
 
  ريزي و توسعه گردشگريي برنامهمجله

  1392پاييز، 6ي ، شمارهدومسال 
 203-225صفحات 

هاي آسايش اقليمي  ويژگيهاي مورفوديناميك و  جاذبهبررسي 
 اكوتوريسم ي هاي بياباني جهت توسعه اكوسيستم

  1)شهداد( غربي دشت لوت ي حاشيه: موردي ي مطالعه
  *سعيد نگهبان
  **مجتبي يماني
  ***مهران مقصودي
  ****قاسم عزيزي

  28/08/1392:تاريخ پذيرش    20/04/1392:تاريخ دريافت
  چكيده

انسان از ابتدابه طور مستقيم و . يكي از عوامل موثر بر آسايش انسان، شرايط جوي و اقليمي است
اقليمي بر روي زندگي  تاثير وضعيت جوي و ي امروزه مطالعه .از اين شرايط بوده استثر أغير مستقيم مت

رفتار انسان در قالب يكي از شاخه هاي علمي به نام زيست اقليم شناسي انساني مورد  آسايش و و
بين هوا، اقليم و توريسم به اشكال گوناگوني وجود دارد، از يك  ي رابطه. مطالعه و بررسي قرار مي گيرد

سو با شرايط آب و هوايي سروكار داريم كه از مكاني به مكان ديگر و در مقاطع زماني، بسيار متغير است 
علت . اثرهاي متقابل اين دو بسيار پيچيده است. اي چند جانبه استو از سوي ديگر توريسم نيز پديده

هاي  جاذبهاين پژوهش سعي دارد كه به بررسي . بودن پديده توريسم آب و هواست اصلي فصلي
ويژگيهاي اقليم آسايش در غرب دشت لوت، به عنوان يكي از مناطق بياباني ايران كه مورفوديناميك و 

ي تحليل -پژوهش از نوع توصيفي. باشد، بپردازد پتانسيل بسيار باالئي جهت توسعه اكوتوريسم را دارا مي

                                           

دكتر مجتبي يماني و دكتر مهران اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي آقاي سعيد نگهبان، به راهنمايي آقايان   1
  .مقصودي و مشاوره دكتر قاسم عزيزي است
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هاي آسايش  بدين صورت كه با استفاده از مدل ،باشدمبتني بر روشهاي آماري، ميداني و مدل سازي مي
لعه پرداخته شد و سپس با اقليمي ماهاني، گيوني و اوانز، به بررسي اقليم آسايش در منطقه مورد مطا

- داتي در راستاي مناسبهاي اكوتوريستي منطقه، پيشنها ي داراي آسايش اقليمي و جاذبهها ماه توجه به

ي آبان، آذر ها ماهدهد كه نتايج نشان مي. گرديد ارايهجهت فعاليتهاي اكوتوريستي در منطقه  ،ترين ماه
پتانسيل بسيار باالئي را در راستاي توسعه  ها ماهو اسفند در محدوده آسايش اقليمي قرار داشته كه اين 

اكوتوريسم نيز در  دهد كه بيشترين تعداد نيز نشان مي هاي ميداني اكوتوريسم در منطقه دارند و بررسي
هاي عالوه بر اين، منطقه مورد مطالعه با داشتن جاذبه. كنند به اين منطقه سفر مي ها ماهاين 

هاي هاي بسيار زيباي لوت، تپه اكوتوريستي منحصر به فرد در ايران و حتي در دنيا، از قبيل كلوت
پتانسيل بسيار باالئي را جهت توسعه اكوتوريسم دارا  غيره، ر زيبا واي متنوع، نبكاهاي بسيا ماسه
  . باشد مي

 .، مرفوديناميكاكوتوريسم، لوت، شهداد، آسايش اقليمي :كلمات كليدي

  
  مقدمه

گذارد، بنـابراين بـا   آب و هوا هم بر عرضه و هم بر تقاضاي خدمات توريستي تاثير ميهوا و 
تقاضا براي خـدمات توريسـتي، هـم منـابع و امكانـات و هـم        توجه به ويژگيهاي آب و هوايي و

تـرين عامـل در   آب و هوا مهم. عوامل محدود كننده بايد به طور همسان مورد توجه قرار بگيرند
هاي گروهي و دسته جمعـي بـا شـرايط آب و     شود، مسافرتتوسعه صنعت توريسم محسوب مي

  ).1378 ،ذوالفقاري( خورد هوايي پيوند مي
بين هوا و گردشگري اشكال متفاوت و پيچيده اي دارد، مركب بودن موضـوع از يـك    روابط

زيـرا   ،هـاي آب و هـوا بسـتگي دارد   سو به چند شكلي بودن پديده توريسم و از ديگر سو به اثـر 
هاي توريسـم نمـود و برجسـتگي بيشـتري      اثرهاي آب و هوا در مجموع نسبت به ديگر شاخص

در زمينه توريسم به عمل آمده است ولي بيشتر آنها درگير كليـات  دارد، گرچه مطالعات زيادي 
  .اند و به مطالعات تفصيلي توجه چنداني نشده استموضوع شده

  :داندماسترستون در اين زمينه عوامل زير را موثر مي
  اطالعات كافي در زمينه آب و هوا و گردشگري وجود ندارد؛ -
 است؛پژوهش در زمينه آب و هوا تا حدي پيچيده  -

 هاي مناسب براي اطالعات تفصيلي موجود نيست؛داده -

در بيشتر اين مطالعات فقط عوامل . پيچيدگي هاي ياد شده هنوز داراي نواقص جدي است
آب و هوايي مورد توجه قرار گرفته و ديگر به عوامل موثر بر توريسم توجه نشده است و اگر هم 

و بـا توجـه بـه معيارهـاي      د نظر نبوده استاندك توجهي شده باشد اهمين نسبي آن چندان م
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 انـد  مورد استفاده در اين تحقيقات، بيشتر آنها به نتايج اغراق آميـز و غيـر واقعـي دسـت يافتـه     
  ).1999، 1لومن مارگارت(

دهـد كـه تفـريح و    به گفته پري، آب و هوا بخش مهمي از مفهوم محيطـي را تشـكيل مـي   
لت اينكـه توريسـم و گردشـگري فعـاليتي آزادانـه و      توريسم در قالب آن شكل مي گيرند، به ع

  .)3،1997و پري 2تامپسون( اختياري است، اغلب به شرايط اقليمي مطلوب وابسته است
وابستگي توريسم به آب و هوا در جايي كه مسافرت به قصد تعطيالت و بر اساس آگـاهي از  

در زمينـه  . مشـخص اسـت  گيـرد،  جذابيت و قابليت اطمينان از شرايط آب و هوايي صورت مـي 
گيري براي سفر چهار شرط را در نظر حساسيت تفريحي جهانگردي، جهانگردان قبل از تصميم

  :)1997،تامپسون و پري(  گيرندمي
  وجود ايستگاه هواشناسي در مقصد - 1
 شرايط آب و هوايي مقصد - 2

 بيني هوا در طول مسيرپيش - 3

  هدف از مسافرت - 4
  :توريسم اهميت داردآب و هوا به چند دليل براي صنعت 

شود، مثل جاهـايي  كه، گاهي آب و هوا خود به صورت عامل جاذبه محسوب مي نخست اين
 ،محمـدي ( كننـد با زمستان گرم كه مورد عالقه مردمي است كه در مناطق سردسير زندگي مي

1386.(  
كه، تنوع آب و هوا در يك منطقه يا كشـور، گسـتردگي صـنعت توريسـم و امكـان       دوم اين

به عبارت ديگر، هر نـوع آب  . كندهاي مختلف فراهم ميجود فعاليت هاي توريستي را در فصلو
هاي مختلـف  هاي توريستي مخصوص به خود را دارد و اگر كشوري داراي اقليمو هوايي فعاليت

  ).1376 ،عظيمي( باشد امكان جذب توريسم در بيشتر مواقع سال را خواهد داشت
ثير هوا و اقليم نه تنها أت. آيد حساس به هوا و اقليم به شمار ميتوريسم يك بخش اقتصادي 

، 5و زنگ 4لو( گرددانجامد، بلكه سبب تقاضاي خدمات وتوريستي نيز ميبه پيدايش توريسم مي
 پيـدايش  أژگيهاي اقليمي در مورد تقاضاي توريسم، هم منش در مواردي وابستگي به وي. )2008

 رود آن به شمار مي) شرايط بد آب و هوايي(  عامل محدود كنندهو هم ) مطلوبيت آب و هوايي(
  ). 1386 ،محمدي(
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رابطه بين هوا، اقليم و توريسم به اشكال گوناگوني وجود دارد، از يك سـو بـا شـرايط آب و    
هوايي سروكار داريم كه از مكاني به مكان ديگر و در مقاطع زماني، بسيار متغير است و از سوي 

علـت  . اثرهاي متقابل اين دو بسيار پيچيـده اسـت  . اي چند جانبه استيز پديدهديگر توريسم ن
  ).1374 ،خالدي(  اصلي فصلي بودن پديده توريسم آب و هواست

بـراي مثـال بـارش    . شرايط اقليمي خوب از ديدگاه توريسم با ساير ديدگاهها متفاوت اسـت 
افزايش دما به نحـوي  . بخير شودشود كه كم باشد و به سرعت تباران در صورتي خوب تلقي مي

كه موجب كاهش استفاده از پوشاك شود و آفتابي بودن كه امكان برنزه شـده را فـراهم آورد و   
  ).1386محمدي، ( روند سازد همگي از عوامل اقليمي خوب به شمار ميباد كه ابرها را دور مي

ف اسـت كـه شـامل    ثير آب و هوا بر صنعت توريسم تالشي چنـد جانبـه و مختلـ   أارزيابي ت
. هاي بسيار پيچيـده مثـل شـيوه واكنشـي اسـت     هاي بسيار ساده مثل شيوه تاثير و شيوه شيوه
هـاي   شـود، بلكـه بيشـتر شـاخص    هاي واكنشي فقط به عوامل آب و هوايي محـدود نمـي  شيوه

تواننـد  به عبارت ديگـر آنهـا هـم مـي    . شودفرآيندهاي انطباق و اثرهاي بازخوردي را شامل مي
ط غالب فيزيكي موضوع و هم عوامل مختلف و سـاختارهاي سـازمان يافتـه آنهـا را در بـر      شراي

  ).1378 ،ذوالفقاري( گيرند
منظور از شرايط آسايش انسان مجموعه حاالتي است كه از نظر رژيم دما دسـت كـم بـراي    

 نـه درصد از افراد مناسب باشد، به عبارت ديگر انسان در آن شـرايط، نـه احسـاس سـرما و      80
بعضــي از پژوهشــگران، در اصــطالح خنثــي بــودن رژيــم دمــا را . احســاس گرمــا خواهــد كــرد

 در چنين شرايطي ارگانيسـم انسـان  . )1380قباديان و فيض مهدوي،(  دانندتري ميتعبيردقيق
تواند بيالن دمائي خود را در بهترين شكل موجود حفظ كند، بـدون آنكـه دچـار كمبـود يـا      مي

گيري شرايط آسايش اقليمي براي انسان، چهار عنصر دما، رطوبـت،  در شكل .ازدياد انرژي شود
در بين اين عناصر دما و رطوبت تـاثير بيشـتري در سـالمت و راحتـي     . باد، و تابش نقش دارند

انسان دارند و به اين دليل بيشتر مدلهاي سنجش آسايش انسان بر اين دو عنصر استقرار شـده  
  ).1372عليجاني، ( است

وجه به تاثير زياد اقليم بر آسايش انسان، بشر در جست و جوي اسـتفاده بهينـه از آب و   با ت
هواي محل زندگي خود بوده است و به همين منظور از ديرباز تا به امروز انديشمندان زيادي از 

، )1989( 5، گيوني)1989( 4، دير)1987( 3و پايادي ميتريو 2، باالفوتيس)1965(، 1جمله گايگر
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) 1381و1365(هوشور) 1997(، تامپسون و پري )1998( 2و نيو ولت 1گور ، مك گري)1989(
  ).1387نقل از محمدي، ( اندبدان توجه داشته

از آنجايي كه توجه به صنعت گردشگري در كشور اثرات مثبت بسياري بر اقتصاد ملي به 
خارج تواند اقتصاد كشور را از حالت تك محوري توسعه اين بخش مي ،دنبال خواهد داشت

اند، اين در حالي است كه نظران توريسم را صنعت مادر نيز ناميده لذا برخي صاحب. سازد
بسيار كمتري نياز دارد       گردشگري در مقايسه با صنايع ديگر به سرمايه گذاري ارزي 

اكنون كشورهاي نفت خيز جهان دريافته اند كه صنعت پاكيزه اكوتوريسم ). 1384ترابي، (
هاي نها اولويتآاز اين رو بسياري از . خيز نفت است ر افت وپتر از صنعت  دزابسيار درآم

اين پژوهش سعي دارد كه ). 1382رضواني،( اند اقتصادي خود را به جهان گردي اختصاص داده
ترين  به بررسي ويژگيهاي آسايش اقليمي منطقه اكوتوريستي غرب دشت لوت بپردازد و مناسب

هاي  جهت گسترش فعاليتهاي گردشگري را معرفي كند، همچنين با بررسيي اين منطقه ها ماه
  .هاي متنوع گردشگري در منطقه را شناسائي و معرفي نمايد ميداني، جاذبه

  
  ي مورد مطالعه محدوده

ي مورد مطالعه در قسـمت شـرق اسـتان كرمـان و در غـرب دشـت لـوت در طـول          منطقه
ثانيه شرقي و عرض  15دقيقه و  53درجه و  57يه تا ثان 15دقيقه و  52درجه و  57جغرافيايي 

متر از سطح دريـا   298دقيقه شمالي با ارتفاع تقريبي  28درجه و  32دقيقه تا  27درجه و  32
كيلـومتري شـرق شـهر     15اين منطقه در بخش تكـاب شهرسـتان كرمـان در    . واقع شده است

ي  در قسـمت شـرقي محـدوده   . ر داردآباد قرا آباد و اسالم شهداد و در مجاورت روستاهاي حجت
  ).1ي  شكل شماره(شوند  هايي كوچك آغاز مي شكل كلوتك هاي دشت لوت به مطالعاتي، كلوت

                                           

1 McGregor 
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه: 1شكل
  نگارندگان: منبع

  
  تحقيق شناسي روش

 در اين پژوهش جهت بررسي ويژگيهاي اقليم آسايش در منطقه مورد مطالعه از آمار اقليمي
هاي اقليمـي منطقـه   ايستگاه سينوپتيك شهداد استفاده گرديد كه در ابتدا نگرش كلي از مولفه

در مرحله . ها با عامل زمان محاسبه شده استشده و سپس همبستگي تغييرات اين مولفه ارايه
ي داراي ويژگيهـاي  هـا  مـاه  3و اوانـز  2، ماهـاني 1هاي آسايش اقليمـي گيـوني   بعد با كمك مدل

  .شوند هاي مورد استفاده معرفي مي ايش در منطقه شناسائي گرديد كه در ادامه مدلآس اقليم
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  شاخص آسايش مدل ماهاني
هاي مختلفـي  براي ارزيابي وضعيت گرمايي يك منطقه و تشخيص مسائل معماري از جدول

يكي از رايج ترين اين جداول، جدول ماهاني است كه نخسـتين بـار در سـال    . استفاده مي شود
جدول ماهاني منطقـه  ). 1378كسمائي، ( توسط كارل ماهاني عرضه و سپس تكميل شد 1971

آسايش شب و روز هر ماه را با توجه به معدل ساليانه دماي محل مورد مطالعه و معدل رطوبـت  
براي ارزيابي وضعيت گرمايي يك مكان بوسيله ايـن  ).  1جدول( كندنسبي همان ماه تعيين مي

  :دستورالعمل زير رفتار نمود جدول بايد مطابق
معدل ساليانه دما و معدل دماي بيشينه و كمينه هر ماه هر منطقه يا مكان مورد مطالعـه را   -1

  .تعيين كرد
 .معدل رطوبت نسبي هر ماه را حساب كرد -2

گروه اقليمـي   )3( ي هر ماه و به كمك جدول شمارهبه ازاء معدل ساليانه دما و رطوبت نسب -3
لعه را تشخيص داد و سپس محدوده منطقه آسـايش شـب و روز آن مـاه را از همـان     مورد مطا
 .كردخراج جدول است

  .سنجيد) شب( هر ماه را با منطقه آسايش روز) كمينه( معدل دماي بيشينه -4
 ):كمينه(  اگر معدل دماي بيشينه

مـورد مطالعـه    ماه) هاي شب(باشد، روزهاي) شب(بزرگتر از حد فوقاني منطقه آسايش روز -الف
  ،گرم
  و آن ماه معتدل) هاي شب( در ميان دو محدوده منطقه آسايش قرار بگيرد، روزهاي -ب
آن ماه سرد منظور خواهـد  ) هاي شب( كوچكتر از حد تحتاني منطقه آسايش باشد، روزهاي -ج

  .شد
  روزجدول ماهاني براي منطقه آسايش شب و  :1جدول

 

معدل  معدل دماي ساليانه
  رطوبت
  نسبي
  به درصد

  
گروه 
  اقليمي

  
  20بيشتر از  20تا15 15كمتر از

  روز  شب روز شب روز شب
21
12 

30
21 

23
14 

32
23 

25 
17 

34 
26 

30-0 1  

20
12 

27
20 

22
14 

30
22 

24 
17 

31 
25 

50-30 2 

19
12 

26
19 

21
14 

28
21 

23 
17 

29 
23 

70-50 3 

18
12 

24
18 

20
14 

25
20 

21 
17 

27 
22 

100-70 4 

  نگارندگان: منبع
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  تعيين منطقه آسايش با روش اوانز
اوانز در كتاب خانه سازي، اقليم و آسايش براي تعيين منطقه آسايش رابطه دمـاي خشـك   

  :هوا را با
 70-100،درصـد  50-70درصـد،    30-50  ، درصـد  0-30گـروه  در چهـار   -رطوبت نسبي -1

  ،درصد
 ،)متر در ثانيه 1(تا محسوس )  متر در ثانيه 0.1( از غير محسوس -جريان هوا -2

 استراحت يا كارهاي سبك خانگي –فعاليت  -3

 لباس سبك تابستاني و لباس زمستاني درون خانه -پوشاك -4

  ). 2جدول(  دهدمي ارايه 2كند و نتيجه را در جدول مشخص مي
  : براي ارزيابي وضعيت گرمايي يك مكان به روش اوانز بايد

ازاء معدل رطوبت نسبي كمينه هر ماه محدوده منطقه آسـايش روزهـاي آن مـاه از روي    به  -1
  .جدول استخراج شود

به ازاء معدل رطوبت نسبي بيشينه هر ماه محدوده منطقه آسايش شبهاي آن مـاه از همـان    -2
 .جدول تعيين شود

 .معدل دماي بيشينه هر ماه با منطقه آسايش روز سنجيده شود -3

 ).1378كسمائي، ( ماي كمينه هر ماه با منطقه آسايش شب مقايسه شودمعدل د -4

  
 هاي مختلف مورد استفاده در مدل اوانز مقياس :2جدول

س
قيا

م
  

رطوبت   شرايط گرمايي
  نسبي

دماي 
  روزانه

  دماي شب

محدوده منطقه راحت بـازاء جريـان هـوايي الف
  متر در ثانيه 1معادل 

30-0 

50-30 

70-50 

100-70 

32.5 -29.5 

30.5 -28.5 

29.5 -27.5 

29-26 

29.5 -27.5 

29-26.5 

28.5 -26 

28-25.5 

محدوده منطقه راحـت بـازاء لبـاس سـبك ب
  تابستاني و يا يك روي انداز سبك در شب

  )متر در ثانيه 1/0(محسوس ريان هوا ناج

30-0 

50-30 

70-50 

100-70  

30-22.5 

28-22.5 

27.5 -22.5 

27-22.5 

27.5 -20 

26.5-20 

26 -20 

25.5 -20 

محدوده منطقه راحت بازاء لباس معمولي و ج
  گرم و روي انداز ضخيم در شب

30-0 

50-30 

70-50 

100-70  

22.5 -18 

22.5 -18 

22.5 -18 

22.5 -18 

20-16 

20-16 

20-16 

20-16 

  1378كسمائي، :منبع
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  شاخص آسايش اقليمي گيوني 
رطوبت و حرارت محيط مـورد  قليمي سعي شده است تأثير همزمان هاي زيست ادر شاخص

در اين بخـش  . اندها در مقياس هاي جهاني و محلي استفاده شدهتوجه قرار گيرد و اين شاخص
از پژوهش از نمودار آسايش گيوني استفاده شده كـه محورهـاي آن بـر اسـاس دمـا بـه درجـه        

رين در محدودهاي كناري نمودار بـدت . سلسيوس و نم نسبي بر حسب درصد طراحي شده است
منطقـه آسـايش در   . شرايط آب و هوايي بوسيله خط گرمازدگي و انجماد نشان داده شده است

 نمودار با توجه به ميزان جريان هوا، تابش و رطوبـت موجـود در هـوا بصـورت دو پهنـه تقريبـاً      
در اين پژوهش با استفاده از نمودار آسايش گيوني، . كشيده در ميان نمودار ترسيم گرديده است

براي ايـن منظـور از پارامترهـاي    . اندي مطلوب از نظر راحتي فيزيولوژي شناسايي گرديدهها ماه
جوي مانند، ميانگين دماي روزانه و ميانگين حداقل و حداكثر دماي و نيـز از ميـانگين روزانـه،    

  ).1989گيوني، (  حداقل و حداكثر رطوبت نسبي استفاده شده است
گيري شـده و در مرحلـه   و رطوبت ايستگاه شهداد ميانگيندر اين پژوهش، آمار اقليمي دما 

گيري شده بعد براي نشان دادن وضعيت زيست اقليمي هر ماه و هر دوره، از داده هاي ميانگين
  :دما و رطوبت نسبي بصورت زير استفاده شد

ن حالت اول شامل ميانگين دماي روزانه و ميانگين روزانه رطوبت نسبي است كه نمودار اي )الف
  .دو عنصر براي نشان دادن شرايط زيست اقليمي متوسط روزانه است

. حالت دوم شامل ميانگين حداكثر دماي روزانـه و ميـانگين حـداقل رطوبـت نسـبي اسـت       )ب
  .تركيب اين دو مولفه براي نشان دادن شرايط زيست اقليمي در ساعات گرم روز است

ايـن  . ميانگين حداكثر رطوبت نسبي اسـت حالت سوم شامل ميانگين حداقل دماي روزانه و  )ج
  .نمودار براي مشخص نمودن شرايط زيست اقليمي در ساعات سرد شب است

به عنوان نزديكترين ايستگاه (شهداد  در اين پژوهش از آمار آب و هوائي ايستگاه سينوپتيك
جهـت تحليـل آب و هـواي محـدوده مـورد مطالعـه اسـتفاده شـده         ) به منطقه مـورد مطالعـه  

  ).3جدول(است
 مشخصات ايستگاه  اقليمي مورد مطالعه: 3جدول شماره

  سازمان هواشناسي كشور: منبع
  

هـاي اكوتوريسـتي منطقـه     در مرحله بعد با مطالعات ميداني در منطقه مورد مطالعه جاذبـه 
هـاي   شناسائي و مورد بررسي قرار گرفتند و اطالعاتي در رابطـه بـا ويژگيهـاي طبيعـي و ارزش    

سازمان 
 مسئول

  نوع
 ايستگاه 

)متر(ارتفاع نام طول جغرافيايي عرض جغرافيايي
 دقيقه درجه دقيقه درجه ايستگاه 

سينوپتيك هواشناسي  شهداد 42 57 25 30 400
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هـاي   گرديد و در انتها با توجه به بررسيهاي انجام بر روي ويژگي ارايهها اكوتوريستي اين جاذبه
جهت توسعه فعاليتهاي اكوتوريستي در  ها ماهترين  اقليم آسايش پيشنهاداتي در رابطه با مناسب

  .گرديد ارايهمنطقه 
  

  هاي اكوتوريستي بيابان در منطقه مورد مطالعهبررسي جاذبه
بـرده   هاي اكوتوريستي آن جهت توسعه گردشگري بيابـان پـي   منطقه مورد مطالعه و جاذبه

ـ   . لـوت قـرار دارد  منطقـه مـورد مطالعـه در غـرب بيابـان      . شود مي هـاي   هدر ايـن منطقـه جاذب
ايـن  . باشـند  ار زيـادي مـي  اكوتوريستي بياباني بسيار زيادي وجود دارد كه داراي اهميـت بسـي  

شود كـه   زيبا مي پوشش گياهي اي بسيار متنوع و هاي ماسه ، تپههاي روان شامل ماسه ها جاذبه
تعـدادي از عـوارض   نها ليسـت شـده و همچنـين بـه معرفـي      تعدادي از آ )4(در جدول شماره 

  .شاخص در منطقه پرداخته خواهد شد
  

  هاي اكوتوريستي موجود در منطقه تعدادي از جاذبه:  4جدول شماره 
  

  عوامل و فرآيندهاي موثر در تشكيل  اكندگي در منطقهپر جاذبه اكوتوريستي
  ماسه- پوشش گياهي- باد  هاي منطقهكليه قسمت نبكا

  ماسه- پوشش گياهي- باد  مركز و جنوب منطقه ايپيكان ماسه
  ماسه- باد  )آباد ريگ حجت(مركز منطقه برخان
  ماسه- باد  )آباد ريگ حجت(مركز منطقه سيف
  آب- باد  منطقههاي غربيبخش هاكلوت

  ماسه- باد  )آباد ريگ حجت(مركز منطقه هاي عرضي و طوليتپه
  نگارندگان: منبع

  
  ايپيكان ماسه

چنانچه در مسـير سـقوط ايـن    . بيشترين حجم ماسه بادي از طريق جهش جابجا مي شوند
زمـين  ها موانعي وجود داشته باشد به علت كاهش سرعت باد در برخورد با موانـع دانـه بـه    دانه
 ر وجـود داشـته باشـد روي هـم متـراكم     فشـا ها در محلي كه كمترين ميـزان  اين دانه .افتدمي
، بيابانهاي با پوشش استپي هستند هر اندازه ترين محل در اين زمينهمناسب. )2شكل( شوند مي

  ).258 :1383محمودي،(افتند هاي بيشتري بدام ميها بيشتر باشد ماسهتراكم بوته
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 پيكان هاي ماسه اي تشكيل شده در پشت بوته هاي گياهي در منطقه مورد مطالعه: 2شكل

  نگارندگان: منبع
  

  1تل نباتي -نبكا
ي بگذرند كه پوشش نبـاتي  يها زياد باشد و از مسيرهاهنگامي كه تراكم ذرات ماسه و توفان

 ،هـا متـراكم شـده   هـا دور تـا دور بوتـه   حجم قابل توجهي از ماسه ،نسبتاً متراكمي داشته باشد
نباتي به خـاطر امكـان   بوته . شودها، بيشتر ميبتدريج براثر رطوبت بيشتر خاك در حاشيه بوته

كـه بـا    بطوري. دهدادامه حيات و جلوگيري از مدفون شدن در زير ماسه به رشد خود ادامه مي
ر سـطح ماسـه   اي جداگانـه د هاي بوته اوليه بصورت بوتـه افزايش ارتفاع ماسه، هر يك از شاخه

گياهان  .يابداين تحول تا زماني كه امكان رشد گياه وجود داشته باشد ادامه مي. شوندنمايان مي
ها را كنتـرل  سانتيمتر داشته باشند تا اينكه بتوانند ماسه 15الي  10منفرد بايد ارتفاعي بيش از

صـر رس و الي نداشـته   به عبارت ديگر عنا ،هاي ماسه چسبندگي نداشته باشنداگر دانه. نمايند
وقتي باد آرام اسـت ابعـاد آنهـا    . نمايدباشند، حجم آنها با تغييرات سرعت و جهت باد تغيير مي

شوند و بر عكس اگـر بـاد شـديد باشـد، كوچـك بـاقي       يابد و بزرگ ميخيلي سريع توسعه مي
شكل . بيشتر استتر باشند دوام آنها پس هر چه رسوبات ريزتر و چسبنده). 4و3شكل( مانند مي

  ).145: 1387احمدي، ( نبكا تابعي از اندازه، تراكم و ميزان رشد گياه ميزبان است
  

  

                                           

1 Nebka 
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  متر 11نبكاي گر با ارتفاع : 4شكل                نبكاي گونه گز شاهي       : 3شكل

  نگارندگان: منبع
  

  برخان - پيكرا
هاي هاللي شكلي هستند كـه  تپههاي تراكم ماسه، ترين چهرهترين و مشخصيكي از فراوان

انـد و  ها هاللي شـكل تپه اين. پيكرا شهرت دارندبه در ايران و تركستان به برخان  يها در بيابان
انتهاي هالل به صورت رو بـه بـاد و در جهـت بادهـاي مـواد آن      . باشندكم و بيش متحرك مي

در حالي كه نيمرخ ). 5شكل ( نيمرخ عرضي برخان قوسي شكل و متقارن است. اندكشيده شده
اما  ،دامنه رو به باد شيب يكنواخت و ماليمي دارد .باشدطولي آن در امتداد باد كالً نامتقارن مي

 :1367محمـودي،  ( دامنه پشت به باد پرتگاه مشخصي دارد كه بين دو بازوي برخان قـرار دارد 
88 .(  

  

  
  

  )آباد مجاور روستاي حجت( برخان در منطقه مورد مطالعه  :5شكل
  نگارندگان: منبع
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  ها كلوت
رأس ايـن  . گوينـد  شـكل كَلـوت مـي    U هاي بين شـيارهاي  در نواحي بياباني، به برجستگي

هـا   ياردانگ. شيب است ها كم ها پرشيب و طرف ديگر آن ها مسطّح، طرف رو به باد آن برجستگي
هـاي دنيـا از جملـه     آيند و در برخي بيابان اي گذشته به وجود مي اغلب در رسوبات نرم درياچه

 .)6شكل ( وجود دارند ايراندر  لوتو بيابان مصربيابان غربي 

 هـاي  تپـه آينـد و اشـكال    گذشته به وجـود مـي   اي درياچهها اغلب در رسوبات نرم  اردانگي
، اياالت متحـده ، نايراها در مناطق خشك دنيا ازقبيل  ياردانگ فرسايش باديفرسايشي حاصل 

مطالعـه   اند و فرآيندهاي موجود تا حـدي مـورد   درسطح وسيعي گسترش يافتهپرو، و مصر، چاد
  ).1377احمدي، ( اند قرار گرفته

 

 
  مطالعه كلوتهاي واقع در مجاورت منطقه مورد:  6شكل

  نگارندگان: منبع
  

تي بياباني در منطقه مورد هاي اكوتوريسبا توجه به موارد ذكر شده در رابطه با جاذبه
هاي اكوتوريستي بسيار زيادي بوده كه همه توان گفت كه اين منطقه داراي جاذبه مي مطالعه،
قتصادي منطقه را تواند گردشگران زيادي را به منطقه جذب كرده و موجبات توسعه  ساله مي

  .فراهم آورد
هـاي مـورد اسـتفاده     نتايج اقليم آسايش هـر يـك از مـدل    ارايهدر اين بخش از پژوهش به 

  .شود پرداخته مي
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  اقليم آسايش شبانه مدل ماهاني
هـا اسـتخراج گرديـد    در مطالعه وضعيت اقليم آسايش شبانه، براي ايستگاه شهداد اين نكته

مـن در محـدوده سـرد قـرار گرفتـه و از شـرايط آسـايش برخـوردار         ي آذر،دي و بههـا  ماهكه، 
ماه در محدوده شبانه، به شرايط آسايش بسيار نزديك بوده  باشند، الزم به ذكر است كه آبان نمي

ي هـا  مـاه عـالوه بـر ايـن،    . شـود  گراد به محـدوده آسـايش وارد مـي    درجه سانتي 1و با افزايش 
و از شـرايط آسـايش دور   يور در محدوده گرم قرار داشـته  ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و شهر

آبان   ي مهر، آبان ، اسفند و فروردين داراي شرايط آسايش هستند، هر چند ماهها ماه. باشند مي
در نزديكي شرايط آسايش قرار دارد، به دليل اينكه به شرايط آسـايش بسـيار نزديـك هسـتند،     

پـاييز و    ي ابتدائي فصـل ها ماهطور كلي، به. اند دهي داراي شرايط آسايش محسوب شها ماهجزو 
باشـند كـه ايـن     همچنين فروردين و اسفند در محدوده شبانه، داراي بهترين شرايط اقليمي مي

از نظر اكوتوريسم  بسيار داراي اهميت هستند و در ادامه به بيان اهميت و كاربردهاي آن  ها ماه
  ).2جدول(پرداخته خواهد شد 

  
  اقليم آسايش روزانه   

و تفـاوت آن در جابجـائي شـرايط     باشـد،  ت تقريبا شبيه به شبانه ميدر اقليم روزانه، وضعي
دوده روزانـه،  حـ در م. باشـد  ماه به آسايش مي آسايش فروردين به گرم و شرايط تقريبا سرد آبان

ديكي آن قرار دارد بـه  ي اسفند، مهر و آبان در محدوده آسايش قرار داشته و ماه آذر در نزها ماه
در محدوده روزانه، . گردد درجه سانتي گراد دما، وارد محدوده آسايش مي 1طوري كه با افزودن 

كامـل در   ي فصل بهار و تابستان بـه زور ها ماهي دي و بهمن در شرايط سرد قرار داشته و ها ماه
  ).5جدول(شرايط گرم قرار دارند 

شـود، مشـخص   مشاهده مـي  )5( كه در جدول شمارهطور  هاي انجام شده، هماندر بررسي
داراي شـرايط آسـايش اقليمـي بـوده و      ،كامـل  طور تقريباًشد كه سه ماه، مهر، آبان و اسفند به

يـا در محـدوده    ها ماهي آذر و فروردين در يك دوره شرايط آسايش را دارا هستند و ديگر ها ماه
  . كه در محدوده گرم قرار دارند سرد و يا اين
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  ويژگيهاي اقليم آسايش براي دوره هاي شبانه و روزانه با استفاده از مدل ماهاني: 5جدول
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 ها  دي  
ماه

هها 
دور

  
  سرد  سرد

**  
دوره   شبانه  سرد  سرد  آسايش آسايش  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم آسايش

  اول
  سرد
**  

  روزانه  سرد  سرد آسايش  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  آسايش  آسايش

  .شوند گراد به محدوده آسايش وارد مي با افزايش يك درجه سانتي** 
  نگارندگان: منبع

  
  نتيجه مدل ماهاني

نيازي به مطالعه نوسان ) برخالف معيارهاي آسايش نموداري(براي استفاده از جدول ماهاني  -1
توان به معدل دماي بيشينه و كمينه و رطوبت نسبي بسـنده  نيست و ميشبانه روزي آب و هوا 

. شـود نامه هواشناسي چاپ و منتشر مي خوشبختانه اين اطالعات در جداول استاندارد سال. كرد
جـويي  توان به همين سالنامه ها رجوع كرد و صرفهاز اين روا براي بررسي مقدماتي اقليمي، مي

 .الزم در وقت به عمل آورد

شـرايط يكسـاني    ر تمـام در هـر دو شـرايط روز و شـب،    ماه مهر و آبـان د  2در فصل پاييز،  -2
اقليم شبانه در  ر هرباشد، اما آذرماه، داي كه اقليم هر دو در محدوده آسايش ميداشته، به گونه

 .  محدوده سرد و در اقليم روزانه، تقريبا در محدوده آسايش قرار دارد

اند، اما اقليم  قرار گرفته) سرد( ي دي و بهمن در محدوده عدم آسايشها همادر فصل زمستان -3
 .باشد اسفندماه در هر دو دوره شبانه و روزانه داراي شرايط آسايش مي

روزانه داراي شرايط يكسـاني   هشت و خرداد در هر دو دوره شبانهي ارديبها ماهدر فصل بهار، -4
فروردين ماه در محـدوده شـبانه در شـرايط آسـايش قـرار      بوده و در شرايط گرما قرار دارند اما 

 . داشته و در محدوده روزانه در محدوده گرم قرار گرفته است

در هـر دو محـدوده    هـا  مـاه ايـن  . شودي فصل تابستان مشاهده ميها ماه كمترين نوسان در-5
جاورت گرمترين اي كه در م باشند و اين حالت براي منطقه روزانه و شبانه داراي شرايط گرم مي

  . باشد نقطه كره زمين واقع شده است طبيعي مي
  

  نتايج مدل اوانز
   جهت بررسي اقليم با استفاده از مدل اوانز، از معدل ماهيانه دماي بيشينه و كمينه و رطوبـت

شود و سپس با توجه به حداكثر رطوبـت نسـبي و حـداقل    نسبي دوازده ماه شهداد استفاده مي
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ج تعيـين شـده   و  ب ماه، منطقه آسايش شب و روز شهداد در مقيـاس الـف،  رطوبت نسبي هر 
 .شودانتخاب مي) شب( رطوبت نسبي، منطقه آسايش روز) حداكثر( به ازاء حداقل. است

 سـنجيده  ) شـب ( دماي هر مـاه را بـا محـدوده منطقـه آسـايش روز     ) حداقل( معدل حداكثر
 ) 2(گونه كه از جدول  همان. شودخص ميمقياس مش 3شود و وضعيت گرمايي هر ماه را در  مي

  :آيدبر مي
      ج(هواي روزهاي دي، بهمن، اسفند با وجود استفاده از لباس گـرم داخـل منـزل، مقيـاس( ،

 .به طريق اولي سرد خواهد بود) ب الف،( پس هوا در مقياس. سرد است

  ي فـروردين، مهـر مطـابق مقـايس     ها ماهو در ) ج(هواي روزهاي اسفند و آذر مطابق مقياس
 .رسدخوب و راحت بنظر مي )ب(

   يـك متـر در ثانيـه در ورش باشـد،     (هواي ساير روزهاي سال، با وجود جريان محسوس هـوا
 .سرد به نظر خواهد آمد )شرايط مقياس الف(

هاي اقليم آسـايش ايسـتگاه شـهداد مـورد بررسـي و تجزيـه و        با توجه به موارد باال، ويژگي
هاي اقليم آسايش مورد بررسي قرار  بدين صورت كه براي هر ماه دوره ويژگي. قرار گرفت تحليل
  .ه گرديده استيارادر ادمه، نتايج اقليم آسايش . گرفت

  
  اقليم شبانه

 ب، مقياس الـف،  3ماه از سال در  4گونه بوده كه  شرايط اقليم آسايش ساعات شبانه، بدين
عـالوه بـر   . باشـد شامل آبان، آذر، دي و بهمن مـي  ها ماهين باشند كه اج داراي شرايط سرد مي

ي خـرداد، تيـر، مـرداد و شـهريور     هـا  ماهباشد كه شامل  ماه از سال داراي اقليم گرم مي 4اين، 
ي مهـر، فـروردين،   هـا  مـاه . در هـر سـه مقيـاس داراي اقلـيم گـرم هسـتند       ها ماهاين . باشد مي

راي شرايط آسايش هستند كه در ايـن ميـان، فقـط    ارديبهشت و اسفند در يك يا دو مقياس دا
فقـط در يـك مقيـاس     ها ماهمهر در دو مقياس الف و ب داراي شرايط آسايش است و ديگر   ماه

ي هـا  مـاه طوركلي، در شرايط اقليم شـبانه شـهداد، تعـدادي از     به. داراي شرايط آسايش هستند
اضـافه اسـفندماه، داراي شـرايط     فصول اعتدالين كه شامل مهرف فروردين و اريبهشت شده به

  ).6جدول( آسايش هستند
  

 اقليم روزانه

ماه از سال داراي شرايط گرم  7دهد كه منطقه مورد مطالعه در  نتايج اقليم روزانه نشان مي
فقط يـك مـاه از سـال    . ن شرايط از فروردين ماه آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارديباشد كه ا مي

ي سال در يك مقياس دراراي شـرايط  ها ماهماه است و ديگر  باشد كه دي داراي شرايط سرد مي
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 باشـد  آذر مي ي بهمن، اسفند، آبان وها ماهامل ي داراي شرايط آسايش شها ماه. آسايش هستند
  ). 6جدول(

  نتايج مدل اوانز براي ايستگاه شهداد :6جدول
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Terms  

  روز  A  سرد  سرد سرد گرم گرم گرم گرم گرم گرم گرم  سرد  سرد
 B  سرد  سرد آسايش گرم گرم گرم گرم گرم گرم گرم آسايش  سرد

 C  سرد  آسايش گرم گرم گرم گرم گرم گرم گرم گرم  گرم آسايش

 شب  A  سرد  سرد سرد سرد گرم گرم گرم گرم گرمآسايش  سرد  سرد
 B  سرد  سرد سرد آسايش آسايش گرم گرم گرم گرمآسايش  سرد  سرد 

 C  سرد  سردآسايش گرم گرم گرم گرم گرم گرم گرم سرد سرد

  نگارندگان: منبع
  

  نتايج مدل گيوني
باشد و به همين دليل نتايج آن به راحتي قابـل   گرافيكي و نمودار ميمدل گيوني به صورت 

در ادامه نتايج بررسي اقليم آسايش ايستگاه شهداد با استفاده از اين مدل بـراي   .باشد درك مي
  .و ساعات گرم روز مورد بررسي قرار گرفته است سه حالت شبانه روز، ساعات سرد شب

  
  ساعات شبانه روز
اند و  ي آبان و اسفند در محدوده آسايش اقليمي واقع شدهها ماه )7( شماره با توجه به شكل

ماه نيز در نزديكي محدوده آسايش قرار دارند و با اندك تغييراتـي در شـرايط اقليمـي     6حدود 
، 320ترتيب با افـزايش  ي بهمن، آذر و دي و به ها ماه. آنها به محدوده آسايش وارد خواهند شد

ي مهـر،  ها ماهمتر مربع انرژي تابشي به محدوده آسايش وارد خواهند شد و  وات بر 620و  460
متـر بـر ثانيـه جريـان هـوا بـه محـدوده         5/3و  1، 5/0فروردين و شهريور به ترتيب با افزايش 

ي سال، هر چند از محدوده آسـايش  ها ماهالزم به ذكر است كه ديگر . آسايش وارد خواهند شد
گرم هوا به محدوده آسـايش   450ا افزايش مقداري قطره آب در هر دور هستند، ولي هر كدام ب

، 25، 20خرداد و تير هر يك به ترتيب با افـزودن   ،ي ارديبهشت، مردادها ماه. وارد خواهند شد
  .توانند به محدوده آسايش وارد شوند گرم هوا، مي 450قطره آب در هر  40و  30
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  نه روزنمودار مدل گيوني براي ساعات شبا: 7شكل
  نگارندگان: منبع

  
  ساعات گرم روز

انـد و   ي آبان و بهمن در محدوده آسايش اقليمي واقـع شـده  ها ماه، )8(با توجه به شكل شماره 
وات  150طوري كه آذرماه بـا افـزودن   به ،ي آذر و اسفند در مرز منطقه آسايش قرار دارندها ماه

انيه جريان هوا به محـدوده  ثمتر بر  5/0كمتر از بر متر مربع انرژي تابشي و اسفندماه با افزودن 
وات بـر متـر مربـع انـرژي تابشـي بـه        420ماه بـا افـزودن    همچنين دي. شوند آسايش وارد مي

 طوري كه دوي سال از محدوده آسايش دور هستند بهها ماهديگر . شود محدوده آسايش وارد مي
ي مهـر،  هـا  مـاه امـا   ،قه آسايش را ندارنـد هيچ عنوان شرايط ورود به منطماه خرداد و تيرماه به

متر مكعب  450قطره آب در هر  45تا  15فروردين، ارديبهشت، شهريور و مرداد با افزودن بين 
  . هوا، پتانسيل وارد شدن به محدوده آسايش را دارند
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  نمودار مدل گيوني براي ساعات گرم روز: 8شكل شماره 
 نگارندگان: منبع

  
  ساعات سرد شب

بر روي خط مـرزي  (ارديبهشت  ي فروردين، مهر و تقريباًها ماه، )9( شماره شكلبا توجه به 
در محدوده آسايش اقليمي واقع شده و شهريورماه در نزديكي منطقـه آسـايش   ) منطقه آسايش

ي هـا  مـاه . شـود  متر بر ثانيه جريان هوا به محدوده آسـايش وارد مـي   1/0قرار دارد و با افزودن 
وارت بر متر مربع انـرژي   900و  750، 450، 300ان، بهمن و آذر به ترتيب با افزودن اسفند، آب

متر بر ثانيه جريـان هـوا و    5/2مردادماه با افزودن . تابشي به محدوده آسايش وارد خواهند شد
گرم هـوا بـه محـدوده     450قطره آب در هر  20و  15ي خرداد و تير به ترتيب با افزودن ها ماه

  .شوند مي آسايش وارد
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  نمودار مدل گيوني براي ساعات سرد شب: 9شكل شماره 
  نگارندگان: منبع

  
  تجزيه و تحليل

هاي  ترين نقاط كره زمين انجام شده و ويژگي اين پژوهش در حاشيه يكي از گرم
ي آسايش اين منطقه ها ماهترين  آسايش در اين منطقه را بررسي كرده و به معرفي مناسب اقليم

ي آبان و آذر و تا حدودي اسفندماه داراي شرايط ها ماهها نشان داد كه  يافته. پرداخته است
هاي  وجود جاذبه. هاي اكوتوريستي مناسب هستند آسايش بوده و درنتيجه جهت توسعه فعاليت

وع در منطقه مورد اي متن هاي ماسه ها، نبكاها و تپه نظير از جمله كلوت اكوتوريستي متنوع و بي
با توجه به موارد ذكر . دهد مطالعه، پتانسيل باالي منطقه جهت جذب اكوتوريسم را نشان مي

باشد و درصورتي  ي آبان و آذر ميها ماهشده، تمركز اصلي اكوتوريسم در منطقه مورد مطالعه 
واند جذب ت ي مذكور افزايش يابد، ميها ماهبخصوص در ه امكانات مناسب رفاهي و امنيتي ك

  .اكوتوريسم براي منطقه را افزايش دهد
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  نتيجه گيري و پيشنهادها
گردي، بويژه براي بسياري ساكنان كشورهاي اروپايي كه از نعمت اين بيوم طبيعي  بيابان
سيماي منحصر بفرد . شودهاي گردشگري پر جاذبه محسوب مياند، يكي از زمينهبهرهجهان بي

هاي روان است، زندگي جانوري و از مناطق آذين يافته به تل ماسهها كه در بسياري بيابان
هاي بسيار و شدت شرايط اقليمي و تفاوت رامش و افق ديد بي نظير آن، سختيگياهي آن، آ

هايي كه زندگي انساني در طول زمان هاي تاريخي و تطابقميان شب و روز از اين حيث، يادمان
ها و ها، كاروانهايي كه براي بيابان رودر كنار قصص و داستان .هاي بياباني يافته استدر پهنه

بديل طبيعت تبديل نموده و  هاي بيبيابانگردها رخ داده است، همواره بيابان را به يكي از جاذبه
حتي گروهي . گردشگري را مشتاق به بازديد از بيابان و تجربه كردن شرايط بياباني نموده است

هاي بزرگ و تاب شرايط هاي فراوان براي گذر از بيابانبا پذيرش سختياز گردشگران ماجراجو، 
عنوان يك شرايط يادشده، بيابان را به. اندسخت بياباني، سفرهايي پر ماجرا را براي خود رقم زده
هاي جغرافيايي و اقليمي پديد آمده و به اكوسيستم پايدار بر روي كره زمين كه به سبب ويژگي

هاي گردشگري در طبيعت تبديل نموده و اختي رسيده است را به يكي از كانونپايداري بوم شن
گردي نه  رونق گردشگري در بيابان يا بيابان. گردشگران بسياري را به خود مجذوب نموده است

هاي توليد كشاورزي و تنها سبب بازده اقتصادي براي گستره وسيعي از كشور كه ظرفيت
هاي سنتي فراموش شده مانند شترباني را آورد بلكه برخي شيوهميصنعتي رقابتي ندارد، فراهم 

هاي ايران را زنده خواهد نمود و هاي تاريخي به فراموشي سپرده شده بياباناحيأ نموده، ارزش
هاي ايران، ايجاد بانك اطالعات جغرافيايي، تهيه خود زمينه ساز شناخت و مطالعه بيشتر بيابان

بررسي . هاي كشور و بازسازي كاروانسراهاي بياباني خواهد شداباننقشه و مميزي طبيعي بي
مدل، نشان داد كه دو ماه آخر  3هاي اقليم آسايش در منطقه مورد مطالعه با استفاده از  ويژگي

فصل پاييز يعني آبان و آذر و همچنين اسفندماه و در پاره اي موارد فروردين ماه مناسب ترين 
جهت توسعه اكوتوريسم در  ها ماهباشند و در نتيجه اين يم آسايش ميي سال از نظر اقلها ماه

هاي اكوتوريستي منطقه نيز  اين، بررسي جاذبه برعالوه. منطقه نيز داراي ارزش فراواني هستند
هائي از باشد و جاذبه منطقه داراي پتانسيل بسيار باالئي از نظر اكوتوريسم مي نشان داد كه
اي در منطقه وجود دارد كه در كشور و يا دنيا منحصر به  هاي ماسه نبكاها و تپهها،  قبيل كلوت
  .فرد هستند

هاي اكوتوريستي  هاي اقليم آسايش و جاذبه با توجه به موارد ذكر شده در رابطه با ويژگي
ه يتوان يك برنامه مناسب جهت گردشگري در منطقه مورد مطالعه ارامنطقه مورد مطالعه، مي

ي آبان، آذر و اسفند ها ماههاي گذشته ذكر گرديد و مشخص شد  طور كه در قسمت انهم. داد
. باشند هاي منطقه ميجهت استفاده از جاذبه) سايش اقليميآ(داراي بهترين شرايط اقليمي 

ي مناسب گردشگري ها ماهتوان با تبليغات مناسب، بهترين  مي ها ماهحال پس از شناسائي اين 
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در منطقه جهت رفاه حال  ها ماهسپس بيشترين امكانات گردشگري را در اين را معرفي كرده و 
  .گردشگران و همچنين جذب بيشتر اكوتوريسم، متمركز كرد

  
 جهت توسعه اكوتوريسم بيابان در منطقه پيشنهادها؛
ها اين فعاليت. هاي تفرجي بيابان محدود اما خاص اين دسته از مناطق طبيعي استفعاليت
فهرست زير شماري از . نابع تفرجي، آب و هواي بيابان و عوارض زميني استمتكي به م

  :هاي تفرجي ممكن در نواحي بياباني استفعاليت
روي در بيابان و كوير، دوچرخه سواري در آفتاب درماني، ماسه درماني، پياده حمام آفتاب،

ها، رالي بيابان، ماسهبيابان، موتورسواري با موتورهاي چرخ پهن، خودرو سواري بر روي تل 
شتر سواري، بازديد از چشم اندازهاي بياباني، ديدار از قنات، ديدار اي، هاي ماسهاسكي روي تپه

آب انبارها، رصد ستارگان، بازديد جانوران بيابان در شب، ديدار از درختان دير زيست، گردش 
محلي، ديدار از بناهاي تاريخي و هاي هاي بياباني، خريد صنايع دستي، خريد از بازارچهدر بيشه

  .هاي همزيستي انسان با طبيعت، روستاگرديزيارتي، ديدار از جلوه
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