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چكیده
امروزه ،گرد شگگگری در ب سگیاری از ک شگگورها جزا ا صگگلیترین فعالیتهای اقت صگگادی به شگگمار میآید .ژئوتوری سگ یکی از
شگاهههای ا صگلی گرد شگگری ا سگت که براایه بازدید از ویژگیهای زمین شگناهتی و ژئومورفولوژیکی انجام می شگود .الزمه
اایداری و بهرهگیری باثبات از جاذبهها و اتان سگیلهای ژئوتوری سگ  ،حفاظت و نگهداری ا صگگولی از آنها ا سگگت .تجربه
ک شگورهای موفق در زمینه صگنعت گرد شگگری ن شگان میدهد ،آند سگته از ک شگورهایی که از اتان سگیلهای گرد شگگری
سگرزمین شگان شگناهت للمی و دقیقی بهد سگت آورده و با برنامهریزیهای هدفمند اقدام به سگرمایهگذاریهای چ شگ گیر
در صگنعت گرد شگگری کردهاند ،از میزان ر شگد و تو سگعه قابلتوجهی برهوردار شگدهاند .بیابان لوت ،نخ سگتین اثر طبیعی
ایران ا سگت که در سگا  1395در فهر سگت میراث جهانی یون سگکو به ثبت ر سگید .ازجمله مه ترین لندفرمهای موثر در
تو سگگعه ژئوتوری سگ بیابان لوت میتوان به ریگ یالن ،کلوتها و کلوتکها ،هامادا ،نبکاها ،منطقه گندم بریان ،رودهانه
شگور ،بدلندها ،الیگونهای نمکی ،دهانههای آت شگف شگانی ،این سگلبر ها ا شگاره کرد .ا صگوال رویکرد تو سگعه اایدار در زمینه
گرد شگگری میبای سگت مبتنی بر حفاظت از منابع طبیعی ،فرهنگی ،اجتمالی -اقت صگادی برای ن سگلهای کنونی و آینده
با شگد زیرا ،تو سگعه گرد شگگری بی شگتر به فعالیتهای مربوط به محیط طبیعی ،میراث تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق
هاص ب سگگتگی دارد بنابراین ،در صگگورت نابودی و تخریب هریک از این موارد ،صگگنعت گرد شگگگری و برنامهریزیهای
انجام شگگده برای تو سگگعه آن در همه ابعاد از بین هواهد رفت و آ سگیبهای جبراننااذیری بر ارکان اقت صگگاد وارد هواهد
سگگاهت .بنابراین ،برای مدیریت منا سگگب و اایدار و نیز د سگگتیابی به تو سگگعه اایدار گرد شگگگری ،ای شگگنهاد می شگگود
برنامهریزیها و مدیریت گرد شگگری در بیابان لوت به صگورت یکاارچه و در سگطو سگهگانه ملی -منطقهای -محلی انجام
شود.
واژههای كلیدی :میراث جهانی بیابان لوت ،گردشگری ،مدیریت یکاارچه ،توسعه اایدار ،جوامع بومی -محلی.
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Abstract
Today, tourism is one of the main economic activities in many countries. Geotourism is one of
the main branches of tourism, which is based on visiting geological and geomorphological
features. Prerequisite for sustainable use of geotourism potentials is their principled protection.
The experience of successful countries in the field of tourism industry shows that those countries
that have gained scientific and accurate knowledge of the tourism potentials of their country and
have made significant investments in the tourism industry with purposeful planning, have enjoyed
significant growth and development. LUT Desert is the first natural phenomenon of Iran, that was
inscribed to the UNESCO World Heritage sites List in 2016. Among the most important
landforms in the development of LUT Desert geotourism, we can mention Rig-e Yalan (sand sea),
Kalut (yardang), central Hamada, Nebka, Gandum Briyan region, Shoor river, Badlands, salt
polygons, volcanic craters and Inselberg. The sustainable development approach implies that the
natural, cultural and other resources of tourism are conserved for a continuous use in the future,
while still bringing benefits to the present generation. This approach is important because most
tourism development depends on attractions and activities related to the natural environment,
historic heritage and the cultural patterns of specific areas. If these resources are degraded or
destroyed, then the tourism areas cannot attract tourists and tourism will not be successful.
Therefore, for proper and sustainable management as well as achieving sustainable tourism
development, it is suggested that tourism planning and management in the LUT Desert be done
in an integrated manner and at three national-regional-local levels.
Keywords: LUT Desert World Heritage, Tourism, Integrated Management, Sustainable
Development, Local Communities.

 مقدمه- 1
 اجتمالی گرد شگگری بر هیچکس او شگیده نبوده و در این زمینه جای هیچگونه تردیدی- اهمیت اقت صگادی،درحا حا ضگر
. گرد شگگری در ب سگیاری از ک شگورها جزا ا صگلیترین فعالیتهای اقت صگادی به شگمار میآید، بهگونهایکه امروزه.نی سگت
 صگنعت گرد شگگری و انواع شگاهههای من شگعب از آن را بهلنوان مه ترین راهبرد، ب سگیاری از ک شگورها،همچنین امروزه
کالن برای ای شگرفت و تو سگعه اقت صگاد ک شگور هویس و سگرانجام د سگتیابی به تو سگعه اایدار برگزیده و در را سگتای این مه
 با توجه به ر شگد شگتابان گرد شگگری و. گرد شگگران فراوانی را جذک کردهاند،با مدیریت و برنامهریزیهای منا سگب و للمی
،بهمنظور د سگگتیابی به اهداف تو سگگعه اایدار الزم ا سگگت در زمینه گ سگگترگ گرد شگگگری به برنامهریزی و مدیریت بهینه
 حتی کوچکترین برنامهریزیها در مورد، در شگگرایط کنونی جهان، زیرا. یکاارچه و للمی توجه ویژهای شگگود،ا صگگولی
.)176 1390 ،ک اهمیتترین م سگائل تنها در صگورت للمیبودن روگها موفق هواهند بود (حاجللیلو و نکویی صگدری
 آند سگته از ک شگورهایی که از اتان سگیلهای گرد شگگری،تجربه ک شگورهای موفق در زمینه صگنعت گرد شگگری ن شگان میدهد
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سگرزمین شگان شگناهت للمی و دقیقی بهد سگت آورده و با برنامهریزیهای درازمدت و هدفمند در را سگتای گ سگترگ انواع
گرد شگگری اقدام به سگرمایهگذاریهای چ شگ گیر و منا سگبی کردهاند ،از میزان ر شگد و تو سگعه قابلتوجهی در زمینه جذک
گرد شگگر و تو سگعه آن برهوردار بودهاند .بنابراین ،با یک برنامهریزی و مدیریت للمی ،دقیق و یکاارچه میتوان از مزایای
بی شگمار صگنعت گرد شگگری درکنار دیگر منابع اقت صگادی بهره برد بهگونهای که لالوه بر ک سگب درآمدهای ارزی و رونق
اقت صگگادی میتوان از فر صگگتهای ا شگگتغا زایی آن نیز ا سگگتفاده کرده و از میزان فقر در جوامع محلی و مورد هدف
گرد شگگری کا سگت .به این ترتیب ،برآیند اایانی گرد شگگریای که براایه برنامهریزی و مدیریت للمی و یکاارچه تو سگعه
ایدا کرده باشد ،لالوهبر مزایای اقتصادی -مالی آن ،کاهس فقر و افزایس رفاه جامعه میزبان (بومی -محلی) هواهد بود.
سگگرزمین ایران نیز با توجه به اتان سگگیلها و جاذبههای بی شگگمار طبیعی ،فرهنگی -تاریخی و غیره که دارد میتواند با
برنامهریزی و مدیریت ا صگگولی در زمینه تو سگگعه اایدار صگگنعت گرد شگگگری اقدامات ارزندهای در سگگطج جهانی به انجام
ر سگاند .اما متا سگفانه با وجود چنین اتان سگیلهای گرد شگگری در ک شگور ،سگه ک شگورمان در جذک گرد شگگر و درآمدهای
ارزی نا شگی از آن چندان قابل توجه نبوده که ن شگاندهنده وجود ضگع بزرگی در زمینه برنامهریزی و مدیریت در سگت
گرد شگگری ا سگت .با توجه به اینکه سگرزمین ایران جزا ده ک شگور نخ سگت جهان از لحاج جاذبههای گرد شگگری و جزا انج
ک شگور نخ سگت از لحاج تنوع گرد شگگری ا سگت (من صگوری و همکاران ،)1393 ،اما متا سگفانه طبق آمارهای سگازمان جهانی
گرد شگگری تنها  24در صگد از تعداد و  16در صگد از میزان درآمدهای گرد شگگری دنیا به ایران اهت صگاص دارد (ا سگمالیلی و
همکاران 1389 ،بهنقل از شگیخانی .)1386 ،بنابراین ،ار وا ضگج ا سگت که با وجود تواناییهای محیطی و فرهنگی -تاریخی
کگه در سگگرزمین ایران وجود دارد میتوان بگا ات خگاذ یگک رویکرد برنگا مگهریزی و مگدیریتی در سگگت و یک اگار چگه و الب تگه بگا
فراه سگازی و گ سگترگ زیر سگاهتهای الزم برای تو سگعه صگنعت گرد شگگری در ک شگور ،شگاهد رونق اقت صگادی و جذک
گردشگران هارجی باشی .
گرد شگگگری در منگاطق ه شگگک و بیابانی یا به لبارت کوتاهتر و دقیقتر «گرد شگگگری بیابانک یکی از زیرمجمولههای
ژئوتوری سگ [زمینگرد شگگری] ا سگت .ژئوتوری سگ نیز هود یکی از شگاهههای ا صگلی گرد شگگری ا سگت که براایه بهرهگیری و
بگازدیگد از ویژگیهگای زمین شگ نگاهتی و ژئومورفولوژیکی محیط طبیعی بگا اهگداف گونگاگون (آموز شگگی -للمی ،تفریحی،
ماجراجویانه و غیره) انجام می شگود .الزمه اایداری و بهرهگیری باثبات از جاذبهها و اتان سگیلهای ژئوتوری سگ  ،حفاظت و
نگهداری اصگولی از آنها اسگت .توسگعه ژئوتوریسگ میبایسگت بهگونهای اایدار و برنامهریزیشده و با اتخاذ رویکرد مدیریت
جامع و یکاارچه انجام شگود بنابراین ،تو سگعه گرد شگگری -ژئوتوری سگ اایدار در گروه اایبندی به اهداف تو سگعه اایدار و
لملیاتی کردن آنها قرار میگیرد .بهطورکلی ،تو سگعه اایدار لالوهبر بهرهگیری هدفمند و برنامهریزی شگده ن سگل کنونی از
اتان سگگیلها و جاذبههای گرد شگگگری ،بر لزوم حفاظت و نگهداری آنها برای ن سگگلهای آینده تاکید فراوان دارد .هدف
ا صگلی این اژوهس تحلیل راهبردهای منا سگب مدیریتی برای تو سگعه اایدار گرد شگگری و بهویژه ژئوتوری سگ در محدوده
میراث جهانی بیابان لوت است.
 -2منطقه موردمطالعه
بیابان لوت ،نخ سگتین اثر طبیعی ایران ا سگت که در سگا  1395در فهر سگت میراث جهانی یون سگکو به ثبت ر سگید .بیابان
لوت در بخس جنوکهاوری ایران و در بین سگه ا سگتان کرمان ،سگی سگتان و بلوچ سگتان و هرا سگان جنوبی گ سگترگ یافته
ا سگت ( شگکل  .)1گ سگتره بیابان لوت حدود  23,000کیلومترمربع و حری حفاظتی آن در حدود  18,000کیلومترمربع
ا سگگت (اایگاه میراث جهانی بیابان لوت  www.lutdesert.irادارهکل میراث فرهنگی ،گرد شگگگری و صگگنایع د سگگتی
ا سگتان هرا سگان جنوبی) .واحدهای مورفولوژیکی ا صگلی بیابان لوت شگامل ریگ یالن یا تاههای ما سگهای (بخس هاوری)،
کلوتها یا یاردانگها (بخس باهتری) ،نبکاها ،رودهانه شور ،گندم بریان ،هامادا یا دشت ریگی (بخس مرکزی) است .در
این بین کلوتها و ریگ یالن بهلنوان مه ترین چ شگ اندازهای مورفولوژیکی چ شگ گیر و شگگگفتانگیز ه سگگتند که از
ا تگان سگ یگل ژئوتوری سگگمی بگاالیی برهوردارنگد .همچنین ،این ب یگابگان لالوهبر دارا بودن جگاذبگه هگای مورفولوژیکی طبیعی
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منحصربهفرد از چش اندازها و جاذبههای فرهنگی و تاریخی نیز برهوردار است.

شكل  :1موقعیت منطقه موردمطالعه (.)www.lutdesert.ir

به گزارگ اایگاه میراث جهانی بیابان لوت و ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگگری و صگنایع دسگتی اسگتان هراسان جنوبی،
تاکنون مجمولهای کامل با ویژگیهای بیابان لوت در هیچ جای دیگری از جهان ثبت ن شگگده ا سگت .ریگ یالن ،واقع در
بخس هاوری بیابان لوت یکی از معدود مناطق جهان ا سگگت که بی شگگتر لندفرمهای تراکمی ما سگگهای ازجمله :تاههای
هاللیشگکل -برهانها ،ریالمارکها ،تاههای ماسگهای طولی و لرضگی ،هرمیشگکل ،سگتارهای شگکل ،قیفیشگکل و غیره در
آن و درک نگار ه ت شگگک یگل شگگدهانگد .همچنین ،ویژگی مه و مم تگاز کلوت هگای بخس بگاهتری در این ا سگگت کگه فگاقگد
اوشسگیاهی بوده و با استناد به گزارگها و بررسیهای انجامشده دارای حداقل حیات جانوری است.
 -3دادهها و روش پژوهش
این اژوهس با رویکردی نظری و بنیادی انجام شگگده و با روگ کتابخانهای ،تو صگگیفی و تحلیلی به ت شگگریج و ای شگگنهاد
رویکردهای مدیریتی مناسب برای توسعه گردشگری اایدار در منطقه میراث جهانی بیابان لوت ارداهته است.
 -4نتایج و بحث
در محدوده لر صگه و حری میراث جهانی بیابان لوت ادیدههای گوناگون طبیعی (ژئومورفولوژیکی -زمین شگناهتی) و نیز
آثار تمدنهای ان سگانی (آثار فرهنگی -تاری خی) وجود دارد که توانایی جذک گرد شگگران فراوانی را دارد .ازجمله مه ترین
چ شگ اندازها و لندفرمهای موثر در تو سگعه ژئوتوری سگ در این بیابان میتوان به ریگ یالن ،کلوتها و کلوتکها ،د شگت
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ریگی مرکزی ،نبکگاهگا ،منط قگه گ نگدم بریگان ،شگگورهگز هگامون ،رودهگانگه شگگور ،بگدل نگدهگا ،انواع دقهگا و الیگونهگای نمکی،
دهانههای آت شگف شگانی ،این سگلبر ها و غیره ا شگاره کرد .از آنجایی که میراث زمین شگنا سگی و ژئومورفولوژی هر ناحیهای
جزو منابع تجدیدنااذیر آن ناحیه به شگگمار میآید که اس از میلیونها سگگا تحت شگگرایط زمین شگگناهتی ویژهای تولید
می شگگود و در مقیاس زمان زندگی ان سگگانی دوباره ایجاد نمی شگگوند (حاجللیلو و نکویی صگگدری ،)178 1390 ،بنابراین
میبای سگت با بهرهگیری منا سگب از شگیوههای برنامهریزی و مدیریتی به تو سگعه اایدار گرد شگگری در مناطق مورد هدف
تو سگعه ژئوتوری سگ اقدام کرد .در واقع ،ژئوتوری سگ اایدار گونهای از گرد شگگری ا سگت که لمدتا با ا سگتفاده از اتان سگیلهای
محلی و با نقس م شگارکتی مردم بومی و محلی بهتر تو سگعه مییابد .به طور هال صگه ،می توان گفت در تو سگعه و گ سگترگ
گرد شگگگری اگایگدار ،آموزگ نقس ب سگ یگار مهمی دارد .برای آموزگ جگامعگ محلی ،راهن مگایگان بگایگد نقس مهمی بر ل هگده
بگیرند .کارکنان سگازمان گرد شگگری ،گرد شگگران ،و سگرانجام مجمول د سگت اندرکاران باید در راه تقویت گرد شگگری
اایدار کو شگگا با شگگند (گی و فایو سگگوال .)1386 ،از اینرو ،گرد شگگگری بیابانی یا ژئوتوری سگ در مناطق بیابانی میبای سگگت
بهلنوان مولفه ا صگلی اقت صگادی ک شگورهای ه شگک و بیابانی (برای نمونه :ایران) که اتان سگیلهای فراوان دارند مورد توجه
ویژه قرار گیرد .با توجه به ظرفیگتها و اتگان سگیگلهای بینظیری که گرد شگگگری بیگابانی میتوانند ارایه نمایند (ازجمله:
آفتاکگیری یا حمام آفتاک ،نجوم و رصگد سگتارگان ،بیراههنوردی و تورهای آفرودی ،جنبهها و ارزگهای زیباییشگناهتی
و غیره) ،این نوع از گرد شگگری میتواند در ب سگیاری از ک شگورهای دارای محیطهای ه شگک و بیابانی با اتخاذ یک رویکرد
درست و یکاارچه ،سریعترین رشد و توسعه را در ای داشته باشد .در برنامهریزی برای توسعه اایدار در زمینه ژئوتوریس
و گرد شگگری بیابان بای سگتی به ا صگو ا سگا سگی اایداری ازجمله :اایداری زی سگتمحیطی ،فرهنگی -اجتمالی و اقت صگادی
(حاجللیلو و نکویی صگگدری 1390 ،بهنقل از گی و فایا سگگوال )1386 ،توجه ویژهای شگگود .ا صگگوال ،برنامهریزی در زمینه
گرد شگگری و انواع آن میبای سگت از نوع برنامهریزیهای ف ضگایی با شگد بهگونهای که براایه مطالعات و برر سگیهای اولیه
ضگمن شگناهت اتان سگیلهای گرد شگگری به تهیه نق شگههایی که ن شگانگر موقعیت و اراکنس اتان سگیلها و جاذبههای
گوناگون گرد شگگری ه سگتند اقدام شگده و سگرانجام در ارزیابی ،تحلیل و تدوین راهبردهای منا سگب برای برنامهریزی و
مدیریت یکاارچه از آنها استفاده کرد.
با توجه به ثبت بیابان لوت بهلنوان یک میراث جهانی و نیز بهدلیل اهمیت و ویژگیهای هاص محیطی آن ،الزم ا سگگت
در زمی نگه مگدیریگت در سگگت و یک اگارچگه ،ح فگاظگت و نگ هگداری و نیز اگایس م سگگتمر اگایگداری آن توجگه بی شگگتری شگگود.
بهلبارتدیگر ،ثبت جهانی بیابان لوت لزوم حفاظت و اایداری این منطقه شگکننده را بیسازایس نمایان می سگازد .برای
این منظور ،اایگاهها و دفاتری تشکیل و ایجاد شدهاند که دفتر مرکزی اایگاه جهانی بیابان لوت در کاخ موزه گلستان در
تهران واقع شگگده ا سگگت .همچنین ،اایگاههای جهانی در هریک از ا سگگتانهای کرمان (در رو سگگتای شگگفیع آباد) ،ا سگگتان
سگی سگتان و بلوچ سگتان (در شگهر ن صگرتآباد) و هرا سگان جنوبی (در رو سگتای ده سگل ) ت شگکیل شگدهاند و اایگاه محلی در
شگهر فهرج ا سگتان کرمان دایر شگده ا سگت .از آنجاییکه امروزه ،بنیاد هرگونه طر و برنامهریزی برای تو سگعه و گ سگترگ
ظرفیتهای گرد شگگگری ،متکی بر اتان سگگیلها و تواناییهای موجود در چ شگ اندازهای طبیعی ،فرهنگی -تاریخی هر
منطقهای ا سگتوار ا سگت مفهوم اایداری تو سگعه بهلنوان یکی از مه ترین ا صگولی ا سگت که در برنامهریزیها و شگیوههای
مدیریت صگنعت گرد شگگری نقس ب سگیار مهمی یافته و به آن توجه ویژهای شگده ا سگت .بنابراین ،برای مدیریت منا سگب و
اایدار و نیز د سگتیابی هر چه بی شگتر و بهتر به تو سگعه اایدار و ت ضگمین اثربخس بودن فعالیتهای گرد شگگری ،ای شگنهاد
می شگود برنامهریزیها و مدیریت ژئوتوری سگ و گرد شگگری در محدوده و لر صگه بیابان لوت به صگورت یکاارچه و در سگطو
سگهگانه ملی -منطقهای -محلی به شگر زیر انجام شگود .تجربه ن شگان داده ا سگت که شگیوه مدیریت مرکزی یکجانبه و
مرکزی اثربخ شگگی الزم را ندارد .بهویژه در صگگنعت گرد شگگگری و ژئوتوری سگ که شگگکلگیری و رونق آن ا سگا سگگا براایه
ویژگیها و اتانسیلهای محلی و منطقهای است .بنابراین ،میبایست در جریان برنامهریزی و مدیریت آن به نقس جوامع
بومی -محلی و مشارکت ذینفعان نیز توجه ویژهای شود.
•

سطج ملی:
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نخستین مرحله برنامهریزی و مدیریت میبایست در سطج ملی بوده که در این سطج از طریق تهیه نقشههای
طبقهبندیشده به شناسایی اتانسیلها و تواناییهای محیطی برای توسعه گردشگری اقدام میشود .در این مرحله
میبایست با توجه به معیارهای گوناگون میزان اهمیت جاذبههای گردشگری در مقیاسهای ملی -منطقهای بررسی و
ارزیابی شوند.
• سطج منطقهای:
در این سگگطج بگا تو جگه بگه متغیر هگای منط قگهای بر اگا یگه توان هگا و ویژگی هگای گو نگاگون طبیعی (زمین شگ نگاهتی،
ژئومورفولوژیکی ،آکوهوایی ،زی سگگتمحیطی ،اکولوژیکی و غیره) و ان سگگانی (اجتمالی ،اقت صگگادی ،فرهنگی و غیره) هر
منط قگه ،میزان اثر گگذاری و اثراگذیری اگارامتر هگای محیطی و جوامع کگه تگاثیر مع نگاداری بر روی چگونگی فرای نگد اجرا و
لملیاتی شدن برنامههای توسعه گردشگری دارند ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
• سطج محلی:
هنگامیکه توانها ،اتان سگیلها و ویژگیهای محیط طبیعی و ان سگانی شگنا سگایی شگد ،مرحله سگوم در سگطج محلی آغاز
می شگود .در این مرحله برر سگیها و ارزیابیهای جزیتر و مف صگلتری در مقیاس محلی بهمنظور شگنا سگایی و م شگخ
کردن نقاط قوت و ضگع انجام می شگود .بنابراین در این سگطج ،اارامترهای مهمی که تاثیر ب سگزایی بر روی برنامهریزی و
مدیریت توسعه گردشگری دارند ارزیابی میشوند.
امروزه ثابت شگگده ا سگگت که جوامع و دولتهای محلی میتوانند نقس مهمی در مدیریت منابع گوناگون سگگرزمینی ایفا
نمایند .ازاین رو ،یکی از ا صگو ا سگا سگی شگیوه مدیریت منا سگب این ا سگت که به تخ صگ و دانس محلی واب سگته با شگد.
هنگامیکه م شگکلی بهوجود آید ،مدیر مربوطه میبای سگت بهو ضگو منبع آن را شگنا سگایی و فرایندهای طبیعی م ثر بر آن
را تعیین نماید .با توجه به اینکه گرد شگگری معموال در مناطق محلی و سگطو اایین مدیریتی انجام می شگود ،بهتر ا سگت
در زمینگه مدیریت کالن به م شگگارکت ذینفعگان و دهیگل کردن جوامع محلی و بومی در قالب رویکرد کلنگر و یکاارچه
نیز توجه ویژهای شگود .بهاین ترتیب ،اتخاذ رویکرد مدیریت یکاارچه و لملیاتی کردن آن در زمینه گرد شگگری ،میتواند
زمینه سگگاز آغاز و هدایت در سگگت تو سگگعه اایدار در مناطق تحت مدیریت شگگود .همچنین اتخاذ و بهکارگیری چنین
رویکردی ،میتواند بالث کاهس تخریب سگی سگت های طبیعی شگده و چارچوبی را برای مدیریت فعالیتهای چندبخ شگی
فراه کرده و شگیوههای منا سگبی را برای بهرهگیری و بهرهمندی ن سگلهای آینده از منابع ایجاد نماید .متنا سگب با میزان
ای شگرفت و تو سگعه جوامع در اجرای مدیریت یکاارچه و تو سگعه منابع و زیر سگاهتهای الزم برای گ سگترگ گرد شگگری،
مزایای محلی ،منطقهای و ملی ازجمله افزایس و بهبود تو سگگعه اقت صگگادی و کیفیت زندگی فراه و افزایس مییابد .این
مزایا بهطورکلی از طریق حفاظت از محیطی طبیعی و محیطزی سگت (بهلنوان مثا کیفیت بهتر منابع آک ،تنوعزی سگتی
محافظت شگگده و غیره) حا صگگل می شگگوند .هدف از م شگگارکت ذینفعان در فرایند برنامهریزیهای راهبردی برای تو سگگعه
گرد شگگری ،شگنا سگایی و م شگارکت سگی سگتماتیک و راهبردی افرادی ا سگت که در مقا صگد گرد شگگری با اهداف زیر میتوانند
مشارکت داشته باشند:
•

ک سگگب اطمینان از اینکه افراد در امر برنامهریزی و اجرای فعالیتهای مدیریتی در آینده نقس منا سگگب و کارآمدی
هواهند داشت.

•

به تصمی گیری در مورد اقدامات و برنامههای لملیاتی در آینده کمک کرده و مه ترین نیازها را برآورده میکنند.

• در ا شگتیبانی از برنامهریزیهای منطقهای و مدیریتی ،م شگارکت فعا دا شگته و حتی در زمینه ارایه ای شگنهادات برای
تو سگعه میتوانند موثر واقع شگوند .بنابراین ،گرد شگگری با توجه به اهیمت ذاتی هود ،میتواند سگه ب سگزایی در اقت صگاد
ملی و همچنین رفاه جوامع محلی داشته باشد.
امروزه ،ب سگ یگاری از سگگازمگانهگا و انجمنهگای بینالمللی و بگهویژه انجمنهگای درونی سگگازمگان ملگل ،در حگا تو سگعگه
رویکردهایی برای برنامهریزی یکاارچه گرد شگگگری ه سگگتند ( .)UNEP, 2009اتخاذ و بهکارگیری مدیریت یکاارچه
گردشگری میتواند ایامدهای مثبت متعددی ازجمله موارد زیر را بهدنبا داشته باشد:
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•

استفاده م ثر و بهینه از منابع ملی ارزشمند و گرانبها از لحاج اجتمالی -اقتصادی در مناطق اکولوژیکی

•

تشویق به گسترگ زمینههای گردشگری و جذک گردشگران داهلی و هارجی

•

افزایس در میزان کیفیت ارائه هدمات و فرصتهای گردشگری و تفریحی

•

کمک به بهبود و ارتقاا سکونتگاههای شهری در نواحی نزدیک به مناطق گردشگری
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•

ارتقاا حفاظت و نگهداری از جاذبهها و اتانسیلهای گردشگری

•

تسهیل در امر اایس ،برنامهریزی و تصمی گیری کارآمد برای مدیریت بهینه و اصولی در مناطق گردشگری

•

افزایس میزان بهرهگیری از مناطق ه شگگک و بیابانی ،کاهس ظرفیت و تخریب توان اکولوژیک محیط شگگکننده آن
(تغییر اکوسیست ها ،توسعه مراکز رفاهی و غیره)

•

باوجود تالگهای مفید لدم تو سگگعه منا سگگب اقت صگگادی -اجتمالی در مناطق ه شگگک و بیابانی (در سگگطو بومی-
محلی ،منطقهای)

•

لزوم توجه به زندگی اایدار و سگازگاری با م سگائل موجود در این مناطق ازجمله :کمبود منابع آک شگیرین کافی ،تغییر
اقلی و افزایس گرمای محیط ،شکننده بودن محیط طبیعی ،وزگ باد و طوفانها و غیره

• ارتقاا توسعهاایدار و حفاظت از اتانسیلهای گردشگری.
الزم ا سگت برای تو سگعه اایدار ژئوتوری سگ و گرد شگگری بیابانی در بیابان لوت براایه تلفیقی از منابع منح صگربهفرد محیط
آن بگا زمی نگه هگا و ام کگانگات رفگاهی مت عگدد ازجملگه :حس زی بگایی شگ نگاهتی چ شگ انگداز هگا و ل نگدفرم هگای ژئومورفولوژیکی-
زمین شگناهتی ،تنوع زی سگتی ویژه ،محیط بکر و د سگتنخورده ،محیط آرامسبخس ،نجوم و ر صگد سگتارگان و نیز تهیه و
فراه سگاهتن زیر سگاهتهای رفاهی هوک و منا سگب اقدام شگود .در این را سگتا الزم ا سگت اثرات و چالسهای ایسرو
شگنا سگایی شگده برنامهریزی و مدیریت در سگت و منا سگب انجام شگود ،تاثیر و برهمکنس آن را با م سگائل جهانی (فقرزدایی،
تغییر اقلی  ،مخاطرات طبیعی ،کاهس تنوع زی سگتی) مورد توجه ویژه قرار داد .اما میبای سگت ،تفاوتی رو شگن و م شگخ
بین ر شگد سگاده گرد شگگری که در ب سگیاری از ک شگورها رایج بوده و آن را تجربه کردهاند با یک تو سگعه برنامهریزی شگده،
یکاارچه و م سگئوالنه در زمینه گرد شگگری بیابانی تفاوت قائل شگوی که این مه می تواند بهطور قابل توجهی در کاهس
تأثیرات منفی ر شگد شگتابان آن بر مناطق بیابانی ،جوامع و ذینفعان بومی و در نهایت اایداری محیط کمک کند .ر شگد و
گ سگترگ سگاده گرد شگگری و بدون برنامهریزی ا صگولی و یکاارچه در مناطق ه شگک و بیابانی ،میتواند منجر به ایدایس
چالسهای زیر شده و سرانجام مدیریت و گردشگری اایدار این مناطق را تهدید کند.

•

کمبود آک شگیرین یک چالس واقعی ا سگگت بهویژه در ف صگگو اوج گرد شگگگری و نیاز به م صگگرف آک بی شگگتر (بهار و
تابستان)

•

تغییر فرای نگدهگای محیطی ده یگل در م نگاطق ه شگگک و ب یگابگانی بگهدل یگل ح ضگگور بیس از حگد و برنگامگهریزی ن شگگده
گرد شگگران براایه ظرفیت این مناطق که سگرانجام بالث افزایس ف شگارهای محیطی شگدید بر محیط طبیعی و جوامع
بومی -محلی هواهد شد

•

لزوم توجه به ایمنی ،حفاظت و مقابله با مخاطرات طبیعی و ان سگگانی .بهلنوان مثا کاهس تنوع زی سگگتی ،فر سگگایس،
تخریب لندفرمها و چ شگ اندازهای طبیعی و فرهنگی (برای مثا به وا سگگطه ح ضگگور تورهای آفرود ،بیراهنوردی و
غیره).

 -5نتیجهگیری و جمعبندی
امروزه گرد شگگگری بهلنوان یک صگگنعت ااک ،فعالیتی اردامنه بوده و در مقیاس جهانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و
به شگدت با م سگائل جهانی (بهویژه فقرزدایی) در ارتباط م سگتقی ا سگت .مطالعات و برر سگیهای انجام شگده ن شگان میدهند
که تو سگگعه اایدار گرد شگگگری از طریق اقدامات یکاارچه ،شگگرکت و سگگهی شگگدن همه جوامع و نهادهای م سگگئو و نیز
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فراه سگازی سگازوکارهای منا سگب ،میتواند به میزان قابل توجهی در کاهس میزان فقر در جوامع بومی و تو سگعه اایدار
کمک شگایانی کند .امروزه ثابتشده است که جوامع و دولتهای محلی میتوانند نقس مهمی در مدیریت منابع گوناگون
سگرزمینی ایفا نمایند .ازاین رو ،یکی از ا صگو ا سگا سگی شگیوه مدیریت منا سگب این ا سگت که به تخ صگ و دانس محلی
واب سگته با شگد .ا صگوال رویکرد تو سگعه اایدار در زمینه گرد شگگری میبای سگت مبتنی بر حفاظت از منابع طبیعی ،فرهنگی،
اجتمالی -اقت صگادی و غیره برای ن سگلهای کنونی و آینده با شگد زیرا ،تو سگعه گرد شگگری بی شگتر به جاذبهها و فعالیتهای
مربوط به محیط طبیعی ،میراث تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق هاص ب سگگتگی دارد بنابراین ،در صگگورت نابودی و
تخریب هر یک از این موارد مه  ،صگنعت گرد شگگری و برنامهریزیهای انجام شگده برای تو سگعه آن در همه ابعاد از بین
هواهد رفت و آ سگیبهای جبراننااذیری بر ارکان اقت صگادهای محلی ،منطقهای و ملی در ای هواهد دا شگت .بنابراین الزم
ا سگت ،مدیریت و برنامهریزی گرد شگگری به شگیوه یکاارچه بوده و دارای برنامهای اویا و مداوم با شگد تا به یکاارچه سگازی
فرایند ت صگمی گیری در مناطق گوناگون منتهی شگود .ازاینرو ،هدف نهایی آن میبای سگت د سگتیابی به ت صگمیماتی جامع
برای ا سگگتفاده بهینه و اایدار ،تو سگگعه و حفاظت از منابع موجود در مناطق بیابانی با شگگد .بهاین ترتیب ،اتخاذ رویکرد
مدیریت و برنامهریزی کلنگر و یکاارچه در کنار گرد شگگگری برنامهریزی شگگده و ا صگگولی میتواند بهلنوان و سگیله مهمی
برای د سگگتیابی به حفاظت از چ شگ اندازهای طبیعی ،فرهنگی و اجتمالی مناطق با شگگد .برای مدیریت و برنامهریزی
گردشگگری ،لالوهبر اینکه شگیوه اتخاذ شگده بایسگتی سگاهتاری سگاده و سگهلالوصگو داشگته باشد میبایست بتواند یک نوع
برنگامگهریزی راهبردی یکاگارچگه برای تو سگعگه گرد شگگگری اگایگدار نیز ارائگه دهگد .در اگایگان یگادآور می شگگوی کگه در زمینه
گردشگری شیوههای گوناگون برنامهریزی محیطی ،مبتنی بر جامعه ،گردشگری باکیفیت ،برنامهریزی یکاارچه درازمدت
و راهبردی وجود دارد که از این بین برنامهریزی راهبردی (که بهدنبا تنا سگب بهینه بین سگی سگت و محیط بود و تمرکز
آن بیشتر در شناسایی و حل و فصل مسائل) است ،بهترین گزینه هواهد بود.
 -6منابع
ادارهکل میراث فرهنگی ،گرد شگگری و صگنایع د سگتی ا سگتان هرا سگان جنوبی بیابان لوت ،اولین اثر طبیعی ثبت شدده
ایران در فهرست میراث جهانی یونسكو ،بیرجند ،بیتا.
ا سگمالیلی ،ر ،.صگابرحقیقت ،ا ،.ملبو سگی ،گ )1389(،.ارزیابی شدرایط اقلیم آ سدایش بندر چابهار در جهت تو سدعه
گردشگری ،مجموله مقاالت چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم ،زاهدان.
اایگاه میراث جهانی بیابان لوت.
حاجللیلو ،بهزاد نکویی صدری ،بهرام ( )1390ژئوتوریسم ،تهران ،انتشارات ایامنور ،چاپ نخست 238 ،صفحه.
گی ،چاک .وای .فایوسگوال ،ادواردو ( )1386جهانگردی در چشدماندازی جامع ،ترجم للی اارسگائیان و سگیدمحمد الرابی ،چاپ
چهارم ،تهران ،انتشارات دفتر اژوهسهای فرهنگی 479 ،صفحه.

من صگوری ،ر ضگا ،قنواتی ،لزتاهلل ،ثروتی ،محمدر ضگا ( )1393برر سدی نقش مناظر ژئومورفولوژیكی و پتان سدیلهای
ژئوتوری سدتی ا سدتان ایالم با ا سدتااده از دادههای مكانی ،در را سدتای تو سدعه پایدار ،تهران ،مجله اطاللات
جغرافیایی (ساهر) ،دوره  ،23شماره  ،90ص .5-12 :
درباره-بیابان-لوت/موقعیت-جغرافیایی- http://www.lutdesert.ir/
- United Nations Environment Programme (2009); Sustainable Coastal Tourism: An integrated
planning and management approach. Paris: UNEP, Sustainable Consumption and Production
Branch.

