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 چكیده

شگگگرامروزه،  سگگ یگرد صگگل یاریدر ب شگگورها جزا ا صگگاد یهاتیفعال نیتریاز ک از  یکی سگگ یژئوتور .دیآیم شگگماربه یاقت

صگل یهاشگاهه شگگر یا سگت که براا یگرد . الزمه شگودیانجام م یکیو ژئومورفولوژ یشگناهتنیزم یهایژگیاز و دیبازد هیا

سگگباثبات از جاذبه یریگو بهره یداریاا صگگول یحفاظت و نگهدار سگگ ،یژئوتور یهالیها و اتان سگگت.از آن یا تجربه  ها ا

شگورها شگگر نهیموفق در زم یک شگان م یصگنعت گرد شگورهاآن دهد،ین سگته از ک سگ یید شگگر یهالیکه از اتان  یگرد

سگت آورده و با برنامهبه یقیو دق یشگناهت للم شگاننیسگرزم سگرما هاییزیرد  ریگچشگ  یهاگذاریهیهدفمند اقدام به 

شگگری  صگنعت گرد سگعه قابل زانیاز م اند،دهکردر  شگد و تو سگت ابانیباند.هشگدبرهوردار  یتوجهر  یعیاثر طب نیلوت، نخ

سگا   رانیا سگت که در  سگت م 1395ا سگکوی یجهان راثیدر فهر سگ ون موثر در  یهالندفرم نیترازجمله مه  .دیبه ثبت ر

سگگعه ژئوتور رودهانه  ان،ینبکاها، منطقه گندم بر ،هامادا ها،ها و کلوتککلوت الن،ی گیبه ر توانیم لوت ابانیب سگگ یتو

شگان یهادهانه ،ینمک یهاگونیشگور، بدلندها، ال شگف سگلبر یا ،یآت شگاره کرد. هان صگوال  رو ا سگعه اا کردیا  نهیدر زم داریتو

شگگر صگاد -یاجتمال ،یفرهنگ ،یعیبر حفاظت از منابع طب یمبتن سگتیبایم یگرد سگل یبرا یاقت  ندهیو آ یکنون یهان

شگد  ز شگگر را،یبا سگعه گرد مناطق  یفرهنگ یو الگوها یخیتار راثیم ،یعیطب طیمربوط به مح یهاتیبه فعال شگتریب یتو

سگگتگ صگگورت نابود ن،یدارد  بنابرا یهاص ب شگگگر نیاز ا کیهر بیو تخر یدر  صگگنعت گرد  یهایزیرو برنامه یموارد، 

سگگعه آن در همه ابعاد از ب یشگگده براانجام سگگ نیتو صگگاد یرینااذجبران یهابیهواهد رفت و آ وارد هواهد  بر ارکان اقت

سگگب و اا تیریمد یبرا ن،یبنابرا .سگگاهت سگگت زیو ن داریمنا سگگعه اا یابید شگگگر داریبه تو  شگگودیم شگگنهادیا ،یگرد

شگگر تیریو مد هایزیربرنامه سگهصگورت یکاارچه و بهلوت  ابانیدر ب یگرد سگطو   انجام  یمحل -یامنطقه -یگانه ملدر 

 شود.
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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

ضگر،درحا   یدیترد گونهچیه یجا نهیزم نینبوده و در ا دهیاوشگ چکسیبر ه یگردشگگر اجتمالی -یاقتصگاد تیاهم حا

شگگرکه امروزه، ایگونهبه .سگتین سگ یگرد صگل یاریدر ب شگورها جزا ا صگاد یهاتیفعال نیتریاز ک  .دیآیم شگماربه  یاقت

سگیاری از همچنین  شگورها،امروزه، ب شگگریصگنعت  ک شگاهه گرد شگعب از آن را و انواع   راهبرد ترینمه  لنوانبههای من

برگزیده و در راسگتای این مه   اایدار توسگعهیابی به کالن برای ایشگرفت و توسگعه اقتصگاد کشگور هویس و سگرانجام دسگت

شگتابان گردشگگری و با توجه به رشگد  اند.های مناسگب و للمی، گردشگگران فراوانی را جذک کردهریزیبا مدیریت و برنامه

سگگتبه شگگگری به برنامهمنظور د سگگترگ گرد سگگت در زمینه گ سگگعه اایدار الزم ا ریزی و مدیریت بهینه، یابی به اهداف تو

صگگولی، یکاارچه و للمی شگگرایط کنونی جهان، حتی کوچکتوجه ویژه ا شگگود. زیرا، در  ها در مورد ریزیترین برنامهای 

صگورتاهمیتک  سگائل تنها در  صگدری، ها موفق هواهند بود )حاجبودن روگللمی ترین م (. 176  1390للیلو و نکویی 

های گردشگگری دسگته از کشگورهایی که از اتانسگیلدهد، آنتجربه کشگورهای موفق در زمینه صگنعت گردشگگری نشگان می
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سگتای گسگترگ انواع هدفمند در ر و درازمدت هاییریزبرنامهدسگت آورده و با به یشگناهت للمی و دقیق شگانسگرزمین ا

توجهی در زمینه جذک ، از میزان رشگد و توسگعه قابلاندکرده گیر و مناسگبیهای چشگ گذاریسگرمایهاقدام به  گردشگگری

سگعه آن برهوردار بوده شگگر و تو توان از مزایای ریزی و مدیریت للمی، دقیق و یکاارچه میاند. بنابراین، با یک برنامهگرد

شگگربی صگنعت گرد صگادی بهره برد  بهشگمار  سگب درآمدهای ارزی و رونق گونهی درکنار دیگر منابع اقت ای که لالوه بر ک

صگگگادی می صگگگتاقت شگگگتغا توان از فر سگگگتفاده کرده و از میزان فقر در جوامع محلی و مورد هدف نیز  زایی آنهای ا ا

شگگری سگت. به این ترتیب، برآیند اایانی گرد شگگری کا سگعه که براایه برنامه ایگرد ریزی و مدیریت للمی و یکاارچه تو

 محلی( هواهد بود. -، کاهس فقر و افزایس رفاه جامعه میزبان )بومیآن مالی -بر مزایای اقتصادیایدا کرده باشد، لالوه

سگگیلبا توجه به  یزن یرانا سگگرزمین با  تواندرد میتاریخی و غیره که دا -شگگمار طبیعی، فرهنگیهای بیها و جاذبهاتان

صگگولی برنامه شگگگری اقدامات ارزنده ینهدر زمریزی و مدیریت ا صگگنعت گرد سگگعه اایدار  سگگطج جهانی به انجام تو ای در 

سگیل سگفانه با وجود چنین اتان سگاند. اما متا شگگر و درآمدهای ر شگورمان در جذک گرد سگه  ک شگور،  شگگری در ک های گرد

شگی از آن چندان قابل توجه نبوده که شگان ارزی نا ضگع  بزرگی در زمینه برنامهن سگت دهنده وجود  ریزی و مدیریت در

و جزا انج  یگردشگگر یهاجزا ده کشگور نخسگت جهان از لحاج جاذبه یراناگردشگگری اسگت. با توجه به اینکه سگرزمین 

 یجهانسگازمان  های، اما متاسگفانه طبق آمار(1393)منصگوری و همکاران،  اسگت یکشگور نخسگت از لحاج تنوع گردشگگر

و  یلیاسگمالاهتصگاص دارد ) یرانبه ا یادن یگردشگگر یدرآمدها یزاندرصگد از م 16درصگد از تعداد و  24تنها  یگردشگگر

تاریخی  -های محیطی و فرهنگیار واضگج اسگت که با وجود توانایی بنابراین، (.1386 یخانی،شگاز  نقلبه 1389 کاران،هم

سگگگرزمین ایران وجود دارد  سگگگت و یکاگارچگه و البتگه بگا بگا اتخگاذ یگک رویکرد برنگامگهتوان میکگه در  ریزی و مگدیریتی در

سگاهتسگازی و فراه  سگترگ زیر سگعه های الزم برای گ شگگری صگنعت تو صگادگرد شگاهد رونق اقت شگور،  و جذک  یدر ک

 .گردشگران هارجی باشی 

شگگگک و بیابانی یا به لبارت کوتاه شگگگگری در منگاطق ه شگگگگری بیابانک یکی از زیرمجمولهتر و دقیقگرد  هایتر »گرد

گیری و های اصگلی گردشگگری اسگت که براایه بهرهنیز هود یکی از شگاههژئوتوریسگ  [ اسگت. گردشگگریزمین]  ژئوتوریسگ

شگگگیزمینهگای بگازدیگد از ویژگی للمی، تفریحی،  -شگگگنگاهتی و ژئومورفولوژیکی محیط طبیعی بگا اهگداف گونگاگون )آموز

سگیلاز جاذبه گیری باثباتو بهره الزمه اایداری شگود.ماجراجویانه و غیره( انجام می سگ های ها و اتان حفاظت و  ،ژئوتوری

شده و با اتخاذ رویکرد مدیریت ریزیاایدار و برنامهای گونهبایسگت بهمیژئوتوریسگ   توسگعه ها اسگت.نگهداری اصگولی از آن

شگگری سگعه گرد شگود  بنابراین، تو سگ  اایدار  -جامع و یکاارچه انجام  سگعه اایدار در گروه اایبندی به اهداف ژئوتوری و تو

ده نسگل کنونی از شگریزیگیری هدفمند و برنامهبر بهرهطورکلی، توسگعه اایدار لالوهبه گیرد.قرار می هاآن لملیاتی کردن

سگگیل شگگگری، بر لزوم حفاظت و نگهداری آنها و جاذبهاتان سگگلهای گرد  هدفهای آینده تاکید فراوان دارد. ها برای ن

صگلی شگگری و به این اژوهس ا سگعه اایدار گرد سگب مدیریتی برای تو سگ  در محدوده تحلیل راهبردهای منا ویژه ژئوتوری

 میراث جهانی بیابان لوت است. 

 

 منطقه موردمطالعه -2

سگا   سگت که در  سگید.  1395بیابان لوت، نخسگتین اثر طبیعی ایران ا سگکو به ثبت ر سگت میراث جهانی یون  بیاباندر فهر

سگتان سگهو در بین  یرانا هاوریجنوکبخس  در لوت سگتان، کرمان ا سگتان و سگی سگان بلوچ سگتر جنوبی و هرا گ یافته گ

سگت سگتره(1شگکل ) ا  کیلومترمربع 18,000 حدوددر  آن حفاظتی حری  و کیلومترمربع 23,000 حدود لوت بیابان . گ

سگگت سگگتی   ادارهwww.lutdesert.ir)اایگاه میراث جهانی بیابان لوت   ا صگگنایع د شگگگری و  کل میراث فرهنگی، گرد

صگلی بیابان لوت  سگان جنوبی(. واحدهای مورفولوژیکی ا سگتان هرا سگه هایتاهیا  یالن ریگ شگاملا  ،)بخس هاوری( ایما

 در. است )بخس مرکزی( ریگی دشتیا  هامادا بریان، گندم شور، رودهانه نبکاها، ،)بخس باهتری( هایاردانگیا  هاکلوت

شگگ لنوان مه به یالن ریگ و هاکلوت نبی این شگگ اندازهای مورفولوژیکی ترین چ سگگتند که از  انگیزشگگگفتگیر و چ ه

بگان لالوه یگا بگاالیی برهوردارنگد. همچنین، این ب سگگگمی  سگگگیگل ژئوتوری تگان هگای مورفولوژیکی طبیعی بر دارا بودن جگاذبگها
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 های فرهنگی و تاریخی نیز برهوردار است.اندازها و جاذبهفرد  از چش منحصربه

 

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

کل میراث فرهنگی، گردشگگری و صگنایع دسگتی اسگتان هراسان جنوبی، اایگاه میراث جهانی بیابان لوت و اداره به گزارگ

شگگده ثبت جهان از دیگری جای هیچ در لوت بیابان هایویژگی با کامل ایمجموله اکنونت سگگ ن ت. ریگ یالن، واقع در ا

شگگتر لندفرمبخس هاوری بیابان لوت یکی از  سگگت که بی سگگهمعدود مناطق جهان ا های ای ازجمله: تاههای تراکمی ما

شگکل و غیره در ای شگکل، قیفیشگکل، سگتارهای طولی و لرضگی، هرمیهای ماسگهها، تاهمارکها، ریالبرهان -شگکلهاللی

شگگگده شگگگکیگل  سگگگت کگه فگاقگد هگای بخس بگاهتری دانگد. همچنین، ویژگی مه  و ممتگاز کلوتآن و درکنگار ه  ت ر این ا

 .شده دارای حداقل حیات جانوری استهای انجامها و بررسیگیاهی بوده و با استناد به گزارگاوشس

 

 پژوهشروش  ها وداده -3

شگگده و با روگ کتابخانه شگگریجاین اژوهس با رویکردی نظری و بنیادی انجام  صگگیفی و تحلیلی به ت شگگنهاد ای، تو  و ای

 ارداهته است. منطقه میراث جهانی بیابان لوتدر  اایدار برای توسعه گردشگریمناسب رویکردهای مدیریتی 

 

 نتایج و بحث -4

شگناهتی( و نیز زمین -های گوناگون طبیعی )ژئومورفولوژیکیادیده میراث جهانی بیابان لوتدر محدوده لرصگه و حری  

سگانی )آثار فرهنگیآثار تمدن شگگران فراوانی را دارد. ازجمله مه تاری -های ان ترین خی( وجود دارد که توانایی جذک گرد

شگ  سگ  در این بیابان میاندازها و لندفرمچ سگعه ژئوتوری شگت ها و کلوتکتوان به ریگ یالن، کلوتهای موثر در تو ها، د
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شگگگور،ن، گز هگاموهشگگگور، گنگدم بریگانریگی مرکزی، نبکگاهگا، منطقگه  هگای نمکی، هگا و الیگونواع دقبگدلنگدهگا، ان رودهگانگه 

شگانی، دهانه شگف سگلبر های آت شگاره کرد.این سگیزمین میراثاز آنجایی که  ها و غیره ا  ایناحیه هر ژئومورفولوژی و شگنا

 تولید ایویژه شگگناهتیزمین شگگرایط تحت سگگا  هامیلیون ازآید که اس شگگمار میبه ناحیه آن تجدیدنااذیر منابع جزو

سگگانی زندگی زمان مقیاس در و شگگودمی صگگدری، )حاجد شگگوننمی ایجاد دوباره ان (، بنابراین 178  1390للیلو و نکویی 

سگت با بهرهمی شگیوهبای سگب از  شگگری های برنامهگیری منا سگعه اایدار گرد هدف  مورد در مناطقریزی و مدیریتی به تو

 هایاتانسگیل از اسگتفاده بالمدتا   که اسگت ای از گردشگگریگونه اایدار ژئوتوریسگ توسگعه ژئوتوریسگ  اقدام کرد. در واقع، 

 گسگترگ و توسگعه در گفت توان می هالصگه، طور به د.یابمی توسگعهو محلی بهتر  بومی مردمنقس مشگارکتی  با و محلی

شگگگگری سگگگیگار نقس آموزگ اگایگدار، گرد  لهگده بر مهمی نقس بگایگد راهنمگایگان محلی، جگامعگ  آموزگ برای. دارد مهمی ب

شگگری، سگازمان کارکنان. بگیرند شگگران، گرد سگت مجمول  سگرانجام و گرد شگگری تقویت راه در باید اندرکاران د  گرد

شگگا اایدار شگگند کو سگگوال، و گی) با شگگگررو، (. از این1386 فایو سگگ  در مناطق بیابانی  بیابانی یگرد سگگت مییا ژئوتوری بای

صگللنوان به صگاد یمولفه ا شگورهای اقت سگیل یک شگک و بیابانی )برای نمونه: ایران( که اتان های فراوان دارند مورد توجه ه

سگگگیگلبا توجه به ظرفیگت. ویژه قرار گیرد شگگگگرنظیری که های بیها و اتگان  توانند ارایه نمایند )ازجمله:بیگابانی می یگرد

شگناهتی های زیباییها و ارزگنوردی و تورهای آفرودی، جنبهگیری یا حمام آفتاک، نجوم و رصگد سگتارگان، بیراههآفتاک

شگگری می ،و غیره( سگتواند این نوع از گرد شگورها یاریدر ب های هشگک و بیابانی با اتخاذ یک رویکرد ی دارای محیطاز ک

ژئوتوریس  ریزی برای توسعه اایدار در زمینه در برنامه باشد. داشتهدر ای را  و توسعه رشد نیعتری، سردرست و یکاارچه

سگتو  سگی اایداری ازجمله: اایداری زی سگا صگو  ا سگتی به ا شگگری بیابان بای صگادی  -محیطی، فرهنگیگرد اجتمالی و اقت

صگگدری، )حاج سگگوال، و گی از نقلبه 1390للیلو و نکویی  شگگود.( توجه ویژه1386 فایا صگگوال ،  ای  زمینه ریزی در برنامها

شگگری و انواع آن می سگتگرد ضگایی  هایریزیاز نوع برنامه بای شگد  بهف سگیبر ای کهگونهبا های اولیه اایه مطالعات و برر

سگیل شگناهت اتان شگگری به تهیه ضگمن  شگههای گرد شگانهانق سگیلیی که ن های ها و جاذبهگر موقعیت و اراکنس اتان

سگرانجام در ارزیابی شگده و  سگتند اقدام  شگگری ه سگب برای برنامهو  ، تحلیلگوناگون گرد زی و ریتدوین راهبردهای منا

 .ها استفاده کردیکاارچه از آنمدیریت 

سگگت  ،آن محیطی هاص هایویژگیدلیل اهمیت و و نیز به جهانی میراثیک  لنوانبه لوت بیابان ثبت با توجه به الزم ا

سگگگت و یکاگارچگه مگدیریگت در زمینگه سگگگتمر وو نگهگداری  حفگاظگت ،در شگگگتر توجگه آن اگایگداری نیز اگایس م شگگگود. بی ی 

سگازد. برای ازایس نمایان میشگکننده را بیس منطقهاین  اایداریو  حفاظتلزوم  لوت بیابانجهانی  ثبتدیگر، لبارتبه

در  گلستان موزه کاخ در لوت بیابان جهانی اایگاه مرکزی دفتر اند کهها و دفاتری تشکیل و ایجاد شده، اایگاهمنظور این

سگگت. همچنین،  تهران شگگده ا سگگتاندر هریک از  جهانی هایاایگاهواقع  سگگتای)در  کرمانی هاا سگگتان ،(آباد شگگفیع رو  ا

سگتان صگرت شگهر)در  بلوچسگتان و سگی سگان( و آبادن سگتای)در  جنوبی هرا شگدهدهسگل  رو شگکیل   در محلی اایگاه واند  ( ت

سگتان شگهر سگت. دایر کرمان فهرج ا سگترگ امروزه، بنیاد هرگونه طر  و برنامهکه از آنجایی شگده ا سگعه و گ ریزی برای تو

سگگگیلظرفیت شگگگگری، متکی بر اتان شگگگ ها و تواناییهای گرد تاریخی هر  -فرهنگی اندازهای طبیعی،های موجود در چ

سگت  مفهوم اایداریمنطقه سگتوار ا سگعه ای ا سگت ترینمه  لنوان یکی ازبه تو صگولی ا های شگیوه ها وریزیبرنامه در که ا

شگگری نقس صگنعت گرد سگیار مهمی یافته و به آن توجه ویژه مدیریت  سگت.ب شگده ا سگب و  ای  بنابراین، برای مدیریت منا

سگت ضگمین اثربخس بودن فعالیتاایدار و نیز د سگعه اایدار و ت شگتر و بهتر به تو شگگرییابی هر چه بی شگنهاد  ،های گرد ای

در سگطو   و کاارچهیصگورت بهو گردشگگری در محدوده و لرصگه بیابان لوت وریسگ ئوتها و مدیریت ژریزیشگود برنامهمی

شگر  زیر محلی -ایمنطقه -گانه ملیسگه شگیوه مدیریت مرکزی یک به  سگت که  شگان داده ا شگود. تجربه ن جانبه و انجام 

شگگی الزم را ندارد. به سگگ  کهمرکزی اثربخ شگگگری و ژئوتوری صگگنعت گرد سگگآن  گیری و رونقشگگکل ویژه در  سگگا  براایه ا ا

ریزی و مدیریت آن به نقس جوامع بایست در جریان برنامهاست. بنابراین، میای های محلی و منطقهها و اتانسیلویژگی

 ای شود. نفعان نیز توجه ویژهمحلی و مشارکت ذی -بومی

 :سطج ملی •
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های از طریق تهیه نقشهبایست در سطج ملی بوده که در این سطج ریزی و مدیریت مینخستین مرحله برنامه

 . در این مرحلهشودهای محیطی برای توسعه گردشگری اقدام میها و تواناییاتانسیلشناسایی به  شدهبندیطبقه

بررسی و ای منطقه -ملیی هادر مقیاسهای گردشگری بایست با توجه به معیارهای گوناگون میزان اهمیت جاذبهمی

 شوند. ارزیابی

 ای:سطج منطقه •

بگه  جگه  بگا تو سگگگطج  قگهدر این  هگای منط یگه توان ایمتغیر اگا نگاگون طبیعی )زمینهگا و ویژگیبر نگاهتی، هگای گو شگگگ

سگگتژئومورفولوژیکی، آک صگگادی، فرهنگی و غیره(وهوایی، زی سگگانی )اجتمالی، اقت هر  محیطی، اکولوژیکی و غیره( و ان

اگذیری منطقگه،  نگاداری بر روی جوامع اگارامترهگای محیطی و میزان اثرگگذاری و اثر تگاثیر مع نگد اجرا و کگه  چگونگی فرای

 د.یرگمیقرار  ارزیابیمورد  ،دندارهای توسعه گردشگری لملیاتی شدن برنامه

 سطج محلی: •

سگیلاهکه توانهنگامی سگانیو ویژگی ها، اتان سگای های محیط طبیعی و ان سگوم شگنا شگد، مرحله  سگطج محلی ی  آغاز در 

سگید. در این مرحله شگومی صگلتر و جزیهای ارزیابیها و برر شگخ  منظور بهتری در مقیاس محلی مف سگایی و م شگنا

ریزی و برنامهکه تاثیر بسگزایی بر روی  مهمی اارامترهای، سگطج. بنابراین در این شگودنقاط قوت و ضگع  انجام میکردن 

 .شوندتوسعه گردشگری دارند ارزیابی میمدیریت 

سگگت که جوامع و دولتامروزه ثابت سگگرزمینیمنابع  تیریدر مد ینقس مهم توانندیم یمحل یهاشگگده ا  فایا گوناگون 

شگد. ازاین .ندینما سگته با صگ  و دانس محلی واب سگت که به تخ سگب این ا شگیوه مدیریت منا سگی  سگا صگو  ا رو، یکی از ا

سگایی و فرایندهای طبیعی م ثر بر آن بایسگت بهجود آید، مدیر مربوطه میوکه مشگکلی بههنگامی شگنا وضگو  منبع آن را 

سگطو  اایین مدیریتی انجام می سگت را تعیین نماید. با توجه به اینکه گردشگگری معموال  در مناطق محلی و  شگود، بهتر ا

شگگگارکت ذی نگر و یکاارچه و بومی در قالب رویکرد کلنفعگان و دهیگل کردن جوامع محلی در زمینگه مدیریت کالن به م

شگود. بهنیز توجه ویژه شگگری، ای   تواندیماین ترتیب، اتخاذ رویکرد مدیریت یکاارچه و لملیاتی کردن آن در زمینه گرد

سگگگعه اا تیآغاز و هدا سگگگاززمینه سگگگت تو کارگیری چنین اتخاذ و به نیشگگگود. همچنتحت مدیریت مناطق در  داریدر

شگ یهاتیفعال تیریمد یرا برا یشگده و چارچوب یعیطب هایسگت یسگ بیبالث کاهس تخر تواندیم رویکردی،  یچندبخ

شگ سگب یهاوهیفراه  کرده و  سگل یمندو بهره یریگبهره یرا برا یمنا سگب با میزان  .دینما جادیاز منابع ا ندهیآ یهان متنا

شگرفت و  سگعهای سگعه  کاارچهی تیریمد یاجرا جوامع در تو سگاهتمنابع و تو شگگریو زیر سگترگ گرد  ،های الزم برای گ

صگگاد سیازجمله افزا یو مل ایی، منطقهمحل یایمزا سگگعه اقت  نیا .یابدو افزایس میفراه   یزندگ تیفیو ک یو بهبود تو

 یسگتیزآک، تنوع منابع بهتر تیفیمثا  ک لنوان)به سگتیزطیمحمحیطی طبیعی و  حفاظت از قیاز طر یطورکلبه ایمزا

صگگل م (رهیشگگده و غمحافظت شگگارکت ذ .شگگوندیحا سگگعه  یبراهای راهبردی یزیربرنامه ندیدر فرا نفعانیهدف از م تو

توانند می ریبا اهداف زگردشگگری  مقاصگداسگت که در  یافراد راهبردیو  کیسگتماتیو مشگارکت سگ ییشگناسگا ،یگردشگگر

 :داشته باشند مشارکت

سگگگب • سگگگب  ندهیآمدیریتی در  یهاتیفعال یو اجرا یزیربرنامهامر افراد در  نکهیاز ا نانیاطم ک و کارآمدی نقس منا

 .هواهند داشت

 د.نکنمیرا برآورده  ازهاینترین مه کمک کرده و  ندهیآهای لملیاتی در و برنامهدر مورد اقدامات  یریگ یتصم به •

شگت در • شگته و حتی در زمینه  ،یتیریمد ی وامنطقه یهاریزیاز برنامه یبانیا شگارکت فعا  دا  یبرا شگنهاداتیا هیارام

در اقتصگاد  ییسگه  بسگزا تواندیهود، م ذاتی متیبا توجه به اه یگردشگگر ن،یبنابرا .توانند موثر واقع شگوندمی توسگعه

 داشته باشد. یرفاه جوامع محل نیو همچن یمل

سگگگ سگگگازمگان یاریگامروزه، ب سگگگعگه  یدرون یهگاانجمن ژهیوو بگه یالمللنیب یهگاهگا و انجمناز  سگگگازمگان ملگل، در حگا  تو

شگگگگر کاارچهی یزیربرنامه یبرا ییکردهایرو سگگگتند ) یگرد یکاارچه  تیریمدکارگیری اتخاذ و به (.UNEP, 2009ه

 دنبا  داشته باشد:را به ریزایامدهای مثبت متعددی ازجمله موارد  تواندیمگردشگری 
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  یکیدر مناطق اکولوژ یاقتصاد -یلحاج اجتمال بها ازارزشمند و گران یاز منابع ملو بهینه م ثر  استفاده •

  یو هارج یو جذک گردشگران داهل یگردشگر هایگسترگ زمینه به قیتشو •

  یحیو تفر یگردشگر یهاارائه هدمات و فرصت تیفیکمیزان در  سیافزا •

  گردشگریبه مناطق  کینزد یدر نواح یشهر یهابه بهبود و ارتقاا سکونتگاه کمک •

  های گردشگریها و اتانسیلجاذبهاز  یحفاظت و نگهدار ارتقاا •

  گردشگریدر مناطق برای مدیریت بهینه و اصولی  ی کارآمدریگ یو تصم یزیربرنامه س،یااامر در  لیتسه •

 .های گردشگریو حفاظت از اتانسیل داریااتوسعه ارتقاا •

سگ  و  سگعه اایدار ژئوتوری سگت برای تو شگگرالزم ا محیط فرد از منابع منحصگربه یقیتلف هیبراادر بیابان لوت  بیابانی یگرد

شگگگ  یشگگگنگاهتییبگایحس ز متعگدد ازجملگه: یو امکگانگات رفگاه هگانگهیبگا زم آن  -یکیژئومورفولوژ یهگاانگدازهگا و لنگدفرمچ

سگت ،ویژه یسگتیتنوع ز ،یشگناهتنیزم سگتارگان نخورده، محیط آرامسمحیط بکر و د صگد  تهیه و  زیو نبخس، نجوم و ر

سگاهتن  سگاهتیزفراه   شگود هوکرفاهی  یهار سگب اقدام  سگت اثرات و چالس نیدر ا .و منا سگتا الزم ا  روسیا یهارا

 ،یی)فقرزدا یو برهمکنس آن را با مسگائل جهان ریدرسگت و مناسگب انجام شگود، تاث تیریو مد یزیربرنامه شگده ییشگناسگا

شگخ  یتفاوت سگت،یبایاما م. قرار داد ژهی( مورد توجه ویسگتیکاهس تنوع ز ،یعیمخاطرات طب  ،یاقل رییتغ شگن و م  رو

شگگر نیب سگاده گرد شگد  سگدر که  یر شگورها  یاریب سگعه برنامه کیاند  با کرده تجربهرایج بوده و آن را از ک  شگده،یزیرتو

در کاهس  یطور قابل توجهتواند به یم این مه   که تفاوت قائل شگوی  بیابانی یگردشگگر نهیو مسگئوالنه در زم کاارچهی

رشگد و  کمک کند. طیمح یداریاا تیو در نها یبوم نفعانیجوامع و ذ بیابانی،مناطق  آن بر ابانرشگد شگت یمنف راتیتأث

شگگری و بدون برنامه سگاده گرد سگترگ  شگک و بیابانی، میگ صگولی و یکاارچه در مناطق ه به ایدایس منجر تواند ریزی ا

 این مناطق را تهدید کند. داریاا یو گردشگر تیریمدشده و سرانجام  ریز یهاچالس

شگگگک و بیابانی، مناطقاز  یریگبهره زانیم سیافزا • شگگگکننده آن  طیمحاکولوژیک توان  بیو تخر تیکاهس ظرف ه

 ( و غیره یتوسعه مراکز رفاه ،هاست یاکوس ریی)تغ

صگگاد د یمف یهاتالگ باوجود • سگگب اقت سگگعه منا شگگک و بیابانیدر مناطق  یاجتمال -یلدم تو سگگطو  ) ه  -یبومدر 

 ( یامنطقه ،یمحل

کافی، تغییر شگیرین کمبود منابع آک مناطق ازجمله:  نیبا مسگائل موجود در ا یو سگازگار اایدار یتوجه به زندگ لزوم •

 ره یها و غطوفانوزگ باد و  ،شکننده بودن محیط طبیعی ،اقلی  و افزایس گرمای محیط

شگگ کمبود • سگگت  به یچالس واقع کی نیریآک  شگگگر ژهیوا صگگو  اوج گرد صگگرف آک ب ازیو ن یدر ف بهار و ) شگگتریبه م

 تابستان( 

شگگگک و بیگابگانی رییتغ • ضگگگور  لیگدلبگه  فراینگدهگای محیطی دهیگل در منگاطق ه شگگگدهو برنگامگهاز حگد  سیبح  ریزی ن

شگگران سگرانجام بالث افزایس  گرد شگارهابراایه ظرفیت این مناطق که  جوامع بر محیط طبیعی و  دیشگدمحیطی  یف

  شد هواهدمحلی  -بومی

سگگانیو  یعیطرات طباخمو مقابله با ، حفاظت یمنیالزوم توجه به  • سگگا ،یسگگتیتنوع زکاهس  لنوان مثا . بهان  ،سیفر

شگگ تخریب لندفرم ضگگور تورهای آف فرهنگیاندازهای طبیعی و ها و چ سگگطه ح و  نوردیراهرود، بی)برای مثا  به وا

 .(غیره

 

 بندیگیری و جمعنتیجه -5

شگگگگرامروزه  صگگگنعت ااک، به یگرد و مورد توجه ویژه قرار گرفته  یجهان اسیدر مقاردامنه بوده و  یتیفعاللنوان یک 

سگائل جهانبه سگتقی  ( در ارتباط ییفقرزدا ژهیو)به یشگدت با م سگت.م سگ ا شگان مانجام یهایمطالعات و برر  دهندیشگده ن

سگگعه اایدار که  شگگگرتو شگگدن کاارچهیاقدامات  قیاز طر یگرد سگگهی   شگگرکت و  سگگئو  و  ینهادهاجوامع و همه ،  نیز م
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سگب، م یسگازوکارها یسگازفراه  سگعه اایدار یفقر در جوامع بوممیزان در کاهس  یقابل توجه زانیبه م تواندیمنا  و تو

گوناگون منابع  تیریدر مد ینقس مهم توانندیم یمحل یهاشده است که جوامع و دولتامروزه ثابت کند.شگایانی کمک 

صگ  و دانس محلی ازاین .ندینما فایا سگرزمینی سگت که به تخ سگب این ا شگیوه مدیریت منا سگی  سگا صگو  ا رو، یکی از ا

شگد.  سگته با صگوال  واب سگعه اا کردیروا شگگری میر دایتو سگت در زمینه گرد ، یفرهنگ ،یعیبر حفاظت از منابع طب یمبتنبای

 یهاتیها و فعالبه جاذبه شگتریب یگردشگگرتوسگعه زیرا،   باشگد ندهیو آ یکنون یهانسگل یبرا رهیو غ اقتصگادی -اجتمالی

سگگتگ یفرهنگ یو الگوها یخیتار راثیم ،یعیطب طیمربوط به مح صگگورت نابودبنابراین، دارد   یمناطق هاص ب و  یدر 

شگگرصگنعت  ،هر یک از این موارد مه  بیتخر سگعه آن در همه ابعاد های انجامریزیو برنامه یگرد  نیاز بشگده برای تو

بنابراین الزم  ای و ملی در ای هواهد داشگت.نااذیری بر ارکان اقتصگادهای محلی، منطقههای جبرانو آسگیبهواهد رفت 

سگت، شگیوه مدیریت و برنامه ا شگگری به  شگد تا و مداوم  ایاو یابرنامهبوده و دارای  کاارچهیریزی گرد  یسگازکاارچهیبه با

شگوددر مناطق  یریگ یتصگم ندیفرا به تصگمیماتی جامع  یابیدسگتبایسگت میهدف نهایی آن رو، ازاین. گوناگون منتهی 

سگگگتفاده  سگگگعه و حفاظت از منابع موجود در مناطق بهینه و برای ا شگگگداایدار، تو اتخاذ رویکرد  ،این ترتیببه .بیابانی با

شگگگرنگر و یکاارچه در کنار کل ریزیمدیریت و برنامه صگگولیریزیبرنامه یگرد سگگبه تواندیم شگگده و ا  یمهم لهیلنوان و

سگگگت یبرا شگگگ  یابید شگگگد طبیعی، فرهنگی و اجتمالی یاندازهابه حفاظت از چ  یزیربرنامهبرای مدیریت و  .مناطق با

نوع  کیبتواند  ستیبایمالوصگو  داشگته باشد  و سگهلسگاده  یسگاهتاراینکه شگیوه اتخاذ شگده بایسگتی بر لالوهگردشگگری، 

شگگگگر یبرا کاگارچگهی یراهبرد یزیربرنگامگه سگگگعگه گرد  نهیدر زمشگگگوی  کگه در اگایگان یگادآور می ارائگه دهگد.نیز  داریگاگا یتو

درازمدت  کاارچهی یزیربرنامه ت،یفیباک یبر جامعه، گردشگر یمبتن ،یطیمح یزیرگوناگون برنامه یهاوهیش یگردشگر

سگب به)که به یراهبرد یزیربرنامه نیب نیوجود دارد که از ا یو راهبرد بود و تمرکز  طیو مح سگت یسگ نیب نهیدنبا  تنا

 هواهد بود. نهیگز نیبهتراست، ( ئلو حل و فصل مسا ییدر شناسا شتریآن ب
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سگان جنوبی  اداره سگتان هرا شدده بیابان لوت، اولین اثر طبیعی ثبتکل میراث فرهنگی، گردشگگری و صگنایع دسگتی ا

 تا.، بیرجند، بیایران در فهرست میراث جهانی یونسكو

سگمال صگابرحق ،یلیا بندر چابهار در جهت توسدعه  شیآسدا میاقل طیشدرا یابیارز ( 1389گ.،) ،یا.، ملبوسگ قت،یر.، 

 جهان اسالم، زاهدان. دانانیجغراف یالملل نیکنگره ب نی، مجموله مقاالت چهارمیگردشگر
 .لوت ابانیب یجهان راثیماایگاه 

 صفحه. 238، نخست، چاپ نورایامانتشارات تهران، ، ژئوتوریسم  (1390) بهرام، نکویی صدری بهزاد ، للیلوحاج

 چاپ الرابی، سگیدمحمد و اارسگائیان للی ترجم  ،جامع اندازیچشدم در جهانگردی  (1386) ادواردو فایوسگوال،  .وای. چاک گی،

 صفحه.  479 فرهنگی، هایاژوهس دفتر انتشارات تهران، چهارم،

صگور ضگا، قنوات ،یمن ضگا ) ،یاهلل، ثروتلزت ،یر سد(  1393محمدر سد یكینقش مناظر ژئومورفولوژ یبرر  یهالیو پتان

سدتان ا یسدتیژئوتور سدتااده از داده المیا سدتا ،یمكان یهابا ا سدعه پا یدر را تهران، مجله اطاللات  ،داریتو

 .5-12، ص : 90، شماره 23)ساهر(، دوره  ییایجغراف
- http://www.lutdesert.ir/درباره-بیابان-لوت/موقعیت-جغرافیایی 

- United Nations Environment Programme (2009); Sustainable Coastal Tourism: An integrated 

planning and management approach. Paris: UNEP, Sustainable Consumption and Production 

Branch. 
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