدف مکانهای .شدبا می گردشگری جهانی بازار نظام در ای یابنده رشد سرعت به بخش طبیعت، بر مبتنی گردشگری

 و بکر مناطق و تماشایی و جذاب سیماهای طبیعی وحش، حیات گاههای ذخیره ملی، پارکهای عمدتاً گردشگر، از نوع

 به احترام و محلی جوامع به التزام زیست، ازمحیط حفاظت یعنی آن ماهوی اهداف با اکوتوریسم .باشد می نخورده دست

 توسعه مفهوم با سازگاری بیشترین دارای که باشد می ریزی های برنامه گزینه جمله زا میزبان جوامع فرهنگی ویژگیهای

بررسی جغرافیای طبیعی ایران و نیز امکان سنجی هر کدام از جاذبه های اکوتوریسمی بیانگر قابلیت . باشد می پایدار

 و بکر طبیعتی و باال پتانسیل دارای ایمکانه ایرانی بیابانی مناطقکویرها و . بسیار باالی جاذبه های اکوتوریسمی است
این مناطق بدلیل . داده اند اختصاص خود به را کشور کل% 57 معادل سطحی که هستند ی طبیعیگردشگر برای رمزآلود

وجود جاذبه های طبیعی بسیار زیبا باعث تقویت اکوتوریسم منطقه و نیز رشد اقتصادی روستایی پیرامون شده و یکی از 

در کویر مرکزی ایران و حاشیه دشت لوت کویرها و مناطق با ارزشی از . شگری ایران محسوب می شودقطب های گرد

. از جمله این مناطقندو روستاهای حاشیه،  بافق انجیردرکویر . لحاظ طبیعی وجود دارند که تا حدودی ناشناخته مانده اند

پرداخته  این مناطقی قابلیت های اکوتوریستی توصیفی سعی شده است تا به معرف-در پژوهش حاضر با روش تحلیلی

ب گردشگر ، راهکارهایی جهت جذسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعهدر نتیجه ضمن بررسی ابعاد و ویژگی های تو ؛شود

 .در این مناطق ارائه گردیده است

 

 اکوتوریسم، جاذبه های طبیعی کویر، گردشگر، کویر بافق :کلیدی های واژه

 

  مقدمه -1
 کویرها مورد که در تصوری .اند مانده باقی ناشناخته مردم عموم میان در متاسفانه که هستند ارزشی با منابع ایران کویرهای    

 در .آمدند می حساب به و اجتماعی اقتصادی برداری بهره مانع و هستند بالاستفاده و ترسناك افتاده، دور مناطقی دارد، وجود

 بهره راههای از یکی .کرد برداری بهره بهینه آنها بصورت از میتوان تکنولوژی و علم توسعه با و کویرها شناخت با صورتیکه

 .کند جذب خود سوی به را ای بیننده هر تواند می که است راز و رمز سرزمین پر این های شگفتی معرفی و شناخت برداری،

 پایگاه یک خود...(   و گیاهی و پوشش امالح خاك، لخیز،حاص معادن) دارد وجود ایران کویرهای در که منابعی وجود با ضمنا

 .کویر و نیز یکی از قطب های مهم اکوتوریسم محسوب میشود در پژوهشی

. نیاز انسان به آرامش روحی در مناطق طبیعی که بکر و دست نخورده مانده اند، انسان را به سمت تفرجگاهی طبیعی میکشاند

یت های جهانگردی در دنیا مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم در واقع بخش بسیار مهمی از فعال
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سفر میلیون ها اکوتوریست که ممکن است به دنبال دیدار از گیاهان، جانوران و یا انجام بررسی های . [1]نام گرفته است

ر از روستای جای گرفته در دور دست ترین اکولوژیکی، مطالعات زمین شناسی، معدن و مشابه آن باشد و یا به هدف دیدا

مناطق و تماس با مردمان ساکن در دهکده ها و شرکت در مراسم عرفی آنان صورت گیرد، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ورده ایجاد اشتغال و توسعه منطقه ای از آثار مهمی است که توسعه اکوتوریسم به همراه آ. فراوان از خود به جای  گذاشته است

 .[2]است

در چهار دهه گذشته گردشگری یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها بوده است و به این     

( WOT)سازمان جهانی جهانگردی. لحاظ کشورها تالش می کنند سهم بیشتری از جمعیت توریست را به خود اختصاص دهند

 42تا  32پیش بینی کرده است که اکوتوریسم با رشد سالیانه  5/6تا  4/3بین  2222ل رشد سالیانه صنعت جهانگردی را تا سا

در صد باالترین رشد در بخش های مختلف گردشگری را خواهد داشت جامعه اکوتوریسم، پیش بینی کرده در پایان سال 

ن از لحاظ میراث تاریخی و علی رغم اینکه ایرا .درصد گردشگران متعلق به بخش طبیعت گردی خواهند بود 72، 2222

کشور جهان قرار دارد، متاسفانه از نظر جذب تعداد توریست  7کشور برتر جهان و از لحاظ تنوع زیستی بین  12فرهنگی جزء 

بدین منظور با شناخت حوزه های اکوتوریسم میتوان به توسعه  [.3]تا چند سال پیش در رتبه یکصد و بیستم قرار داشته است

ژئو توریسم، زیر مجموعه توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع  .[4]وص گردشگری پایدار نائل شدگردشگری بخص

یعنی هدایت گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسل های آینده هم همانطور باقی . گردشگری در مقاصد است

و بهره برداران به وجود آورده است که بتواند محیط را بهتر و  ژئوتوریسم این امکان را برای محققان. بماند و قابل استفاده باشد

کیفیت بازدید را ارتقاء دهند، به طوری که دخالت انسان در زمین منجر به نشان دادن برجستگی ویژه و تازه ای از طبیعت 

ه گیاهی، جانوران تماشایی کویر قلمرو حاکمیت باد، اشکال متنوع ماسه ای، تپه های زیبا و کوچک نبکا، پوشش ویژ .[7]گردد

آسمان پرستاره و آرام شبهای کویر، به همراه نسیم خنکی که چهره را مینوازد، ازجمله جذابیت . و آفتاب گرمابخش می باشد

زیرا خیره شدن به آسمان شب و دیدن ستارگان آن، مهمترین تفریحاتی بوده که بشر را از گذشته های . های مهم کویراست

 [.6]آسمانی می رساند دور به آرامشی

کیلومتری جنوب شرقی شهر  122یکی از زیباترین مناطق کویری ایران که واقع در شهر اسالمی کشورمان میباشد، در 

بیابانی و آب و هوای -این ناحیه دارای طبیعت متنوع کویری. قرار دارد( شهرستان بافق)یزد و در حاشیه کویر مرکزی ایران

امامزاده عبداهلل، تپه های باستانی  له پدیده های قابل توجه این شهرستان مسجد جامع بافق،از جم. [5]ناحیه کویری است

نخلستان های شهر بافق،  ، روستای گردشگری قطرم، شادکام، باجگان،معادن گوناگون قاضی میرجعفر، مرکز تحقیقات شتر،

انواع چنارهای کهن سال، ریگ های بافق، کویر درانجیر و منطقه حفاظت شده گزو، ات بافق، وقن دریاچه تفریحی آهنشهر،

در تمام فصول  همچنین نواحی کویری اطراف آن می باشد که دیدار از آن، تجربه ای به یاد ماندنی و متفاوت است، که همواره

با وجود اهمیت جاذبه های اکوتوریستی مناطق بیابانی تاکنون شناخت آنها . طبیعت را بسوی خود فرا میخواندسال دوستداران 

به طور کامل صورت نگرفته است و الزم است مطالعات دقیقتری در خصوص ویژگی های این جاذبه ها و همچنین ایجاد زیر 

مقاله حاضر سعی دارد با معرفی پتانسیل ها و جاذبه های مناطق . سعه این صنعت نوپا صورت گیردساخت های مناسب برای تو

کویری و بیابانی بافق از منظر اکوتوریستی به ارائه راهکارهایی جهت جذب گردشگر و توسعه گردشگری در این منطقه دست 

 .پیدا کند

 

 طبیعت گردی و اکوتوریسم -2
 مرتبط طبیعت به که است توریسمی نوع هر اکوتوریسم .گردد می ارائه گردی ایران سازمان از نقل به کاملترین تعریف

 های ویژگی شامل منطقه، یک طبیعی جذابیتهای از جستن بهره نوع توریسم این در اصلی انگیزه که طوری به باشد می

 کند، تخریب را آن یا آورد وارد آن در خللی که این بدون جذابیتها مشاهده از پس و توریست است بومی فرهنگ و فیزیکی

 و احترام حفظ منطقه، طبیعی های نمونه و تاریخی سوابق فرهنگ، از گیری بهره ضمن ترتیب بدین گوید، ترك می را محل
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 از تر جدی و حمایت حفظ زمینه و شود می ایجاد محلی مردم برای نیز زایی درآمد اقتصادی های فرصت اکوسیستم، به

 می مدت کوتاه منافع به که برای توریسمی است تزی آنتی اکوتوریسم واقع در آید می فراهم تر تازه مالی منابع اب جذابیتها،

 [.5]اندیشد
 

 اکوتوریسم و پایداری -3
 سازماندهی ریزی و برنامه درستی به که این مگر ماند نمی پایدار اکولوژیکی، مناطق به وابسته انسانی فعالیت نوع هر

 گسترده ماهیت .افتاد مخاطره خواهد به پایداری شود برداری بهره ساالنه تولید جهت ناپذیر دیدتج منابع اگر چراکه .شود

 باالتری میزان بتواند فعالیت، این پایداری جهت برقراری باید قاعدتاً محدود مقیاس در آن برای زیاد تقاضاهای نیز و اکوتوریسم

 [.8]کند غیرمستقیم جلب و ممستقی طور به را)بومی( مردم مشارکت از

 تعیین نقش توریستها، رفتار چگونگی .است طبیعت مبنای بر توریسم، بزرگ بازار از گسترش درحال بخشی اکوتوریسم،

 ای مانند نخورده دست و بکر محیطهای و روستایی بومی جوامع چون طبیعی زیستهای محیط و جوامع کیفیت ای در کننده

 [.9]کند می ایفا کنند بازدید ها آن از خواهند می ها اکوتوریست اغلب که بارانی هایجنگل و مرجانی سنگهای آب

 در بسترهای که ای گونه به است فرهنگی و طبیعی محیطهای در گردشگری فعالیتهای انواع دربردارنده اکوتوریسم

 است ... و جزایر نواحی ساحلی، ان،بیاب کوهستان، شامل که هایی جاذبه دارای مناطق به توانند می گردشگران جغرافیایی،

 .شوند آشنا آنها زندگی های شیوه و و رسوم آداب با تا کنند زندگی گردشگرپذیر نواحی ساکنین با مدتی و کنند مسافرت

 نماید فراهم بومی جوامع فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، برای توسعة را زمینه گردشگر، جذب با که دارد را توان این اکوتوریسم

 باشد، برای داشته همراه به زیست محیط در را تخریب کوچکترین اینکه بدون جامعه شود عمومی رفاه سطح رفتن باال باعث و

فرهنگی  و طبیعی منابع از وحفاظت اکوتوریسم مدیریت در بومی های جمعیت درگیرکردن دراکوتوریسم پایداری به رسیدن

 تنها نه مسئله شود؛ این اعمال محیطی زیست استانداردهای به کافی توجه تبایس اکوتوریسم زمینة در است، ناپذیر اجتناب

 نیز ای توسعه و مدیریتی های و برنامه ها فعالیت همه ریزی طرح در بلکه شود گرفته نظر در بایستی شده حفاظت مناطق در

 مشارکت کننده تضمین که عقولوم مدون شده برنامه ریزی چارچوب یک در اکوتوریسم توسعة. گیرد قرار توجه مورد باید

 و است ضروری "جهانگردی متراکم مکانهای" از کامالً است، وابسته به آنها اکوتوریسم که باشد منابعی حفظ و میزبان جوامع

 توسعة تضمین برای محلی مشارکت. دهند می کاهش را زیرساختها های هزینه و سرانة کاسته محیطی زیست آلودگیهای

ایفا  اکوتوریسم پایدار درتوسعة کلیدی نقشی محلی جوامع اینکه علیرغم. است انکار قابل غیر اهمیتی دارای اکوتوریسم پایدار

 تحقیقاتی و موسسات آموزشی و تور گردانندگان ملی، و ای منطقه محلی، دولتهای جمله از بازیگران سایر دخالت کنند، می

 .[12]شود داشته نگه دور نظر از نباید

 

 و کویر درانجیر( بافق)طقه من معرفی -4

این . [11]باشد می استان شهرستان دومین وسعت لحاظ از و یزد استان شرق کیلومتری جنوب 112در بافق شهرستان

کیلومتر مربع، دومین شهرستان وسیع استان یزد است که از شمال شرقی به استان  15633شهرستان با مساحتی حدود 

بر خالف مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای شرقی . ه استان کرمان محدود می شودخراسان و از جنوب و جنوب شرقی ب

شهرستان، در سمت شمال غربی مناطق باتالقی و نمکزار وجود دارد که معروفترین آن ها نمکزار درانجیر می باشد که از 

تانسیل های اکوتوریسم موجود در محدوده مورد مطالعه، کویر درانجیر و پ .[12]طبیعی استان یزد است هایبزرگترین نمکزار

 .روستاهای حاشیه است
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 کویر بافق، درانجیر: 1شکل

 

 کویر درانجیر 1-4  
مساحت تقریبی آن . کویر درانجیر که در شرق استان یزد واقع شده است، سومین منطقه مهم کویری یزد به شمار می رود

کویر یزد می باشد قرار گرفته مشرق یزد که در واقع فرو رفتگی اصلی کویر بافق در فرو رفتگی . کیلومتر مربع می باشد 1722

رودخانه های اصلی این کویر به بخش جنوبی وارد شده و مخروط افکنه های حاشیه ای و معموال سفید رنگ اطراف این  .است

کیلومتر و عرض آن در  57طول کویر بافق در حدود . کویر نشان دهنده شوری قابل توجه زمینهای اطراف این کویر می باشد

زمینهای رسی بخش  .آن را نمکزار وسیعی پوشانده است از% 42از آن را زمینهای رسی و % 62میباشد که کیلومتر  22حدود 

در قسمت جنوبی این  رودخانه های جنوبی باعث تراکم زیاد گیاهان شور زیست. جنوبی و شمال غربی این کویر را پوشانده اند

در حالی که در قسمتهای شمالی و یا نزدیک سطح نمکزار به علت افزایش شوری زمین گیاهی مشاهده نمی  ،کویر شده اند

 .شود

 اکولوژیکی تاثیرات دارای و آمده بوجود شور رودخانه های شوراب اثر بر که است یزد استان نمکزار ترین بزرگ این کویر 

 است گردشگری و سیاحتی تحقیقاتی، علمی، های بازدید نظر از مناطق بکرترین و بهترین از یکی و باشد می منطقه فراوانی بر

 .[13]باشد می وحش حیات و محیطی زیست و طبیعی عوارض ترین متنوع دارای که

 

 معرفی جاذبه های منطقه 2-4
 پتانسیل های طبیعی و خدادادی 1-2-4

اند  شده واقع انجیر در کویر حاشیه در... و آباد حسن آباد، صادق آباد، باقر نظیر کویری های واحه: واحه های کویری    .1

 .که هرکدام شاهکاری از مناطق بکر کویری و دارای پتانسیل های باالی اکوتوریسم هستند

 پوشش و خوب هوای و آب با ها کوهپایه و ها کوهستان وجود: هستان و کوهپایه ها و جنگل های محلیوجود کو    .2

 بن های کوه وجود منطقه، این خاص های جذابیت از .است داده منطقه به خاصی های جذابیت کویر از متفاوت گیاهی

( سبل کوهی، سرو)ارس جنگلی نادر جوامع با( بافق کوه)باجگان شده حفاظت ی منطقه ،و بنستان باجگان و لخت

 .میباشد
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 و سرسبز یها دره با بافق های کوه حاشیه در پیروزی چشمه مانند جذاب، و متعدد های چشمه وجود: چشمه ها    .3

 بزی، سی آب ی چشمه باراف، ی چشمه همچنین باشد؛ می یزد استان طبیعی زیبای چشمه ی سومین که ییالقی

 .[14] افزاید می تیسیتور شهر یک عنوان به بافق شهر انتخاب و جذابیت بر  ...و گوشین درب ی چشمه

یت و شور پسند همچون اشنان و گز در حاشیه کویر گیاهان هالوف در دل کویر نیزارهای کربناب،: گونه های گیاهی    .4

در خارج از منطقه کویر در زمینهایی که شوری خاك کمی کاهش می یابد می توان پوشش گیاهی . قابل مشاهده هستند

شامل تاغ، گون، اسفناج وحشی، تره تیزك، کاکوتی، فرفیون، گل گندم، شقایق کوهی، انغوزه، زنبق صحرایی، ملیکا، 

کاروانکش، افدرا، اسکنبیل، تاغ، قیچ، پرند، گز، گل کتانی، بابونه ای، شب بوی صحرایی، تلخک، خارشتر، کاله میرحسن، 

انجیر وحشی، درمنه، : های مختلف گیاهی شاملدر حاشیه نمکزار گونه . اسفند، علف شور، کلپوره، شیرینک مشاهده کرد

وهی، بنه، قیچ، تاغ، گز، خارشتر، اسپند، تلخه رندك، بهوه شور، اشنان، آویشن، عجوه، اردلک، سمیسک، گون، بادام ک

 .بیان، کاله میرحسن و اسکنبیل می باشد

 کفتار، بز، و کل میش، و قوچ جبیر، پلنگ، یوزپلنگ،: شامل شاخص پستانداران نمکزار حاشیه در :جانوری های گونه    .7

کبک، تیهو، باقرقره :مهمترین پرندگان منطقه  .باشند می جوندگان انواع و معمولی روباه خرگوش، وحشی، گربه کاراکال،

شکم سیاه، سنگ چشم خاکستری، چکاوك بیابانی، زاغ بور، دلیجه، دودوك و انواع مختلفی از پرندگان شکاری و 

الك پشت مهمیزدار، بزمجه بیابانی، سوسمار خار دم ایرانی و آگامای چابک  افعی، مارمولک، مار، .گنجشک سانان هستند

  .وحش دره انجیر بشمار می رونداز جمله خزندگان پناهگاه حیات 

نمکزاری در قسمت شمالی کویر قرار گرفته که تقریبا تمام عرض کویر را از شرق به غرب قطع می : نمک زار های کویر    .6

سطح این نمکزار را لکه های متحد المرکزی همراه با حوزه های کوچک باتالقی می پوشاند که در بعضی نقاط به . کند

با توجه به اینکه لبه های این قشر نمکی بطور موضعی شکسته و یا اینکه به طرف باال . پوشیده شده استوسیله نمک تازه 

می توان تصور نمود که نمکزار فعلی بر روی سطح آب فوق العاده کم عمقی شناور بوده و یا بر روی لجن اشباع  ،برگشته

رانندگی بر روی این کویر بشدت خطرناك و در ، کیبه دلیل وجود رطوبت در زیر قشر نم. شده ای بستر گرفته است

طبیعت گردان برای بازدید ازین مناطق بکر، با تجهیزات کافی و بصورت گروهی و پیاده  .بعضی قسمتها غیر ممکن است

 .[17] در این محل به بازدید و تحقیق می پردازند

. یدنی در روستاهای حاشیه کویر دیده می شودد و زیبا بسیار و مقاوم و قامت راست های نخلستان: نخلستان ها    .5

درختان سر به فلک کشیده خرما به همراه خوشه های زیبای خمیده از سنگینی میوه های خرما، طبیعتی زیبا را خلق 

 .کرده است

ای تپه های ماسه . موجود در کویر اند تپه های ماسه ای یکی از مشخص ترین و زیباترین شکلهای: تپه های ماسه ای    .8

حد فاصل روستای صادق آباد و حسن آباد بافق که از نوع تپه های قورد می باشد نیز جلوه خاصی به کویر بافق بخشیده 

همچنین شکل منحصر به فردش چون نگینی درخشان بر پیشانی زمین بکر و دست نخورده منطقه خودنمایی . است

 یشنزارها یدر شمال شرق .ر استان یزد نیز می باشداین منطقه یکی از جاذبه های مهم گردشگری ورزشی د. میکند

 .دیرسمتر به آب  یسانت 42به عمق  یبا حفر گودال انتویصادق اباد بافق، م

 و کوهی بادام اورس، بنه، درختان و شادکام سرو باجگان، چنار جمله از شاخص درختان وجود: درختان شاخص منطقه    .9

 .تاس منطقه های جذابیت از همه و همه ...

 نیز به لوت بیابان و دشت غرب در عالوه به و دارند وجود بافق و اردکان های دشت کلوتها در: کلوت ها و یاردانگ ها    .12

 می شمار طبیعی به عجایب از و آور حیرت و بدیع مناظر از و کنند می خودنمایی برجسته طبیعی اندازهای چشم عنوان

 و مورب های شامل تپه ها کلوت .دارند قرار عرض کیلومتر 82 و طول مترکیلو 122 حدود در در وسعتی ها کلوت .آیند

 به ها داالن این عمق[. 16]اند  شده جدا یکدیگر از متعددی های داالن وسیله به که اند موازی بیش و کم های رشته یا

 اینها .رسد می دمترص چندین تا متر 12 به چندین هر یک عرض و میرسد شرق در متر 82 گاه و غرب در متر 12 حدود
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 بیابان و دشت نقطه ترین پست .کند نفوذ ها داخل این داالن است به کسی توانسته کمتر و مشهورند مرگ های داالن به

 [.15] دارد قرار ها داالن همین از داخل یکی در نیز متر 76 مطلق ارتفاع با ایران و لوت

 

 42 از بیش فاصله که در بافق طبیعی های جاذبه ترین باشکوه از یکی: "کربناب" یا "کر" رودخانه شور و نیزارهای   .11

 گردهای طبیعت که هست بکر و دیدنی زیبا، آنقدر دارد نیزارهای کر و رودخانه شوراست که قرار شهر این کیلومتری

 زارها نی انبوه .ابندمی حضور نیزارها این دیدن و تماشا برای و خریده تن به را خاکی جاده این پیمودن  دشواری مند،  عالقه

 نیزارها این وسط در که کوچک چشمه یک دیدن .دهد می منطقه این به بیشتری زیبایی تنیده هم در گز سرخ درختان و

 را آن اطراف بلند و سرسبز نیزارهایی و شترهاست ویژه به اهلی و وحشی حیوانات آبشخور و جوشد می زمین دل از که

 [.18]است جذاب نیز پوشانده

شهرستان بافق از لحاظ معدنی بسیار غنی بوده و اولین معدن سنگ آهن ایران یعنی معدن چغارت در این : معادن    .12

سرب  معدناز دیگر معادن این منطقه . به گونه ای که این شهرستان را شهر معادن ایران می نامند. منطقه واقع شده است

 مینی دریکی از بزرگترین معادن زیر زاین معدن  میباشد که زمینی کوشک زیر و روی، معدن فسفات اسفوردی و معدن

گردشگرانی که قصد تحقیق و پژوهش در این زمینه را دارند می توانند با بازدید ازین معادن . ایران محسوب می شود

 .بپردازند

 کیلومتری 12 فاصله در هکتار 88725 حدود مساحتی با بافق کوه شده حفاظت منطقه: منطقه حفاظت شده گزو    .13

 در و شد اعالم شکارممنوع منطقه عنوان به1365 سال در منطقه این. است دهش واقع یزد استان در بافق شهر شرق شمال

 .رسید ثبت به ایران شده حفاظت مناطق فهرست در «بافق کوه شده حفاظت منطقه» عنوان به 1357 سال

 گوناگون ایه رویشگاه وسیع، نسبتا های دشت و بلند ارتفاعات و عمیق های دره وجود و بلندی و پستی دلیل به  منطقه این

 .است کرده فراهم جانوری های گونه حضور برای را مناسبی زیستگاهی شرایط و داده جای خود در را

 گرگ کاراکال، ایرانی، پلنگ یوزپلنگ، و علفخوار جانوری های گونه ترین مهم جبیر و کرمانی میش و قوچ بز، و کل

 .شوند می محسوب منطقه گوشتخوار های گونه ترین مهم از کفتار و روباه شاه معمولی، روباه شغال، خاکستری،

 دلیجه، طالیی، عقاب به توان می آنها ترین مهم از که شده شناسایی پرنده گونه44 همچنین شده حفاظت منطقه این در

 که بافق کوه شده حفاظت منطقه. کرد اشاره زرد نوك زاغ و بور زاغ کوکو، هوبره، سفید، شکم باقرقره تیهو، کبک،

 ملل سازمان عمران برنامه سوی از شود، می محسوب آسیایی یوزپلنگ از حفاظت المللی بین پروژه سایت ترین یقدیم

 و رفتارشناسی مطالعات طریق این از تا شد انتخاب آسیایی یوزپلنگ ردیابی و گذاری قالده برای( UNDP)متحد

 می که است بافق شهرستان و زمین ایران پتانسیل زا سرشار سرزمین از ای قطعه اینجا .یابد ارتقا یوزپلنگ زیستگاهی

 [.19]سازد  پرآوازه اکوتوریسم منظر از جهان در را بافق و ایران نام تواند

 که است وسیع بسیار فضایی در خورشید طلوع و غروب مناظر تماشای منطقه این های جاذبه دیگر از: کویرمان آس    .14

 چراغ نبود علت به شب در باران ستاره هجوم .دارد ای ویژه تجذابی گردشگر هر برای و کشاند می دوردست تا را نگاه

 ی جاذبه نیروی ارزش به منظره، این دیدن با انسانی هر و آورد می وجود به را راز و پررمز و ستاره از پر دنیایی برق

 .برَد می پی هراسناك جهان  وسیع این در گمشدن برابر در ایمنی و حفاظت و زمین

 و پلنگ نظیرجبیر، ارزش با جانوری های گونه مستعد های گاه زیست از شیطور نیز گدار منطقه: طبیعی دیگر مناظر    .17

 فرد به منحصر های گونه و جانوران های گونه با همراه ژئومورفولوژیکی متنوع های پدیده .میباشند آسیایی یوزپلنگ

 خوب گیاهی پوشش با بافق نفوذ ی حوزه در رشیطو (لرد)دشت وجود؛ کند می جلب خود به را هرگردشگری نظر گیاهی

 و دیدنی منطقه زیباترین بهار فصل در ...و انغوزه و اشترك قارچ، ریواس، گیاه بخصوص  ...و مرتعی دارویی، صنعتی، از

  .باشد جالب و موثر میتواند اکوتوریسم و گردان طبیعت برای که است کشور حتی و استان در گردی طبیعت
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 های جذابیت بر میانه خاور وحتی ایران سطح در خود نظیر کم های ویژگی و خصوصیات با دیدنی و زیبا کویرهای وجود

 و ها نخلستان صورت به طبیعت قهر با مبارزه و جبر جغرافیایی با منطقه این مردم کوشی سخت .است افزوده شهر این

 و تعاون نوازی، مهمان پیشگی، قناعت نظیر مردم خوی و خلق در سخت شرایط این نموده و خودنمایی ها باغ و مزارع

 .است یافته عینیت کار پشت و همکاری

 

 جاذبه های معماری و ساخته دست بشر 2-2-4

 باقر آباد، حاجی قطرم، مبارکه، باجگان، شیطور، در اعیدف های قلعه و ها باغ ها، برج وجود: آثار باستانی و معماری خاص .1

 با قطرم روستای سنگی، بافت با باجگان روستای در خاص های بنا معماری ، ...و زینل مال حاج و خاور چاه آباد، حسن آباد،

 گیاهان رویش لبدلی قطرم روستای در اقلیمی تنوع و قطرم پیر گاه زیارت وجود تاریخی، بافت با مسقف های کوچه وجود

 آب ها، زیارتگاه مساجد، وجود. هم از پتانسیل های زیبای گردشگری در این مناطقند کنار در گرمسیری و سردسیری

 .برخوردارند باالیی ارزش و قدمت از شهر این در قنات رشته 287 نیز و تاریخی های حمام و انبارها

 قرار مطلوبی بسیار وضعیت در آهن راه نظر از ارتباطی، های راه شبکه وضعیت نظر از شهرستان این: دسترسی جاده ای .2

 که گرفته قرار مشهد -بافق و هرانت-عباس بندر کرمان،-ناصفها کرمان،-تهران آهن راه تقاطع در طوریکه به است گرفته

 ترین دیکنز مشهد -بافق االحداث جدید مسیر. کند می فراهم پیش از را بیش توریست جذب موجبات قوی پتانسیل این

 به نسبت که باشد می آزاد آبهای به تاجیکستان و قزقیزستان قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، کشورهای دسترسی مسیر

ر را از طریق یزد نیز مسیر دیگریست که امکان سف-بزرگراه بافقهمچنین  .است شده تر نزدیک کیلومتر 822 قبلی مسیر

 .جاده آسفالته فراهم میکند

 

نتیجه گیری -7  
وجود این چشم ه با مروری بر پتانسیل های طبیعی و مصنوعی گردشگری در مناطق کویری بافق میتوان دریافت ک    

مسلم است که یکی از سازگارترین کاربردهایی که با . زیبا زمینه جذب گردشگران متعددی را فراهم آورده است هایانداز

حفاظت طبیعت مناطق بیابانی همخوانی دارد صنعت اکوتوریسم می باشد که می توان از چنین جاذبه ای حداکثر استفاه را 

در حال حاضر با توجه به جدید بودن  .ی و ایجاد منبع درآمد ساکنین منطقه به عمل آوردجهت جذب توریسم داخلی و خارج

صنعت اکوتوریسم و گردشگری طبیعی و نیز ناشناخته بودن و در پی آن کم توجهی به این پتانسیل های طبیعی و خدادادی، 

و امکانات  مناطق این گردشگری موضوع بودن تخصصی بدلیل که. این صنعت پیشرفت چندانی در این منطقه  نداشته است

طبیعی باال، با برنامه ریزیها و استراتژی های قوی بین نهادها، میتوان این منطقه را به قطب گردشگری کویری ایران تبدیل کرد 

شگری و در ذیل پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط گرد. و ساالنه گردشگران زیادی را چه در داخل ایران و چه از خارج پذیرا بود

 :جذب گردشگر در این خطه کویری ارائه گردیده است

 

 :پیشنهادها و راهکارهای جذب اکوتوریسم در این منطقه

برای شناساندن این مناطق و برنامه ریزی های بلند مدت جهت آشنایی پژوهشگران، دانشجویان و  تبلیغات گسترده -

 دوستداران طبیعت

سازماندهی به  پتانسیل های منطقه، ایجاد امنیت در راهها و مناطق گردشگری، مستقر برنامه ریزی و مدیریت قوی در جهت  -

کردن امداد جاده ای در مسیرها، سهل الوصول کردن مسیرهای منطقه، ایجاد امکانات بهداشتی، و همچنین توسعه امکانات 

 رفاهی گردشگران و  فضاهای اقامتی مناسب جهت اسکان طبیعت گردان
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ن به تورهای گردشگری و تشویق به استفاده از این مسیرها بدلیل امنیت جاده ای و سیرهای ارتباطی راه آهشناساندن م -

 کاهش خستگی ناشی از مسافت زیاد در طول سفر

. ایجاد پژوهشکده های مرتبط با پتانسیل های طبیعی و انجام پژوهشهای زیستی، زمین شناسی، گیاهان دارویی و طب سنتی -

ام پژوهش های تاریخی، فرهنگی و توسعه فرهنگ سنتی و معماری بومی به منظور بازشناسی جاذبه های طبیعی همچنین انج

 ری پایدار این منطقهو گردشگ

برقراری تفاهم همکاری بین اداره میراث فرهنگی، اداره منابع طبیعی و شهرداری شهرستان با دانشگاه ها و پژوهشکده های  -

 مرتبط در سطح کشور

 ب مشارکت بخش های خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه امور گردشگری و اکوتوریسم جل -

 اد فرصت های شغلی در بخش گردشگریکارآفرینی و ایج -

 تربیت لیدرها و راهنمای گردشگری قوی جهت هدایت تورها و گردشگران به مناطق کویری و بکر -

ی یک و دو روزه از منطقه و اجرای برنامه های متنوع و مرتبط با کویر و بیابان به گونه ای میزبانی برگزاری تورهای گردشگر -

که از تمامی امکانات منطقه استفاده کرده و برای گردشگر کسل کننده نباشد؛ از جمله بازدید از تپه های شنی و تجربه ی 

 یرتفریحات مرتبط، بازدید از بناهای تاریخی و صنایع دستی مردمان کو

برگزاری برنامه های جانبی و منحصرکویر در این مناطق و جذب گردشگران بومی استانی و همچنین خارج استانی و  -

 -،...و ، والیبال ساحلیشترسواری، موتورسواری، از قبیل شن نوردی-کشوری، از قبیل؛ مسابقات عکاسی، ورزش های ماسه ای

ای معماری گلین و برگزاری کارگاه ه ص های محلی،برگزاری جشن ها و رق منطقه، در طبیعی فیزیوتراپی و ماساژ انجام

 آشنایی کاربردی با معماری بومی مناطق کویر، ساخت و ساز آثار تجسمی از گل رس منطقه، برگزاری کالس های آموزشی

 مرتبط و برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان

 و ها السک برگزاری طریق از محیطی زیست های پتانسیل و طبیعت از حفاظت های روش و منطقه طبیعی امکانات شناسایی-

 شهری به ساکنین بومی منطقه بیلبردهای و سمینارها

ایجاد  .سایل مربوط به آنو فراهم آوردن اسی ور با ستاره شنکالس آموزشی برای آشنایی بیشتبرگزاری رصدخانه،  ایجاد-

رصدخانه و امکان جذب پژوهشگران و توریست به آن، برای مجموعه درآمد زا خواهد بود، همچنان که در نقاطی از دنیا مانند 

رصد  .رصدخانه های آماتور برای اجاره به عالقه مندان و ایجاد درآمد ساخته شده اند... استرالیا و نیومکزیکو، صحرای آریزونا 

 .آسمان از رصدخانه جزو برنامه های پر جاذبه تورهای مربوط به مجموعه خواهد بود

 

 

 مراجع

 
 .1358، 31نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست، مجله محیط شناسی، شماره. رضوانی،ع [1]

 . 1393، اکوتوریسم در ایران چیزی در حد صفر، نشریه جهان صنعت .شفیع زاده،ا  [2]

2006.  Tremblay, P. Desert Tourism Scoping Study, Desert Knowledge CRC, Report12,[3]  

 .1383،  6مقاله توریسم و ژئوتوریسم دشت لوت، دانشگاه عالمه طباطبائی، شماره. مقصودی و ع  [4]

 .1383، 4بررسی قابلیت های ژئوتوریستی ناحیه مرنجاب، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره .خیرخواه[ 7]

ابی و گردشگری کویری، مجموعه مقاالت همایش معماری کویر، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد توریسم آفت. ،بباقری[ 6]
 .1387اردستان،شماره اول، سال 

 . 1383، 262اکوتوریسم و پایداری، ماهنامه علمی جهاد، شماره . مهرجردی، اشتری [5]



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 .1383، اشتری [8]

 .1382نیست، نشریه سفر ،  اکوتوریسم تنها طبیعتگردی .شاهنده، بهزاد [ 9]

 .1382کنفرانس بین المللی اکوتوریسم،  [12]

 .1358مهندسان مشاور هنرسرای یزد  [11]

 .1382کارگران بافقی، سیمای تاریخی شهرستان بافق،جلد اول،چاپ دوم انتشارات نیکوروش یزد  [12]

[13] irandeserts.com/content/www. 

[14] www.sabzdashtbafgh.ir 

[17] irandeserts.com/content/www. 

 .1385، انتشارات دانشگاه تهران،(روش ها و پتانسیل های اکتشاف)دشت مرکزی ایران و نواحی همسایه آن .کردوانی[ 16]

 .1383، 6مقاله توریسم دشت لوت، دانشگاه عالمه طباطبایی شماره  .مقصودی و عمادالدین[ 15]

[18 ]http://www.tasnimnews.com/Home/Single/326400       

[91 ]http://zamini.ir/index.php/iran/33-conservation/208-1390-11-09-17-02-30 

 


