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 چکیده

 لوت ابانیب یجهان راثیدر م داریپا یتوسعه گردشگر یبرا یراهبرد یزیربرنامه کردیرو لیپژوهش تحلاین  یهدف اصل

های گوناگونی در فهرست میراث جهانی یونسکو است که پتانسیلایران شده بیابان لوت نخستین اثر طبیعی ثبت است.

 -یلیو تحل یاکتابخانه یهاشوراز در راستای هدف خود بوده و  یادیپژوهش بن نیابرای توسعه گردشگری دارد. ماهیت 

و  عتیحفاظت از طب کردیتوسعه با رو یبرا ییهااستیبا س ستیبایم یاساساً گردشگربهره گرفته است.  یفیتوص

که گردشگران و  یطیبه حفاظت و بهبود مح ییدرآمدزا قیادغام شود که از طر یاگونهگوناگون به یاندازهاچشم

مناسب  گیریبایست بر بهرهمی داریپا یتوسعه گردشگر یبرا اهبرد مناسبر کمک کند. کندیرا جذب م دکنندگانیبازد

از  نانیاطمکسب  یمدت برادرازو توسعه  یزیربرنامه قیاز طرهای موجود و در دسترس و منطقی از منابع و پتانسیل

مرتبط با صنعت  یهاها، بازارها و برنامهتمام منابع، سازمان یراهبرد یزیردرواقع، برنامه.آن استوار باشد تیموفق

به توسعه  یابیدست یبرا یراهبرد یزیربرنامه نی. همچنردیگیواحد در نظر م یهدف و مقصد یرا در راستا یگردشگر

 یندیفرا یراهبرد یزیربرنامه. ردیگیرا در نظر م یو سازمان یاجتماع ،یطیمحستیز ،یاقتصاد یهاجنبه ،یگردشگر

 م،یکنیم نییخود تع یکه برا یو اهداف یفعل یروندها هیبرپا و میکن مجسمرا  ندهیآ میتوانیآن م قیاست که از طر

 یتوسعه گردشگر و یراهبرد یزیربرنامهپیشنهادی برای و روند  یمراحل کار.نماییم میرا ترس ندهیآ طیاز شرا یریتصو

نقش  یراهبرد یزیربرنامه ندیفرا یابرجسته یژگیومرحله است.  11شامل  لوت ابانیب یجهان راثیدر محدوده م داریپا

از  یریگبهره ،یادر هر منطقه داریپا یتوسعه گردشگر یبرابنابراین، آن است.  در مراحل گوناگون نفعانیذ یمشارکت

است. یالزم و ضرور یراهبرد یزیربرنامه کردیرو کی
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Abstract 

The main purpose of this study is the analyze of strategic planning approach for sustainable 

tourism development in the LUT Desert World Heritage. The LUT Desert is the first natural 

phenomenon of Iran inscribed on the UNESCO World Heritage List, that has a various of 

potentials for tourism development. This research is the fundamentally type and in line with its 

purpose, it has used analytical-descriptive methods. Tourism should be integrated with policies 

for development with nature and landscape protection, in a way which contributes, through 

revenue generation, to the protection and improvement of the very environment which attracts 

visitors. A strategy for sustainable tourism development is the use of assets through long-term 

planning and development to ensure success. Strategic planning considers all of the tourism 

resources, organisations, markets, and programmes within a destination. Strategic planning also 

considers economic, environmental, social, and institutional aspects of tourism development. Put 

simply, it is a process by which we look into the future, paint a picture of that future based on 

current trends and of objectives that we set for ourselves. The proposed process of Strategic 

Planning for Sustainable Tourism Development in the LUT Desert World Heritage Site include 

11 stages. Therefore, a strategic planning approach is essential for sustainable tourism. 
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 مقدمه -1

ی درتالش است تا برای هر صنعترو، ؛ ازاینشودیجهان بهتر درک مو سرنوشت  ندهیبر آ داریتوسعه پا ریتأث امروزه،

در جهان کند.  دایپدر زمینه کاری خود  یداریپا یبرامنطقی و علمی  یحلراهها، رسیدن به اهداف خود و گسترش آن

استفاده مورد ه جوامع و توسع ی، کشاورزی، معماریگردشگرگوناگونی همچون  یهانهیدر زم ی«داریپا» شوندیپامروز، 

شده  لیتبد عیاز صنا یاریبس یبراراهبردی موضوعات  نیاز مهمتر یکیبه  یداری، پانی. بنابرا(Butcher, 2017است )

حال است، در  جهان در حال رشد عیصنا تیرنشتاباناز  یکی، که گردشگریصنعت برای مثال،  (.Fiskel, 2006)است 

 یگردشگر امروزه، صنعت(. Font et al, 2006گرایش پیدا کرده است ) ریپذتیو مسئول داریبه سمت اقدامات پاحاضر 

 یمثبت اتریأثممکن است تکه  شودیم جوامع محسوب یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرا یضرور ی از صنایعکیعنوان به

 یرو و ویرانگری بر یاست اثرات منف، ممکن گریاز طرف داما داشته باشد. جوامع  دیبر اشتغال، درآمد ناخالص و تول

و  یزیربرنامه یبه درست یگردشگرصنعت اگر بنابراین، . های آن را کاهش دهدها و پتانسیلو توان داشته باشد طیمح

و آداب و رسوم  ، فرهنگویژه جوامع بومیجوامع و به، طبیعی طیبه مح یدائم های جدی وبیآس تواندینشود، م تیریمد

بر اثر  یکیتعادل اکولوژ خوردنبرهم همچون  یلیدالاز سوی دیگر، . وارد سازد یگردشگرمقاصد  یاقتصادوضعیت و 

، یو فرهنگ ی، اجتماعیخی، تاریعیو عدم حفظ منابع طب یاجتماع یهارفتن ارزش نی، از بنیکره زمایش جهانی گرم
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است که امروزه در  لیدل نیهمبه  (.Dwyer and Edwards, 2010) کرده است لیضرورت تبد کیرا به  داریپا یگردشگر

ر دایتوسعه پا کردیرواصوالً  .شودای میو توجه ویژهتمرکز ، مسئله مهم کیعنوان به داریپا یبر گردشگر مقیاس جهانی

 یهانسل یبرا رهیو غ اقتصادی -، اجتماعییفرهنگ ،یعیبر حفاظت از منابع طب یمبتنبایست در زمینه گردشگری می

و  یخیتار راثیم ،یعیطب طیمربوط به مح یهاتیها و فعالبه جاذبه شتریب یتوسعه گردشگرزیرا،  ؛باشد ندهیو آ یکنون

هر یک از این موارد مهم، صنعت  بیو تخر یدر صورت نابودبنابراین، دارد؛  یمناطق خاص بستگ یفرهنگ یالگوها

ناپذیری بر های جبرانو آسیبخواهد رفت  نیاز بشده برای توسعه آن در همه ابعاد های انجامریزیو برنامه یگردشگر

عنوان نخستین اثر طبیعی ای و ملی در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه بیابان لوت بهارکان اقتصادهای محلی، منطقه

نظیر با اندازهای بیهای و چشمه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده و دارای ویژگیکشور است ک

ویژه ژئوتوریسم ارزش جهانی است، الزم است در جهت توسعه صنعت گردشگری این منطقه به توسعه گردشگری و به

ریزی و کارگیری رویکردهای برنامهی اتخاذ و بهاای شود. الزمه توسعه گردشگری پایدار در هر منطقهپایدار توجه ویژه

مدیریتی مناسب و علمی است. یکی از این رویکردها که امروزه در سطح جهانی برای توسعه گردشگری مورد توجه زیاد 

یوه رو، هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر لزوم استفاده از این شریزی راهبردی است. ازاینقرار گرفته است، رویکرد برنامه

 ریزی و مدیریت توسعه گردشگری پایدار در محدوده میراث جهانی بیابان لوت است. برای برنامه

 

 پژوهشروش  ها وداده -2

 کردیرو لیتحل و توصیفی به تشریح -و تحلیلی ایکتابخانههای گیری از شیوهبهرهبا بوده و بنیادی از نوع این پژوهش 

پرداخته  ،عنوان هدف اصلی پژوهشبه لوت ابانیب یجهان راثیدر م داریپا یتوسعه گردشگر برای یراهبرد یزیربرنامه

 است.

 دیبه ثبت رس 1395در سال  ونسکوی یجهان راثیاجالس م نیدر چهلم رانیا یعیاثر طب نیعنوان اوللوت به ابانیب

(www.lutdesert.ir)کیلومترمربع، از  54,000ای در حدود گسترهبا  ران،یا یدر جنوب شرق یجهان راثیم نی. ا

جنوبی  -امتداد شمالیبا  شکلیصورت گودی تقریباً بیضیهای ایران و بلکه جهان است که بهترین بیابانترین و خشکگرم

و بلوچستان و  ستانیس ،یسه استان خراسان جنوببین در  خاوری ایران وگوشه جنوبدر  (303؛ 1386طالقانی، عالیی)

 .(1شکل ) مان گسترده شده استکر

 

 
 (.www.lutdesert.ir: موقعیت منطقه موردمطالعه )1شکل 
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 نتایج و بحث -3

درجه طول شرقی واقع شده  63درجه تا  44درجه عرض شمالی و  40درجه تا  25در مختصات جغرافیایی  یرانا کشور

شماری در کشور ایجاد های طبیعی بیشده است تا پتانسیلسببایران شناختی موقعیت ممتاز جغرافیایی و زمیناست. 

شود اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می .در دسترس باشدهای الزم و کافی برای توسعه ژئوتوریسم شده و زمینه

ظ تنوع و جزء پنج کشور نخست از لحا یگردشگر یهاجزء ده کشور نخست جهان از لحاظ جاذبه یراناکه بدانیم کشور 

گردشگری، سهم  یسازمان جهانهای رسمی اما متاسفانه برپایه گزارش(. 1393)منصوری و همکاران،  است یگردشگر

فرهنگی و غیره آن  -طبیعی، تاریخی گوناگون هاینسبت به پتانسیل یگردشگرهای ارزی ایران از فعالیت یدرآمدها

ند خشک و بیابانی نیمکره شمالی واقع شده، خشکی محیط یکی از که سرزمین ایران بر روی کمرباز آنجایی ناچیز است.

انداز غالب جغرافیایی و بنابراین، مناطق بیابانی و کویری چشمای از آن است. های گستردههای بارز و اصلی بخشویژگی

های جهان از بیابان ترینترین و خشکعنوان یکی از گرمژئومورفولوژیکی مناطق داخلی این سرزمین است. بیابان لوت به

 -توسعه پایدار گردشگری ینهدر زم تواندمیفردی برخودار است که های فراوان و منحصربههای و پتانسیلویژگی

الزمه تحقق چنین هدفی در گرو اتخاذ و اجرای بهترین و  .جایگاه ممتازی دست پیدا کند در سطح جهانی به ژئوتوریسم

با توجه به قرارگیری بیابان لوت در ریزی و مدیریت برای توسعه پایدار گردشگری است. بنابراین، ترین شیوه برنامهجامع

های ویژگیابودن در زمینه توسعه ژئوتوریسم بیابان و دار اهمیت ممتاز این منطقهدلیل بهفهرست میراث جهانی یونسکو و 

 و مدیریتیریزی، برنامهمناسب و اصولی های گیری از شیوهاهمیت بهره، فرهنگی -، تاریخیجغرافیایی فردمنحصربه

بایست مورد می آشکارشده که ازپیشبیشژئوتوریسم  -منظور توسعه پایدار گردشگریبه لوتهای از پتانسیل حفاظتی

 یهاروش یابیو ارز فیاهداف و تعر ییشناسا ندیفرآ راهبردی یزیربرنامهطورکلی، به مسئولین قرار گیرد.جدی توجه 

 یگردشگرمرتبط با صنعت  یهاها، بازارها و برنامهتمام منابع، سازمان راهبردی یزیربرنامهدر واقع، به آنها است.  یابیدست

 ،یتوسعه گردشگرراهبردی برای دستیابی به  یزیربرنامه نی. همچنردیگیدر نظر م ی واحدمقصدراستای هدف و را در 

در ادامه به تشریح و تبیین  .(UNEP, 2009) ردیگیرا در نظر م سازمانیو  یاجتماع ،یطیمحستی، زیاقتصاد یهاجنبه

داخته ریزی راهبردی جهت دستیابی به توسعه گردشگری پایدار در محدوده میراث جهانی بیابان لوت پررویکرد برنامه

 شده است.

و توسعه  از مناطق گوناگونبه حفاظت  یابیدستجهت  یمهم نقش بسیار یک عامل اساسیعنوان بهتواند یم گردشگری

یطی، مح هاییزیربرنامهی ازجمله: اصلمولفه  نیچند بایستی داریپا یتوسعه گردشگر یبرارو، ازاین ایفا نماید.پایدار 

 یزیربرنامه .را در نظر داشتزمدت ادر های یکپارچهریزییفیت و برنامهبا ککیفی یا  گردشگریمحور، ی اجتماعگردشگر

 و اجرا شودقرار گرفته  یابیارزمورد تواند یاست که م یینها نتایجبا اهداف مشخص و  «گام به گام» ندیفرا کی راهبردی

(UNEP, 2009)؛ در میکن مجسمرا  ندهیآتوانیم از طریق آن میاست که  یندیفرا راهبردی یزیرساده، برنامه انی. به ب

 ییروهایو ن میکنیم میترسرا  ندهیآشرایط از  یری، تصومیکنیم نییخود تع یکه برا یو اهداف یفعل یروندهاواقع، برپایه 

در حال  دیگویبه شما م راهبردی یزیربرنامهدیگر، عبارتبه. میدهیقرار م ریخواهند گذاشت، تحت تأث ریرا که بر ما تأث

و چگونه  ی، چه کسدیرس دیخواه ی، چه زمانبرسیدبه آنجا  دیخواهی، چگونه مدیبرو دیخواهی، کجا مدیکجا هستحاضر 

گذاری برای هزینه و سرمایهبه پرداخت  لیچه مقدار ماسرانجام اینکه را انجام دهد و  ها و وظایف مربوطهکاربایست می

  .دیهسترسیدن به اهداف خود 

 یریادگیو ؛ شناسایی امدهایپ؛ ایشامل درک مزامعموالً برای توسعه گردشگری پایدار  راهبردی یزیربرنامه کلی اهداف

و  از مقاصد یاریدر بسمتاسفانه شدن آن است.  ییو اجرا یزیردر امر برنامه یراهبرد یزیربرنامه موثرمهم و  یفاکتورها

نسبت بهینه  طیشرا یسازو آمادهدقیق  ینیبشیپ ریزی و مدیریتی براینکه تمرکز اصلی برنامه یجابه یگردشگر اهداف

 ،بحران تیریمدالب مفهوم قدر  و اقدامات هاشتال شتریب ،ها وجود داردای باشد که احتمال وقع آنرمنتظرهیغ راتییبه تغ

برای اینکه از پیش نسبت به وقوع احتمالی هرگونه رخدادی آمادگی کامل داشته . شودیها مصرف واکنش نسبت به آن
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شرایط جدید در اختیار داشته باشیم، الزم  یبرا یمناسبباشیم و نسبت به تغییرات ایجاد شده برنامه و طرح مشخص و 

 یندیفراو ضروری است به دنبال جایگزین بهتری برای رویکرد نامناسب مدیریت بحران باشیم؛ این جایگزین مناسب 

در پی درمان و عالج تغییر یا اتفاق رخ داده هستیم؛ یعنی  ما همواره در مدیریت بحران .خواهد بود یراهبرد یزیربرنامه

ریزی راهبردی از آنجایی که با دخیل کردن بسیاری آن و تسلیم شدن در برابر آن موضوع؛ اما در رویکرد برنامه پذیرش

ها، ها، پتانسیلریزی و سناریونویسی برای مثال در زمینه توسعه گردشگری، برپایه داراییهای موثر در امر برنامهاز جنبه

ریزی دقیق، منطقی و علمی داشته و برای هر حتی جوامع محلی، برنامه ها وشرایط و نقش مشارکتی نهادها و سازمان

بایست اجرا و عملیاتی شود. بنابراین، با اتخاذ چنین رویکردی میزان شرایطی مشخص خواهد کرد که چه اقداماتی می

 اهند دید.نفع نیز افزایش خواهد یافت و کمترین آسیب را خوآوری مقاصد گردشگری و جواع زیسازگاری و تاب

 تواندمحدوده میراث جهانی بیابان لوت میدر  داریپا یتوسعه گردشگر یبرا یراهبرد یزیربرنامهروند مراحل کاری و 

 :باشد ریشامل مراحل ز

 ؛یراهبرد یزیربرنامهرویکرد  و اتخاذشروع  یبراگیری می. تصم1

 ؛موضوعکلی پیرامون . اجماع 2

 ؛مقاصد و اهداف گردشگریاز  هیاول لیوتحلهی. تجز3

 ؛منطقه یگردشگر پذیرشحمل و  تیظرف یابی. ارز4

 ؛هیپا یویسنار فی. تعر5

 ؛یتوسعه گردشگر یبرا داریپا یویسنار فیو تعر نیگزیجا یوهایسنار هی. ته6

 ؛داریپا یگردشگر راهبرد بیو تصو هی. ته7

 ؛راهبردیبرنامه اقدام و قانون کردن  نی. تدو8

 ؛راهبردیبرنامه اقدام  ی. اجرا9

 پایش بر اجراء؛. 10

 .بازبینی .11
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 .لوت ابانیدر ب داریپا یتوسعه گردشگر یبرا یراهبرد یزیرمراحل برنامه: 2شکل 

 

در  داریپا یتوسعه گردشگرراهبردی جهت دستیابی به  یزیرروند برنامهعملیاتی کردن  یبرا یشناختچارچوب روش

برای   UNWTOو  UNEPگانه اهداف دوازده ؛راهبردی یزیربرنامه کردیرومهم ازجمله:  چهار اصلبر  یمبتنبایست می

 (.3شکل باشد )نفعان ت ذیمشارک ؛یگردشگر حمل تیظرف یابیارز؛ داریپا یگردشگرتوسعه 

 

 
 .یگردشگر برای توسعه یراهبرد یزیراصول برنامه: 3شکل 
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 بندیگیری و جمعنتیجه -4

، . زیرااست یضرورراهبردی الزم و  یزیربرنامه یکردروگیری از یک بهره ای،یدار در هر منطقهپا یگردشگرتوسعه  یبرا

در سطوح گوناگون،  یگردشگردر صنعت و توسعه  یزیربرنامهگوناگون و گاهاً متضاد  یهایتفعالدر چنین صورتی، تمامی 

اصولی و  یتهدایکپارچه جهت  یچارچوبشده و ی جایگزینگردشگرراهبردی برای توسعه و گسترده  یبرنامه کل یکبا 

؛ با بوده یطو مح یستمس ینب ینهتناسب به راهبردی در پی یزیربرنامهرو، ازاین. خواهد کردائه اری گردشگرمنطقی 

آمده در وضعیت محیط شناسایی مسائل محتمل در آینده در پی تدوین برنامه مناسب برای رفع مسئله و تغییر پیش

بهینه  تیریمدبوده و بر محور کنش شتریبریزی، این گونه برنامه است.رسیدن به توسعه پایدار آن و هدف نهایی  باشدمی

ساله و نهایتاً  3-5)بین بازه زمانی  جداگانهصورت بهتوان ریزی راهبردی هم میاز برنامه. متمرکز است رمترقبهیحوادث غ

درازمدت یا  یزیربرنامهجمله ای و ازمنطقه -های ملیریزیتوان درکنار و در ادغام با دیگر برنامهو هم می ساله( 10

کارایی و اثربخشی بیشتر این شیوه زمانی اهمیت پیدا خواهد کرد  .بهره برد ساله( 20انداز )در بازه زمانی سندهای چشم

کار گرفته آمایش سرزمین( به -انداز)سند چشم کپارچهیدرازمدت  هاییزیرو برنامهها استیدر چارچوب سکه درکنار و 

 گردشگریاساساً بنابراین،  داده شده است.نشان های راهبردی و درازمدتیزیربرنامهانواع  نیب طهراب 4شکل در شود. 

 ادغام شود یاگونهبه های گوناگوناندازو چشم یعتحفاظت از طبرویکرد با پایدار توسعه  ی براییهایاستبا سبایست می

همچنین  .نمایدکند کمک یرا جذب م یدکنندگانبازدگردشگران و که  یطیبه حفاظت و بهبود مح ییدرآمدزا یقکه از طر

های مناسب و منطقی از منابع و پتانسیل گیریبایست بر بهرهمی داریپا یتوسعه گردشگر یبرا راهبرد مناسباصوالً، 

 .آن استوار باشدبودن  آمیزتیاز موفق نانیاطمکسب  یمدت برادرازو توسعه  یزیربرنامه قیاز طرموجود و در دسترس 

ها و منابع هر سرزمینی قابل دستیابی فیتریزی راهبردی متناسب با ظراین مهم از طریق اتخاذ و عملیاتی کردن برنامه

نفعان که ذیاست این ، ریزی راهبردی وجود داردبرنامه ندیفراکارگیری ای که در اتخاذ و بهویژگی ممتاز و برجسته است.

 .گیردقرار می مد نظرنیز ها و اجماع آنتوافق عمومی و  داشتههمواره در مراحل گوناگون آن سهم و نقش مشارکتی مهمی 

گانه پیشنهادی از به رعایت اصول دوازدهمستقیماً ریزی راهبردی در پایان الزم به گفتن است که اتخاذ و اجرای برنامه

عبارتند الزم و ضروری هستند؛ این موارد  داریپا یتوسعه گردشگرشاره دارد که برای ا UNWTO (2006)و  UNEPسوی 

تکمیل ظرفیت گردشگری و بازدیدکنندگان، ، یعدالت اجتماع، اشتغال تیفیک، رونق محلی، یاقتصاد یماندگارو  ثبات از:

یکپارچگی محیط، تنوع بیولوژیکی، حفظ و نگهداری غنای فرهنگی، حفظ و ارتقاء ، رفاه و سالمت جامعه، یکنترل محل

  .ها و حداقل استفاده از منابع تجدیدناپذیرزیست در برابر انواع آلودگیمحیط

 

 
 (.UNWTO, 1994های راهبردی و درازمدت )یزیربرنامهانواع  نیب طهراب: 4شکل 

 منابع -5
 تهران، انتشارات قومس، چاپ چهارم. ،رانیا یژئومورفولوژ؛ (1386) محمود ،یطالقان ییعال

 یستیژئوتور یهالیو پتانس یکینقش مناظر ژئومورفولوژ یبررس(؛ 1393محمدرضا ) ،یاهلل، ثروتعزت ،یرضا، قنوات ،یمنصور
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