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 چکيده
ي به طبيعت و توجه هاي بكر سبب روي آوردن وانسان از طبيعت و محيطني و دوري گسترش روند شهرنشي

گردي در ايام تعطيالت شده است. رشد طبيعت گردي منجر به پيدايش انواع گوناگوني از  ويژه به طبيعت
هاي باشد ودر سالگردشگري مبتني بر طبيعت شده است كه يكي از اين اقسام گردشگري ماجراجويانه مي 

براي آن در بازار گردشگري رو به ازدياد است. به دليل تنوع اقليمي كه در ايران وجود دارد، اخير، تقاضا 
اين كشور داراي توانايي و ظرفيت بالقوه اي براي پذيرا شدن گردشگران ماجراجو در زمينه هاي متعدد 

ت مناطق است، يكي از اين زمينه هاي گردشگري ماجراجويانه، كويرنوردي است كه با توجه به وسع
هاي گياهي و جانوري كمياب زمينه  كويري ايران و تنوع ژئومورفولوژيكي اين مناطق و وجود گونه

و تعيين  T.O.W.Sمساعدي براي رونق اين نوع گردشگري وجود دارد. اين مطالعه با استفاده از تكنيك 
هاي انجام . تجزيه و تحليلناطق پرداخته استها به ارزيابي ظرفيت اين منقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديد

كويرهاي ايران براي رونق اين نوع گردشگري است كه با شده حاكي از وجود شرايط مطلوب در
ها غلبه كرد و اين توان بر تهديد قويت نقاط ضعف و استفاده از فرصتها ميريزي مناسب ضمن ت برنامه

 توانايي بالقوه را به جريان انداخت.
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 مقدمه
گردشگري و اقتصاد گردشگري امروزه در حال تبديل شدن به يكي از اركان اصلي 

مداران از آن به عنوان ركن اصلي توسعه  ريزان و سياست اقتصاد كشورهاست و برنامه
كشورها  اجتماعي -گردشگري به قدري در توسعه اقتصادي . صنعتكنند پايدار ياد مي

). عوايد 1390اهميت داردكه اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي لقب داده اند(قادري، 
حاصل از اين صنعت با درآمدهاي نفتي كشورهاي نفت خيز در سطح برابري قرار دارد، 

انگيز است كه در باال بردن توليد ناخالص داخلي تاثير  اي بسيار وسوسه بنابراين پديده
 اشت. بسزايي خواهد د

در گذشته داشتن فرهنگ غني و جاذبه هاي تاريخي و باستاني منبع اصلي براي جذب 
ها  هاي اخير توسعه گردشگري در بسياري زمينه شد اما در دهه گردشگر محسوب مي

هاي  خصايصي را به نمايش گزارده كه حاكي از آغاز گام نويني در اقتصاد و پديده
زايي  ويژه گردشگري در افزايش درآمدها و اشتغال داشتن نقشي است. با در نظراجتماع

هاي دقيق و كارآمد اقدام به فراهم كردم بستر  ريزي ناشي از آن بسياري از كشورها با برنامه
مناسبي براي اين صنعت در كشور خود كرده اند و با سرمايه گذاري هاي گسترده در اين 

 برداشته اند.بخش گامي بلند در راستاي شكوفايي اقتصاد خود 
جهاني شهرنشيني در طول يك قرن اخير منجر به انفكاك رشد و گسترش پديده  

كامل انسان از طبيعت و محيط هاي بكر شده است و همين امر سبب شده است تا انسان 
محيط هاي طبيعي را براي گذران اوقات استراحت و تفريح خود انتخاب كند و با پناه 

ياهوي شهر به دور باشد و فرصتي براي تجديد قوا و انرژي خود جستن به دامان طبيعت از ه
گردي منجر به ظهور انواع گوناگوني از اين نوع گردشگري شده  بيابد. توجه به طبيعت

 -است كه پاسخگوي ساليق خيل كثيري از گردشگران است كه از اين بين مي توان كوه
روستايي، دشت و صحرا، نوردي، ماهيگيري و صيد، گردشگري كشاورزي، گردشگري 

 آبشارها، تاالب ها و مرداب ها، درياچه ها، ژئوتوريسم و فعاليت هاي زمستانه را برشمرد.
افرادي وجود دارند كه به انجام دادن كارهاي مخاطره آميز و هيجان در هر جامعه 

ن برانگيز عالقه خاصي دارند و برخي از اين افراد در قالب سفر سعي در پاسخگويي به اي
ميل دروني دارند. چنين افرادي عمدتا به صورت گروهي و با كوله پشتي هاي خود اقدام 

گذرانند. بدين ترتيب  جا ميه در طبيعت مي كنند و شب را همانبه سفر به مناطق ناشناخت
 شكل كامال متفاوتي از گردشگري با  نام گردشگري ماجراجويانه پديد آمد.
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هاي  راه هاي جديد يا غيرعادي، مهارت ها و توانايي خواهند از اين افراد در سفر مي
 - جسمي خود را بيازمايند و به همين منظور به كوهنوردي، قايقراني يا صخره نوردي مي

روند. به طور كلي سفرهاي مخاطره آميز يا حادثه جويانه به مقصدهاي پرخطر، مانند قلب 
ها و منطق طبيعي ه، رودخانه ها، جنگلجاده، قلل كوكوير، غارهاي ناشناخته، مسيرهاي فاقد 

 ).30: 1387(رضواني، ديگر انجام مي شود
يك ماجراجويي قدرت اين را دارد تا خستگي و فقدان هيجان در زندگي روزمره را 
جبران كند. گردشگري ماجراجويانه تا حدي ترس و خطر واقعي را در بردارد و مواجهه 

). Viujdinovic, 2013ه نتيجه اي شاد و ايمن است(آگاهانه با ترس و تهديد اما با باور ب
مقاصد ماجراجويانه در اكثر موارد از مناطق شلوغ به دور هستند كه اين امر آنها را مرموز و 

ها و در امواج خروشان گاه آبي هستند و در قعر اقيانوس كند. اين ماجراجويي ها ناشناخته مي
ها رخ مي دهند، نبوه جنگلدامنه كوه ها و ا گيرند، گاه سبز هستند و در رودها صورت مي

خشك هستند و گاهي هوايي هستند و با پرش از ارتفاعي مشخص انجام مي شوند و ي گاه
 در قلل مرتفع كوه ها و بيابان ها اتفاق مي افتند.

اي است كه بستر الزم براي هر نوع ماجراجويي در آن  تنوع اقليمي در ايران به گونه
فراهم است. يكي از برجسته ترين آن آب و هواي گرم و خشك و وجود كويرهاي 
ناشناخته و پهناوري است كه ضمن داشتن ساختار زمين شناختي متنوع  و نادر از وجود 

ها زيستگاه اين گونه هاي گياهي و جانوري كميابي برخوردار است كه در بعضي موارد تن
موجودات مي باشد. ماجراجويي، عكاسي و لمس اين سرزمين ها بالخص براي افرادي كه 
در اقليم هاي سرد و باراني زندگي مي كنند تجربه اي متفاوت و فراموش نشدني به ارمغان 

ي اين تحقيق دادن ديد روشن و جامعي از جاذبه هاي طبيعي  هدف از ارائهخواهد داشت. 
هاي ژئوتوريسم در اين ناحيه براي گسترش صنعت    وير مركزي ايران و توانايينواحي ك

 گردشگري و استفاده بهينه از اين مواهب طبيعي ضمن حفاظت از آنها است.
ايران انجام شده است تا به  اين تحقيق با تمركز بر ماجراجويي در قلب كويرهاي

 هاي زير پاسخ دهد: سوال
 گردشگري ماجراجويانه را دارد؟ آيا كويرهاي ايران ظرفيت •
كويرهاي ايران داراي چه ويژگي هايي است كه براي گردشگري ماجراجويانه  •

 مساعد است؟
 وضعيت گردشگري ماجراجويانه ي ايران در سطح جهان چگونه است؟ •
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 پيشينه نظري
برخالف محبوبيت روزافزوني كه در گردشگري ماجراجويانه وجود دارد هنوز تعريف 

، كه اين مطلب خود پيچيدگي اين پديده (Buckley, 2000)آن موجود نيست واحدي از
را نشان مي دهد. بزرگترين مشكل در تعريف گردشگري ماجراجويانه اين است كه 
اكثريت انواع گردشگري از لحاظ منابع، امكانات و تاثير بر محيط زيست شكل مشخصي 

 .(Hall, 2002)از تفريح را در برداند
بر عنصر نيروي محركه در تحليل گردشگري ماجراجويانه تاكيد  بعضي محققان

ها از شركت در يك آن. زماني كه از گردشگران در مورد انگيزه (Veal, 2006)دارند
خواهند شغل و زندگي روزمره شان را  گويند كه مي شود، مي ماجراجويي پرسيده مي

ها و اطراف شان را فراموش تيزي كامال متفاوت شوند و مسئوليفراموش كنند و جزئي از چ
انگيزشي براي گردشگران در گردشگري  عامل. چندين (Vujadinovic, 2013)كنند

سالمت و  -3تعطيالت  -2استقالل و خوشي  -1ماجراجويانه مي توان تشخيص داد: 
 ، بسته به اينكه فعاليت در كجا (Dey, 2010)طبيعت -5عالقه مندي به سفر   -4بهبودي 

چه مشخص است اين هاي مزبور قالب خواهد شد. اما آنعاملبه وقوع مي پيوندد بعضي 
است كه اين نوع از گردشگران به دنبال تجربه سفري هستند كه فعاليت فيزيكي، تعامالت 

 فرهنگي و درگيري با طبيعت را در طي تعطيالت برايشان در برداشته باشد.
شود كه دو تا از اين  سه جز را داشته باشد: يك سفر در صورتي ماجراجويانه تلقي مي 

فعاليت بدني، در حالي كه اصل ماجراجويي  -3تعامل با فرهنگ  -2تعامل با طبيعت -1
 -. يك فعاليت در صورتي مي(Beedie, 2003)سفري است كه هر سه جز را داشته باشد

شد: نتايج بندي شود كه خصوصيات زير را داشته با تواند به عنوان ماجراجويي طبقه
هاي پيش بيني شده، تازگي، شبيه سازي و خص، كمي ريسك و خطر، چالش، پاداشنامش

 هيجان، فرار و جدايي، اكتشاف و شناسايي، جذب و تمركز، احساسات متضاد
(Vujadinovic, 2013) . 

مردماني كه در گردشگري ماجراجويانه شركت مي كنند ممكن است تصورات بسيار 
ورد اينكه خطرات سفر چه هستند داشته باشند. براي بعضي خطر ممكن متفاوت از هم در م

است فعاليت باشد، براي افرادي ديگر ممكن است سفر با يك گروه باشد در حالي كه 
براي بعضي ديگر ممكن است مواجهه با چالش هاي فرهنگ، زبان، غذاي جديد و سيستم 

 .(Dickson, 2004)مالي باشد
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گردي است، كه عنصر  نوعي گردشگري مبتني بر طبيعتگردشگري ماجراجويانه، 
 -ميجسماني و نياز به مهارت تخصصي را خطرپذيري، سطح بااليي از تقالي 

هاي گردشگري است كه در دو يا سه .گردشگري ماجراجويانه يكي از بخش)جاطلبد(همان
 دهه اخير رشد چشمگيري داشته است و اساس آن ماجراجويي است كه عوايد بسياري

 .(Vujadinovic, 2013)براي دنياي اقتصاد مي آورد
ماجراجويان تفريح نيست بلكه تماشاي گران و  طبيعت انگيزه اصلي برخي نيز معتقدند كه

است كه اكثرا در شرايط دست  هاي طبيعي پديده و هاي كمياب هاي طبيعت، گونه شگفتي
مند به ه، مرفه، عالقگردشگران تحصيلكرداين اغلب افتد.  نخورده و بكر اتفاق مي

ها و مشتاق به بازديد از مقاصد دورافتاده و صعب العبور موضوعات زيست محيطي و سنت
 سال هستند كه تمايل به سفرِ جمعي و گروهي دارند 35تا  19و جوانان بين  مي باشند

(Bentley & Page & Laird, 2001) . 
از نقش  هستند و نمي توانستون فقرات گردشگري ماجراجويانه راهنمايان گردشگري 

ها در سفرهاي ماجراجويانه چشم پوشي كرد. بهترين راهنمايان براي موثر و تعيين كننده آن
اين نوع از گردشگري راهنمايان محلي هستند كه در كنار راهنماي اصلي گروه، كار 

ي گيرند. طبيع محدود بر عهده ميهدايت و راهنمايي تيم هاي گردشگري را در يك منطقه 
ها و مختصات خاص خود را دارد و يك راهنماي تور  اي ويژگي است كه هر منطقه

 كند. مي تواند خال راهنماي محلي را پرعمومي هر قدر هم كه تجربه داشته باشد باز ن
كه به مشاركت جوامع محلي نياز اي از گردشگري است  گردي تنها شاخهطبيعت 
تواند به راحتي هدايت چنين  مناطق نمي و كسي جز بوميان ساكن در اين اساسي دارد

به عبارت بهتر راهنمايان محلي نقش مكمل راهنمايان عمومي را  سفرهايي را بر عهده گيرد.
هاي منطقه شناخت كامل امكانات و آشنايي با  كنند. اين افراد با تسلط بر ويژگي ايفا مي

). 1390باشند(چهاربالش، توانند در اجراي هر چه بهتر تور موثر  مشكالت احتمالي مي
اگرچه ممكن است در نگاه اول تصور شود كه وجود راهنمايان مانعي براي ماجراجويي 
است، اما بدون حضور اين راهنمايان به دليل خطرات پيش رو امكان برخي ماجراجويي ها 

 سلب خواهد شد.
 
 
 



  93 پائيز - نهمسال  -27شماره  -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  6

 نحوه رده بندي کشورها با توجه به پتانسيل گردشگري ماجراجويانه
 ،ابتكار مشترك دانشگاه جرج واشنگتون و انجمن بازرگاني مسافرتي ماجراجويانه

ATDI (adventure tourism development index)،  2008است كه از سال 
جهان را بر پايه گردشگري پتانسيلهاي گردشگري ماجراجويانه براي كشورهاي 

كشورهاي جهان به دو دسته  ماجراجويانه پايدار رده بندي كرده است. در اين رده بندي
كشور است تقسيم شده اند  163كشور و در حال توسعه كه شامل  28توسعه يافته كه شامل 

سب شده اي براي همه اين كشورها سنجيده شده و مطابق با امتياز ك گانه و اركان ده
 بندي شده است. كشور ردههر

ابع طبيعي، سالمت، منابع در گزارش منتشر شده سياست گذاري هاي دولتي، ايمني، من 
ها، منابع فرهنگي و تصوير/برند ماجراجويي ، كارآفريني، بشردوستي، زير ساختماجراجويي

بندي هستند كه در اين ميان كارآفريني و منابع فعاليت ماجراجويانه، دو  اركان اين رده
 خيلي مهم و اساسي در اين رده بندي محسوب مي شوند. عامل

ت كه پايداري و گردشگري روستايي راحمايت كند، براي بازار گذاري هاي دولسياست
رقابتي گردشگري ماجراجويانه بسيار حياتي است. زماني كه اقدامات بخش خصوصي و 
عمومي با هم هماهنگ باشد بخش خصوصي رونق مي يابد و سرمايه گذاري ها و توسعه را 

شاخص عملكرد  -1شود:براي منطقه جذب مي كند. اين ركن با دو شاخص سنجيده مي 
 .(ATDI, 2011)بيكاري هر كشور - 2زيست محيطي 

ركن ايمني از نظر كيفيتي بررسي مي كند كه آيا گردانندگان گردشگري ماجراجويانه 
ايمني همه مسافران و همچنين امكانات الزم براي كنترل جراحت وارده از سفر را فراهم 

هشدارهاي  -2شاخص شفافيت -1مي شود:مي كنند. اين ركن نيز با دو شاخص سنجيده 
چه كشوري داراي شفافيت باال و هر كشورهاي مشترك المنافع و خارجي(سفريِ 

 ).جاهشدارهاي سفري پاييني باشد آن كشور براي مسافران ماجراجو امن تر است(همان
مقاصد با منابع طبيعي كمياب و غير عادي كه به خوبي مديريت شده اند و مورد بهره 

اند، تحسين باالي گردشگران ماجراجو و بازار رقابتي را بر مي انگيزاند.  ري قرار نگرفتهبردا
ركن منابع طبيعي از دو جز تشكيل شده است: جمعيت شهري و تراكم جمعيت، چرا كه 

هاي با فضاي بازِ خلوت امكان بيشتري براي داشتن منابع طبيعي براي گردشگري  مكان
 ماجراجويانه دارند. 
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سالمت از اين نظر بررسي شده است كه يك جامعه محلي سالم احتمال بيشتري ركن 
 -دارد تا از كسب و كار جديد و گردشگران حمايت كند و از منابعش مسئوالنه مراقبت

كند. اين ركن نيز دو شاخص دارد: تعداد تخت هاي بيمارستاني و تعدا پزشكان(تعداد 
خدمات بهداشتي است. اين رده بندي، رقابت  باالي اين دو شاخص نمايانگر سطوح باالي

هاي ماجراجويي خاص از قبيل نسبت به توانايي مقاصد براي ورزشپذيري مقاصد را 
دوچرخه سواري، كوه نوردي، رفتينگ و.. تشخيص مي دهد. دو شاخص مورد نظر ركن 

هاي خشك ت شده و جنگلها، زمينهاي سبز و زمينمنابع ماجراجويي، گونه هاي حفاظ
هاي خشك ها، سرزميني در معرض خطر و حضور و رشد جنگلها ست(تعداد باالي گونها

 .(ATDI, 2011)هاي ماجراجويانه را نشان مي دهدو سبز منابع براي فعاليت
از نظر ركن كارآفريني، هر مقصدي كه در آن كسب و كار نوپا بتواند آغاز به كار 

است براي كارآفرينان گردشگري كند و كشش الزم را به دست آورد، زمين باروري 
هاي نوآورانه، بنابراين احتمال فراواني دارد تا بازار رقابتي براي  ماجراجويانه با ايده

گردشگري ماجراجويانه باشد. اين ركن از يك جز تشكيل شده است: شاخص آزادي 
 -اقتصادي، كه شامل آزادي كسب و كار، آزادي تجارت، اندازه دولت، آزادي سرمايه

ذاري، حقوق مالكيت، آزادي مالي، آزادي پولي، آزادي كاري و آزادي مالياتي است. گ
(اميد به HPIهاي ني در كشور مربوط است كه با شاخصركن بشردوستي با توسعه انسا

سنجيده مي شود.  دولتيسازمانهاي غيرزندگي، ردپاي اكولوژيكي) و تراكم و حضور
و   دولتيسازمانهاي غيربا تراكم و حضوردر تركيب  HPI هايي سنجيده شده باعامل

هايي كه در توسعه بشر دوستي فعاليت مي كنند، سطح توسعه انساني يك كشور را سازمان
 نشان مي دهد(همان).

هاي ماجراجويانه دو نوع است: زيرساختدر اين گزارش، زير ساخت هاي گردشگري 
هاي پياده روي است و  رسخت كه شامل جاده ها، فرودگاه ها، امكانات سكونتي و مسي

زيرساخت هاي نرم كه نقشه مسيرها، اطالعات در دسترس در مورد فرهنگ و ميراث، 
گردانندگان ميداني، برنامه هاي آموزشي براي تدارك دهندگان گردشگري ماجراجويانه 

و.. را در بر دارد. ركن شامل راهنمايي ها/ مفسران و غرفه هاي سازگار با محيط زيست 
 هاي گردشگري با توجه به اين موارد سنجيده مي شود.زيرساخت
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مسافران ماجراجو همان قدر در مورد دانستن فرهنگ هاي جديد مشتاق اند كه در مورد 
كشف طبيعت مشتاق هستند. براي مسافران ماجراجو تجربه ي فرهنگ محلي به روشي 

در سفر است و اين ركن با توجه به دو شاخصِ سايت صحيح از نتايج سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي جهاني (يونسكو) و درصد نواحي حفاظت شده با توجه به كل زمين، مورد 

گيرد. تعداد باالي اين دو شاخص، تعداد زياد منابع فرهنگي را نشان  سنجش قرار مي
هاي رقابت پذيري بازار  پذيرترين جنبه تواند يكي از انعطاف دهد. تصوير يك كشور مي مي

باشد، اما به عنوان روشي براي هدايت توسعه ي بازار پايدار هميشه به درستي مديريت 
شود. تصوير يك كشور براي پايداري و فرصت هاي ماجراجويي، مسافراني را كه اين   نمي

ابعاد را ارزش گذاري مي كنند جذب مي كند. داده ها براي اين ركن از طريق بررسي 
 ي كارشناسان توسعه صنعتي و ماجراجويي به دست مي آيد(همان).ها

 163ايران از بين  2011بدين ترتيب با توجه به اركان و شاخص هاي ذكر شده در سال 
كشور توسعه يافته رتبه اول را در  28و سوئيس از بين  86كشور در حال توسعه رتبه 

هاي كسب شده ول زير امتياز. جد(ATDI, 2011)گردشگري ماجراجويانه به دست آورد
در هر ركن را نشان مي دهد كه به منظور مقايسه اي اجمالي، دو كشور منطقه اي موفق در 

 گردشگري و كشور سوئيس نيز در آن گنجانده شده است. 
توان به اين نتيجه رسيد كه منابع طبيعي، ماجراجويي و  با توجه به جدول فوق مي

ل بسيار نزديك به هم و بعضا در يك سطح قرار دارند فرهنگيِ كشورهاي موجود در جدو
اما سياست گذاري هاي دولتي و زيرساخت ها مخصوصا بين ايران و سه كشور ديگر از هم 

جاذبه هاي گردشگري تنها يكي از معيارهاي ورود گردشگر تفاوت دارند. بنابراين منابع و 
كلي در يك كشور هر كدام تبليغات، تسهيالت و سياستهاي . يك كشور است داخل به

 .اي در جذب گردشگر داشته باشند توانند سهم عمده مي
شرايط جغرافيايي و فيزيكي مطلوبي در ايران براي انواع خاص گردشگري 
ماجراجويانه وجود دارد كه يكي از اين شرايط ويژه مناطق كويري ايران است كه در عين 

نزديك هستند. چنان كه بسياري از  خلوتي و دست نخورده بودن به مراكز شهري نيز
كشورهايي كه مناطق كويري دارند مثل آمريكا، استراليا، امارات، مصر و مراكش سعي 
كرده اند از جاذبه هاي اين سرزمين هاي به ظاهر مرده، لحظات خوشي را براي گردشگران 

 ).1390كشورشان فراهم كنند(ابراهيم باي و غالمي، 
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ي اين تحقيق مي باشد. آنچه حائز اهميت است اينكه توسعه مباحث ذكر شده پايه نظر
موجود در سطح كالن محيطي هاي گرايش گردشگري ماجراجويانه در ايران به پايه گذاري

و همه دامنه هايش، تشخيص فرصت ها و تهديد ها و عملكرد تحليلي جزئي وار منابع 
ايالت در گردشگري نياز و تم هاداخلي (نقاط قوت و ضعف) مطابق با تغييرات، گرايش

 دارد.
 

 منطقه مورد مطالعه
درصد از  65موقعيت جغرافيايي، اقليمي و وزش بادهاي خشك كويري باعث شده تا 

ميليون  34چنين شرايطي باعث شده تا  نواحي مركز ايران در شرايط بياباني به سر برد.
. بارش (Eshraghi, 2010)هكتار از سرزمين ايران تحت سيطره شرايط بياباني قرار گيرد

كم، تبخير باال، بادهاي فصلي، تعداد ساعات آفتابي باال، اختالف دما بين روز و شب و 
. تقريبا (Ross & David, 2006)هاي ايران است اقليم خشك برخي ويژگي هاي بيابان

 (Eshraghi, 2010)درصد از كشور ايران را نواحي خشك و بياباني تشكيل مي دهد 25
نظر جغرافيايي به دليل وجود ساختارهاي زميني متفاوت در كنار هم منحصر به فرد كه از 

 هستند، مثل قرار گيري درياچه ي نمك در كنارتپه هاي شني و ماسه اي.

 
 Eshraghi, 2012. موقعيت نواحي خشک و نيمه خشک در ايران. ١شکل
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لوت، بخش بزرگي از فالت  كويردو اكوسيستم بزرگ كويري ايران، دشت كوير و 
مركزي ايران را پوشش مي دهند. لوت به عنوان يكي از خشك ترين و كشف نشده ترين 

ي است. گودترين نقطه ختدر جهان شناخته شده و پر از شگفتي هاي زمين شنا مكان ها
متر ارتفاع از سطح دريا، نيز در كوير لوت و در نزديكي گرمترين  190داخلي كشور، با 

كيلومترى شرق و شمال شرق شهداد كرمان  80تا  10جهان قرار دارد كه در فاصله  نقطه
متر قيد شده است. كوير لوت،  156اين ارتفاع در بعضي از مراجع، البته  واقع شده است

اُمين بيابان بزرگ جهان است. هسته  25بزرگي در جنوب شرقي ايران بوده و  يگودال نمك
 2005ترين نقطه بر سطح كره زمين از سال  يگراد، به عنوان گرمدرجه سانت 7/70آن با دماي 

اين كوير يكي از صعب العبورترين ). Becky, 2012شناخته شده است() 2012تا كنون (
و در برخي از قسمتهاي آن، هيچ موجود زنده اي حتي باكتري، وجود  نقاط جهان است

آثاري از سكونت انسان از هزاره هاي مشرف به كوير بزرگ لوت،  در پاي كوه. ندارد
ترين ناحيه جمعيتي  بزرگ ) و1351(مستوفي، است چهارم پيش از ميالد مسيح مشاهده شده

 گفتند. هاي دور به آن خبيص مي است كه در گذشته» شهداد«دشت لوت 
گودال جغرافيايي است كه تقريبا در شمال كوير لوت واقع شده و دشت كوير نيز  

از نقطه نظر ساختاري دشت كوير از كوير لوت بسيار ود را دارد. جاذبه هاي خاص خ
درجه  70تا  0متفاوت است و اختالف دماي روز و شب در طول يك سال از آن بين 

. قسمت اصلي دشت كوير با شن و ماسه پوشيده شده و در (Eshraghi, 2010)است
ز مناطق حفاظت شده معرض بادها و طوفان هاي بسياري است. پارك ملي كوير نيز كه ا

 كشور مي باشد در اين بخش قرار گرفته است.
 

 برخي ويژگي هاي کويرهاي ايران
جاذبه هاي كويرهاي ايران را مي توان از سه منظر عوارض طبيعي، گونه هاي گياهي و 
گونه هاي جانوري مورد توجه قرار داد. عوارض طبيعي كويرهاي ايران متعدد و متنوع اند 

متر و  475تا  ها رشته تپه يا رشته كوههاي ماسه اي كه ارتفاع آنتوان به  ن ميكه از اين بي
 و در شرق بيابان لوت واقع شده و به  كيلومتر است 60كيلومتر و عرض آن  200طول آن 

اين ريگ عالوه بر داشتن منظره زيبا براي ورزش معروف است اشاره كرد، » ريگ يالن«
اي پراكنده به اشكال مختلف (هاللي  تپه هاي ماسه. اسكي ماسه اي بسيار مساعد است

كه  نبكاها، شمشيري شكل، كه سيف گفته مي شود)و شكل، كه برخان ناميده مي شود 
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، هم شان در دنيابزرگترين و  كه روي آنها گياه وجود داردهستندتپه هاي ماسه بادي همان 
دشت هاي پوشيده از  ،در كوير لوت واقع شدههم از لحاظ ارتفاع و از لحاظ محيط 

، ديگر پديده هاي موجود در (ريگي، قلوه سنگي، سنگي، ماسه اي) پوشش هاي متفاوت
 ).1383(كردواني، كويرهاي ايران هستند

از ديگر عوارض بسيار زيبا و منحصر به فردي كه فقط در ايران يافت مي شود مي توان 
آب و صيقل دادن آن به وسيله باد بر اثر فرسايش كلوت هاي شهداد كرمان را نام برد كه 

منطقه اي به  ،متر 200به وجود آمده و به صورت رشته داالن هاي موازي تا ارتفاع بيش از 
كيلومتري شرق شهداد)  80كيلومتر را در غرب بيابان لوت (حدود  80و عرض  140طول 

متر ارتفاع از  56پست ترين نقطه داخلي ايران ( پوشانيده و به كلي فاقد گياه و حيات است.
 (همان).ها واقع شده است سطح دريا) و گرمترين نقطه كره زمين هم در داخل همين كلوت

يكي ديگر از جاذبه هاي كويرهاي ايران كه عالوه بر جذابيت زيبايي آن كاركردهاي 
ديگري نيز دارد وجود معادن تجديدپذير نمك و امالح مختلف است كه با ايجاد اشكال 

براي تهيه ا در كوير عالوه بر ايجاد منظره اي ديدني مي توان با استخراج آن متنوع و زيب
) 1375و موارد ديگر از آن استفاده كرد(كردواني،  مواد شوينده، شيشه سازي، كاغذسازي

 و با احداث شهرك هاي صنعتي به دور كوير به اشتغال زايي و پويايي منطقه كمك كرد.
ار است و بخشي از آن كه در مناطق خشك تر و بخشي از كويرهاي ايران گياه د

تر قرار گرفته است فاقد گونه هاي گياهي مي باشد. اسفناج وحشي، گل گندم،  گرم
گونه هاي گياهي هستند كه در اين  تاغ، قيچ، افدرا و آتي پيكلسخارشتر، اسكنبيل، گز، 

عالوه بر چشم انداز زيبايي كه دركوير ايجاد كرده اين گياهان كويرها شناسايي شده اند. 
و سبب اشتغال زايي بهره برداران در صنعت دارويي كشور نقش به سزايي ايفا مي كنند اند، 
 .)1383(كردواني، و ساالنه درآمدهاي قابل توجهي را نصيب آنها مي كندشده 

ل انواع انحصاري است و شامي حيات وحش در فالت مركزي ايران متنوع، گاه
در برخي از  تنها پرنده بومي ايران زمين، زاغ بورمختلفي از پرندگان و پستانداران مي باشد. 

، گونه هاي هكند. پرندگان بياباني ديگري نيز همچون هوبر مناطق اين فالت زندگي مي
در برخي از  .باقرقره و... نيز به طور متداول در اين مناطق ديده مي شوند ،مختلف چكاوك

، مي توان جمعيت قابل توجهي از گورخر ايراني را در حال حركت رهاي دشت كويشبخ
روباه و گوشتخواران ديگر در  ،گرگ ،به اطراف مشاهده كرد. در شب، انواع گربه وحشي
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اين مناطق ديده مي شود. همچنين بسياري از گونه هاي سوسمار و مار در نقاط مختلف 
 .(zarei & Yazdi, 2012)فالت مركزي زندگي مي كنند

 
 روش تحقيق

است. در اين  T.O.W.Sروش تحقيق حاضر تركيبي از روش كتابخانه اي و تكنيك 
تحقيق ابتدا با مطالعه منابع گوناگون، كسب اطالعات الزم و همچنين با پرسش از افراد 

ها و قاط قوت، ضعف(عوامل داخلي)، فرصتمطلع و باتجربه، اقدام به تهيه فهرستي از ن
(عوامل بيروني) نموده و در قدم بعدي با توجه به اهميت موارد ذكر شده به  تهديدها

است كه  4تا 1دهي فهرست مزبور پرداخته شده است. مجموع امتيازات نهايي بين  وزن
نشانگر قدرت اين  4تا  2,5عواملِ داخلي، نشانگر ضعف و امتياز  2,5تا  1كسب امتياز

 2,5براي عوامل خارجي بيانگر تهديدها و امتياز  2,5تا 1هايي عوامل است. همچنين امتياز ن
دهد كه محيط مورد نظر  هاست. مجموع اين امتيازات نشان مي بيانگر ميزان فرصت 4تا 

دهد و درنهايت شناخت صحيح  چگونه به عوامل و متغيرهاي موثر و بالقوه واكنش نشان مي
 انجامد.  كوير ميتقويت گردشگري ماجراجويانه دراي از اين عوامل به يافتن راهبردهايي بر

 
 يافته هاي پژوهش

 بررسي محيط داخلي کويرهاي ايران
 كويري، به منظور تشخيص نقاط قوت و ضعف آن در اين مرحله، ارزيابي محدوده
هاي قابل كنترل ناحيه هستند كه در هر مقطع زماني به است. نقاط قوت و ضعف جزء فعاليت

يك ماتريس ارزيابي عوامل داخلي تهيه  ). براي1390زيان مي رسانند(قادري، ناحيه سود يا 
). به منظور شناسايي عوامل داخلي با 1390بايد بر قضاوت هاي شهودي تكيه كرد(غازي، 

 نظر كارشناسان جدول زير تهيه شد.استفاده از مطالعه ي پژوهش هاي پيشين و همچنين 
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 عوامل داخلي در ارزيابي توانايي گردشگري کويرهاي ايران . ماتريس تجزيه و تحليل۲جدول
نمره 
 نهايي

 عوامل ضريب نمره

٠٨/٠ ٤ ٣٢/٠ 
هاي بياباني نظير اسکي، وجود ظرفيت مناسب براي ورزش. ۱

 واقع در کوير لوت. گرمترين نقطه کره زمين راني و... اتومبيل

ت
قو

ط 
نقا

 

٠٣/٠ ٣ ٠٩/٠ 
در مساحت و قطعات  معادن تجديدپذير بسياريوجود . ٢

 هانمکامالح و مانند انواع  .کوچک و بزرگ
 واقع در کوير لوت. گرمترين نقطه کره زمين. ٣ ٠٨/٠ ٤ ٣٢/٠

٠٤/٠ ٣ ١٢/٠ 
برخورداري از گونه هاي گياهي و جانوري کمياب کويري . ٤

 گورخر آسيايي و.. ،مانند گون

٠٧/٠ ٤ ٢٨/٠ 
كلوخي شهداد، بزرگترين عارضه هاي كوير  وجود كلوت. ۵

 ترينحصر به فردترين، زيباترين و جذابطبيعي دنيا، من
 برخورداري از سکوت ژرف و شگفت انگيز کوير. ۶ ٠٥/٠ ٣ ١٥/٠
 مجاورت با مراکز جمعيتي و شهري. ۷ ٠٥/٠ ٣ ١٥/٠

٠٤/٠ ٣ ١٢/٠ 
 دشت هاي پوشيده از پوشش هاي متفاوتدارا بودن . ٨
 (ريگي، قلوه سنگي، سنگي، ماسه اي) 

٠٥/٠ ٤ ٢٠/٠ 
برخورداري از جاذبه هاي زيباي کويري نظير برخان، سيف، . ۹

 قورد و...
 همجواري ساختار زميني متنوع در يک منطقه کويري. ۱۰ ٠١/٠ ٣ ٠٣/٠
 فاصله کمِ کوير تا سرزمين هاي سرسبز و جنگلي. ۱۱ ٠١/٠ ٣ ٠٣/٠
 ريزي ژئوتوريسم بودن براي سرمايه گذاري و برنامه مستعد. ۱۲ ٠٩/١ ٤ ٣٦/٠

۰۴/۰ ۲ ۰۲/۰ 
 نامناسب بودن زيرساخت هاي محيطي و کالبدي نظير . ۱۳

 جاده ها

ف
ضع

ط 
نقا

 

۰۸/۰ ۲ ۰۴/۰ 
عدم وجود مرکز اقامتي و کمپ هاي با امکانات مناسب در . ۱۴

 دل کوير
 گردشگري در کويرسرمايه گذاري کم در بخش . ۱۵ ۰۶/۰ ۲ ۱۲/۰
 ناشناخته بودن بسياري از مناطق کويري. ۱۶ ۸/۰ ۲ ۱۶/۰

۰۲/۰ ۱ ۰۲/۰ 
عدم وجود مراکز بهداشتي درماني براي مقابله با خطرات . ۱۷

 احتمالي(مارگزيدگي و..)
 به خطر افتادن برخي گونه هاي گياهي و جانوري کمياب. ۱۸ ۰۵/۰ ۲ ۱/۰
 تبليغاتضعف شديد . ۱۹ ۱۳/۰ ۲ ۲۶/۰
 جمع ١  ٩٩/٢



  15 … يرانا يرهايدركو يانهماجراجو يگردشگر يتظرف

است كه  2,99همان طور كه مشاهده مي شود در اين ماتريس امتياز عوامل داخلي 
بيانگر قوت موجود در كوير براي جذب گردشگر است كه با سرمايه گذاري هاي دولتي و 

 خصوصي مي توان از آن به نفع مردم محلي سود برد.
 

 بررسي محيط خارجي کويرهاي ايران
مرحله كندوكاو آثار محيط خارجي در ناحيه مطالعه شده جهت شناسايي هدف اين 

فرصت ها و تهديدهايي است كه ناحيه در ارتباط با گسترش گردشگري با آن مواجه 
در اين مرحله رخدادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ). 1385(ركن الدين افتخاري، است

توانند بر توسعه اين ناحيه از  كه ميگذاراني  نفعان و سرمايه تكنولوژيكي و همچنين ذي
 لحاظ گردشگري اثر بگذارند مورد ارزيابي قرار گرفت.
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           . ماتريس تجزيه و تحليل عوامل خارجي در ارزيابي توانايي گردشگري کويرهاي ايران٣جدول
نمره 
 نهايي

 عوامل ضريب نمره

٠٨/٠ ٤ ٣٢/٠ 
کارخانجات بهره برداري از معادن که فرصت توانايي احداث . ۱

 اشتغال زايي به دست مي دهد.

 ها
ت

رص
ف

 

١/٠ ٤ ٤/٠ 
مجاورت کويرهاي ايران با شهرهاي تاريخي ايران نظير يزد، . ۲

 اصفهان، کاشان و...

٤/٠ ٣ ١٢/٠ 
هاي ابريشم و نوستالژي گذر کاروان قرارگيري در مسير جاده. ۳

 قديمي با شتر از کوير

٠٥/٠ ٣ ١٥/٠ 
 

توجه سند چشم انداز بخش ميراث فرهنگي و ملي  به توسعه . ۴
 توريسم و اکو توريسم

٠٨/٠ ٤ ٣٢/٠ 
افزايش انگيزه براي مسافرت بيشتر به اين نواحي و تورهاي . ۵

 کويرنوردي
 وجود بسياري نهاد هاي دولتي و خصوصي طرفدار گردشگري. ۶ ٠٧/٠ ٣ ٢١/٠
 گسترش مشارکت بخش خصوصي. ۷ ٠٧/٠ ٤ ٢١/٠

٠٨/٠ ٤ ٣٢/٠ 
طرحهاي توسعه جذب گردشگر براي مناطق کويري، و توجه . ٨

 خاص به اکوتوريسم (طبيعت گرد )

٠٥/٠ ٤ ٢٠/٠ 
 رونق گردشگري کويري موجب محافظت از اين نواحي . ٩

 مي شود

۱۴/۰ ۲ ۰۷/۰ 
بهترين مسير استفاده از مسيل هاي گود واقع در کوير به عنوان . ١

و پناهگاه براي انتقال مواد مخدر و غيره توسط قاچاقچيان مواد 
 مخدر

 ها
يد

هد
ت

 

 عدم وجود تاييديه ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي عمراني. ۲ ٠٥/٠ ۲ ١/٠
 افزايش ظرفيت گردشگرپذيري در کشورهاي همجوار. ٣ ٠٧/٠ ٢ ١٤/٠
 در منطقه دبيحضور فعال تر کشورهاي رقيب مثل . ٤ ١/٠ ٢ ٢/٠
 ها جانوري مثل گورخر آسيايي خطر انقراض گونه. ٥ ٠٦/٠ ٢ ١٢/٠
 خطر آلوده سازي و تخريب اکوسيستم کوير. ٦ ٠٣/٠ ٢ ٠٦/٠
 جمع ١  ٩٦/٢

 
مي باشد. با توجه به اينكه عدد بيشتر از  2,96در ماتريس عوامل خارجي امتياز نهايي 

نشانگر شرايط مطلوب در اين بخش مي باشد، اين وضع نشان دهنده اين است كه  2,5
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گردشگري ماجراجويانه در كوير در ارتباط با عوامل خارجي در وضعيت مطلوبي قرار 
تهديدها است، به گونه اي كه فرصت هاي بيشتري جهت ها در آن بيشتر از داشته و فرصت

رونق دهي به اين نوع گردشگري وجود دارد كه با بهره گيري از استراتژي هاي مناسب 
 توان بر تهديد ها و نقاط ضعف فائق آمد مي

. 
 . ترکيب عوامل داخلي و خارجيِ گردشگري در کويرهاي ايران٤جدول

 عوامل داخلي عوامل خارجي
 )S(قوت )W(ضعف )O(فرصت )T(تهديد
٩٩/١ ٧٨/١ ٣٢/٢ ٧٦/٠ 

 ضرايب عوامل مرکب مجموع

 )WO(ضعف.فرصت )ST(قوت.تهديد )WT(ضعف.تهديد )SO(قوت.فرصت

١/٣ ٩٣/٢ ٤٥/١ ٤٩/٤ 

 
نقطه ضعف،  7نقطه قوت و  12در بررسي محيط داخلي و خارجي كويرهاي ايران 

قوت و فرصت نقطه  21تهديد شناسايي شد. بدين ترتيب در مجموع  6فرصت و  9همچنين 
 ها تشخيص داده شد.هديد به عنوان تنگناها و محدوديتنقطه ضعف و ت 13ها و به عنوان مزيت

مربوط به تركيب  مالحظه مي شود، باالترين نمره 4ه طور كه در جدول شمار همانهمچنين 
كه نشانگر وجود پتانسيل و ظرفيت باالي است  4,49ا با امتياز هنقاط قوت و فرصت

گردشگري در كويرهاي ايران به رغم وجود موانع و تنگناهاي پيشرو است. بنابراين با 
برنامه هاي مناسب و استفاده از نقاط قوت داخلي و فرصت هاي خارجي موجود و تدوين 

مورد نظر از آن براي  ي مي توان بدون آسيب به منطقه هااستفاده از تجارب ديگر كشور
گردشگري بهره برداري نمود. گردشگري ماجراجويانه يكي از بهترين انواعي است كه 
قابليت انطباق با چنين محيط هاي خلوت، بكر و ناشناخته را دارد و شگفتي هاي كويرهاي 

 ايران توانايي پاسخ گويي به ذهن كنجكاو چنين گردشگراني را دارد. 
 

  ه راهبردهاگيري و ارائ نتيجه
دهد كه مجموعه مورد نظر در محيط رقابتي/  نشان مي 4امتيازات تركيبي جدول 

تهاجمي قرار دارد و استقرار در اين وضعيت نشان دهنده اين است كه نيروهاي داخلي با 
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مساعدي را براي رونق گردشگري توانند زمينه ََ بهره مندي از فرصت هاي موجود مي
فراهم كند بنابراين راهبردهاي برنامه ريزي بايد با الويت قرار دادن ماجراجويانه در كوير 

 راهبردهاي تهاجمي تدوين شود.
 

 )SO(راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي -الف
هاي ابليت كوير براي برگزاري جشنواره ورزشاستفاده از ظرفيت و ق *

بياباني(اسكي، اتومبيل راني، ماراتن در كوير و...) در سطح بين المللي با توجه به 
 بستر مناسب و وجود گرم ترين نقطه ي دنيا در اين منطقه 

 -جلب حمايت نهادهاي دولتي و خصوصي طرفدار گردشگري جهت سرمايه *
 گذاري در كوير و ژئوتوريسم

ي و رصد ستارگان براي تورهاي فراهم ساختن امكانات توسعه ي كويرنورد *
گردشگري با وجود جذابيت ها و زيبايي هاي عارضه هاي طبيعي و گونه هاي 

 گياهي و جانوري موجود در كوير
احداث كارخانجات بهره برداري از معادن نمك و ايجاد فرصت اشتغال زايي در  *

 سطح محلي
اي گردشگري حفاظت از منابع طبيعي منطقه از طريق رونق گردشگري و طرح ه *

 ارائه شده
بهره گيري از فرصت مجاورت با شهرهاي تاريخي به منظور تركيب گردشگري  *

 فرهنگي، تاريخي و ماجراجويانه 
 

 )WO(راهبردهاي بازنگري/ ترميمي -ب
تشويق نهادهاي دولتي و خصوصي و همچنين طرفداران كوير نوردي به تبليغ  *

ماجراجويي در كوير و شناساندن محيط هاي بكر و ناشناخته كوير از طريق 
هاي تخصصي ماجراجويي در كوير به زبانمستندسازي، طراحي وب سايت 

 مختلف، بروشورها، پيام هاي بازرگاني و...
ها و  گردان جهت تدوين طرح دان و طبيعتاستفاده از تجارب كويرنور *

 هاي مناسب و كارآمد جذب گردشگر  استراتژي
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هاي محيطي اي به سمت ايجاد و بهبود زيرساختگذاري ه هدايت بخشي از سرمايه *
 و كالبدي 

تجهيز مراكز بهداشتي درماني نقاط سكونتگاهي نزديك به كوير و همچنين  *
قاط مناسب كوير جهت درمان سريع برپايي تعدادي درمانگاه صحرايي در ن

 مارگزيدگي و خطرات بالقوه ي موجود در كوير
 

 )ST(راهبردهاي تنوع بخش/ اقتضايي -ج
اران و در اين مناطق جهت تشويق سرمايه گذتالش براي از بين بردن عدم امنيت  *

 باال بردن توان رقابتي با كشورهاي همجوار
زيست جهت حفاظت از گونه هاي در بازنگري در قوانين سازمان حفاظت محيط  *

كردن  حال انقراض، جلوگيري از آلودگي اكوسيستم كوير و همچنين ملزم
 هاي عمراني موجود در منطقه به داشتن ارزيابي زيست محيطي پروژه

 
 )WTراهبردهاي تدافعي( -د

تامين بخش اعظم هزينه هاي مربوط به تامين انرژي مورد نياز مراكز اقامتي و  *
هاي تجديدپذير ناشي از گرماي  ها با اتكا بر انرژي ها و تفرجگاه رستوران

 خورشيد و بادهاي كويري
برگزاري دوره هاي آموزشي الزم براي مردم محلي جهت تربيت راهنمايان  *

محلي براي تورهاي كويرنوردي و همچنين آموزش برخورد مناسب با گردشگر 
 ا گونه هاي موجودو آشنا نمودن او با محيط كوير و تعامل صحيح ب

تعيين توليت طبيعت گردي جهت تدوين برنامه هاي گردشگري در اين مناطق،  *
 جذب و هدايت سرمايه گزاري ها و همچنين انجام مطالعات زمين شناسي و... 

ي   استفاده از روستاهاي كويري و آداب رسوم روستاييان براي ايجاد تجربه *
 ي رقابتي با كشورهاي همجوار ماجراجويي متفاوت در جهت تقويت مزيت ها

در صنعت گردشگري است. بر  ها بخشرشد ترين  گردشگري ماجراجويانه يكي از پر
% 17،  2010تا 2009اساس تخمين اخير بررسي استفاده كنندگان نشان مي دهد از سال 

. بنابراين با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در اين (Beedie, 2003)رشد داشته است
توان از كويرهاي ايران به صورت گردشگري  ها مي گذاري با جذب سرمايهتحقيق 
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ماجراجويانه و تخصصي يا به صورت گردشگري تركيبي به علت فرصت همجواري با 
شهرهاي تاريخي كشور بهره جست و ضمن ارتقاي زيست محيطي مناطق مذكور از طريق 

ري راجذب اقتصاد جذب گردشگران مخصوصا گردشگران خارجي سود و منافع بسيا
 محلي و ملي كرد. 

در پايان به محققان و پژوهشگران عالقمند به اين حيطه پيشنهاد مي شود كه با توجه به 
مزيت ها و امكانات بالقوه و بالفعل اين نوع گردشگري، ضمن توجه به محتواي قومي و 

رتقاي گردشگري هاي خود را به ارائه برنامه ها و راهبردهايي براي ا فرهنگي كشور تالش
و  كنند تا عالوه بركمك به مسئوالن  كويرهاي ايران معطوفجويانه درماجرا

اران اين بخش در كنار غناي منابع، سطح آگاهي و دانش مرتبط با اين موضوع گذ سياست
 گسترش پيدا كند. 
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