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 :سخن آغازین

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز                           بی نام تو نامه کی کنم باز
 

چهل و پنج سال از تاسیس  با ثبت بیابان لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو، پس از گذشت

این  میالدی، نخستین میراث طبیعی کشورمان در 1972کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی در سال 

ولیت منحصر در سطح دولتی نبوده و سؤولیت همگان دوچندان شد. این مسؤفهرست قرار گرفت. با این ثبت، م

،  نهادهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و مراکز نیست و همگان به ویژه نخبگان و صاحبان قلم و اندیشه

ولیت مضاعف دارند. بر این اساس، در آستانه دومین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت، سؤعلمی و پژوهشی م

همکاران ما در انجمن ایرانی همکاری با یونسکو، کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق 

سان جنوبی پیشگام شدند اهای فرهنگی و هنری خر اورزی بیرجند و بنیاد پژوهشبازرگانی، صنایع، معادن و کش

های خراسان جنوبی،  های مادر مراکز سه استان مجاور و مشرف بر بیابان لوت شامل استان تا با محوریت دانشگاه

همایش در سال  المللی بیابان لوت را برگزار کنند. دبیرخانه نخستین سیستان و بلوچستان و کرمان همایش بین

در اردیبهشت  "المللی گردشگری بیابان لوت همایش بین"در دانشگاه بیرجند تشکیل شد و با عنوان  1397

برگزار شد. در بیانیه پایانی همایش مقرر شد دبیرخانه دایمی همایش در دانشگاه بیرجند تشکیل و به  1398

ار شود. در این چارچوب برای دومین همایش صورت دوساالنه و چرخشی این همایش در این سه استان برگز

زاهدان، بیرجند و  شهرهای ازی درجریزی و چندین نشست حضوری و م در دانشگاه سیستان و بلوچستان برنامه

های الزم برگزار شد. با شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری حضوری همایش، به  تهران برای هماهنگی

محترم و همکاران ارجمندشان در دبیرخانه،  وش در این دانشگاه ، به ویژه دبیراهتمام عزیزان تالشگر و سختک

در دو روز، به صورت مجازی برگزار گردید. دفتر دومین همایش بسته شد و  1400این همایش در اردیبهشت 

کنیم. امید  باز می 1402، دفتر سومین همایش را به میزبانی دانشگاه کرمان در سال ریزی انجام شده طبق برنامه

ها در مسیر پاسداشت مواریث گرانسنگ فرهنگی و طبیعی ایران عزیز و  افزایی توان است با هم اندیشی و هم

 های نو و جهانیان موفق باشیم. معرفی آنها به نسل

 

 محمدرضا مجیدی              

 رییس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دایمی همایش بین المللی بیابان لوت 
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 اهداف کنفرانس:

 گردشگری پایدار آن در چهارچوب مفهومدر مدیریت مطلوب  بیابان لوتهای همجوار نقش استان 

 لوت بیابان  پایدار شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری 

 لوت و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در راستای توسعه گردشگری پایدار روی بیابانهای پیشآسیب 

  روی آنهابا شناسایی مخاطرات پیش مناطق بیابانیدشگران گرامنیت تامین 

 میراث جهانی بیابان لوت همچونهای بکر و طبیعی  گردشگری بر محیط پیامدهای شناسایی 

 بیابان تأثیرات تغییر اقلیم بر الگوهای تقاضای گردشگری 

 

 محورهای کنفرانس:

 لوت بیابان جهانی میراث در گردشگری -1

  بیابان لوت به عنوان یکی از جلوه های گردشگری ایران و جهانمیراث جهانی 

 های میراث جهانی بیابان لوت(های گردشگری آن )ارزشچشم اندازهای طبیعی و انسانی بیابان لوت و جاذبه 

 گردشگری در بیابان لوت، وضعیت فعلی، افق ها و راهکارها 

 وبی و کرمان( در مدیریت مطلوب بیابان لوت و های همجوار )سیستان و بلوچستان، خراسان جننقش استان

 گردشگری پایدار

 سیستان و بلوچستان و گردشگری در میراث جهانی بیابان لوت 

 های همجوار و بومی بیابان به عنوان یک مقصد گردشگری و کاهش فقر در سکونتگاه 

 یاهای رقابتی قرن بیست و یکم در غرب آس گردشگری بیابان، به عنوان یکی از صنعت 

 گردشگری به عنوان یکی از اهرم های یکپارچگی اقتصادی مناطق خشک 

 اقتصاد گردشگری در ایران با تأکید بر بیابان لوت 

 امنیت و مخاطرات در گردشگری مناطق بیابانی 

 (ماجراجویانه صحرایی، -ورزشی -فرهنگی -علمی انواع گردشگری در بیابان لوت )گردشگری 

 باناقتصاد اجتماعی گردشگری بیا 
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 بیابان گردشگری موانع و ها فرصت گذاری، سرمایه  -2

 ها )به ویژه بیابان لوت(ها و تهدیدات گردشگری در بیابان ها، محدودیت فرصت 

 سرمایه گذاری خصوصی در بخش گردشگری بیابان 

 های خصوصی، داخلی، بین المللی در گردشگری در بیابان گذاری های تشویقی برای سرمایهاستراتژی 

 های حمل و نقل و فضاهای اختصاصی برای گردشگری بیابانگردشگری و تدارکات: سرمایه گذاری در زیر ساخت 

 گذاری گردشگری بیابانمنابع تأمین مالی سرمایه 

 توسعه بدون سیاست: برنامه ریزی و نیازهای تحقیقاتی گردشگری در بیابان لوت 

 

 مدیریت و توسعه پایدار گردشگری در بیابان -3

 آخرین دستاوردها در گردشگری بین المللی بیابان 

 های همجوار لوت مطالعه راهبردهای گردشگری پایدار در استان 

 استراتژی ها و سیاست عمومی ملی و محلی در گردشگری بیابان 

 گردشگری و توسعه پایدار در سطح محلی، ملی و منطقه ای 

  گردشگری بیاباناستراتژی های حاکمیتی در گذار به سمت پایداری در 

 گردشگری داخلی و نقش مقامات محلی و ملی در توسعه پایدار توریسم 

 المللی بیابانتجارت و گردشگری بین 

 مشارکت حقوقی در صنعت گردشگری بیابان 

 کارآفرینی گردشگری 

 مدیریت هتل و رستوران با رویکرد توسعه پایدار گردشگری بیابان 

 ر توسعه پایدار گردشگری بیابانسهم آموزش و مدیریت منابع انسانی د 

 جغرافیای گردشگری و ژئوگردشگری و نقش برنامه ریزی محیطی در گردشگری بیابان 

 

 نوآوری و بازاریابی -4

 بازاریابی و نوآوری در گردشگری بیابان 
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 ک اقتصاد دیجیتال و بکارگیری روشهای جدید برای جذب گردشگر و توسعه اقتصاد مبتنی بر گردشگری مناطق خش

 و بیابان

 گردشگری الکترونیکی، سیستم های اطالعاتی و NICT رویج گردشگری مناطق خشک و ت برای ابزاری عنوان به

 بیابان

 چشم اندازهای تکمیل کننده و چالش برانگیز در مورد گردشگری مناطق خشک و بیابان 

 نقش استارت آپ ویکند در گردشگری بیابان لوت 

 محور ویژه 

 خشک مناطق در ژئوتوریسم اکوتوریسم، اقلیم، تغییر -5

 جغرافیای گردشگری، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و نقش آنها در توسعه اجتماعات محلی 

 محیط زیست، اکوتوریسم و تأثیرات آن در پایداری محیط زیست 

 های بکر و طبیعی مانند میراث جهانی بیابان لوت تأثیرات گردشگری بر محیط 

  الگوهای تقاضای گردشگریپیامدهای تغییر اقلیم بر 

 گردشگری، توسعه پایدار، تغییر اقلیم و سازگاری 

 های جدید گردشگری در یک عصر تغییر اقلیم جهانی واقعیت 

 محیط زیست، مکان، اکوگردشگری بیابان لوت 

 اکوتوریسم، ژئوتوریسم بیابان در دوران کرونا و پسا کرونا 

 کنفرانس: ارکان

 رئیس کنفرانس:

 رضایی )رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان(دکتر غالمرضا  

 و دبیر اجرایی رئیس کنفرانس بنائ

 دکتر حسین یغفوری )رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی( 

 :دبیر علمی کنفرانس

 دکتر محسن حمیدیان پور 

 مسئول دبیرخانه کنفرانس:

 مسعود سعیدی 
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 شورای راهبری کنفرانس:اعضای 

 دکتر محمد رضا مجیدی 

 دکتر مهران مقصودی 

 دکتر حسین یغفوری )دبیر اجرایی کنفرانس( 

 دکتر محمود خسروی 

 دکتر تقی طاوسی 

 دکتر علیرضا شهریاری 

 دکتر صمد فتوحی 

 دکتر فرید جواهر زاده 

 دکتر حسین غضنفرپور 

 دکتر محسن حمیدیان پور )دبیر علمی کنفرانس( 

 

 های تخصصی:کمیتهاعضای 

 دکتر رضا منصوری 

 اسماعیل نژاد دکتر مرتضی 

 دکتر حمید رضا ناصری 

 دکتر حمید نظری پور 

 

 کمیته علمی کنفرانس )به ترتیب حروف الفبا(:اعضای 

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س زاده میابراه عیسی دکتر 

 (رجندیدانشگاه ب) یثان یاسکندرمحمد دکتر  

 (رجندینژاد )دانشگاه ب لیاسماعمرتضی دکتر  

 ( النی)دانشگاه گزاد  ییآقا اسماعیل دکتر 

 (ابانیب یالملل نیب قاتی)مرکز تحق وندیآذرن نیدکتر حس 

 و بلوچستان( ستانیبذرافشان )دانشگاه سجواد دکتر  

 پرتغال( نهوی)دانشگاه م لهایبرخوزه برنادو دکتر  

 )دانشگاه مازندران(  یمانیبرفرامرز دکتر  

 (یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه مدکتر بهار بیشمی ) 

 دکتر ابوذر پایدار )دانشگاه سیستان و بلوچستان( 

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س نهیپودمحمدرضا دکتر  

 باهنر کرمان( دی)دانشگاه شه یپورخسروان محسن دکتر 

 (دانشگاه زابل ) پهلوانروی احمد دکتر  



2nd International Conference on Lut Desert and, Tourism, 29-30 Apr 2021 

 1400 ماه اردیبهشت 10و  9، دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

  

9 

 

 توسان )دانشگاه جورج واشنگتن( کوت دکتر  

 ی(جهاد دانشگاه یگردشگرپژوهشکده ) یموریدکتر مژگان ثابت ت 

 (النینژاد )دانشگاه گ یحاجعلی دکتر  

 (دبیر علمی کنفرانس – و بلوچستان ستانیپور )دانشگاه س انیدیحممحسن دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یخسرومحمود دکتر  

 )دانشگاه زابل( خمرغالمعلی دکتر  

   میراث فرهنگی و گردشگری()گروه میراث طبیعی، پژوهشگاه   یدرفشخه بات دکتر  

 کشور( یجنگل ها مراتع و قاتی)مرکز تحق شیدرومحمد دکتر  

 یرهنما )دانشگاه فردوس میرحمحمد دکتر  

 و بلوچستان( ستانینسب )دانشگاه س یرضا رخشانحمیددکتر  

 (یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه م) رضایی ناصر دکتر  

 (زی)دانشگاه تبر ییروستاشهرام دکتر  

 )دانشگاه اولو فنالند( نیسارنجارکو دکتر  

 پرادش( ماچالیه یشرما )دانشگاه مرکزسومان دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س امیرحمزه شهبازیدکتر  

 )دانشگاه زابل( یشهبازعلیرضا دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یاریشهرعلیرضا  دکتر 

 (یی)دانشگاه عالمه طباطبا  یائیضمحمود دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یطاوستقی دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س این بیطسید هادی دکتر  

 باهنر کرمان( دیغضنفرپور )دانشگاه شهحسین دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یفتوحصمد دکتر  

 (رجندی)دانشگاه ب نیفرزسامان دکتر  

 (مدرس تیدانشگاه ترب) دکتر منوچهر فرج زاده 

 (رجندیدانشگاه ب) فلکی ملیحه دکتر  

 (پرتغال سبونیدانشگاه اروپا ل) یقاسم دوحی دکتر  

  (رئیس گروه میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی) یقم علی دکتر 

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یقنبرسیروس دکتر  

 انگلستان(  یکاربونه )دانشگاه کاونترفابیو دکتر  

 (ابانیب یالملل نیب قاتی)مرکز تحق حانیپورر میکرمجید دکتر  

 باهنر کرمان( دی)دانشگاه شه یمیکرصادق دکتر  

 (مشهد یدانشگاه فردوس) یکاله مهدی دکتر  

 ( کایمتحده آمر االتیا ابانیب قاتیتحق موسسه) لنکستر کلسونیندکتر  

 )دانشگاه تهران( یدیمجمحمدرضا دکتر  
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 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یمحمودپیمان دکتر  

  ت علمی پژوهشگاه گردشگری(ا)عضو هی یدکتر ارشک مسائل  

 )دانشگاه اصفهان(  انیمسعودسید ابوالفضل دکتر  

 (ی)دانشگاه فردوس یدیمفعباس دکتر  

 (دانشگاه تهرانی )دکتر مهران مقصود 

 (هیدانشگاه ارومی )موسو رنجفیدکتر م 

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یمنصوررضا دکتر  

 (یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثی)اداره کل م ینیرحسیممجتبی دکتر  

 )دانشگاه تهران(  یا رهیممحمد  دکتر 

 )دانشگاه زابل( یریمعباس دکتر  

 )دانشگاه تهران( یناصرحمیدرضا دکتر  

 دکتر حمید نظری پور )دانشگاه سیستان و بلوچستان( 

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س  نگارشحسین دکتر  

 ی(دانشگاه آزاد اسالم) نیب کنی مهنا دکتر  

 (ی)دانشگاه فردوس یتیوالسعداهلل دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یانیهادزهره دکتر  

 و بلوچستان( ستانی)دانشگاه س یغفوریحسین دکتر  

 )دانشگاه تهران( یمانیمجتبی دکتر  

 

 کنفرانس : اجراییکمیته 

 کمیته اجرایی( دبیردکتر حسین یغفوری )جانشین رئیس دانشگاه در همایش و  

 دکتر محسن حمیدیان پور )دبیر علمی همایش( 

  دکتر حمید نظری پور 

 دکتر رضا منصوری 

 کارشناس همایش(مسئول دبیرخانه و مسعود سعیدی )آقای  

 خیرهآقای خسرو  

 طاهره کیخاخانم  

 محدثه وزیری مهرخانم  

 

 مجری برگزاری کنفرانس:

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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 فرج اهلل محمودیپیام پروفسور 

 

دانشگاه  (ژئومورفولوژی) سنندج( استاد گروه جغرافیای طبیعی ) 1309فرج اهلل محمودی )زاده 

و  آکادمی علوم ایران نظران این رشته در ایران، عضو وابسته و از پیشکسوتان و صاحب تهران

به تدریس و  دانشگاه تهران در 134۷وی از سال  .است انجمن جغرافیای ایران پیشینرئیس 

 .بازنشسته شد استادی با درجه 13۸1 سال تدریس در سال 34پژوهش مشغول شد و پس از 

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
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 بهلول علیجانیپیام پروفسور 

 

گذار  تهران و بنیان دانشگاه خوارزمی (شناسی اقلیم) جغرافیای طبیعی استاد علیجانی بهلول

از توابع  چهرگان در روستای 13۲۵ال او در س .در ایران است سینوپتیک شناسی اقلیم

مسؤلیت مدیریت قطب علمی تحلیل فضایی  13۸4از سال ایشان   .به دنیا آمد شبستر شهرستان

به عنوان پژوهشگر برتر کشور  1396باشند. ایشان در سال میدار  مخاطرات محیطی را عهده

 انتخاب شدند.
 

 نام خداه ب

 "بیابان لوت با رویکرد گردشگری"مقدمه ای بر دومین کنفرانس 

از عنوان و محور های کنفرانس چنین بر می آید که پتانسیل های بیابان لوت از نظر صنعت گردشگری بررسی و شناسایی می 

شود. تا برنامه منطقی برای بهره برداران ارایه شود. این هدف مقدس و مطابق با اهداف علم جغرافیا می باشد. هدف جغرافیا از 

ناسب فعالیت انسان و حفظ پایداری پراکندگی منابع محیط است. بیابان لوت یک منبع مطالعه پراکندگی ها انتخاب مکان م

طبیعی بسیار بزرگ و دست نخورده ای است که پتانسیل قابل توجهی برای کشور دارد. انتظارات فزاینده انسان سبب شده 

رقابل احیا رسیده اند. اگر توسعه پایدار را است که منابع عظیم کشور مانند مراتع و جنگل ها و آب تخریب شده و به آستانه غی

به عبارت خیلی ساده ای معادل مصرف منابع در حد توان و پتانسیل تولید و ریختن زایدات در حد توان جذب محیط تعریف 

باید کنیم، وظیفه مدیران کنفرانس و کاربران بعدی سنگین تر می شود. یعنی اینکه همه محققین محترم و بویژه جغرافیدانان 

پتانسیل منطقه را از نظر تولید امکانات گردشگری و توان جذب زایدات فعالیت های انسان شناسایی کنند و بر اساس این دو 

مورد برنامه توسعه گردشگری را تنظیم و تعریف کنند.تا اینکه این سرمایه عظیم ملی کشور برای همیشه در حالت پایدار باقی 

ره منابع دیگر کشور انجام داده ایم مدیون نسل های بعدی نشویم.  برا اینکه بیابان لوت و کل کشور بماند و ما مانند آنچه در با

ایران به دلیل اقلیم بیابانی ماهیت شکننده ای دارد. هرنوع برخورد حساب نشده ای سبب شکست این پایداری موجود خواهد 

خاطرات عدیده ای مانند گرمایش هوا، فرسایش خاک ضعیف شد و عالوه بر اینکه خود منطقه به طرف تخریب خواهد رفت، م

اما غنی، نابودی پوشش گیاهی فقیر، و مهمتر از همه گسترش شرایط بیابانی به مناطق مجاور خواهد شد. کاری نکنیم که در 

شرایط را بدتر از پایان نه تنها سبب حفظ پایداری بیابان نشویم بلکه سبب گسترش بیابان هم به بیشتر مناطق کشور بشویم و 

آنچه هست بکنیم. در آخر بر وظیفه سنگین خودمان یعنی شناسایی بهره برداری منطقی و حفظ پایداری منابع تاکید می 

 کنم.  

 بهلول علیجانی 

 استاد دانشگاه خوارزمی 

 1400اردیبهشت 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 محمد رضا ثروتیپیام پروفسور 

 

خوانسار دیده به جهان گشود. ایشان پس از دریافت درجه در شهر  1331محمد رضا ثروتی در سال 

عنوان استاد گروه  از دانشگاه وورتسبورگ  )آلمان ]غربی[( در رشته ژئومورفولوژی، به  دکتری

با درجه استادی  139۸جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی مشغول فعالیت شدند و در سال 

ستین نقشه ژئومورفولوژی کشور ایران به مقیاس بازنشسته شدند. مشارکت در تهیه و چاپ نخ

 از افتخارات ارزشمند ایشان است. 1:۲،۵00،000

 

 

 بسمه تعالی

درود به روح ارجمند و روان امیدوار و تفکر امید بخش پژوهشگران، صاحب نظران و محققان ایران زمین با وجود این که کشور 

ی بشر با طبیعت ها حاصل انطباق هوشمندانهتمدن ایرانی در طی قرن باشد،ی کشورهای خشک میعزیزمان ایران در زمره

ی ارتباطات، علوم و فناوری، های اخیر در عرصههای سریع بشر در سالی فالت ایران بوده است. با توجه به پیشرفتچندگانه

های آن ر و بهره گیری از ظرفیتهای مختلف موجود در کشونیازمند نگاه علمی، کارشناسانه و جامع نگر جهت مدیریت اقلیم

های بسیار مهم آن هستیم. در این رابطه گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار است و اکوتوریسم و ژئوتوریسم زیر مجموعه

ای شک بیابان لوت ایران پهنههای ایران به خصوص بیابان لوت است. بیبیابان های جذاب گردشگری،باشند. از جمله اقلیممی

پر رمز و راز است و حیاتی به وسعت رحمت پروردگار در دل نهان دارد. اینجا هم نمایش سخاوت خداست که به انسان 

های موجود در زوال اوست. اتخاذ تدابیر هوشمندانه جهت مقابله با چالشهوشمند ارزانی داشته و  سکوتش قرین لطف بی

ریزی ی برخوردار است که باید بدان پرداخته شود. با امید به اینکه برنامهای مدیریت و پاسداری از آن، از اهمیت ویژهعرصه

علمی و جامع شما اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران، ترنمی دل نشین بر خاک تشنه و مشتاق مناطق بیابانی ایران 

 محروم نباشیم. های بعد از ما از این همه ظرفیت، زیبایی، عظمت و شکوه ابدیتجاری گرداند و ما و نسل

 

 محمدرضا ثروتی

 1400اردیبهشت  10
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دکتر صمد فتوحی، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 

ن و بخصوص بیابان لوت عالقه زیادی به مطالعه بیاباایشان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. 

 رابطه است.دارد. شعر زیر سروده وی در این 

 کمربند حیات اطراف لوت است

ن آغاز کردم  هب سجده دیده گان را باز کردم                                                          سفر از زاهدا

 ربای دیدن شهر گراهغ                                                                  هوا گرم، آسمانش چلچراهغ

 گراهغ شهرکی تنها رد این دشت                                                       شتراهیش بدور شهر می گشت

 نشستم ااظتنر کاروانی                                                                   بیاید اُشتری با ساربانی

 رد اینجا طعم طوافن را چشیدم                                                  نماد فقر را با چشم دیدم               

 اگر رب چاه رحمانت گذر شد                                                           رفیقت مولوی یک همسفر شد

 ببین فرهنگ و سنت، رسم و آنیی              گذر کن انجیروک باال و پانیی                                            

قت ریشه رد این خاک دارد                                                       کرامت شاهخ رد افالک دارد  صدا

 ربو آب خَران با آب شورش                                                            قناتی با شتراهی صبورش

رد رد ز دارد                                                               تمام ماهس اه جا می گذا  اینجا باد باراندا

 بیا زندیکتر ریگ یالن نیب                                                             زهاران کهکشان رد کهکشان نیب

کال بیابان         هک ره جا بوهت ای باشد فراوان                                                       یکی دیگر ز اَش
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رد کلی ماهس اه جا می گذا  نشان از سمت و سوی باد دارد                                                        هب ش

زه باشد                   ردختی هک بدورش ماهس باشد                                        بدورش ماهس بی اندا

د اریان ن                                                    ربو گلخاهن شهدا  گَزش جای گُل است و ماهس گلدا

 قلم رد دست باد است و زمین بوم                                                    بیابان هم گرفته جای آلبوم

 کمربند حیات اطراف لوت است                                                      میان همت آباد و کلوت است

کلی انب دارد                                                          نشان از خاک و باد و آب دارد  کلوت لوت ش

 نمک گُل کرده روی خاک نمناک                                     شکَن افتاده روی دامن خاک                    

 اجاق لوت گندم کرده ربیان                                                          زمینِ سوزانده، خاکش کرده رعیان

 کران ات بیکرانش یک سراب استبیابان معنی اش کمبود آب است                                                    

 بیابان جای پای باد دیدم                                                              دعای ماهس اه را می دینشم

گاه سروران است  هک اینجا مامن پیغمبران است                                                       هک اینجا جای

 یا رد رستم آباد                                                         همان جایی هک دائم می وزد باد ربو فهرج و

 کلوتکها چو کشتی روی آبند                                                        و یا همچون شتر رد دشت خوابند

 ز بارخان اهی زیبا می کنم یاد                                  کهورک، شوره گز یا حیدر آباد                  
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 مجموعه چکیده 

 مقاالت دومین کنفرانس بین المللی

 بیابان لوت با تاکید بر گردشگری 

 1400اردیبهشت  10و  9

 زاهدان، ایران

 مسئولیت علمی و حقوقی مطالب مطرح شده 

 .باشددر مقاالت به عهده نویسندگان آن می
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International recognition of geoheritage 
 

José Brilha 

University of Minho (Portugal) 
 

Abstract 

The concept of geological heritage, or geoheritage in short, is becoming increasingly 

recognized and accepted around the world. It is now clear that certain geological 

features that allow us to better understand how our planet works are at risk due to 

several man-made threats. These threats may destroy these records, compromising 

future scientific research and the advancement of geosciences. The well-being and 

prosperity of human population is based on the knowledge produced by geoscientists 

and this is one of the main reasons why special geologic features need to be properly 

managed. There are distinct geoheritage values (scientific, educational, scenic, 

cultural, etc.) and of different significance (international, national, and local).  

Four main initiatives aiming the identification of geological features with international 

scientific significance were established in the last 40 years: i) The definition of global 

standards of the fundamental scale to express the Earth’s history, implemented in the 

1970s by the International Commission on Stratigraphy of the International Union of 

Geological Sciences (IUGS); ii) The Convention Concerning the Protection of the 

World Cultural and Natural Heritage, adopted in 1972 by the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); iii) The Global 

Geosites Project implemented in 1996 by the IUGS; and iv) The UNESCO’s 

International Geoscience and Geoparks Programme, established in 2015.  

In all these four initiatives, the challenge is to use rigorous and objective methods, not 

only to select the most important geological features but also to assess their possible 

international significance.  

It is expected that the raise of awareness on these topics will increase with the annual 

celebrations of the International Geodiversity Day. On November 2021, UNESCO 

will approve the establishment of this international day that will start to be celebrated 

on the 6th October 2022. 
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 طبیعی با نگاهی به میراث طبیعی لوت حقوق میراث فرهنگی و

 

 محمدرضا مجیدیدکتر 

 مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران دانشیار

 چکیده

(، بررسی نسبت حقوق با مواریث در 19۷۲در آستانه پنجاه سالگی کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان )

دهد به رغم تالش های صورت گرفته در نیم قرن سطوح ملی و بین المللی ضروری است. مطالعات اولیه نشان می 

گذشته، همچنان پرسش های بی پاسخی در این زمینه وجود دارد. نظام عرضه و تقاضا دراین نسبت سنجی نیازمند 

بازخوانی است. از یک سو آیا متولیان پاسداشت و حفاظت مواریث اعالم نیاز کردند و تقاضا شکل گرفته است و از 

رکز علمی و پژوهشی پیشگام شده و عالوه بر آمادگی برای پاسخگوئی به تقاضا و نیاز اعالم شده، به سوی دیگر آیا م

با رویکردی بینا رشته ای اقدام "حقوق میراث فرهنگی و طبیعی "عرضه توانمندی های خود برای شکل بخشیدن به 

زمینه شکل گرفته اند که نیازمند اصالح و کرده اند؟ در نگاه کلی در حقوق بین الملل مجموعه ای از اسناد در این 

تکمیل هستند ولی در حوزه حقوق داخلی کمبود ها و شاید کم کاری ها فراوان است. خروج مواریث فرهنگی و 

طبیعی از انزوا و ارتباط گیری با حوزه های گوناگون علمی مقدمه مطالعات بینا رشته ای در این زمینه از جمله در 

است.کشور ما با غنای میراثی در مقایسه با بسیاری از کشور ها، در صورت ورود در مباحث حوزه حقوق مواریث 

حقوقی می تواند حرف های زیادی برای جهان داشته باشد و داوطلبان تحصیل و فرصت های پژوهشی در مراکز 

می توان با جبران  علمی و تحقیقاتی زیاد خواهد شد. حقوق میراث فرهنگی و طبیعی جدید است و با تالش مضاعف

عقب ماندگی به جذب مخاطبان در منطقه و جهان پرداخت و در این مسیر پشتوانه قوی میراثی این سرزمین، اعتبار 

بخش و مشروعیت زا و اعتمادساز است.ثبت جهانی آثار ملی این فرصت را فراهم می کند تا با بهره گیری از تریبون 

بهره گیری از دستاورد های سایرین، به عرضه داشته های ملی پرداخت. پس  های بین المللی با تبادل تجارت، ضمن

و ثبت بیش از بیست اثر فرهنگی ، در پنچ سال گذشته دو اثر طبیعی  19۷۲از چهار دهه حضور در کنوانسیون 

عنوان  کشورمان شامل بیابان لوت و جنگل هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بیابان لوت به

اولین اثری که با تالش فراوان در این لیست قرار گرفت، توجهات را به مباحث حقوقی در حوزه مواریث طبیعی 

معطوف کرد. به نظر می رسد اگر در حوزه مواریث فرهنگی قوانین و مقرراتی در سطح ملی وجود دارد ولی حوزه 

تگذاری و قانونگذاری نبوده است و ضرورت دارد با مورد توجه حوزه های سیاس "بیابان"مواریث طبیعی از جمله 

شکل بخشیدن به مطالعات کارشناسی، مقدمات را برای جبران گذشته و پر کردن خال های موجود قانونی فراهم 

کرد. در این نوشتار تالش می شود با نگاهی به کنوانسیون ها، قواعد و مقررات بین المللی و بررسی سوابق حقوقی و 

حقوق میراث فرهنگی و "سطح ملی ظرفیت های موجود را باز خوانی کرده، زمینه های شکل گیری  قانونی در

را در حوزه آکادمیک و به تبع آن توجه مراکز سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرائی به مباحث و تقویت  "طبیعی

 کند.پشتوانه های حقوقی مواریث ملی را مطالعه و مجموعه ای از پیشنهاد ها را ارائه 
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 تهدیدات و آسیب های میراث جهانی بیابان لوت

 

 مهران مقصودیدکتر 

 دانشیار دانشگاه تهران 

 

 چکیده

 ۲۷میراث جهانی بیابان لوت بعنوان اولین اثر طبیعی ایران در چهلمین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو ) در 

استانبول ترکیه برگزار شد در فهرست میراث  میالدی( که در شهر ۲016ژوئیه و  1۷شمسی  و  139۵تیر ماه سال 

جهانی یونسکو به ثبت رسید. میراث جهانی بیابان لوت با دارا بودن دو معیار هفت و هشت از ده معیار الزم برای ثبت 

گیرد  یک اثر، در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. هنگامی که یک اثر در فهرست میراث جهانی قرار می

ها و نه تنها برای یک  م نسلهایی است که نه تنها برای یک نسل بلکه برای تما است که دارای ارزش نشانده این

های آن ضروری است. وسعت زیاد عرصه و حریم  کشور بلکه برای تمام کشورها دارای ارزش بوده و حفاظت از ارزش

بسیار پیچیده نموده است. از هنگام ثبت این اثر و همچنین تعدد ذینفعان و مداخله کنندگان، مدیریت این اثر را 

جهانی بیابان لوت اقدامات زیادی جهت مدیریت این اثر صورت گرفته است اما عوامل زیادی وجود دارند که برای 

های اثر  شوند. تهدیدات می تواند باعث از بین رفتن بخشی از ارزش های اثر بعنوان تهدید محسوب می حفظ ارزش

خروج اثر از فهرست میراث جهانی شود. عواملی مانند تغییرات اقلیمی، زلزله، سیل، فشار  شود و در نهاین باعث

های گردشگری، توسعه نواحی شهری و روستایی، توسعه  های خاص، توسعه زیرساخت گردشگری، برداشت نمونه

های  له، افزایش زبالههای ارتباطی، قطع درختان و یا کاشت آنها، توسعه کشاورزی، ایجاد مناطق دفن زبا زیرساخت

های غیر مجاز و  های نظامی، حضور و فعالیت قاچاقچیان، حفاری شهری و روستایی، توسعه معادن، فعالیت

های بیابان لوت قلمداد  های ناشی از نبود دانش و آگاهی از تهدیدات اصلی یرای کاهش یا از بین رفتن ارزش فعالیت

تواند در توسعه پایدار سه استان  و رفع تهدیدات موجود و احتمالی قطعاً میهای بیابان لوت  شود. حفاظت از ارزش می

 محدوده بیابان لوت تأثیر انکار ناپذیری داشته باشد.
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تاثیرات بالک چین، رمزارزها، قرارداد های هوشمند بر توسعه کسب و کارهای 

 رویکردی کارافرینانه گردشگری:

 

 محمد اسکندری ثانی

جغرافیا دانشگاه بیرجنددانشیار گروه   

meskandarisani@birjand.ac.ir 

 

 چکیده:

دنیای مبتنی کنونی برخی هم آوری اطالعات با تولید حجم وسیعی از اطالعات و داده ها وارد عصر کالن داده ها 

رسته روندها و جریان تصمیم گیری ، تحلیل ها  ،این کالن داده ها مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها . شده است

بر این اساس در بخش گردشگری نیز تجزیه تحلیل کالن داده ها آنها نقش کلیدی  .های مختلف کسب و کار است

شکل گیری شهر هوشمند و گردشگری هوشمند و یا حتی کسب  .در کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری دارد

این مقاله با  .زه گردشگری نوین هستندو کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی از ویژگی های مهم کسب و کارهای حو

بررسی نقش بالک چین قراردادهای هوشمند و رمز ارزها در به رویکرد آینده نگارانه و و با روش توصیفی تحلیلی 

نتایج حاصل از آینده نگاری نشان می دهد که در کسب و کارهای  . توسعه کسب و کارهای مرتبط با گردشگری دارد

نتایج  .درصد باالترین جذابیت را در حوزه های سرمایه گذاری دارد 6۸ک چین با درصد اجماع جذاب آینده حوزه بال

 ،ایمنی ،پرداختها، رزروها  ،اعالن ها ،نشان می دهد سفر و گردشگری در حوزه های مختلف از جمله استارت آپ ها

ی هوشمند تاثیر بسیاری بر حذف . همچنین قراداد هاوفاداری به مقصد کاربرد وسیعی دارد و تکنولوژی ،نوآوری

 واسطه ها در رسته کسب و کار گردشگری و کاهش هزیته ها و تامین مالی ارزان تر پروژهای گردشگری دارد. 

 بالک چین، قرداد هوشمند، گردشگری، رمزارزها، کسب و کار  کلیدی: ه هایواژ
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Abstract  

The big data age by producing vast amounts of information and data, is began.  Big 

data is the basis of many decisions, analyzes, trends and decision flow of different 

business disciplines.  The tourism sector is also likely to be affected by the block 

chain in terms of front- and back-stage processes. In this article, we attempt to answer 

this question, explain how block chain works, and how can Block Chain, Smart 

Contract and Cryptocurrency Market impact The Tourism Industry. The approach of 

this article is futuristic and with descriptive-analytical method. The results of foresight 

show that in future attractive businesses the block chain sector has the highest 

attractiveness in investment areas with a consensus of 68%. The results show that in 

travel and tourism block chain widely used in various fields such as startups, 

announcements, bookings, payments, safety, innovation, technology and loyalty to the 

destination. 
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Abstract  

Climate plays a pivotal role in tourism, influencing tourists’ selection of destination, 

the timing of bookings and peak season, the enjoyment of the vacation, and the ability 

to take part in activities. Bad weather can serve as a deterrent to future visitors, and 

severe climate events can destroy infrastructure and prevent access to a destination. 

Climatic suitability for tourism is generally accepted to be defined by temperatures 

within human comfort levels, no rainfall or precipitation, low wind speed and 

humidity, little to no cloud cover and maximised sunshine hours. This of course is not 

applicable to all tourism sectors, nor to all environments – for ski tourism, snow and 

cold temperatures are essential. Similarly, some of the more recently developed 

tourism indices are less suitable in hot and dry regions, such as the Lut Desert, as any 

down-weighting of thermal comfort is problematic in these settings. To more 

objectively assess tourists’ sensitivity to climate, and determine the combination of 

climatic variables and thresholds that influence a positive tourist experience, we have 

used TripAdvisor as a source of self-authored, unconstrained reports. The climate 

sensitivity, as reflected from TripAdvisor, varies considerably per destination in 

southern Africa and the southwest Indian Ocean Islands, while the climatic variables 

most frequently mentioned aligned closely with the component variables and 

weighting of the Tourism Climate Index. Given the extensive work with tourism 

climate indices across Iran, it would be useful to apply this method using TripAdvisor 

reviews to destinations across Iran for which it has been used.  
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  چکیده

پدیده های اقلیمی از جمله طوفان های گرد و غبار بر صنعت گردشگری و اکوتوریسم  تاثیر می گذارند. از آنجاییکه 

طوفانهای گرد و غبار جزو طبیعت بیابان  و منطقه گردشگری لوت است بنابراین مطالعه و  شناخت ویژگی ها و 

کاهش آسیب پذیری  گردشگری این منطقه مفید است. برای نیل به این اهداف،  شدت ، اثرات آن در برنامه ریزی و 

فراوانی و روند تغییرات  مکانی و زمانی طوفانهای  گرد و غبار  در منطقه بر اساس شاخص های گرد و غبار حاصل از 

داد ه های کلیماتولوژی،  مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس  ۲0۲0تا  ۲000تصاویر ماهواره ایی  در طی سالهای 

لوت  یریرپذیتاث زانیمناطق انتشار گرد و غبار در لوت و م .جریانهای اقلیمی انتشار گرد و غبار منطقه مشخص شد

. کیفیت قرار گرفت یباال مورد بررس یبا دقت زمان یماهواره ا  یبیترک ریتصاو قیاز طر گریاز گرد و غبار مناطق د

های ایستگاههای پایش آلودگی هوای بم و فهرج مورد بررسی قرار گرفت. نتایچ نشان  هوای منطقه  از طریق داده

روزه سیستان بیشترین نقش را در انتشار گرد و غبار منطقه لوت  1۲0داد که جریان های بادی محلی  و   بادهای  

بطوری که بخش غربی دارند . غرب و جنوب غرب  لوت از مناطق عمده انتشار گرد و غبار در داخل منطقه است 

درصد ایام سال طوفانهای گرد و غبار متوسط تا شدید دارند  که البته بخشی از آن،   ۲۵تا  1۵بیابان لوت بین 

مرتبط با  گرد و غباری است که از مناطق همجوار به لوت وارد می شوند و  به شدت لوت را تحت تاثیر قرار می 

ای اخیر روند افزایشی داشته اند.  طوفانهای گرد و غبار کیفیت هوا در لوت دهند. طوفانهای گرد و غبار لوت در ساله

( خیلی Pm2.5 =40ug/m3را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند بطوریکه غلظت ذرات معلق  در این منطقه )

رد. بنابراین ( است که به شدت می تواند بر سالمتی ساکنان این مناطق تاثیر بگذا1۲بیشتر ار حد استاندارد ساالنه )

با توجه به اثرات و پیامدهای گرد و غبار منطقه،  برنامه ریزی در جهت کاهش اثرات و پیامدهای گرد و غبار بر 

 ساکنان محل و گردشگران  ضروری به نظر می رسد.

 لوت، گردشگری، گرد و غبار، کیفیت هوا، شاخص گرد و غبار کلیدی: واژگان
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Abstract 

Climatic phenomena such as dust storms affect the tourism and ecotourism industry. 

Since dust storms are part of the nature of the desert and the tourist area of Lut, 

studying and recognizing its features and effects is helpful in planning and reducing 

tourism vulnerability in this area. To achieve these goals, the intensity, frequency, and 

trend of spatial and temporal variability of dust storms in the region were studied 

based on the dust index of Aerosol Optical Depth (AOD) from satellite images from 

2000 to 2020. the climatic conditions of dust emission in the region were determined 

based on climatological data.  Dust sources in Lut and Lut impact from the dust of 

other areas were examined through a high-temporal resolution of satellite composite 

imagery. The air quality of the region was examined through the data of Bam and 

Fahraj air pollution monitoring stations. The results showed that local winds and the 

Sistan 120-day wind have the most significant role in dust emission of the Lut. The 

west and southwest of Lut are the main areas of dust distribution, so that 15 and 25% 

of the year, the western part of the Lut Desert has moderate to severe dust storms, 

which part is dust that enters Lut from the neighboring areas and strongly affects that. 

Dust storms in Lut have positive trends in recent years. Dust storms severely affect the 

air quality of the Lut atmosphere so that the concentration of particulate matter in this 

area (PM2.5 = 40 µg / m3) is much higher than the annual standard (12), which can 

significantly affect human health. Therefore, considering the effects and consequences 

of dust in the region, planning to reduce dust on residents and tourists seems to be 

necessary.  

 

Keywords: Lut, tourism, dust, air quality, dust index 
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 چکیده  

مرتبط دانش سالمت و علم پزشکی  ای با رشته صورت بین شناسی است که به ای از دانش اقلیم درمانی شاخه اقلیم

ای با اقلیم های مشخصی با گردشگری سالمت دارد و به جابجایی موقت یا دائمی بیماران به منطقهتفاوت است.

نمونه مشخص اقلیم درمانی در دنیا که به شکل یک  تر برای بهبودی یا مدیریت بیماری اشاره دارد.متفاوت و مناسب

ت در شور اردن و اسراییل است که ساالنه صدها هزاران بیمار برند منحصر به فرد مطرح است اقلیم درمانی بحرالمی

درمان بوسیله تغییر دما  اقلیم درمانی اجزای مشخصی همچون آفتاب درمانی، کنند.از سراسر دنیا به آنجا عزیمت می

و غارهای  درمان در غارها عطر درمانی با گیاهان دارویی، های دریایی،درمان بوسیله آب دریا و جلبک و فشار هوا،

های بی نظیر در های منحصر به فرد، یکی از کانونبیابان لوت با ویژگی نمک درمانی و ماسه درمانی است. نمکی،

در این مقاله  ها استفاده مناسبی نشده است.آید که متاسفانه از این پتانسیلاقلیم درمانی خاورمیانه به شمار می

های مهم این بیابان قیاس آن با شرایط بحرالمیت به وجود پتانسیلهای خاص بیابان لوت و ضمن بررسی ویژگی

ها آفتاب درمانی با کیفیت باال با توجه به عدم آسیب الیه اوزون در باالی بیابان از جمله این قابلیت اشاره شده است.

رسوبات و امالح  وجود رود شور بیرجند و لوت و اشعه ماوراء بنفش مناسب بخصوص در فصول سرد سال اشاره نمود.

ها و مسیر رود برای نمک و آفتاب درانی توامان رسد شرایط مناسبی را در پالیاها هم میمعدنی آنکه تا اطراف کلوت

وجود بلندترین و بکرترین تپه های ماسه ای در مناطق مختلف لوت بخصوص در  آورد.همانند بحرالمیت فراهم می

 وجه به شرایط خاص گرادیان دمایی فراهم می آورد.ریگ یالن امکان ماسه درمانی را با ت

در شرایط غیر طوفانی ارتفاع ستون هوای  متر( 100)حدود  با توجه به ارتفاع کم آن از سطح دریا هوای بیابان لوت

با توجه به ترکیب  .باشدزا را دارا میهای شهری و بیولوژیک و موارد حساسیتسرشار از اکسیژن و عاری از الودگی

 های تنفس مانند آسم،های نمکی سالم بیابان لوت با این هوا به عنوان عامل موثری در درمان بیمارییروسولآ

های پوستی مزمنی کنند.همچنین بیماریهای مجاری فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس عمل میبرونشیت و عفونت

 یابند.درمانی ماوراءبنفش و نمک درمانی بهبود می)لک و پیس( با درمان توامان اشعه  مانند پسوریازیس و ویتیلیگو

ای در از سوی دیگر با آفتاب درمانی و اشعه ماوراءبنفش کمبود ویتامین دی در بدن جبران شده که اثرات اثبات شده

های قلبی و عروقی و آرتروییت،بیماری اختالالت فشار خون، افسردگی، هایی مثل دردهای مفصلی،درمان بیماری

افق دید باال و چشم اندازهای زیبای مورفولوژیک و افزایش حرکت و پویایی عامل حفظ سالمت  و روانی دارد.عصبی 
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های طبیعی، اقلیمی و زیست محیطی منحصر به فرد بیابان لوت  با توجه به ویژگی و برای بیماران امید آفرین است.

های جغرافیایی با قطب اقلیم  شود. با توجه به شباهت های اقلیم درمانی جهان تبدیل تواند به یکی از قطب ایران می

توان از تجربیات کشور اردن در جهت تبدیل این استعداد بالقوه برای درمان  می (DSCدرمانی دنیا در بحرالمیت )

ی آن برند اقلیم درمانی بیابان لوت با توجه به ثبت جهان ها و سرمایه گذاری بین المللی و ملی استفاده نمود. بیماری

های  های دانش و دانشگاه تواند برای پژوهشگران، شرکت می (LDC)« پایگاه اقلیم درمانی بیابان لوت»تحت عنوان 

جامع و بخصوص علوم پزشکی سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان فرصتی تکرار نشدنی باشد 

دشگری شده با هدایت برنامه ریزی شده بیماران و که باعث رکود صنعت گر 19تا در هنگام بروز بیماری کووید 

در این راه الزم است ضمن ایجاد ارتباط بین مراکز  معالجه آنها زمینه توسعه مناطق حاشیه و ذینفعان فراهم آورد.

های مجهز به امکانات اقامتی  تحقیقات گیاهان دارویی و طب محلی سه استان تاریخی حاشیه لوت با ایجاد آسایشگاه

رمانی به همراه متخصصین طب توانبخشی و اقلیم درمانی و تبلیغات گسترده این پتانسیل به شیوه بحرالمیت و د

های مناسب برای  تقویم اقلیمی و زمان امکان درآمدزایی و اشتغال پژوهشگران و متخصصین مربوطه را فراهم آورد.

شناسان طراحی و در اختیار این بخش قرار گیرد  های مختلف بیابان لوت بایستی توسط اقلیم اقلیم درمانی در بخش

با  تا مرکز اقلیم درمانی بیابان لوت بتواند با استفاده از آن برنامه ریزی الزم را برای پذیرش بیماران انجام دهد.

و  های سرمایه گذاری اقلیم درمانی بر اساس امتیازات استفاده از امکانات سامانه اطالعات جغرافیایی بایستی الویت

در گام اول ایجاد  یابی شده و در اختیار برنامه ریزان مرتبط قرار گیرد.های طبیعی و انسانی الزم مکان ارزش

تواند در الویت باشد تا با پژوهش و تربیت نیروی  های کرمان، زاهدان و بیرجند می های اقلیم درمانی در دانشگاه بخش

های دانش بنیان با اعتبارات کارآفرینی به عنوان  جاد شرکتها و ای انسانی متخصص با همکاری دیگر دانشگاه

 های اولیه این هدف بزرگ فعالیت نمایند. هسته

 سیستان و بلوچستان اقلیم درمانی بحرالمیت، گردشگری، اقلیم، بیابان لوت، کلیدی: واژه های
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  Abstract 

   Climatotherapy is a branch of climatological science that is interdisciplinary in 
relation to health and medical science. Climatotherapy refers to the temporary or 
permanent relocation of a patient to a region with a climate more favorable to 
recovery from or management of a condition. Examples include: The partial 
pressure of oxygen is lower at high altitudes, so the person with sickle cell 
disease might move to a lower altitude to reduce the number of sickle crises. A 
typical example of climate therapy in the world, which is a unique brand, is the 
most notably of Dead Sea region Climatotherapy (DSC)in Jordan and Israel, where 
hundreds of thousands of patients from all over the world travel every year. 
Climate therapy has its components in the form of Heliotherapy, treatment by 
changing temperature and air pressure, treatment with seawater and 
seaweed(Thalassotherapy), treatment with medicinal herbs (Aromatherapy), 
treatment in caves, and salt caves(Speleotherapy), treatment with 
salt(Halotherapy). The Lut Desert with its unique features is one of 
Climatotherapy's unique centers in the Middle East, but unfortunately, these 
potentials have not been used properly. In this paper, while examining the special 
features of the Lut Desert and its comparison with the Dead Sea conditions, the 
existence of important potentials of this desert is pointed out. Among these 
capabilities, high-quality sun therapy due to the lack of damage to the ozone layer 
above the Lut desert and suitable ultraviolet radiation, especially in the cold 
seasons of the year, noted. The existence of birjand salt river and sediments and 
minerals that reach around the Kaluts region, provide suitable conditions in the 
playa and the river path for Halotherapy and Heliotherapy that compared with the 
Dead Sea climatotherapy. The presence of the tallest and most pristine sand dunes 
in different areas of Lut, especially in the” Rige Yelan” region, provides the 
possibility of sand therapy according to the special conditions of the temperature 
gradient. Due to its low altitude from sea level (about 100 meters) in non-stormy 
conditions, Lut desert air has a high column of oxygen-rich air free of urban and 
biological pollutions and allergens. The combination of healthy salt aerosols in the 
Lut desert with this air acts as an effective agent in the treatment of respiratory 
diseases such as asthma, bronchitis, and upper and lower respiratory tract 
infections. Chronic skin conditions such as psoriasis and vitiligo (blemishes) can 
also be cured with the combined treatment of ultraviolet radiation and Halotherapy. 
On the other hand, sunbathing and ultraviolet rays compensate for the lack of 
vitamin D in the body, which has proven effects in treating diseases such as joint 
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pain, depression, hypertension, arthritis, cardiovascular, neurological, and 
psychological diseases. High visibility horizons and beautiful morphological 
landscapes and increased movement and dynamism are a factor in maintaining 
health and giving hope to patients. Due to its unique natural, climatic and 
environmental characteristics, the Lut Desert of Iran can become one of the best 
climatotherapy centers in the world. Considering the geographical similarities with 
the global climate therapy hub in the Dead Sea (DSC), Jordan's experiences can be 
used to transform these potential facilities for the treatment of disease and 
international and national investment. Lut Desert Climatotherapy brand, according 
to its global registration as "Lut Desert Climatotherapy " (LDC) can be a unique 
opportunity for researchers, Knowledge enterprise, and comprehensive 
universities, especially medical sciences in the three provinces of Sistan and 
Baluchestan, South Khorasan, and Kerman. In the event of COVID-19, which has 
caused the tourism industry to stagnate, the planned guidance of patients and their 
treatment, has paved the way for the development of marginal areas and 
stakeholders.It is necessary to establish a relationship between medicinal herbs 
plants research centers and local medicine of three historical provinces of Lut 
margin by creating hospice facilities equipped with residential and therapeutic 
facilities along with rehabilitation and climatic medicine specialists and extensive 
advertising of this potential in the manner of Dead Sea Climatotraphy to provide 
the possibility of income and employment of relevant researchers and specialists. 
Climatic calendar and suitable times for climatic therapy in different parts of the 
Lut desert should be designed by climatologists and provided to this section so that 
Lut Desert Climatotherapy Centers can use it to plan for admission of patients. 
Using the facilities of the GIS, climatotherapy investment, investment priorities 
should be identified based on the necessary natural and human benefits and values 
and should be provided to relevant planners. In the first step, establishing 
climatotherapy departments in Shahid Bahonar Kerman university,  and university 
of Sistan and Baluchestan and Birjand university can be a priority to work with 
research and training of specialized human resources in cooperation with other 
universities and the establishment of Knowledge enterprise companies with 
entrepreneurial credits as the core of this great goal. 

Keywords: Lut Desert, Climate, Tourism, Dead Sea Climatotherapy, Sistan and 
Baluchestan 
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 ضرورت برنامه ریزی محیطی بیابان لوت مظروف، توجه به اندرکنش ظرف و
 

 

 تقی طاوسی

 شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایراناستاد گروه اقلیم
 

 چکیده

فضایی و زمانی  طیشرا ی( و بررسیجوامع انسان یواجتماع یفرد یازهای)ن یشناخت زندگ ی،طیمح یزیرضرورت برنامه

به نحوه ارتباط  یبستگ طیاست و احساس انسان نسبت به هر مح دو سویه یک رابطه طیانسان و مح وندیپ است. طیمح

که هر  یاگونه بهشود، می یطیمح یزیردر برنامه تکثر ینوع یریموضوع موجب شکل گ نیا .دارد طیانسان با آن مح

 ی محیطیزیربرنامه کیبتواند  انسانی یازهاینمتناسب با  زیو ن طیمح یی و زمانیفضا طیمتناسب با شرا یپژوهشگر

محیطی را  ریزیهایشرایط فضایی و زمانی محیط که به مثابه یک ظرف، زمینه و عرصه برنامه مطلوب ارائه دهد.

کند، همواره در حال تغییر است. تغییر شرایط محیطی به نوبه خود موجب تغییر نیازهای انسانی خواهد شد. فراهم می

ایط محیطی و تکوین نیازهای انسانی به عنوان دو منبع تعیین کننده اهداف برنامه، موجب تغییر مداوم و تدریجی شر

 ریزی محیطی به عنوان یک رفتار انسانی همواره با محیط دارای کنش و واکنش فعال و پویایی باشد.شود تا برنامهمی

 فضایی و زمانی یهایژگیبا و یطیمح یزیربرنامه شتریهر چه ب سازگاریبه  تواندیم توجه به اندرکنش ظرف و مظروف،

 .سامان دهدرا  طیمتقابل انسان و مح یرفتار یهامنجر شود و کنش طیمح

 محتوی، ابزارپنداری، آرمانگرایی، عملگرایی.  ،زمینه کلیدی: ه هایواژ
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Attention to the Interaction between Container and Contained, 

the Necessity of Environmental Planning in Lut Desert 
 

 

Taghi Tavousi 

Professor of Climatology. University of Sistan and Baluchestan, Iran 

 
Abstract 

The necessity of environmental planning is to know life (individual and social needs 

of human beings) and to study the spatial and temporal conditions of the environment. 

The relationship between humans and the environment is interactive, and human 

feelings about the environment depend on how they relate to the environment. This 

leads to the formation of a kind of pluralism in environmental planning, so that 

researchers can provide a favorable environmental planning in accordance with the 

spatial and temporal conditions of the environment and also in accordance with human 

needs. The spatial and temporal conditions of the environment as a container provide 

the context for environmental planning, it is constantly changing. Changes in 

environmental conditions in turn will change human needs. Gradual and continuous 

changes in environmental conditions and, consequently, change and development of 

human needs as two sources that determine the goals of the program, it causes 

environmental planning as a human behavior with the environment to have an active 

and dynamic permanent interaction. Paying attention to the interaction between 

container and contents can lead to more adaptation of environmental planning to the 

spatial and temporal characteristics of the environment and regulates the interaction 

between human and the environment. 

Keywords: Context, Text, Instrumentalism, Idealism, Pragmatism. 
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 حفاظت و گردشگری پایدار در بیابان لوت
 

 صمد فتوحی

 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی

fotohi@gep.usb.ac.ir  

 چکیده 

روز به روز بر جذابیت گردشگری کویرها و بیابانها افزوده می شود. بیابان لوت در جنوب شرق ایران، بین استانهای 

سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان قرار دارد. بیابان لوت اولین اثر طبیعی ایران است که به ثبت جهانی 

سلهای فعلی و آینده یک مسئولیت است. این بیابان دارای رسیده است. حفاظت و نگهداری از بیابان لوت برای ن

درصد از  9جذابیتهای گردشگری است. گردشگری یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در جهان است که حدود 

تولید ناخالص داخلی جهان را تامین می کند. از هر یازده شغل در جهان یکی سهم گردشگری است. برای توسعه 

ابان لوت نیاز به مطالعات پایه ای، ایجاد زیرساختها، آموزش جامعه محلی و شناسایی و معرفی جاذبه گردشگری بی

های گردشگری و تبلیغات دارد. گردشگری دارای پیامدهای مثبت و منفی است. گردشگری پایدار یعنی تعادل 

ز مراکز سکونتگاهی اطراف فرهنگی است. بسیاری ا –بخشی بین جنبه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی 

بیابان لوت به دلیل سختی محیط ناپایدارند. گردشگری پایدار همراه با حفاظت مهمترین راهکار برون رفت از 

ناپایداری این مراکز سکونتگاهی است. منطقه بندی بیابان لوت از نظر حساسیت و شکنندگی نسبت به توسعه 

، جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری و دخل تصرف در عرصه و گردشگری، در پیش گرفتن سیاست تمرکز و پخش

حریم بیابان لوت، مراقبتهای زیست محیطی و مشارکت دادن جامعه محلی در حفاظت از این بیابان از راهکارهای 

مهم حفاظت از بیابان لوت محسوب می شود. توسعه گردشگری در بیابان لوت نمی تواند به عنوان یک فعالیت منفرد 

 سعه پیدا کند، بلکه باید تحت عنوان یک برنامه کلی در کنار سایر محورهای توسعه سرزمین عمل کند.تو

 

 حفاظت، گردشگری پایدار، بیابان لوت، میراث جهانی کلیدی: های واژه
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 Preservation and sustainable tourism in the Lut Desert 

 

Samad Fotoohi
  

Associate Professor, Department of Natural Geography, Faculty of Geography and 

Environmental Planning, Sistan and Baluchestan University 

Abstract 

Desert tourism is becoming increasingly attractive. Lut desert is located in the 

southeast of Iran between Sistan and Baluchestan, South Khorasan, and Kerman 

provinces. It is the first Iranian natural feature that has been registered on World 

Heritage List. Preserving Lut desert for the current and future generations is 

considered a responsibility. This desert is a tourist attraction, which is one of the 

largest and most profitable industries in the world, supplying almost 9% of the world's 

gross domestic profit (GDP). One out of every 11 jobs in the world is related to 

tourism. Developing tourism in Lut desert requires conducting fundamental studies, 

providing necessary infrastructures, training local community, identifying and 

introducing tourist attractions, and promoting the attractions. Tourism has positive and 

negative consequences. Sustainable tourism means establishing a balance among 

bioenvironmental, economic, and socio-cultural aspects. Most of the accommodations 

around Lut desert are unsustainable due to the environmental hardness
1
. Sustainable 

tourism along with preservation is the most important solution for overcoming the 

unsustainability of these accommodations. Some of the major solutions for preserving 

Lut desert include zoning the desert in terms of fragility and sensitivity to tourism 

development, adopting policy of centralization and distribution, preventing any kind 

of change in use and interference in the territory and boundary of Lut desert, 

providing bioenvironmental care, and participating the local community in the desert 

preservation. Tourism development in Lut desert cannot be accomplished as a single, 

independent activity; it should be considered as a part of a whole plan along with 

other pivots of land development. 

Keywords: Preservation, Sustainable tourism, Lut desert , World heritage 
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 سالمت یدر توسعه گردشگر یدرمان ریکو گاهینقش وجا

 

 محمد پناهی
 تهران استان وگردشگری فرهنگی میراث سالمت گردشگری کمیته دبیر

 چکیده:

با توجه به اذعان اقتصاددانان، صنعت گردشگری از نظر درآمدزایی و سرمایه گذاری به ترتیب دومین و سومین 

صنعت پررونق جهان به شمار می آید. با در نظر گرفتن پیشرفت روزافزون صنعت گردشگری، یکی از بخش های 

امروزه با صنعتی شدن کشورها در  جهان، توریسم سالمت می باشد. آمارها نشان می دهد  این صنعتروبه رشد 

و بروز دردهای مختلف در روح و بدن انسان ها و روی آوردن به عمل های جراحی زیبایی به صورت چشم گیر، 

کشورهای  .مار می آیدبحث توریسم درمانی یکی از بخش های پردرآمد صنعت گردشگری در جهان و ایران به ش

جنوب شرقی آسیا تایلند، مالزی، سنگاپور از جمله کشورهایی بودند که پدیده رشد سریع در صنعت گردشگری 

ها و سرمایه گذاری زیاد در این کشورها به پزشکی را تجربه کرده اند و این به دلیل رشد چشمگیر زیرساخت

 چشم می خورد. 

های مختلفی که با تغییر سبک علت تقاضاهای زیاد برای و  بیماری رشد سریع صنعت گردشگری پزشکی به

زندگی بوجود آمده است مرتبط می باشد. کشورهایی مانند تایلند، سنگاپور و هند و کره جنوبی چهار کشور 

صنایع درمانی  ٪۸0پیشرو در صنعت گردشگری پزشکی در آسیا هستند که پیش بینی می شود در آینده حدود 

درصد افزایش  ۲0، ۲019پزشکی در آسیا در کنترل این چند کشور باشد. رشد گردشگری سالمت در سال

میلیارد دالر  به دلیل کم هزینه بودن  1۵0داشته است. امروزه صنعت گردشگری سالمت با گردش مالی بیش از 

در مورد ایران نیز اعتقاد بر این است که ایران توانایی  .و درآمد باال در جهان باالتر از صنایع نفت و طال قرار دارد

میلیارد دالر  ۷جذب سالیانه حدود یک میلیون توریست پزشکی را دارد که این مقدار برابر با درآمدی معادل 

موفق شد سیصد و پنجاه هزار گردشگر خارجی که برای درمان  9۷برای کشور خواهد بود. البته ایران در سال 

 د را جذب کند.آمده بودن
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 سازی گردشگری لوتالمللیهای گردشگری غرب لوت، پنجره بینظرفیت

 

 حسین غضنفرپور 

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایراندانشیار جغرافیا و برنامه

 چکیده

فرد طبیعی است بهلوت یک پدیده طبیعی، یک واحد مرفولوژیکی و یک واحد مهم اقلیمی است. یک واحد منحصر

ها های بالقوه و بالفعل گوناگونی دارد. شناسایی و استفاده از این ظرفیتهای فراوان همراه با ظرفیتکه ناشناخته

فرد بودن موجب ثبت جهانی آن گردیده و لذا بهنماید. همین منحصرناپذیر میزیست آن، اجتنابدرکنار حفظ محیط

پدیده طبیعی روبرو هستیم، با میراث طبیعی جهانی نیز در ارتباط هستیم. هر بخش از  امروز ما عالوه بر اینکه با یک

-بههای ویژه و منحصرای دارد که در جای خود باید از آن استفاده کرد اما غرب لوت ظرفیتهای ویژهلوت ظرفیت

توجه است. اختالف ارتفاع با های لوت، هم از نظر تنوع و هم از نظر تعدد قابلفردی دارد که نسبت به سایر قسمت

حوزه مجاور موجب تنوع عظیمی از مرفولوژی، اقلیم، زیست، تاریخ و تمدن، معیشت و اقتصاد شده و رودخانه 

ترین نقاط زمین جاری ساخته و موجب منشا حیات و همچنین نابودی یکی از درختنگان آب را در یکی از خشک

جود گندم بریان در این منطقه و همچنین امکان توسعه توریسم درمانی، های تاریخ شده است. وترین تمدندرخشان

المللی تبدیل کرده است. لذا اکوتوریسم، ژئوتوریسم و مطالعات نجوم، غرب لوت را به یک برند گردشگری علمی بین

ی لوت تعمیم هاتوان به همه بخشالمللی است که با سازوکارهای هدفمند میغرب لوت دروازه ورود گردشگران بین

 داد.

 سازی، گردشگری لوت، غرب لوت المللیهای گردشگری، بینظرفیت های کلیدی:واژه
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West Lut Tourism Capacities, the International Window of Lut Tourism 
 

Hossein Ghazanfarpour 
Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar Universityof 

Kerman, Kerman, Iran 

 

Abstract 

Lut is a natural phenomenon, a morphological unit and an important climatic unit. It is 

a unique natural unit that has many unknowns with a variety of potential and actual 

capacities. Identifying and using these capacities while preserving its environment 

becomes inevitable. This uniqueness has led to its global registration, and so today, in 

addition to facing a natural phenomenon, we are also in touch with the world natural 

heritage. Each part of Lut has special capacities that should be used in its place, but 

West Lut has special and unique capacities that are different from other parts of Lut, 

both in terms of variety and The view of multiplicity is remarkable. The difference in 

height with the adjacent area has caused a huge variety of morphology, climate, 

biology, history and civilization, livelihood and economy, and the river has made the 

trees flow in one of the driest places on earth, causing the origin of life and also the 

destruction of one of the most brilliant. Civilizations have become history. The 

presence of roasted wheat in the region, as well as the possibility of developing 

medical tourism, ecotourism, geotourism and astronomy studies, has made West Lut 

an international scientific tourism brand. Therefore, the west of Lut is the gateway for 

international tourists, which can be generalized to all parts of Lut with targeted 

mechanisms. 

 

Keywords: Tourism Capacities, Internationalization, Lut Tourism, West Lut 
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3۲۵04 

 جایگاه مدیریت محلی دربهبود سرمایه اجتماعی روستاییان درفراگرد گردشگری

 )موردمطالعه: بخش اسفندقه( روستایی
 

2 پور یمیفائزه ابراه ،1ثابت  یعیناصر شف
 

 رانیدانشگاه شهید بهشتی، ا ن،یدانشکده علوم زم ش،یاستادیار گروه جغرافیای انسانی و آما 1
n_shafiei@sbu.ac.ir

 

 .رانیریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، ا ارشد جغرافیا و برنامه یکارشناس یدانشجو ۲

 

 چکیده 

گردشگری سکونتگاه فراگرد در روستاییان مدیریت محلی در بهبودسرمایه اجتماعی این پژوهش به وارسی جایگاه 

مبنا، این پژوهش اثرات ویژگی های درونی و ویژگی های بیرونی بخش اسفندقه پرداخته است. براین روستایی های

اعتماد  ،یاجتماع یتشکل ساز  یانسجام اجتماع ،یاجتماع یآگاهشاخص مدیریت محلی را بر شش شاخص 

ی و مشارکت اجتماعی را به مثابه متغیرهای  اثرگذار؛ و ابعاد گردشگری روستایی شبکه و روابط اجتماع ،یاجتماع

های اثرپذیر  با  روش کمی و پیمایشی و یطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ـ زیربنایی به مثابه مؤلفههمچون: مح

آیند روستای نمونه تصادفی مورد واکاوی قرار داده است. پی30خانوار و در 3۷0مبتنی بر ابزار پرسشنامه در سطح

های سکونتگاه ابعاد گردشگری با های مدیریت محلی و سرمایه اجتماعیپژوهش آشکار ساخت، میان شاخص

 ضریب اجتماعی با اگاهی  هایشاخص افزون براین، داروجود دارد.معنی و مثبت روستایی ناحیه موردمطالعه رابطه

بهبود  گردشگری  در بیشتری نقش 1۷۷/0 ضریب با و اعتماد اجتماعی ،۲۷4/0 ضریب با  انسجام اجتماعی ،3۲۵/0

همچنین، برمبنای ضریب استانداردشده آشکار شد،  .روستایی  در ناحیه مورد مطالعه دارندهای روستایی درسکونتگاه

داری با  به جز شاخص مشارکت اجتماعی همبستگی معنی های مدیریت محلی و سرمایه اجتماعی میان همه شاخص

ب، توجه روزافزون به های روستایی در ناحیه موردمطالعه وجود دارد. بدین ترتیهمه ابعاد گردشگری سکونتگاه

های اجتماعی و های مناسب توسط مدیریت محلی برای بهبود فعالیتسرمایه اجتماعی روستاییان از راه اتخاذسیاست

 .اقتصادی درزمینه گردشگری روستایی سکونتگاه های روستایی پیشنهادمی شود

  ، شهرستان جیرفتبخش اسفندقه ،ییروستا یگردشگر ،یاجتماع هیسرما ،یمحل تیریمدهای کلیدی: واژه
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Abstract 

This study examines the position of local management in improving the social capital 

of villagers in the tourism process of rural settlements in Esfahan. Therefore, this 

study examines the effects of internal and external features of the local management 

index on six indicators of social awareness, social cohesion of social organization, 

social trust, network and social relations and social participation as effective variables; 

And the dimensions of rural tourism such as: environmental, social, economic and 

physical-infrastructure as effective components by quantitative and survey method 

and based on questionnaire tools at the level of 370 households and in 30 random 

sample villages have been analyzed. The result of the research is that there is a 

positive and significant relationship between local management and social capital 

indicators with the tourism dimensions of rural settlements in the study area. In 

addition, social awareness indicators with a coefficient of 0.325, social cohesion with 

a coefficient of 0.274, and social trust with a coefficient of 0.177 have a greater role in 

improving rural tourism in rural settlements in the study area. Also, based on the 

standardized coefficient, it was revealed that there is a significant correlation between 

all indicators of local management and social capital except the index of social 

participation with all aspects of tourism in rural settlements in the study area. Thus, 

increasing attention to the social capital of the villagers through the adoption of 

appropriate policies by the local management to improve social and economic 

activities in the field of rural tourism of rural settlements is suggested. 
 
Keywords: (Local Management, Social Capital, Rural Tourism, Esfahanteh District, 

Jiroft) 
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 چکیده 

های اساسی توسعه و تحول  ترین مؤلفه مثابه یکی از مهم گردشگری روستایی متاثر از نقش مدیریت محلی به
نظران برای بهبود فرآیند توسعه و تحول موردتوجه قرارگرفته است.  سکونتگاه های روستایی همواره موردتوجه صاحب

های  های روستایی موجب بهبود توسعه و تحول سکونتگاه های اقتصادی سکونتگاه فعالیتگردشگری روستایی در 
ای برخوردار  شود. گردشگری روستایی جهت تأمین منافع اقتصادی ساکنان روستایی از اهمیت ویژه روستایی می

ونتگاه های تحوالت گردشگری سک فراگرد در محلی مدیریت بررسی نقش است، در این راستا هدف پژوهش حاضر
ابزار  بر مبتنی پیمایشی ـ توصیفی نوع از پژوهش روش ازنظر و کاربردی نوع از پژوهش این. روستایی است

 هایی مؤلفه بهبود به توجه و کرده ظهور توسعه ادبیات در مهم موضوعی عنوان به محلی مدیریت. است پرسشنامه
 تحوالت گردشگری با ها آن ارتباط ایجاد و محلی مدیریت عملکرد در درونی و بیرونی مؤثر های ویژگی ازجمله

 ادبیات بررسی از آمده دست به نتایج. است داده قرار مدنظر همواره برای بهبود سکونتگاه های روستایی را روستایی
 مرتبط باهم محلی مدیریت و روستایی تحوالت گردشگری که داده است  نشان خوبی و یافته های پژوهش به موضوع

 اجتماعی تحول بخش در خصوص به را روستایی تحوالت گردشگری به دستیابی تواند زمینه می محلی مدیریت و بوده
تحوالت  ابعاد به دستیابی عملکرد خود زمینه بهبود و  افزایش با تواند می محلی مدیریت که شکل بدین کند، تسهیل

 .را فراهم سازد گردشگری
 

 رفتیبخش اسفندقه، شهرستان ج ،یتحوالت گردشگر ،یمحل تیریمدهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Rural tourism affected by the role of local management as one of the most important 

components of the development of rural settlements has always been considered by 

experts to improve the process of development and transformation. Rural tourism in 

the economic activities of rural settlements improves the development and 

transformation of rural settlements. Rural tourism is of special importance to ensure 

the economic benefits of rural residents. In this regard, the purpose of this study is to 

investigate the role of local management in the process of tourism developments in 

rural areas. This research is of applied type and in terms of research method is of 

descriptive-survey type based on questionnaire tools. Local management has emerged 

as an important topic in the development literature and has always considered the 

improvement of components such as internal and external features affecting the 

performance of local management and their relationship with rural tourism 

developments to improve rural settlements. The results obtained from the literature 

review and research findings have well shown that rural tourism developments and 

local management are related and local management can facilitate the achievement of 

rural tourism developments, especially in the field of social transformation, so that 

local management can Increasing its performance will provide the basis for improving 

and achieving the dimensions of tourism developments.            
 
Keywords: (local management, tourism developments, Esfahanteh ward, Jiroft city) 
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 چکیده

وسعت زیادی از نواحی مرکزی و جنوبی شوند، یم زیاد شناختهو تعرق  ریتبخ کم و که با بارش ی ایرانابانیب مناطق

برای توسعه مهم  هاییبیابانی را به مکانهای گردشگری فراوان نواحی اند. وجود جاذبهکشور را در بر گرفته

هایی روبرو با این حال مناطق بیابانی کشور برای مدیریت گردشگری موفق با چالش .تبدیل کرده است یگردشگر

تواند ضمن توسعه گردشگری، از تخریب محیط برای مدیریت موفق آن می ییراهکارهاهستند که رفع آنها و ارائه 

 یهاینگرانق جلوگیری کند. با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به بررسی زیست شکننده این مناط

به  روش، کاربردی و از نظر هدف نظر پرداخته شد. پژوهش حاضر از گردشگری مناطق بیابانی ایران تیریمد یاصل

صورت ترکیبی )کمی و کیفی( است. جامعه آماری شامل کارشناسان مرتبط با گردشگری بوده که با  استفاده از 

نامه و ها و اطالعات پرسشنمونه برای این تحقیق انتخاب شد. ابزار گردآوری داده 4۵گیری هدفمند روش نمونه

استفاده شد. نتایج  های کیفیمار توصیفی و و روشز آا و اطالعات هاوتحلیل داده برای تجزیه مصاحبه بوده است.

در  یوجود رقابت آبی، ابانیمناطق ب محیطی یشکنندگی، ابانینبود منابع آب در مناطق ب ایکمبود و  نشان داد که

 هایو واحه ی)در شهرهایفرهنگ محل رییتغی، ابانیمناطق ب ستیز طیو مح ومیآهسته ب یبازساز، مناطق همجوار

گردشگری در مناطق بیابانی  تیریمد یهاینگرانترین چالش و ی مهمعیطب هایچشم انداز و جاذبه بیخرو ت مجاور(

برای مدل مدیریت گردشگری مناطق بیابانی کشور ارائه شد. بر  ییراهکارهاها، ایران است. در راستای این چالش

های گذاری تمام ذینفعان و بازیگران فعالیتهاساس این مدل، مدیریت گردشگری بیابان در کشور وابسته به سرمای

 باشد.ریزی دقیق میگردشگری، مدیریت مشارکتی و برنامه

 

 گردشگری بیابان، مدیریت گردشگری، مناطق بیابانی، ایران.های کلیدی: واژه
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Abstract 

The desert areas of Iran, which are known for low rainfall and high 

evapotranspiration, cover a large area of the central and southern regions of the 

country. Existence of many tourist attractions has turned desert areas into important 

places for tourism development. However, the desert areas of the country face 

challenges for successful tourism management, and solving them and providing 

solutions for its successful management can prevent the destruction of the fragile 

environment of these areas while developing tourism. Due to the importance of this 

issue in the present study, the main concerns of tourism management in desert areas of 

Iran were investigated. The present study is applied in terms of purpose and combined 

in terms of method (quantitative and qualitative). The statistical population included 

experts related to tourism that 45 samples were selected for this study using purposive 

sampling method. The data collection tool was a questionnaire and an interview. 

Descriptive statistics and qualitative methods were used to analyze the data and 

information. The results showed that the lack or absence of water resources in desert 

areas, environmental fragility of desert areas, the existence of water competition in 

neighboring areas, slow reconstruction of biomes and the environment of desert areas, 

change of local culture (in neighboring cities and oases) and eye destruction Natural 

dimensions and attractions are the most important challenges and concerns of tourism 

management in the desert areas of Iran. In line with these challenges, solutions were 

proposed for the tourism management model of the desert areas of the country. 

According to this model, desert tourism management in the country depends on the 

investment of all stakeholders and actors in tourism activities, participatory 

management and careful planning. 
Keywords: Desert Tourism, Tourism Management, Desert Areas, Iran. 
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 چکیده

است چرا که مـی   به مقصدهای گردشگری روستایی توجهای  یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی در توسعه منطقه

شـغلی جدیـد،    هایکاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی، افزایش رفاه مناطق روستایی با ایجاد فرصتتواند موجب 

مـوانعی نظیـر   و اشتغال در این زمینـه همـواره بـا    گردشگری گردد. اما توسعه مهاجرت از روستا به شهر جلوگیری از 

خواهـد بـود. از همـین رو ایـن موضـوع در       فرهنگـی و موانـع آموزشـی روبـرو     -موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی

روستاهای شهرستان هیرمند که با دارا بودن پتانسیل های گردشگری بـویژه گردشـگری بیابـان مـورد بررسـی قـرار       

 پرسشـنامه )آوری اطالعـات   ابزار جمعو  انتخاب شدند نفر به عنوان نمونه 3۷0 تعداد براساس فرمول کوکرانگرفت. 

عوامـل بازدارنـده    بعنـوان  درجات متفـاوت  ها با آنها قرار گرفت. نتایج نشان می دهد مؤلفه محقق ساخته( در اختیار

کمبـود پیشـه هـای مـرتبط بـا گردشـگری در        »بطوریکـه   .می باشند در حوزه گردشگری مؤثرکار روستایی  یروین

گین بـوده و پـس از آن   دارای بیشترین میان «آینده شغلی نا مطمئن »و « آداب و سنت های جوامع محلی»، «منطقه

عدم استفاده از فضای مجازی و آماده سـازی بسـترهای    »و « ریسک پذیری باال سرمایه گذاری در حوزه گردشگری»

درآمـد  »مولفه هـای   ،از میان عوامل بازدارنده،  tنتایج آزمون در رده بعدی قرار دارند. همچنین با ستفاده از  «مناسب

 «روسـتا  در سـکونت  بـه  تمایـل  عـدم »و «آداب و سنت های جوامـع محلـی  »، «حاصل از بخش کشاورزی و دامداری

 شدند.روستایی تعیین حوزه گردشگری کار  یرویبعنوان مهمترین عوامل بازدارنده ن

 هیرمند -عوامل بازدارنده اشتغال -گردشگری روستاییهای کلیدی: واژه
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Abstract  

One of the most important economic strategies in regional development is to pay 

attention to rural tourism destinations because it can reduce the unemployment rate in 

rural areas, increase the welfare of rural areas by creating new job opportunities, 

prevent migration from rural to urban areas. But the development of tourism and 

employment in this field will always face obstacles such as structural, infrastructural, 

socio-cultural and educational barriers. Therefore, this issue was studied in the 

villages of Helmand city, which have tourism potentials, especially desert tourism. 

Based on Cochran's formula, 370 people were selected as a sample and data collection 

tools (researcher-made questionnaire) were provided to them. The results show that 

components with different degrees are effective as deterrents of rural labor in the field 

of tourism. "Lack of tourism-related professions in the region", "customs and 

traditions of local communities" and "uncertain job future" have the highest average, 

followed by "high risk of investing in tourism" and "non-use Cyberspace and the 

preparation of suitable platforms are in the next category. Also, using the results of t-

test, among the deterrents, the components of "income from agriculture and animal 

husbandry", "customs and traditions of local communities" and "unwillingness to live 

in rural areas" as the most important deterrents to tourism Villagers were designated. 
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 ( در حاشیه دریاچه نمکTamarix hispida Willd)ثر آفرود بر رویشگاه شور گزا
 

4زهرا رضایی ملکوتی  ،3انسیه عزیزآبادی فراهانی، 2رضا شاکری ،1حمید رضا ناصری
 

 
 دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ،استادیار1

 hrnaseri@ut.ac.ir  
 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان، استادیار۲  

  دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ،کارشناسی ارشد، همزیستی با کویر3
  یخراسان جنوب ،لوت ابانیب یجهان راثیم گاهیزمین شناسی، پا کارشناسی ارشد4

 
 

 چکیده 

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات ترافیک آفرود گردشگران بر رویشگاه درختچه شور گز در بخش جنوبی دریاچه 

نمک است. بدین منظور نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در دو بخش دارای ترافیک آفرودی سنگین و بخش 

صورت گرفت. قطر تاج پوشش و قطر یقه  مجاور آن به عنوان کنترل در نزدیک کاروانسرای مرنجاب نمونه برداری

سیستماتیک در طول ترانسکت ها اندازه گیری شدند و تراکم با استفاده از  –درختچه های گز به روش تصادفی 

سانتیمتر در نظر گرفته شد. نتایج آنالیز داده ها آماری  30تصاویر ماهواره ای بدست آمد. عمق نمونه برداری خاک 

ک به روش تی استیودنت جفتی نشان می دهد که تراکم درختچه در مناطقی که ترافیک داده های گیاهی و خا

آفرودی وجود دارد کاهش یافته  زادآوری در این بخش ها وجود ندارد. از میان عوامل خاکی  اجزاء بافت خاک و 

ته، میزان کربن و آهک تغییری را نشان نمی دهند اما سایر ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک شامل شوری، اسیدی

نیتروژن و فسفر به همراه چگالی ظاهری خاک دستخوش تغییراتی شده اند که میانگین آنها در دو بخش معنی دار 

است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثرات منفی افرود بر روی رویشگاه گز قابل توجه است و الزم است تا در 

 ریاچه نمک تجدید نظر شود.خصوص ظرفیت برد ترافیک آفرودی در جنوب د

 

 دریاچه نمک، گردشگری، آفرود، شورگز.های کلیدی: واژه
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Abstract 

This study was done to evaluate the effects of off-road traffic of tourists on the habitat 

of Salt Cedar (Tamarix hispida Willd) in the southern part of Namak Lake. In this 

regard, vegetation and soil sampling were done in two sections with heavy off-road 

traffic and its adjacent area as control, near Marnjab Caravanserai. Canopy diameter 

and collar diameter of Salt Cedar measured randomly - systematically along transects 

and density was obtained using satellite images. Soil sampling depth was 30 cm. The 

results of statistical data analysis of plant and soil data by using paired t-student 

method showed that shrub density reduced, in the off-road traffic part and there is no 

plant regeneration in it. Among soil factors, soil and lime and texture components do 

not show any significant differences, but other soil physicochemical properties 

including salinity, pH, organic carbon, nitrogen, and phosphorus plus soil bulk density 

have a significant difference in the two studied areas. The results showed negative 

effects of off-road traffic on Salt Cedar habitat are significant and the capacity of off-

road traffic in the south of Salt Lake must be reconsidered. 

 

Keywords: Daryach- e- Namak, Off- road, Tourism, Salt Cedar. 
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 های ایران مقایسه ژئومورفودایورسیتی میراث جهانی بیابان لوت در استان

 

5آسا روستایی ، مه4، محمد حسین رامشت3حسین نگارش ،2صمد فتوحی ،1مسعود سیستانی بدوئی
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 Masoud.Sistani@Yahoo.com 
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  ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده جغرافیا و برنامه ،یاستاد ژئومورفولوژ 3
 دانشگاه اصفهان ،یزیر و برنامه ییایدانشکده علوم جغراف ،یاستاد ژئومورفولوژ 4

  ایران شناسی و اکتشافات معدنی سازمان زمین زلزله شناسی،-ژئوفیزیک استادیار ۵
 

 چکیده

مدیریت پهنه وسیع بیابان لوت در ایران به عنوان یک میراث جهانی شناخته شده که پتانسیل توسعه فراوانی دارد 

های پیشرفت در این منطقه، تقویت بنیادین صنعت گردشگری بوده که  ترین زمینه امری اجتناب ناپذیر است. از مهم

د را برای مردم و دیگر نهادها به ارمغان آورد. یکی از تواند بخش قابل توجهی از درآم عالوه بر اشتغالزایی، می

های اصلی ژئومورفوتوریسم در  باشد که به عنوان پایه های موثر و بالقوه در این زمینه تنوع ژئومورفولوژیکی می توان

وضه آبریز منطقه مورد تاکید بوده و در این تحقیق نسبت به ارزیابی این مورد اقدام شده است. منطقه مورد مطالعه ح

کیلومتر مربع بوده که در چهار استان سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان  ۲۸1000بیابان لوت با مساحتی بالغ بر 

توسعه  تیاولو و سنجش از دور یآمار ،یکم یها با استفاده از روشفوق  قیدر تحقجنوبی و یزد گسترده شده است. 

تنوع  دهد ینشان م قیتحق جیقرار گرفته است. نتا یابیارزمورد  چهار استان مورد نظر در یصنعت گردشگر

، تنوع 9۲60/0شانون  ی، ناهموار۲643/4، تنوع شانون 0010/0 یبا تراکم ناهموار استان کرمان یکیژئوموروفولوژ

 برخوردار بوده یباالتر ارزش زا ها دیگر استاننسبت به 9931/0برابر با  مپسونیس یو ناهموار9۸3۲/0 مپسونیس 

های دسترسی به عوارض ژئومورفولوژیکی متنوع جهت توسعه صنعت  موقعیت جغرافیایی و راه است و به دلیل

 گردشگری در اولویت قرار دارد.

 ژئومورفودایورسیتی، ژئومورفولوژی، بیابان لوتهای کلیدی: واژه
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Abstract 

The management of the Wide area of the Lut Desert in Iran is recognized as a world 

heritage site with great potential for development, which is inevitable. One of the most 

important areas of progress in this region is the fundamental strengthening of the 

tourism industry, which in addition to creating jobs, can bring a significant portion of 

income to the people and other institutions. One of the effective and potential 

capabilities in this field is Geomorphodiversity, which has been emphasized as the 

main basis of geomorphotourism in the region and in this research, this case has been 

evaluated. The study area is the Lut Desert catchment Basin area with an area of 

281,000 km2 ,which is spread in 4 provinces of Sistan and Baluchestan, Kerman, 

South Khorasan and Yazd. In this study, using quantitative, statistical and remote 

sensing methods, the priority of tourism industry development in the 4 provinces has 

been evaluated. The results show that the Geomorphodiversity of Kerman province 

with PRD of 0.0010, SHDI of 4.2643, SHEI of 0.9260, SIDI of 0.9832 and SIEI of 

0.9931 has a higher value than other provinces and has a higher value. Due to its 

geographical location and ways to access various geomorphological features, it is a 

priority for the development of the tourism development. 

Keywords: Geomorphodiversity, Geomorphology, Lut Desert 
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 های منطقه نمونه گردشگری شهداد بر توسعه گردشگری دشت لوتررسی ظرفیتب
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 6، راضیه سکنجی5جعفرآبادی
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 ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانارشد جغرافیا و برنامهکارشناس۲*
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 ایرانریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، دانشیار بخش جغرافیا و برنامه4
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 چکیده

مباحث اصلی ارائه شده در صنعت ترین های گردشگری و یکی از مهممناطق نمونه گردشگری، زیرمجموعه قطب

ای های ویژههای صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینهباشد. تنوع ابعاد و پیچیدگیگردشگری می

های بالقوه بسیاری برای توسعه صنعت باشد. در مناطقی که پتانسیلریزی گردشگری را خواستار میبرای برنامه

اند، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت، که سبب سرعت روند مطلوبی را طی نکردهباشند، اما گردشگری دارا می

ها منطقه نمونه گردشگری شهداد در کرمان بخشیدن، به حرکت آهسته جریان گردشگری هستند. یکی از این قطب

-سنجی توانی و امکانباشد. هدف این پژوهش ارزیابهای بسیار باالیی میاندازها و پتانسیلباشد که دارای چشممی

ها و تحلیل اطالعات مورد نیاز اسنادی، تحلیلی و پیمایشی آوری دادههای اکوتوریستی شهداد است. روش جمع

فرد اکوتوریستی های منحصربههای تحقیق، حاکی از این واقعیت است که این منطقه به لحاظ جاذبهاست. یافته

گردشگری کشور را دارا است که مانع اساسی و ضعف بزرگ در راه های بزرگ ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب

گردد. نتایج این پژوهش ها باز میگیران و مسائل مدیریتی و ضعف در زیرساخترسیدن به این هدف به تعدد تصمیم

در فرد های طبیعی و اکوتوریستی منحصربهنشان داد که شهداد به رغم برخورداری از وسعت جغرافیایی و جذابیت

های ها و جذابیتهای گیاهی و جانوری دارای توانترین نقطه جهان و سایر اکوسیستمدل دشت لوت، و گرم

ریزان قرار نگرفته گردشگری و به ویژه اکوتوریستی متعددی است ولی آن گونه که شایسته است مورد توجه برنامه

 است.

 منطقه نمونه گردشگری، توسعه گردشگری، شهداد، دشت لوت. کلیدی: ه هایواژ

 

 

 

mailto:Behnazsheykhshariatikermani@ens.uk.ac.ir
mailto:Behnazsheykhshariatikermani@ens.uk.ac.ir


2nd International Conference on Lut Desert and, Tourism, 29-30 Apr 2021 

 1400 ماه اردیبهشت 10و  9، دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

  

56 

 

32936 

Investigating the capacities of Shahdad tourism model region 

on tourism development in Lut plain 
 

Hossein Ghazanfarpour
1
, Behnaz Sheikh Shariati Kermani*

2
, Mohsen 

Pourkhosravani
3
, Sadegh Karimi

4
, Amir Hafez Jafarabadi

5
, Razieh Skanji

6 

 

1
Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran 
*2

Master of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman, 

Kerman, Iran
 

Behnazsheykhshariatikermani@ens.uk.ac.ir 
3
Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran 
4
Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar 

University, Kerman, Kerman, Iran 
5
Master students in Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of 

Kerman, Kerman, Iran 
6
Master students in Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of 

Kerman, Kerman, Iran
 

 
Abstract 
Sample tourism areas are a subset of tourism hubs and one of the most important 

topics presented in the tourism industry. The diversity of dimensions and complexities 

of the tourism industry in accordance with the geographical areas, requires special 

areas for tourism planning. In areas that have a lot of potential for the development of 

the tourism industry, but have not gone well, we must look for factors and elements 

that accelerate the slow movement of tourism. One of these poles is the model tourism 

region of Shahdad in Kerman, which has very high perspectives and potentials. The 

purpose of this study is to evaluate and assess the feasibility of ecotourism in 

Shahdad. The method of data collection and analysis of information required is more 

documentary, analytical and survey. The findings of the research indicate the fact that 

this region has the potential to become one of the major tourism hubs of the country in 

terms of unique ecotourism attractions, which is a major obstacle and a great 

weakness in achieving this goal. The multiplicity of decision-makers and managerial 

issues and the weakness in infrastructure go back. The results of this study showed 

that Shahdad, despite having a unique geographical area and natural and ecotourism 

attractions in the heart of Lut plain, and the hottest spot in the world and other plant 

and animal ecosystems with capabilities and attractions. There are many tourism and 

especially ecotourism, but it has not been considered by the planners as it should be. 
 
Keywords: Sample area of tourism, Tourism development, Shahdad, Lut plain. 
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 اقامتگاه (Thermal comfort) حرارتی آسایش نقش و تاثیر عناصر طراحی بر کیفیت

 (نهبندان دهسلم روستای: موردی مطالعه) گرم و خشک  مناطق در گردی بوم های

 

2 بهار بیشمی ،1سمانه اسماعیلی جوالدی 
 

 کارشناسی ارشد معماری و انرژی، گروه معماری و انرژی، موسسه آموزش عالی انرژی ، ساوه ، ایران. *1

sam_smaili@yahoo.com  
 .استادیار گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران ۲

 

 چکیده 

اقلـیم هـر    و اقلیم دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستند که تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. سکونتگاه ها

 محدودیت هایی را نیز در زمینه طراحـی  به سبب اثر مستقیم بر شرایط آسایش حرارتی آن منطقه، مکان جغرافیایی،

سبب اثرگذاری بـر تـامین آسـایش حرارتـی،      به نحوی که بایست در انتخاب عناصر طراحی به به همراه دارد معماری

این موضوع در توسعه روستایی و یا شهرهای کوچک که الزامات توسعه شهری در مقیـاس کـالن    .دقتی مضاعف نمود

را ندارند، نمود بیشتری پیدا می کند. اما نکته قابل توجه، شیوه انتقال دانش این شکل از طراحی به سـکونتگاه هـایی   

اشد. زیرا توسعه دانش در هر شاخه ای نیازمند وجود الگویی عینی و توجیه اقتصادی می باشـد. بـا   از این دست می ب

این رویکرد، ساختمان هایی با بهره برداری اقتصادی ظرفیت انتقال دانش این شکل از طراحی را دارا هستند. لذا ایـن  

واقـع در اقلـیم    یبـوم گـرد   یقامتگاه هار اد یحرارت شیآسا تیفیبر ک یعناصر طراح رینقش و تاثپژوهش با بررسی 

گرم و خشک به عنوان گسترده ترین پیکره اقلیمی ایـران و در روسـتای دهسـلم بـه سـبب بهـره منـدی از ظرفیـت         

گردشگری ناشی از همجواری با بیابان لوت به عنوان نخستین میراث طبیعی ایران که دارای ثبت جهـانی مـی باشـد،    

 Climateاقلیمـی ، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     کیفـی  بکـارگیری روش ی کـاربردی و  هـدف گـذار  بـا  تـالش دارد تـا   

Consultant ،ی با قابلیت اثر گذاری بر کیفیت آسایش حرارتـی در ساختار معمار یکیشکل دهنده تکن یمولفه ها 

 بناهای اقلیم گرم و خشک را استخراج و به تبیین نحوه عملکرد آنها بپردازد. 

 آسایش حرارتی، اقامتگاه بوم گردی، اقلیم گرم خشک  عناصر طراحی، های کلیدی:واژه
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The Role and Impact of Design Elements on the Quality of 

Thermal Comfort of Eco-lodge in arid climate (Case Study: 

Dehsalm Village of Nehbandan) 
 
 

Samaneh Esmaili Jooladi *
1
, Bahar Beishami

2
 

 

1*
 MSC. student, Architect and Energy Department, Energy Institute of Higher Education, 

Saveh, Iran 

sam_smaili@yahoo.com 
2
 Assistant Professor of Tourism, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, 

Iran 

 

Abstract 

Habitats and climate are two man-made and natural systems that are closely 

intertwined.  

The climate of any place, due to the direct effect on the thermal comfort conditions of 

that region, also It imposes limitations on architectural design, so that the selection of 

design elements should be done very carefully to the positive effect on providing 

thermal comfort.  

This is especially true in rural development or small towns that do not meet the 

requirements of large-scale urban development. But the remarkable thing is the way 

knowledge is transferred from this form of design to such settlements. Because the 

development of knowledge in any branch requires an objective model and economic 

justification.  

With this approach, economically exploited buildings have the capacity to transfer 

knowledge of this form of design. Therefore, this study examines the role and effect of 

design elements on the quality of thermal comfort in eco-lodge in in arid climate as 

the widest form of climate in Iran and in Dehsalm village due to tourism capacity due 

to its proximity to Lut desert as Examines Iran's first natural heritage, which is 

registered with UNESCO. 

Therefore, this research tries to extract the architectural design components with the 

ability to affect the thermal comfort quality of arid climate buildings and explain how 

they work, using objective and qualitative methods, using Climate Consultant 

software. 
 
Keywords: Design elements, Thermal comfort, Eco-lodge, Arid climate. 
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سنجی  با استفاده از تداخل در بیابان لوت یالن گیر یکیژئومورفولوژ راتییتغ یبررس

 راداری
5، محمد ذبیحی نژاد4مسعود سیستانی بدوئی، 3رضا منصوری ،2صمد فتوحی ،1حسین نگارش

 

 
  ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده جغرافیا و برنامه ،یاستاد ژئومورفولوژ 1
 ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان  دانشکده جغرافیا و برنامه ،یژئومورفولوژ دانشیار۲
 و بلوچستان  ستانیدانشگاه س ،یطیمح یزیر و برنامه ایدانشکده جغراف ،یژئومورفولوژ استادیار 3

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیط *4 

 Masoud.Sistani@Yahoo.com 
 استان کرمان ،ایستگاه سینوپتیک هواشناسیکارشناس   ۵

 

 چکیده

های متحرک و پویایی هستند که تحت تاثیر فعالیت باد دچار تغییرات ژئومورفولوژیکی  ای لندفرم های ماسه تپه

د شوند. این عوارض به دلیل جاذبه ژئومورفوتوریسم خو چون جابجایی و یا تغییرات در شکل و ارتفاع می فراوانی هم

های  ترین هرم گردند. ریگ یالن واقع در بیابان لوت به دلیل داشتن مرتفع باعث جذب گردشگران زیادی در جهان می

ای جهان، یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی بوده که لزوم توجه و بررسی این میراث جهانی بیش از  ماسه

از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گرفته،  شود. در تحقیق فوق که با استفاده از سنجش پیش احساس می

ای این پهنه با  های ماسه عالوه بر تشریح وضعیت ژئومورفولوژیکی ریگ یالن، اقدام به تحلیل تغییرات ارتفاعی هرم

 شده است. نتایج ۲0۲0و  ۲019های  با اختالف زمانی یک ساله بین سال 1های رادار ماهواره سنتینل استفاده از داده

ها با تغییرات جزئی تعمیم داد، تغییرات زیادی  توان آن را برای تمام سال دهد در این فاصله زمانی که می نشان می

ای در  های ماسه متری ارتفاع تپه سانتی 4این سنجنده کاهش  VVای که در پوالریزیشن  رخ داده است به گونه

متری ارتفاع آن در قسمتهای شرقی و بخصوص شمال  سانتی ۵های غربی و شمال غربی و همچنین افزایش  بخش

شرقی داشته و شاهد افزایش  -ای روندی غربی های ماسه گیر بوده است. بنابراین افزایش ارتفاع هرم شرقی چشم

 های شرقی خواهیم بود.  ن در قسمتارتفاع آ

 سنجی راداری بیابان لوت، ژئومورفولوژی، ریگ یالن، تداخلهای کلیدی: واژه
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Meteorological master of Synoptic Station, Kerman province 

 

Abstract 

Sand dunes are moving and dynamic landforms that undergo many geomorphological 

changes such as displacement or changes in shape and height due to wind activity. 

Due to their Geomorphotourism attraction, these effects attract many tourists in the 

world. Rig Yalan, located in the Lut Desert, due to having the highest Oghourd in the 

world, is one of the destinations of domestic and foreign tourists, and the need to pay 

attention to this world heritage is felt more than ever. In this study, which was 

performed using remote sensing and GIS, in addition to explaining the 

geomorphological status of Rig Yalan, analyzed the changes of the Elevation in 

Oghourd of this area using radar data from Sentinel1 satellite with a time difference of 

one year between 2019 and 2020. The results show that during this period, when it can 

be generalized for all years with minor changes, many changes have occurred, such 

that in the VV polarization of this sensor, the height of sand dunes decreased by 4cm 

in the West and North-West parts and also increased by 5cm. Its height has been 

impressive in the East parts, especially in the North-east Therefore, increasing the 

height of the Oghourd has a West to East trend and we will see an increase in its 

height in the East parts.  

 
Keywords: Lut Desert, Geomorphology, Rig-e Yalan, Radar Interferometry 
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 مطالعه موردی: ریگ یالن تاریک بیابان لوتجهانگردی نجومی؛ آسمان 

 

1   ،3فهیمه شهرکی ، 2مرتضی اسمعیل نژاد محسن حمیدیان پور
 

 
 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند 1

esmailnejad.m@birjand.ac.ir 
 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲ 

 کارشناس   3
 ریزی توریسم ، مربی سازمان فنی و حرفه ای زاهدانارشد جغرافیا و برنامه  

  
 

 چکیده 

گردشگری نجوم پایه از شاخه های گردشگر است که وابستگی زیادی به مناطق بکر طبیعی دارای آسمان تاریک 
برخی از کشورهای جهان از ظرفیت های منطقه ای خود برای توسعه صنعت گردشگری در این زمینه خاص دارد. 

استفاده کرده اند و توانسته اند خود را به عنوان مقصدی جذاب برای تورهای نجوم معرفی کنند. ریگ یالن در ایران 
دشگری نجوم را در ریگ یالن واکاوی نموده از کانون های مطلوب آسمان تاریک بشمار می رود. این پژوهش ابعاد گر

بهترین فضاهای آسمان تاریک را  ARCGIS PRO2.5و بر اساس تکنیک های مکان محور با استفاده از نرم افزار 
در ریگ یالن شناسایی می نماید. بر اساس شاخص های مورد برسی از جمله فاصله تا نقاط با پارازیت نوری، مناطق 

ب نهبندان استعداد باالیی برای گردشگری نجوم را دارا می باشند. از این نتایج می توان برای شرق ریگ یالن در غر
 توسعه پایدار گردشگری برنامه ریزی تور نجوم استفاده کرد.

 

 ریگ یالن، گردشگری نجوم، توسعه محلی، بیابان. های کلیدی: واژه
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Abstract 

Basic astronomy tourism is a branch of tourism that is highly dependent on pristine 

natural areas with dark skies. Some countries of the world have used their regional 

capacities to develop the tourism industry in this particular field and have been able to 

introduce themselves as an attractive destination for astronomy tours. Yalan sand is 

one of the desirable centers of the dark sky in Iran. This study analyzes the dimensions 

of astronomy tourism in Rig Yalan and based on location-based techniques using 

ARCGIS PRO2.5 software identifies the best dark sky spaces in Rig Yalan. Based on 

the studied indicators such as distance to points with optical noise, the areas east of 

Rig Yalan in the west of Nehbandan have a high potential for astronomical tourism. 

These results can be used for the sustainable development of astronomy tour planning 

tourism. 
 

Keywords: Rig Yalan, astronomy tourism, local development, desert. 
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 )نمونه موردی: های رودکنار شهرینقش مدیریت شهری در طراحی و توسعه اکوپارک

 مشهد( پارک چهل بازهرود
 

 نژاد مقدممسعود داوری

 
 های توسعه شهری حوزه میانی غربی، شهرداری مشهدریزی شهری، مسئول امور طرحدکتری برنامه 

davarinejad-m@mashhad.ir 
 
 

 چکیده 

ایجاد شرایط  چونهمهای زیست محیطی و اقتصادی هستند که با اهداف متنوعی های شهری فرصترودخانه

شده شهری مورد استفاده های ساماندهی ایجاد تفرجگاه نیزو  هاپایداری در حوزه رودخانه ءاکولوژیک مناسب و ارتقا

برداری ایجاد پایداری محیط زیست و بهرهو فرصت  ها بهزیست محیطی رودخانه هایتبدیل تهدید. گیرندقرار می

از اهداف اصلی این  ها،های محیطی، کالبدی و ژئومورفولوژی بستر و حریم رودخانهها و ظرفیتمناسب از پتانسیل

 یتوسعه و ساماندهطراحی، در  ینقش مدیریت شهر بررسی با هدف الهمق نیاباشد. می های شهریرودپاک

بازه از جمله چهلمشهد انجام گرفته است. رودپارک  بازهپارک چهلهای رودکنار شهری و با تأکید بر روداکوپارک

شهر، درحال ساخت این مشهد است که با هدف توسعه تفریحی و گردشگری کالنشهر های بزرگ شهری در  پروژه

 )ع( غرب مشهد و در حاشیه مسیلی به همین نام و در امتداد بزرگراه امام علیشمال در بازه ست. رودپارک چهلا

رودخانه  ءکید بر توسعه پایدار محیطی و با محوریت حفاظت پایدار و احیاأبا تچهل بازه رودپارک  است.واقع شده 

-های گردشگری مشهد مطرح میترین اکوپارکشاخصاز  د وهمشبعنوان محرکی برای ارتقاء کیفیات محیطی شهر 

-جمع( یدانی)برداشت م یشیمایو پ یاکتابخانه یهامطالعه و روشد. اطالعات مورد نیاز در این مقاله از طریق باش

آوری شده است و سپس با استفاده از تکنیک سوات هریک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی و 

موقعیت کنونی موضوع مورد بررسی منعکس شده و با استفاده از عوامل داخلی و خارجی،  استراتژی متناسب با

 راهبردهایی که بهترین سازگاری را با آنها داشته باشند ارائه گردیده است.

 

 بازه، مشهداکوپارک، رودکنار، چهلهای کلیدی: واژه

 

 

 

                                                           
 091۵۵139049نژاد مقدم، مسعود داوری 

mailto:Davarinejad-m@mashhad.ir
mailto:Davarinejad-m@mashhad.ir


2nd International Conference on Lut Desert and, Tourism, 29-30 Apr 2021 

 1400 ماه اردیبهشت 10و  9، دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

  

64 

 

32956 

The role of urban management in the design and development of 

Urban riverside eco-parks (Case study: Chehel-Bazeh River Park 
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Masood Davarinezhad Moghaddam 
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davarinejad-m@mashhad.ir 

 

Abstract 

The purpose of writing this article is to investigate the role of urban management in 

the design, development and organization of urban riverside Eco parks with emphasis 

on the Chehel-Bazeh River Park in Mashhad. Chehel-Bazeh River Park is one of the 

major urban projects in the metropolis of Mashhad, which is being built to tourism 

development in Mashhad. Chehel-Bazeh River Park is located in the northwest of 

Mashhad, on the edge of the river of the same name, along the Imam Ali Highway. 

Chehel-Bazeh River Park is one of the most important tourism eco-parks in Mashhad 

with emphasis on sustainable environmental development. The methodology of 

carrying out this research in the light of research purpose and from the viewpoint of 

research structure is functional and descriptive- analytical, carried out through SWOT 

method. 

Keywords: Eco Park, River aside, Chehel-Bazeh, Mashhad 
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 بیابان لوت با استفاده از تکنیک های توریسم درمانیارزیابی و تحلیل پتانسیل

 های سیستمیپویایی
 

 *2، عاطفه عزیزی زرندی1محسن پورخسروانی

  ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایراندانشیار بخش جغرافیا و برنامه1
 ایرانریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ارشد جغرافیا و برنامهی کارشناس دانشجوی*۲

atefe.azizi1376@gmail.com  
 چکیده: 

کند و اساس آن امروزه صنعت توریسم جایگاه و نقش تأثیرگذاری در اقتصاد کشورهای پیشرو در این صنعت ایفا می

باشد. های گردشگران میمبنای سالیق و انگیزهها استوار است. و این صنعت بر جایی انساننیز بر مسافرت و جابه

رود. توسعه توریسم های این صنعت در سالهای اخیر به شمار میتوریسم درمانی یکی از رو به رشدترین شاخه

درمانی عالوه بر درآمدزایی ابزار بسیار مناسبی برای توسعه کشور و انتقال دانش و تکنولوژی است. هدف پژوهش 

های سیستم، ر بر توریسم درمانی با استفاده از مدلسازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویاییحاضر، عوامل مؤث

است. که به گردشگری منطقه دشت لوت در استان کرمان که یکی از رو به رشدترین ( VENSIME)نرم افزار

شود پرداخته ب میهای بسیار مؤثر در توسعه گردشگری محسوهای گردشگری درمانی است و دارای زمینهنمونه

تحلیلی -شده است. روش پژوهش، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی

 برای ایباشد. که در این راستا عالوه بر منابع کتابخانهای میها از طریق منابع کتابخانهباشد و روش گردآوری دادهمی

های های صورت گرفته در این حوزه و همچنین مصاحبهی پژوهشدر مدل از پیشینه درگیر متغیرهای شناسایی

عمیق با افراد متخصص استفاده شده است. همچنین در این زمینه عوامل تأثیرگذار بر قسمت تقاضای مدل یکپارچه، 

است. لذا به  عرضه و تقاضای سانگ و همکارانش به عنوان عوامل مؤثر بر جذب گردشگر درمانی مشخص گردیده

تأثیر این عوامل بر توریسم درمانی با رویکرد دینامیکی و استفاده از تعامالت مرتبط و اثرگذار بر یکدیگر پرداخته 

تواند دهد که تأثیر این عوامل بر پیشرفت توریسم درمانی میشده است. نتایج روابط علت و معلولی مدل نشان می

باشد. همچنین روابط علت و معلولی میان ه گردشگران داخلی و خارجی خیلی مهم باشد و باعث معرفی ایران ب

دهد که چنانچه هر یک از این عوامل نادیده گرفته شود بهبود صنعت گردشگری را به متغیرهای مدل نشان می

به  تواند دشت لوت را در صنعت توریسم درمانیها به طور همزمان میاندازد. لذا توجه به تمام حلقهتأخیر می

 شکوفایی برساند. 

 های سیستم.صنعت توریسم، توریسم درمانی، دشت لوت، عوامل تأثیرگذار، پویایی واژگان کلیدی:

 

                                                           

 09014638286نویسنده مسئول مکاتبات: .*2
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Abstract 

Today, the tourism industry plays an influential role in the economies of the leading 

countries in this industry, and its basis is based on human travel and movement. And 

this industry is based on the tastes and motivations of tourists. Medical tourism is one 

of the fastest growing industries in recent years. In addition to generating income, the 

development of medical tourism is a very good tool for the development of the 

country and the transfer of knowledge and technology. The aim of this study is to 

determine the factors affecting medical tourism using dynamic modeling in the form 

of system dynamics analysis (VENSIME software). Which deals with tourism in 

Dasht-e Lut region in Kerman province, which is one of the growing examples of 

medical tourism and has very effective fields in tourism development. The research 

method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and 

method and the method of data collection is through library resources. In this regard, 

in addition to library resources to identify the variables involved in the model, the 

background of research in this field as well as in-depth interviews with experts have 

been used. Also in this field, the factors affecting the demand of the integrated model, 

supply and demand of Song and his colleagues have been identified as effective 

factors in attracting medical tourists. Therefore, the effect of these factors on medical 

tourism with a dynamic approach and the use of related and influential interactions 

have been discussed. The results of cause and effect relationships of the model show 

that the effect of these factors on the development of medical tourism can be very 

important and introduce Iran to domestic and foreign tourists. Also, cause and effect 

relationships between model variables show that if any of these factors are ignored, it 

will delay the improvement of the tourism industry. Therefore, paying attention to all 

circles at the same time can make Lut plain flourish in the medical tourism industry. 

 

Keywords: Tourism industry, medical tourism, Lut plain, influencing factors, system 

dynamics.  
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 درآمدی بر چالشهای حقوقی در صنعت گردشگری بیابان
 

 1الهام پهلوانی

 
معاون آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا تحت  مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد علوم سیاسی، 1

 علمی کاربردی واحد  استان سمنان نظارت دانشگاه جامع
   pahlevani.e22@gmail.com 

 

 چکیده

هنوز نتوانسته است به جذب موفق  وجود منابع طبیعی منحصر به فرد از جمله بیابان های عظیمکشور ایران با 

ضرورت افزایش درآمدهای عمومی کشور و کاهش گردشگر چه در عرصه داخلی و چه بین المللی دست یابد. 

صنعت گردشگری بیش از پیش مورد  کهوابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، ایجاب می کند 

این حوزه، تدوین قوانین حمایتی و خدماتی ضروری است. هر چند که بنابراین به منظور توسعه در توجه قرار گیرد. 

حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

گردآوری شده اما با توجه به تحقیقات به عمل آمده، ضوابط مذکور ضعف ها، کاستی ها و نارسایی هایی دارد که نیاز 

ه بازنگری و اصالح دارد و حتی در قوانین اساسی ما با توجه به منبع مهم برای توسعه اقتصادی ضروری است که به ب

این امر نیز پرداخته شود. در این پژوهش که از روش کتابخانه ای و تحلیل مسائل پرداخته شده است، مهمترین 

عدم آگاهی مردم از متولیان  بیابان، دشگریدر توسعه گر ها ریشه در عملکرد ضعیف دولتچالش های حقوقی 

موانع ها و نظارت و کنترل گردشگری،  گذاری گیری در سیاست های تصمیم تعدد مراکز و ارگانصنعت بیابان گردی، 

آموزشی و کمبود نیروهای متخصص، کهنه و قدیمی بودن قوانین گردشگری و عدم بروز رسانی آنها با توجه به 

اختصاص بودجه به صنعت گردشگری و عدم مدیریت منسجم و کارآمد به خصوص در حوزه نیازهای جامعه، عدم 

 بیابان  داشته است. 

 

 گردشگری، طبیعت گردی، چالش های حقوقیهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Despite its unique natural resources, including vast deserts, Iran has not yet been 

able to successfully attract tourists, both domestically and internationally. The need to 

increase the country's public revenues and reduce the dependence of the country's 

economy on revenues from the sale of oil requires that the tourism industry be given 

more attention. Therefore, in order to develop in this area, it is necessary to formulate 

support and service laws. Although tourism law in Iran has been compiled under the 

rules and regulations of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, 

but according to research, these criteria have weaknesses, shortcomings and 

inadequacies that need to be reviewed and amended And even in our constitutions, 

given the important resource for economic development, it is necessary to address this 

as well. In this study, which uses the library method and problem analysis, the most 

important legal challenges are rooted in the poor performance of governments in the 

development of desert tourism, lack of awareness of people in charge of the desert 

industry, the multiplicity of centers and decision-making bodies in policy and tourism 

monitoring. , Barriers to training and lack of specialized personnel, the antiquity of 

tourism laws and their lack of updating according to the needs of society, lack of 

budget allocation to the tourism industry and lack of coherent and efficient 

management, especially in the desert. 

 
Keywords: tourism, nature tourism, legal challenges 
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 یابی به توسعه پایدار در منظور دست تحلیل راهبرد مدیریت گردشگری مناسب به

 محدوده میراث جهانی بیابان لوت
2صمد فتوحی ،1رضا منصوری

 
و بلوچستان،  ستانیدانشگاه س ،یطیمح یزیر و برنامه ایدانشکده جغراف ،یعیطب یایگروه جغراف ،یژئومورفولوژ اریاستاد 1

 رانیزاهدان، ا

Rezamansouri@gep.usb.ac.ir 
و بلوچستان،  ستانیدانشگاه س ،یطیمح یزیر و برنامه ایدانشکده جغراف ،یعیطب یایگروه جغراف ،یژئومورفولوژ اریدانش ۲

 رانیزاهدان، ا

 

 چکیده

از  یکـ ی سـم یژئوتور .دیـ آ یمـ  شـمار  به یاقتصاد یها تیفعال نیتر یاز کشورها جزء اصل یاریدر بس یگردشگرامروزه، 

. الزمه شود یانجام م یکیو ژئومورفولوژ یشناخت نیزم یها یژگیاز و دیبازد هیاست که برپا یگردشگر یاصل یها شاخه

تجربـه   هـا اسـت.   از آن یاصـول  یحفاظت و نگهدار سم،یژئوتور یها لیها و پتانس باثبات از جاذبه یریگ و بهره یداریپا

 یگردشـگر  یهـا  لیکـه از پتانسـ   ییدسته از کشـورها  آن دهد، ینشان م یصنعت گردشگر نهیموفق در زم یکشورها

 ریگ چشم یها گذاری هیهدفمند اقدام به سرما های یزیر دست آورده و با برنامه به یقیو دق یشناخت علم شان نیسرزم

 یعـ یاثر طب نیلوت، نخست ابانیب اند. هشدبرخوردار  یتوجه رشد و توسعه قابل زانیاز م اند، دهکردر صنعت گردشگری 

مـوثر در   یها لندفرم نیتر ازجمله مهم .دیبه ثبت رس ونسکوی یجهان راثیدر فهرست م 139۵است که در سال  رانیا

رودخانـه   ان،ینبکاها، منطقه گندم بر ،هامادا ها، ها و کلوتک کلوت الن،ی گیبه ر توان یم لوت ابانیب سمیتوسعه ژئوتور

 نـه یدر زم داریتوسعه پا کردیاشاره کرد. اصوالً رو ها نسلبرگیا ،یآتشفشان یها دهانه ،ینمک یها گونیشور، بدلندها، پل

 نـده یو آ یکنون یها نسل یبرا یاقتصاد -یاجتماع ،یفرهنگ ،یعیبر حفاظت از منابع طب یمبتن ستیبا یم یگردشگر

 یفرهنگـ  یو الگوهـا  یخیتـار  راثیـ م ،یعـ یطب طیمربوط به محـ  یها تیبه فعال شتریب یتوسعه گردشگر را،یباشد؛ ز

و  یمــوارد، صــنعت گردشــگر نیــاز ا کیــهر بیــو تخر یدر صــورت نــابود ن،یدارد؛ بنــابرا یمنــاطق خــاص بســتگ

بـر ارکـان    یریناپـذ  جبـران  یهـا  بیخواهد رفت و آسـ  نیتوسعه آن در همه ابعاد از ب یشده برا انجام یها یزیر برنامه

ـ بـه توسـعه پا   یابیـ  دسـت  زیـ و ن داریمناسب و پا تیریمد یبرا ن،یبنابرا .وارد خواهد ساخت اقتصاد  ،یگردشـگر  داری

 -یگانـه ملـ   در سـطوح سـه  صورت یکپارچـه و   بهلوت  ابانیدر ب یگردشگر تیریو مد ها یزیر برنامه شود یم شنهادیپ

 انجام شود. یمحل -یا منطقه

 محلی. -گردشگری، مدیریت یکپارچه، توسعه پایدار، جوامع بومی میراث جهانی بیابان لوت،های کلیدی: واژه
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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. 
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 انتقال آب به حوضه داخلی ایران، فرصتی برای احیاء گردشکری با رویکرد دگرگونی

 آب و هوایی
 

4، شلیر کاتورانی3آمنه یحیوی، 2نرگس محمدزاده  ،1محمود احمدی
 

 
 دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی1*

ma_ahmadi@sbu.ac.ir 
 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی۲
 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی3
  دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی4

 

 

 چکیده 

در برخی مناطق بیانگر یک منبع طبیعی است که صنعت توریسم بر  .بر بخش توریسم دارد  زیادیآب و هوا تاثیر 
از جمله گونه های گردشگری، گردشگری کویر است که به دلیل پیوند آن با شرایط  مبنای آن پیش بینی می شود.

ز جمله کشورهایی است برداری دارد. ایران ا اقلیمی خاص مناطق گرم و خشک تنها در برخی کشورها قابلیت بهره
که از مناطق خشک و بیابانی کشور است دارای بیایانی لوت که از مناطق گسترده کویری برخوردار میباشد. منطقه 

 عردی، مناباهبرهای  برنامههدف از این پژوهش شناخت .باشد های اکوتوریـسمی و ژئوتوریـسمی می پتانسیل
در خصوص انتقال آب خلیج فارس به کویر لوت با توجه به  دشگریای مقصد گره، و برنامه هیگردشگری، سازماند

 ، تحلیلی است و اطالعات پژوهش به روش نظریروش تحقیق در این پژوهش،  شرایط آب و هوا یی منطقه می باشد.
نتایج نشان داد با توجه به پتانسیل منطقه در زمینه گردشگری در کنار توجه به مسائل و  تهیه شده است. ایکتابخانه

مزایای اقتصادی منطقه نسبت به احیای صنعت گردشگری با رویکرد تغییرات اقلیمی منطقه و بهبود شرایط زیستی 
 نیز فراهم و به مسائل زیست محیطی ان نیز توجه جدی شود.

 

 .اقلیم، اکوتوریسم، ژئوتوریسم، کویر لوت،  انتقال آب تغییرهای کلیدی: واژه
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Abstract  

The weather has a great impact on the tourism sector. In some areas it represents a 

natural resource on which the tourism industry is projected. Among the types of 

tourism is desert tourism, which can be exploited only in some countries due to its 

connection with the special climatic conditions of hot and dry regions. Iran is one of 

the countries with vast desert areas. Lut desert region, which is one of the arid and 

desert regions of the country, has ecotourism and geotourism potentials. The purpose 

of this study is to identify strategic plans, tourism resources, organization, and tourism 

destination plans regarding the transfer of Persian Gulf water to Lut desert. Depending 

on the climatic conditions of the region. The research method in this research is 

theoretical and analytical and the research information has been prepared by library 

method. The results showed that considering the potential of the region in the field of 

tourism, in addition to paying attention to the economic problems and benefits of the 

region in reviving the tourism industry with the approach of climate change and 

improving living conditions, and pay serious attention to environmental issues. 

 
Keywords: Climate change, ecotourism, geotourism, Lut desert, water transfer 
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 21پذیری خشکسالی استان خراسان جنوبی در قرن  انداز آسیب چشم
 

 4، مریم کریمیان4راهله مدیریان 2، محمد باعقیده،2، علیرضا انتظاری2، عاطفه عرفانی 1ایمان بابائیان

 
 شناسی،  مشهد پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده اقلیم استادیار، *1

 babaeian@cri.ac.ir  
 شناسی، دانشگاه سبزوار  آموخته دکتری اقلیم دانش۲

 ، دانشگاه سبزوار دانشکده جغرافیا و علوم محیطیاستاد،  3  
  شناسی،  مشهد پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده اقلیمکارشناس ارشد پژوهشی،  4

 چکیده 

جوامع انسانی را نسبت به مخاطره پذیری  آسیب (Drought Vulnerability Indexپذیری خشکسالی ) آسیب

کند. گرمایش جهانی  خشکسالی با در نظر گرفتن سه مولفه سطح مواجهه، ظرفیت سازگاری و حساسیت ارزیابی می

های مهم در  پذیری اقلیمی مناطق مسکونی شده است. خشکسالی از مولفه موجب افزایش محسوسی در آسیب

های واقع در حاشیه دشت لوت است که در دهه اخیر  وبی یکی از استانپذیری اقلیمی است. استان خراسان جن آسیب

پذیری ناشی از خشکسالی دوره مشاهداتی و  سازی نمایه آسیب از خشکسالی رنج برده است. این تحقیق با هدف کمی

ی پذیر نگری آینده آن در این استان انجام شده است. برای این منظور سطح مواجهه، سازگاری و حساسیت پیش

تحت دو سناریوی متوسط  ۲0۲1-۲100های آینده  ( و  دوره19۸6-۲00۵مناطق شهری استان در دوره مشاهداتی )

(RCP4.5( و بدبینانه )RCP8.5محاسبه شد. از سه سری داده اقتصادی )- اجتماعی و هواشناسی در دوره

یه و آینده استفاده شد. برای دوره پا CNRMو  CanESM ،GFDLهای گردش کلی  های مدل مشاهداتی و داده

بعد  )عدد بی 39تا  16پذیری خشکسالی استان که دوره مشاهداتی بین  نتایج این تحقیق نشان داد که نمایه آسیب

های  ( به ترتیب به محدوده۲0۸1-۲100( و آینده دور )۲0۲1-۲040باشد، در آینده نزدیک ) ( می100تا  0بین 

پذیری  درصدی نمایه آسیب130و  1۸ه نشاندهنده افزایش حدود افزایش خواهند یافت ک  ۵4-۷3و  43-۲۲

های  های به نسبت برخودار و دارای زیرساخت میانگین استان نسبت به خشکسالی است. در این بین شهرستان

درصد(، در حالیکه  ۵0پذیری )حدود  اقتصادی اجتماعی مناسب مانند طبس و بیرجند با کمترین افزایش آسیب

های ضعیف اقتصادی و دارای ظرفیت کم سازگاری مانند سربیشه، بشرویه و سرایان  با زیرساختهای  شهرستان

پذیری خشکسالی مواجه خواهند شد. به دلیل عدم امکان کاهش سطح مواجهه خشکسالی و  بیشترین افزایش آسیب

های سازگاری با  سیاست تا حدی میزان حساسیت استان به خشکسالی، الزم است سیاستگزاران کالن استان با اتخاذ

 خشکسالی، پیامدهای اقتصادی اجتماعی ناشی از ان را در استان کاهش دهند. 

 RCP، سناریوی CMIP5پذیری، خشکسالی، خراسان جنوبی،  آسیبهای کلیدی: واژه
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Abstract 

During recent past decades, global warming has increased climate vulnerability all 

around the world. Intergovernmental panel on Climate Change in the sixth assessment 

period has emphasized on the effect of climate change on residential areas of mega-

cities. In this study, we computed recent past (1986-2005) and future (2021-2100) 

Drought Vulnerability Index (DVI) over South Khorasan province with is located in 

the east of Iran and in the border of Lut desert area. DVI was projected under two 

moderate (RCP4.5) and pessimistic (RCP8.5) scenarios by incorporating the output of 

three GCM models, including CanESM, GFDL and CNRM.  The results of this 

research confirmed that drought vulnerability at the end of the present century 

increases between 51 to 256 percent compared to the observation period, respectively. 

The lowest DVI is projected to occur over Birjand and Tabas, while the highest 

amount is projected to be over small cities of Sarbishe, Sarayan and Boshruyeh with 

approximately more than 200% increase low adaptation level and high sensitivity to 

drought. Findings of this study can help the province's policymakers in preparation of 

adopting policies to overcome consequences of global warming and sustainable 

development based on future climate projections. 
 

Keywords: Drought, Vulnerability, South-Khorasan, Global Warming, CMIP5  
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های اکوتوریسم نواحی کویری ایران تحت انداز شرایط آسایش اقلیمی زیستگاهچشم

 (مطالعه موردی: بشرویه) سناریوهای تغییر اقلیم

 

2آبادینسرین حسین ،1فائزه شجاع
 

 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان،  شناسیدکتری اقلیم1

faeze.shoja@yahoo.com  
 دانشگاه سیستان و بلوچستان،  شناسیدکتری اقلیم ۲

 

 

 چکیده 

های اکوتوریسم منطقه کویری بشرویه تحت سناریوهای هدف تحقیق حاضر واکاوی شرایط آسایش اقلیمی زیستگاه
RCP  است. بنابراین پارامترهای اقلیمی( دمای هوا°C( رطوبت نسبی ،)%( و سرعت باد )m/s ) طی دوره زمانی

. جهت شبیه از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید( برای ایستگاه سینوپتیک بشرویه ۲00۵-19۸6ساله ) ۲0
 CORDEXدر پروژه  ICHEC-EC-EARTHشده مدل گردانی خروجی ریزمقیاس ز نی سازی شرایط آینده

از پایگاه  44/0× 44/0با دقت مکانی ( ۲04۵-۲0۲6( و آینده نزدیک )۲00۵-19۸6برای دو دوره تاریخی )منا 
ESGF  ی دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت بادشد. برای رسیدن به هدف تحقیق ابتدا مقادیر مشاهده شدهدریافت 

مقایسه شد تا کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گیرد؛ سپس پارامترهای اقلیمی  CORDEXهای تاریخی پایگاه با داده
تولید شدند و با استفاده از سه شاخص  ۲04۵ -۲0۲6در افق  ۵/۸و  ۵/4تحت دو خط سیر واداشت تابشی مذکور 
های گردشگری در شرایط حال و مناسب فعالیتهای (، زمانET( و دمای مؤثر )THIرطوبت ) -(، دماCPIبیکر )

آینده در منطقه مشخص گردید. نتایج نشان داد میانگین دمای هوا و سرعت باد در افق آینده تحت هر دوسناریوی 
های مناسب افزایش و رطوبت نسبی کاهش خواهد یافت. با توجه به این تغییرات، زمان 8.5و  RCP4.5انتشار 

ماه در اقلیم آینده خواهد رسید. اما  4ماه در شرایط فعلی به  ۷کوتاهتر شده و از  CPگردشگری مطابق شاخص 
آلی برای گردشگری خواهند های می و سپتامبر، آوریل و اکتبر نیز شرایط ایده،  عالوه بر ماهETبرمبنای شاخص 

 نشد. تغییراتی در تقویم گردشگری بین شرایط حال و آینده مشاهده THIداشت و مطابق شاخص
 

 ، بشرویهCORDEX، پایگاه RCPتغییر اقلیم، گردشگری، سناریوهای انتشار  های کلیدی:واژه
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Outlook of Climate Comfort Conditions of Ecotourism Habitats 

in Desert Areas of Iran under Climate Change Scenarios 

Case study: Boshruyeh 
 

faeze.shoja
 *1

, nasrin hosseinabadi 
2 

 

*1
PhD in Climatology, Sistan and Baluchestan University  

faeze.shoja@yahoo.com  
2
PhD in Climatology, Sistan and Baluchestan University 

Abstract 

The aim of the present study is to investigate the climatic conditions of ecotourism 

habitats in the desert region of Boshrouyeh under RCP scenarios. For this purpose, 

climatic parameters of air temperature (° C), relative humidity (%) and wind speed (m 

/ s) during a period of 20 years (1986-2005) for Boshruyeh synoptic station were 

obtained from the Meteorological Organization. In order to simulate the future 

conditions, the microscale output of ICHEC-EC-EARTH model in CORDEX MENA 

project for two historical periods (1986-2005) and near future (2026-2045) with 

spatial accuracy of 0.44 × 0.44 was received from ESGF database. To achieve the 

research goal, first the observed values of air temperature, relative humidity and wind 

speed were compared with the historical data of CORDEX database to evaluate the 

efficiency of the model; Then, the mentioned climatic parameters were produced 

under two trajectories of radiation forcing of 4.5 and 8.5 in 2026-2045 horizon and 

using three Baker indices (CPI), temperature-humidity (THI) and effective 

temperature (ET), appropriate times Tourism activities in the current and future 

conditions in the region were identified. The results showed that the average air 

temperature and wind speed in the future will increase under both RCP4.5 and 8.5 

emission scenarios and the relative humidity will decrease. Due to these changes, the 

appropriate tourism times according to the CP index will be shortened and will 

increase from 7 months in the current situation to 4 months in the future climate. But 

according to the ET index, in addition to May and September, April and October will 

have ideal conditions for tourism, and according to the THI index, there were no 

changes in the tourism calendar between current and future conditions. 

Keywords: Climate Change, Tourism, Emission Scenarios RCP, CORDEX database, 

Boshruyeh. 
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 Gmi بررسی ژئومورفودایورسیتی بخش گلباف با استفاده از شاخص

 

 1پویاکامرانی

 
 دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و آمایش محیط1

pkamrani.geo@gmail.com 
 

 

 چکیده 

ژئومورفودایورسیتی اصطالحی جدید است که به ارزیابی ژئومورفولوژیکی و ژئودایورسیتی یک منطقه با استفاده از 

روش های کمی می پردازد. منطقه ی مورد مطالعه، بخش گلباف از شهرستان کرمان است که در غرب میراث جهانی 

ه ژئومورفودایورسیتی منطقه مورد مطالعه با استفاده از بیابان لوت قرار دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و تهیه نقش

میالدی معرفی شد. نتایج نشان داد که مناطق با  ۲01۷است که توسط ملهلی و همکاران در سال  Gmiشاخص 

ارزش باالی ژئومورفودایورسیتی در قسمت های غربی و جنوب غربی و مناطق با ارزش ژئومورفودایورسیتی کم عمدتا 

تحقیقاتی،  –ی مرکزی و شرقی این بخش واقع شده است. برنامه ریزی به منظور استفاده های علمیدر قسمت ها

 ژئوتوریستی و حفاظتی از مناطق با ارزش باالی ژئومورفودایورسیتی جهت توسعه پایدار منطقه، الزم و ضروری است. 

 

 لوت. ژئومورفودایورسیتی، ارزیابی کمی، بخش گلباف، بیابانهای کلیدی: واژه
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Geomorphodiversity Investigation of Golbaf district based on the 

GmI Index 
 

Pouya Kamrani
 *1 

 

*1
Masters student of Geomorphology and Spatial planning, University of Tehran 

pkamrani.geo@gmail.com 
 

 

Abstract 

Geomorphodiversity is a new term that evaluates the geomorphological and 

geodiversity of an area using quantitative methods. The study area is Golbaf district of 

kerman county, which is located in the west of Lut desert world heritage. The goal of 

this study is to investigate and prepare a geomorphodiversity map of the study area 

using the Gmi index, which was introduced by Melelli et al. (2017). The results 

showed that areas with high value of geomorphodiversity in the western and 

southwestern parts and areas with low value of geomorphodiversity are mainly located 

in the central and eastern parts of this district. Planning for scientific-research uses, 

geotourism and protection of areas with high value of geomorphodiversity is 

necessary for the sustainable development of the region. 

 
Keywords: Geomorphodiversity. Quantitative assessment. Golbaf district. Lut desert. 
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 پیراکویری تبیین گفتمان نوآوری و کسب و کارهای نوپا در گردشگری روستاهای

 لوت( بیابان)مورد: 
 

2صدیقه برمیانی،  1سید هادی طیب نیا
 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا *1
Tayebnia@gep.usb.ac.ir 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان،  دانشجوی کارشناسی ارشد جفرافیا و برنامه ریزی روستایی ۲

 

 چکیده 

موجبات توسعه سکونتگاه های روستایی را فراهم آورد. بکارگیری گفتمان می تواند از طرق مختلف، گردشگری، 
نوآوری می تواند راه حل مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی و به طور ویژه توسعه روستا باشد. با توجه به 

هدف این پژوهش بررسی و  .مطالعات محدودی که در خصوص نوآوری در گردشگری روستایی انجام شده است
در گردشگری روستایی با تاکید بر روستاهای حاشیه بیابان  ]استارتاپ[تبیین گفتمان نوآوری و کسب و کارهای نوپا
اسنادی می باشد. در  -تحلیلی است و ابزار گرد آوری آن کتابخانه ای -لوت می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی

ی نوپا در حوزه گردشگری، بررسی اسناد توسعه گردشگری جمهوری اسالمی پژوهش حاضر به بررسی کسب و کارها
ایران و زمینه های کسب و کارهای نوپا در حوزه گردشگری روستایی پیراکویری لوت پرداخته شد. همچنین به 

رت کسب و کارهای نوپا، گردشگری، گفتمان نوآوری در گردشگری روستایی و ضرو واکاوی مفاهیم بنیادین نوآوری،
نتایج این پژوهش نشان می دهد نوآوری و پیشرفت های  .نوآوری در گردشگری روستایی پرداخته شده است

 ]استارتاپ ها[فناورمحور در بخش گردشگری روستایی امری حیاتی است که این مهم از طریق کسب و کارهای نوپا
تایی را بویژه در مناطق بیابانی لوت قابلیت توسعه و پیشرفت خوبی داشته و زمینه ساز توسعه گردشگری و روس

 فراهم می کند. 
 

گفتمان نوآوری، توسعه گردشگری روستایی، نوآوری در گردشگری روستایی، کسب و کارهای  های کلیدی:واژه

 نوپا
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Explaining the Discourse of Innovation and Start-up Businesses 
in Tourism of Villages Around the Desert (Case: Loot Desert) 
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Abstract 
Tourism inherently facilitates the development of rural settlements. Applying the 
discourse of innovation can be a good solution for the development of rural tourism 
and especially rural development. Due to the limited studies that have been done on 
innovation in rural tourism. The purpose of this study is to investigate and explain the 
discourse of innovation and start-ups in rural tourism with emphasis on the villages 
along the Lut Desert. The method of the present research is descriptive-analytical and 
its collection tool is library-documentary. In the present study, start-up businesses in 
the field of tourism, review of tourism development documents of the Islamic 
Republic of Iran and the fields of start-up businesses in the field of rural tourism 
around the Lut desert were studied. The basic concepts of innovation, start-ups, 
tourism, the discourse of innovation in rural tourism and the need for innovation in 
rural tourism have also been explored. The results of this study show that innovation 
and technological advances in the rural tourism sector is a vital issue that can be well 
developed through start-up businesses and provide the basis for the development of 
rural tourism, especially in the Lut desert region. 
 

Keywords: Innovation discourse, rural tourism development, rural tourism 

innovation, start-up businesses 
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 در حریم بیابان لوتتازه یافت شده ی گیاهی گزارشی از دو گونه
 

 شعله قالسی مود 

 

 استادیار در دانشگاه بیرجند

sgholasimod@birjand.ac.ir 
 

 

 چکیده 

های نمکی اطراف آن شرایط حادی برای ههای شور و وجود پوستبه دلیل تجمع بیش از حد آب بیابان لوت

واقع شده در شمال ی روستا نیبه دهسلم آخر 139۸در آذر سال . ستین ادیز یادارد و تنوع گونه استقرار گیاه

 هیپا ۷۸به تعداد  .Astragalus anisacanthus Boissگونه ی گون با نام علمی  .میلوت رفت ابانیغرب ب

ی دیگر بذر البنگ بیابانی با نام علمی گونه. دیمتر داشت مشاهده گرد ۲از  شیب یآن ارتفاع نیکه بزگتر

Hyoscyamus insanus Stocks.  .متر بود. شکل  106۷تا  103۵در منطقه  ایارتفاع از سطح دربود

هر دو گونه جزو گونه های بسیار نادر و در معرض انقراض است.  گون فانروفیت و بذرالبنگ کاموفیت یشیرو

حفظ و حراست از  باشد.-های هیوسیامین و آتروپین دارای خواص دارویی میبوده و بذرالبنگ به دلیل آلکالویید

 باشد.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه بیرجند میها از اقدامات بعدی در های کشت و تکثیر آنها و پروژهاین گونه

 

 بذرالبنگ، گون، دهسلمهای کلیدی: هواژ
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A report of newly found two plant species in Lut desert  
 

 

Sholeh Ghollasimodd 

 
1
Assistant Prof. at the Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand 

sgholasimod@birjand.ac.ir 

 

Abstract 

Due to the excessive accumulation of saline water and the presence of salt crusts 

around it, Lut desert has acute conditions for plant establishment and the diversity and 

richness of species is not high. In December 1398, we went to Dehsalam, the last 

village located in the northwest of Lut desert. Astragalus anisacanthus Boiss. With 78 

individuals were observed, the height of largest plant had more than 2 meters high. 

Another species was Hyoscyamus insanus Stocks. The altitude in the area was 1035 to 

1067 meters. The life form of A. anisacanthus is phanerophyte and H. insanus is 

chamaephyte. Both species are very rare and endangered and have medicinal 

properties due to the alkaloids hyoscyamine and atropine. Preservation and protection 

of these species and their cultivation and reproduction projects are the next steps in the 

Faculty of Natural Resources, University of Birjand. 

 
Keywords: Astragalus, Dehsalm, Hyoscyamus 
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 افسانه های کهن با رویکرد گردشگریمیراث جهانی لوت در 
 

  1ازنین تدینن
 

 دکترای مدیریت گردشگری1

nazanin.tadayon@mahan.aero  
 

 چکیده

 کسب تجربه، مرکز توجه گردشگران قرار گرفته است به  به ویژه در حوزه اکوتوریسم، و توریسم صنعت در امروزه

  را به عنوان مقصد گردش انتخاب می مکانی غالباً مقصد، ساکن شهرهای شهروندان حتی و  گردشگران گونه ای که 

یادماندنی را  به البته و فانتزی و حتی رویایی گاهی انگیزو  هیجان ماجراجویانه، بخش، لذت ای تجربه آن در که کنند

 و باشند آشنایان و دوستان به  سفر خود  قادر به بازگو کردن داستان سفر، از بازگشت از پس بطوریکه  کسب کنند،

 .است ایجاد کرده سفر دوستداران برای  دیدنی دنیا را های بسیاری مکان از انگیزه بازدید که هاست داستان همین

 حتی و شهرها میان رقابت اقتصاد کشورها ، در صنعت درخشان رونق این نتایج و العاده فوق اهمیت به توجه با

 نظران صاحب اکثر میان، این در. است چشمگیری داشته افزایش گردشگر جذب برای روستاها در ایجاد فرصت

 بطوریکه موفقیت و پیشرفت در است "پردازی داستان سرایی و داستان" گردشگری، صنعت پیشرفت کلید معتقدند

 در گرو تقویت این هنر و در پی آن  هنر خاطره سازی می باشد. این زمینه

 داستان این است که  یت داستان ها در جریان سفر گرایش و توجه فعاالن این صنعت به روادلیل اصلی 

بازار  ز آنجایی که امروزهاخود به همراه دارد و مخاطبین  و هیجان را برای احساسات ،برانگیختگی عواطف، معموال

های شرکت که با واقعیات سرو کار دارند سایه افکنده است سر بازار محصوالت فیزیکی  بر فروش اینگونه محصوالت

این نوع فروش  جهت  نزدیک برنامه گسترده و دقیقی  در آیندهرا  بر آن داشته است که فعال در صنعت گردشگری 

 هیجانات و خاطرات  به بازار هدف خود داشته باشند.

 

 داستان سرایی ، خاطره سازی ، گردشگری خالق ، جذب گردشگر،تجربه گراییهای کلیدی: واژه
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Lut World Heritage in Ancient Myths with a Tourism Approach 
 

Nazanin Tadayon
 1

  
 

1
(Bahar.ac.ir) UAlg UNIVERSIDADE DO ALGARVE Portugal, University 

Nazanin.tadayon@mahan.aero 
 

 

Abstract 

Nowadays tourists all around the world concentrate on experiencing something new in 

their chosen travel destinations. Accordingly, they decide to travel and investigate in a 

place where can find joy, adventure, excitement and even some drama and fantasy to 

be also memorable for them and then be able to tell these stories to their friend and 

families as soon as return their home. These stories can make a desire for many 

travelers to come and see and experience the things same as what they have heard 

about.  

Due to the importance of tourism industry in economy development of countries, the 

competition between cities and even villages increase to become a tourist destination 

and attract more people to come and visit their places. Many of tourism experts 

believe that the key point of developing this industry is strengthening the ability of 

"storytelling", and “narrating”. As we know, during these recent years, the market of 

dreams become much more larger than the realities and the intellectual products are 

more preferrable than physical ones. Therefore, specialists advise to active tourism 

companies plan a marketing guideline to sell these intellectual products which is 

related to the feelings, emotions, excitement and so on to their target market in near 

future. 

 
Keywords: Storytelling, Attracting tourists, Empiricism, Creative tourism 
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مطالعه موردی:  گردشگری سبز، استراتژی های جوامع محلی در برابر تغییرات اقلیمی

 بخشی سکونتگاهای روستایی مناطق بیابانی همجوار لوت
 

2محسن حمیدیان پور ،1مرتضی اسمعیل نژاد
 

 
 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند1

 esmailnejad.m@birjand.ac.ir  
 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲

 

 چکیده 

گردشگری را می توان بخش اقتصادی بسیار حساس به تغییرات آب و هوایی دانست و به انتشار گازهای گلخانه ای 
(GHG یکی از دالیل گرم شدن کره زمین کمک می کند. برای کاهش اثرات منفی ، مفهوم توسعه پایدار ، )

گردشگری سبز ظهور می کند ، که باید عوامل خارجی ناشی از تغییرات آب و هوایی را در خود داشته باشد. با توجه 
توسعه پایدار گردشگری، سکونتگاههای به این واقعیت ، هدف این تحقیق بررسی تأثیرات ، فرصت ها و چالش های 

روستایی مناطق بیابانی  در جوار لوت تحت سناریوهای تغییر اقلیم جهانی است. این روش بر اساس تحقیقات 
تحلیلی ، -کتابشناختی و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان توسعه گردشگری و تغییرات اقلیمی، از رویکرد توصیفی 

وردار است. نتایج شامل ساخت سناریوهایی است که ممکن است تأثیرات و پیامدهای میان رشته ای و سیستمی برخ
احتمالی تغییر آب و هوا را بر روی سیستم گردشگری بین المللی نشان دهد ، ارائه اطالعات برای اهداف کاهش ، 

 است.  برنامه ریزی برای اقدامات سازگاری و به حداقل رساندن تأثیرات و آسیب پذیری قابل انجام

 

 ظرفیت های محلی، مناطق بیابانی، تغییرات محیطی.  کلیدی: هایواژه
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Green tourism, strategies of local communities against climate 

changeA case study: part of rural settlements in the desert areas  

of Lut 
 

Morteza Esmailnejad
 1

, Mohsen hamidianpur 
2
 

 

1
Associate professor University of Birjand 

esmailnejad.m@birjand.ac.ir 
2
Assistant professor, University of Sistan and Baluchistan 

 

Abstract 

Tourism can be considered a very sensitive economic sector to climate change and 

contributes to greenhouse gas (GHG) emissions, one of the reasons for global 

warming. To reduce the negative effects, the concept of sustainable development of 

green tourism emerges, which must include external factors caused by climate change. 

Given this fact, the purpose of this study is to investigate the effects, opportunities and 

challenges of sustainable tourism development, rural settlements in desert areas near 

Lut under global climate change scenarios. Given this fact, the purpose of this study is 

to investigate the effects, opportunities and challenges of sustainable tourism 

development, rural settlements in desert areas near Lut under global climate change 

scenarios. This method has a descriptive-analytical, interdisciplinary and systemic 

approach based on bibliographic and documentary research and interviews with 

experts in tourism development and climate change. The results include constructing 

scenarios that may reflect the potential effects and consequences of climate change on 

the international tourism system, providing information for mitigation purposes, 

planning for adaptation measures, and minimizing impacts and vulnerabilities. 

 
Keywords: Local capacities, desert areas, environmental changes. 
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Dust storms concerning economic development of tourism in the 

Sistan region 

 

Abbas Miri 
 

Assistant professor, Department of Watershed and Range Management, Faculty of Water and 

Soil, University of Zabol, Zabol, Iran. 

 

 

Abstract 

Dust storms are natural hazards that impact environment, economy, society and 

tourism. The Sistan region of southeastern Iran is a hotspot of dust emission. After 

1999 drought, the frequency and intensity of dust storms have been increased due to 

desiccation of Hamoun lakes and vegetation. Although the Sistan region has capacity 

to receive tourists, dusty condition may restrict economic development of tourism. To 

assess the restriction effect of dust storms on economic development of tourism, 

annual and monthly frequency of dust storms was studied over the period 2013-2020. 

Wind speed and visibility data were received from Zabol metrological station for the 

studied period. The results showed that the Sistan region has dusty condition 

throughout the year especially in summer and in June, July and August. Over the 

eleven studied period, Sistan experienced dust storms with high frequency in years of 

2010, 2014 and 2018. In a dust storm event visibility decreases due to increasing the 

load of dust (increasing PM10) in the air that results in decreasing air quality. Dusty 

condition along with strong winds restricts the economic development of tourism in 

the Sistan region. 

Keywords: Dust storms, restriction, tourism, Sistan region 
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3۲6۸۸ 

های توسعه گردشگری در روستاهای منطقه کویری شرق ارزیابی پتانسیل ها و چالش

 شهرستان اصفهان
 

 1نرگس وزین

 
 ، دانشگاه اصفهانیی و برنامه ریزیجغرافیاعلوم دانشکده استادیار  1

n.vazin@geo.ui.ac.ir 

 

 چکیده 

هدف تحقیق حاضر بررسی پتانسیل ها و چالش های توسعه گردشگری در روستاهای منطقه کویری شرق شهرستان 

تحلیلی و به شیوه  -  اصفهان و ارائه راهبردهای مطلوب براساس وضعیت موجود می باشد. روش تحقیق توصیفی

رائه راهبردهای مطلوب از تکنیک کتابخانه ای است. برای تحلیل وضعیت موجود و شناسایی عوامل راهبردی و ا

SWOT  .واسطه برخورداری از جاذبه  دهد که روستاهای منطقه مورد مطالعه به نتایج نشان میاستفاده شده است

های تفریحی و ورزشی، موقعیت جغرافیایی های طبیعی منحصر به فرد، آثار و ابنیه تاریخی، جاذبه های جاذبه

ظرفیت اجتماعی مطلوب شامل روحیه مشارکت و همکاری و تمایل به  مناسب، شبکه حمل و نقل مناسب، و

مشارکت از شرایط مطلوبی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشد. همچنین روستاهای منطقه مورد مطالعه با 

ضعف های مهمی در بخش زیرساخت ها و تجهیزات توسعه گردشگری، و سطح پایین آموزش مردم محلی مواجه می 

براساس عوامل راهبردی شناسایی شده، راهبردهای مطلوب برای توسعه گردشگری در مناطق روستایی باشند. 

طلوب، تبلیغات و معرفی جاذبه های و امکانات م منطقه مورد مطالعه ارائه شد که مهمترین آن توسعه زیرساخت ها

 اشد. گردشگری منطقه، آموزش تخصصی به جامعه محلی، جذب سرمایه گذاری بیشتر می ب

 

 توسعه گردشگری، مناطق روستایی، مناطق کویری، شهرستان اصفهان.های کلیدی: واژه
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Assessing the potentials and challenges of tourism development 

in the villages of desert area in east of Isfahan County 

 
Narges Vazin

1
 

 

1
 Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

n.vazin@geo.ui.ac.ir 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the potentials and challenges of tourism 

development in the villages of the desert area in east of Isfahan county and to present 

the desired strategies based on the current situation. The research method is 

descriptive-analytical. SWOT technique was used to analyze the current situation and 

identify strategic factors and provide optimal strategies. The results show that the 

villages of the study area have unique natural attractions, historical monuments and 

buildings, recreational and sports attractions, suitable geographical location, proper 

transportation network, and desirable social capacity has favorable conditions for 

tourism development. Also, the villages of the study area have significant weaknesses 

such as insufficient infrastructure and facilities, inadequate advertising, and low level 

of education of local people. Based on the identified strategic factors, favorable 

strategies for tourism development in rural areas of the study area were presented, the 

most important of which is the development of infrastructure and facilities, advertising 

and introduction of tourist attractions, specialized training to the local community, 

attracting more investment. 
 

Keywords: Tourism development, rural area,desert area, Isfahan County. 
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 موردی،استان ) مطالعه بیابانی مناطق های توانایی و پتانسیل به توجه با زدایی بیابان

 یزد(

 

 دهکبودی جعفری محمد

 البرز فردوسی ابوالقاسم حکیم فرهنگیان جغرافیا،دانشگاه آموزش کارشناسی دانشجوی

Mjafari6961@gmail.com 

 

 چکیده

شود. آن چه بیابان ها را گسترش می دهد رابطه ای است که از  یمحسوب م ایدر دن یامروزه مسئله مهم ییزا ابانیب

نظر طبیعی مناطق بیابانی با محیط پیرامون خود دارند. تخریب منابع آب و خاک و به ویژه پوشش گیاهی در مناطق 

ا سبب زایی و گسترش آن ها را در حاشیه بیابان ه بیابانکمربندی بیابان های ایران، شرایطی را فراهم آورده که 

شده و تشدید می کند. از این روی این بخش تحت تاثیر دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی حداقل یک قرن اخیر 

به سوی وضعیتی بحرانی پیش رفته و روز به روز به وسعت آن افزوده می شود. این تحقیق به روش اسنادی و با 

کشور است، با هدف معرفی پدیده  یابانیاستان ب نیمکه دو زدیهای موجود در بوم های بیابانی استان  هتحلیل داد

بیابان زایی در این استان و راهکارهای مقابله با آن با استفاده از قابلیت های موجود این مناطق، همچنین معرفی 

های قابل بهره برداری این مناطق از جمله اکوجهانگردی، ژئوجهانگردی و جهانگردی ورزشی  ییاستعدادها و توانا

ام گرفته است. نتیجه این که اگرچه شرایط شکننده اکولوژیک مناطق بیابانی را باید به عنوان یک واقعیت انج

پذیرفت، اما صرف نظر از این واقعیت از لحاظ طبیعی و همچنین از جنبه های اجتماعی و فرهنگی جلوه های خاصی 

تنوع زندگی کوچ نشینی و یکجا نشینی و اقلیمی، اجتماعات عشایری، روستایی، اشکال م شرایطرا نظیر تنوع 

گوناگونی فرهنگی به وجود آورده است که می توان با مدیریت سرزمین، عالوه بر ایجاد بستر توسعه پایدار، از این 

 .منابع به نحو مطلوب استفاده کرد

 ها قابلیت زدایی، بیابان یزد، استان زایی، بیابان : کلیدی واژگان
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Desertification according to the potential and capabilities of 

desert areas (Case study, Yazd province) 

 

Mohammad jafari 

Undergraduate student of Geography Education, Farhangian Hakim Abolghasem Ferdowsi 

University of Alborz 

 Mjafari6961@gmail.com 

 

Abstract 

Desertification is an important issue in the world today. What expands deserts is the 

relationship that desert areas naturally have with their surroundings. Degradation of 

water and soil resources, especially vegetation in the desert areas of Iran, has provided 

conditions that cause desertification and their expansion in the desert margins. Hence 

this section is affected Social and economic changes At least for the last century A 

critical and advanced situation It is increasing in size day by day Be. This research is a 

documentary method and by analyzing the data available in desert deserts of Yazd 

province, which is the second desert province in the country, with the aim of 

introducing the phenomenon of desertification in this province and strategies to deal 

with it using the existing capabilities of these areas. And the exploitable capabilities of 

these areas such as eco-tourism, geo-tourism and sports tourism have been done. The 

result is that although the conditions Ecologically fragile desert areas It must be 

accepted as a fact, But regardless of the fact of  Naturally as well as in terms  Social 

and cultural effects Certain conditions such as variety of conditions Climatic, nomadic 

communities, Rural, various forms of life You move and stay together and It has 

created cultural diversity That can be done with management Land, in addition to 

creating a bed Sustainable development of these resources in a way Optimally used. 

Keywords: desertification, Yazd province, desertification, capabilities 

 

 

 

 

 



2nd International Conference on Lut Desert and, Tourism, 29-30 Apr 2021 

 1400 ماه اردیبهشت 10و  9، دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

  

93 

 

3۲914 

 ییروستا هایدرسکونتگاه ینیکارآفر کردیبا رو یابانیب سمیبر اکوتور یلیتحل

 

2لیال نظری ،1اله الهیاریفیض
 

 
 دانشگاه تربیت مدرس،ریزی روستاییکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه1

allahyari63@gmail.com 
 دانشگاه فردوسی، ریزی روستایی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه۲

  

 

 چکیده

و راهبردی مناسب و مختص ایـن نـواحی اسـت.     در روستاهای نواحی بیابانی مستلزم تدوین برنامهاکوتوریسم توسعه 

های اکولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و اجتمـاعی  به دلیل اینکه تعامل بهنجار نظاماکوتوریسم  در این زمینه، راهبردهای

رو هدف پژوهش تحلیلـی  رود. از اینبرای توسعه پایدار این مناطق بشمار میدهد راهبردی مناسب را مد نظر قرار می

باشد. با توجه بـه  ای میکتابخانه-های روستایی با روش اسنادیبر اکوتوریسم بیابانی با رویکرد کارآفرینی درسکونتگاه

آفرینی و در نهایـت توسـعه   گیری از این پتانسیل برای ایجـاد زمینـه کـار   های خاص گردشگری بیابانی، بهرهجذابیت

های مختلـف  دهد که اکوتوریسم از طریق فعالیتنشان می ههای این مطالعپایدار این مناطق حائز اهمیت است. یافته

 کند.   کمک اجتماعی فرهنگی سکونتگاههای روستایی واقع در مناطق بیابانی تواند به ایجاد توسعه اقتصادی می

 های روستایی، سکونتگاهیابانی، کارآفرینیاکوتوریسم بهای کلیدی: واژه
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analysis of desert ecotourism with the entrepreneurial approach 

of rural settlements 
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 1

, Leila Nazari 
2 

 

1 Master of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University  
allahyari63@gmail.com 

2 PhD student in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University 
 

Abstract 

The development of ecotourism in the villages of desert areas requires the 

development of appropriate and specific plans and strategies for these areas. In this 

regard, ecotourism strategies are considered as a suitable strategy for the sustainable 

development of these areas because they take into account the normal interaction of 

ecological, economic, cultural and social systems. Therefore, the purpose of analytical 

research on desert ecotourism with an entrepreneurial approach in rural settlements is 

by documentary-library method. Given the special attractions of desert tourism, it is 

important to take advantage of this potential to create an entrepreneurial environment 

and ultimately the sustainable development of these areas. The findings of this study 

show that ecotourism can contribute to economic development through various 

activities. 
 

Keywords: Desert ecotourism, entrepreneurship, rural settlements 
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 و نقش آنها در توسعه اجتماعات سمیئوتورژو  سمیاکوتور ،یگردشگر یایجغراف

 تبیابان لو یمحل

 

 سیده مرال تعاقب

 ر اصفهانارشد مدیریت گردشگری، دانشگاه هن دانشجوی کارشناسی

maraltaaghob121@gmail.com 

 

 چکیده

در این بین طبیعت  و در اقتصاد جهانی به شمار می آیدمروزه صنعت گردشگری و توریسم به عنوان بخش مهمی ا
وسعت کم نظیر بیابانهای ایران موجب شده  .گردی از ابزارهای مناسب جهت رسیدن به گردشگری پایدار می باشد

توجه به پتانسیل های  ،چهار بیابان نخست دنیا قرار گیرد. وجود چنین وسعتی از نواحی خشک واست که ایران جز
ژئوتوریسم و اکوتوریسم د. مناطق بیابانی در زمینه صنعت توریسم و ژئوتوریسم در بیابان لوت را ضروری می ساز

بررسی آثار . باشد های متنوع ایران از جایگاه خاص و قابل توجه برخوردار تواند با وجود جاذبه صنعتی است که می
های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی ایران بیانگر آن است که این بخش از  از پتانسیلطبیعی و نیز امکان سنجی هرکدام 

گردشگری در ایران یک منبع مهم در جهت جذب منابع اقتصادی و درآمدزایی است که باید به آن توجه بیشتری 
ریسم و ژئوتوریسم گردد. مناطق بیابانی ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل های متعدد گردشگری عالوه بر تقویت تو

 .باعث رونق اقتصادی روستاهای پیرامون آن نیز خواهد شد

 

 ژئوتوریسم، اکوتوریسم، بیابان لوت، اجتماعات محلی، توسعه گردشگریهای کلیدی: واژه
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Geography of tourism, ecotourism, and geotourism and their role 

in the development of local communities in the Lut desert 
 

 

Meral Taaghob 

Master student of Tourism Management, Isfahan University of Arts 

maraltaaghob121@gmail.com 
 

Abstract 

Today, the tourism industry is considered as an important sector in the global 

economy, and in the meantime, nature tourism is one of the appropriate tools to 

achieve sustainable tourism. The unparalleled size of Iran's deserts has made Iran one 

of the top four deserts in the world. The existence of such an area of arid areas makes 

it necessary to pay attention to the potentials of desert areas in the field of tourism and 

geotourism in the Lut Desert. Geotourism and ecotourism is an industry that can have 

a special and significant position with the various attractions in Iran. The study of 

natural monuments and the feasibility of each of Iran's ecotourism and geotourism 

potentials indicate that this part of tourism in Iran is an important source for attracting 

economic resources and income generation that should be paid more attention. The 

desert areas of Iran, due to its numerous tourism potentials, in addition to 

strengthening tourism and geotourism, will also cause economic prosperity in the 

surrounding villages. 

 
Keywords: Geotourism, Ecotourism, Lut Desert, Local Community, Tourism 

Development. 
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شهرستان  تحلیل آسایش دمایی انسان در نواحی گرم و خشک با رویکرد گردشگری

 زاهدان
*1

 فاطمه میر،
2

محمود خسروی و 
3

 فائزه شجاع

 زاهدان ، بلوچستان و سیستان بلوچستان و سیستان دانشگاه ، شناسی اقلیم ارشد کارشناسی دانشجوی *1

mir.fatemeh6897@gmail.com 
 زاهدان ، بلوچستان و سیستان دانشگاه ، طبیعی جغرافیای گروه ، شناسی اقلیم استاد۲
 زاهدان ، بلوچستان و سیستان دانشگاه ، طبیعی جغرافیای گروه ، شناسی اقلیم دکتری3

 

 چکیده

کند. در این تحقیق های صنعت گردشگری ایفا میریزیمطالعه شرایط زیست اقلیم انسانی نقش مهمی در برنامه

و   PMV،PETهای  انسانی شهر زاهدان در راستای توسعه گردشگری با استفاده از شاخص وضعیت زیست اقلیم

UTCI  های هواشناسی دمای ( مورد ارزیابی قرار گرفت. بنابراین داده13۷0-1396ساله ) ۲۷طی یک دوره زمانی

ی دوره زمانی مورد نظر هوا، رطوبت نسبی، فشار بخار آب، سرعت باد و پوشش ابر برای ایستگاه سینوپتیک زاهدان ط

از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. در ادامه با در نظر گرفتن متوسط دراز مدت پارامترهای مذکور مقادیر 

های مختلف سال محاسبه شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه تنشهای زیست اقلیمی در ماهشاخص

تواند به دلیل در نظر گرفتن شود که این می ه ندرت در منطقه مشاهده میهای گرمایی و سرمایی بسیار شدید ب

ها باشد. همچنین بهترین شرایط آسایش اقلیمی میانگین روزانه مقادیر پارامترهای اقلیمی جهت محاسبه شاخص

 های فروردین و مهر و مطابق شاخص ماهPET و PMVشهرستان زاهدان برای بازدید گردشگران براساس شاخص 

UTCI های فروردین، آبان، آذر و اسفند تعیین گردید که برمبنای الگوی ساالنه دما و رطوبت نسبی در طول  ماه

نشان دادند. بنابراین  UTCIهای اقلیمی منطقه را بهتر از  واقعیت PETو  PMVهای  دوره آماری شاخص

گردشگری در شهرستان زاهدان  هایهای آسایش اقلیمی و فعالیتتری برای تعیین دوره های مناسب شاخص

 باشند. می

 

 های زیست اقلیمی، زاهدانگردشگری، آسایش اقلیمی، شاخص: های کلیدیواژه
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Analysis of human temperature comfort in hot and dry areas 

based on tourism approach, Case study: Zahedan 
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2
Professor in Climatology, Department of Physical Geography, University of Sistan and 

Baluchestan, Zahedan 
3
Ph.D. in Climatology, Department of Physical Geography, University of Sistan and 

Baluchestan, Zahedan 
 

Abstract 

The study of human bioclimatic conditions plays an important role in tourism industry 

planning. In this study, the human bioclimatic situation of Zahedan for tourism 

development was studied using PMV, PET, and UTCI indices over a period of 27 

years (1370-1396). Therefore, climatic parameters including air temperature, relative 

humidity, water vapor pressure, wind speed and cloud cover for Zahedan synoptic 

station were obtained from the Iran Meteorological Organization during the study 

period. Then, considering the long-term average of the mentioned parameters, the 

values of bioclimatic indices in different months of the year were calculated. The 

results showed that during the study period, extreme heat and cold stresses are rarely 

observed in the region. This may be due to considering the daily average values of 

climatic parameters to calculate the indices. Also, based on PMV and PET index, the 

best climatic comfort conditions of Zahedan for the presence of tourists were 

determined in Farvardin and Mehr and according to UTCI in AprilFarvardin, 

November, December, and Mars. Based on the annual pattern of temperature and 

relative humidity during the statistical period, PMV and PET indices showed the 

climatic conditions of the region better than UTCI. Therefore, they are more 

appropriate indices for determining climate comfort periods and tourism activities in 

Zahedan. 

 

Keywords: Tourism, Climate Comfort, Bioclimatic indices, Zahedan 
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)مورد مطالعه: دهستان  اثرات گردشگری بر اقتصاد روستاهای مناطق خشک

 رشتخوار(
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 ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.دکترای جغرافیا و برنامه۲

 
 

 چکیده

شود. گردشگری روستایی مناطق های اقتصادی محسوب میهای مهم فعالیتیکی از بخش امروزه گردشگری
ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستاییان ایجاد کند، و به عنوان راهبردی برای تواند فرصتخشک می

ین مطالعه بررسی اثرات توسعه پایدار روستایی در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمت گردشگری، هدف ا
گردشگری بر اقتصاد روستاهای مناطق خشک بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، 

نامه بوده است. جامعه آماری شامل خانوارهای ها و اطالعات پرسشترکیبی )کیفی و کمی( است. ابزار گردآوری داده
گیری خانوار با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه 34۲باشد. روستاهای منطقه خشک دهستان رشتخوار می

تک نمونه ای و به  tها، با استفاده از آزمون تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده
گردشگری و اقتصاد ها در رابطه بین های اقتصادی پرداخته شد. بررسی یافتهبررسی اثرگذاری گردشگری بر شاخص

باشد و بیشترین تاثیر مثبت گردشگری مربوط به دار میدهد این دو متغیر انسجام کامال معنیروستاها نشان می
توان گفت توسعه گردشگری در انداز روستاییان و کمترین تاثیر مربوطه به هزینه بوده است. لذا میدرآمد و پس

کند و از طریق بهبود وضعیت روستاهای مناطق خشک کمک میتواند به شکوفایی اقتصاد مناطق خشک می
-اقتصادی خانوارهای روستایی به توسعه اقتصاد روستایی و به تبع آن باعث پایداری درآمدی خانوارهای روستایی می

  گردد.

 

 گردشگری، گردشگری روستایی، مناطق خشک، اقتصاد روستایی، دهستان رشتخوار. های کلیدی:واژه
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Abstract 

Today, tourism is one of the most important parts of economic activity. Rural tourism 

can create opportunities and facilities, especially for employment and income of 

villagers, and is considered as a strategy for stable rural development. Considering the 

importance of tourism, the purpose of this study was to investigate the effects of 

tourism on the economy of the villages of dry areas. The present research is in terms 

of purpose, applied and method of doing it, a combination of (qualitative and 

quantitative). The data collection tool and questionnaire were collected. The statistical 

population includes households in the villages of the dried area of the rural area. 342 

households were selected using Cochran formula and simple random sampling method 

was selected as sample. To analyze the data, using single-sample t-test and 

investigating the effectiveness of tourism on economic indicators. Investigating the 

findings in the relationship between tourism and the rural economy show that these 

two variables are completely significant and the highest positive effect on the income 

and regeneration of villagers and the lowest impact on the cost. Therefore, it can be 

said that the development of tourism in arid regions can help flourish the economy of 

the villages of arid regions, and by improving the economic situation of rural 

households to the development of rural economics and, consequently, stability of rural 

households. 

Keywords: Tourism, rural tourism, dry areas, rural economy, Roshtkhar district. 
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 تحلیل تغییرات دمایی سطح زمین در بیابان لوت با رویکرد اقلیم گردشگری
 

1سیدحسین میرموسوی2 ،فاطمه یادگاری فر 

 
 دانشجوی دکترا آب و هواشناسی دانشگاه زنجان*1

  f.yadegarifar@yahoo.com 
 دانشیار آب و هواشناسی گروه جغرافیای دانشگاه زنجان۲

  

 

 چکیده

ای که این ویژگی باعث شده تا هیچ گونه  های مهم بیابان لوت دمای بسیار باالی آن است به گونه یکی از ویژگی

گیاهی به دلیل گرمای شدید فرصت روییدن نداشته باشد. به همین دلیل سطح بیابان لوت کامال عریان و فاقد 

ت ژئومورفولوژیکی و اثر بادپناهی ارتفاعات پوشش گیاهی است. موقعیت جغرافیایی، وضعیت ارتفاعی و نقش اثرا

این تحقیق قسمت اعظم در های جهان تبدیل گردد.  اطراف لوت باعث شده تا این بیابان به یکی از گرم ترین بیابان

و همچنین با استفاده از  MODISکیلومتر مربع با استفاده از تصاویر ماهواره  ۸3400بیابان لوت با مساحتی بالغ بر 

اقدام به تحلیل دمای سالیانه و همچنین  LST (Land Surface Temperature)مای سطح زمین یا شاخص د

شده است. نتایج  Google Earth Engineدر سامانه  ۲019تا  ۲00۲نوسانات روزانه و ماهیانه بیابان لوت از سال 

درجه  ۲غالباً نوساناتی در حد  گیری نداشته و دهد دمای سالیانه بیابان لوت نوسانات چشم این تحقیق نشان می

و  ۲01۲، ۲009، ۲00۷های  بیشترین دما و سال ۲01۷و  ۲016، ۲004، ۲00۲های  داشته است. در این بین سال

کمترین دمای میانگین سالیانه را به خود اختصاص داده است. اما نوسانات ماهیانه دمایی در بیابان لوت زیاد  ۲019

های  ای که دماهای حداکثری روزانه در سال های مختلف متفاوت است به گونه و در سال بوده و از ماهی به ماه دیگر

های فوریه،  مختلف دوره آماری در چهار ماه آوریل، می، ژوئن و جوالی و همچنین دماهای حداقلی روزانه نیز در ماه

این تحلیل دما و تغییرات دمایی است. بنابرمتفاوت  گریبه سال د یاست که از سال دهیبه ثبت رسنوامبر و دسامبر 

 بیابان لوت در گردشگری موثر است.

 .MODIS، تصاویرLSTبیابان لوت، شاخصهای کلیدی: واژه
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Analysis of land surface temperature changes in Lut desert with a 

tourism climate approach 
 

Fatemeh Yadegari Far
 1

, Seyed Hosein Mir Mousavi 
 

1*
Ph.D. Student of Climatology, University of Zanjan 

f.yadegarifar@yahoo.com 
2
Associate Professor of Meteorology, Department of Geography, Zanjan University 

 
 

Abstract 

One of the important features of Lut Desert is its very high temperature, so that this 

plant has no plants to grow due to extreme heat. For this reason, the surface of the Lut 

Desert is completely bare and without vegetation. Geographical location, altitude and 

the role of geomorphological effects and wind effect of the heights around Lut have 

made this desert one of the hottest deserts in the world. In this study, most of the Lut 

desert with an area of 83400 square kilometers using MODIS satellite images and also 

using the land surface temperature index or LST (Land Surface Temperature) to 

analyze the annual temperature and daily and monthly fluctuations of the Lut desert 

from From 2002 to 2019, it was included in the Google Earth Engine system. The 

results of this study show that the annual temperature of Lut desert did not fluctuate 

significantly and often fluctuated by 2 degrees. Among them, 2002, 2004, 2016 and 

2017 have the highest temperatures and the years 2007, 2009, 2012 and 2019 have the 

lowest annual average temperatures. But the monthly temperature fluctuations in Lut 

desert are high and vary from month to month and in different years, so that the 

maximum daily temperatures in different years of the statistical period in April, May, 

June and July, as well as the minimum daily temperatures in The months of February, 

November and December are recorded, which vary from year to year. Therefore, 

temperature and temperature changes in Lut desert are effective in tourism. 

Keywords: Lut Desert, LST Index, MODIS Images. 
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3۲939 

)نمونه  ریکو هیحاش ییروستا ینواح یگردشگر هایچالش و هافرصت نییو تب لیتحل

 شهرستان طبس( یبخش مرکز یمورد

 

2لیال نظری ،1اله الهیاریفیض
 

 
 دانشگاه تربیت مدرس،ریزی روستاییکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه*1

 allahyari63@gmail.com 
 دانشگاه فردوسی، ریزی روستایی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه۲

  
 

 چکیده 

 تبدیل اقتصاد در صنایع ترینپرمنفعت و ترینبارز و منحصر به فرد، به یکی از بزرگ هایبا ویژگی ،یامروزه گردشگر

 تالشاساس پژوهش حاضر  نیفراهم آورده است.بر ا ایییجغراف یدر فضاها راتییجهت ایجاد تغ بستری و شده

بخش  ی)نمونه مورد ریکو هیحاش ییروستا ینواح یگردشگر هایچالش و هافرصت نییو تب لیتحل بر یمرورنموده 

و نوع آن،  ؛یلیتحل یفیآن توص یروش اجرا ؛یکاربرد قیتحق نیا تیماهداشته باشد.شهرستان طبس( یمرکز

نفر به عنوان  1۸0. دیاستفاده گرد یدانیو م ایبه اهداف پژوهش از دو روش کتابخانه یابیدست یاست. برا یشیمایپ

 لیو تحل هتجزی. گرفتند قرار سنجش و مطالعه مورد نامهفرمول کوکران انتخاب و در قالب پرسشحجم نمونه با 

 انجام گرفته است. فای/کرامر ر،اسکوئیکا دمن،یفر ک،یناپارامتر هایو با آزمون  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده

و مناسب جهت  ادزی هایفرصت و هابرخورداری از جاذبه لیمحدوده مورد مطالعه به دلهای پژوهش نشان داد، یافته

از  نیهمچن است. ییدارای توان و استعداد باال ،ییروستا نواحی توسعه راستای در گردشگری صنعت از برداریبهره

 یمنطقه دارا نیدر ا اسکوئری با استفاده از آزمون کایتوان بالقوه گردشگر رغمیعل منطقه مورد مطالعه نظر ساکنان

-مردم در بهره نییپا یرسانی، آگاهو اطالع غاتی، کمبود تبلیارتباط لوسای به دسترسیعدماز جمله  ییهاچالش

 گردشگری، هایتیگذاران با ظرفهیسرما ییناآشنا ده،یمتخصص و آموزش د روهاییعدم وجود ن ،یازگردشگر ریگی

همچنین  .طلبدیم منطقه نیدر ا هایرفع کاست یبرا ی راکه توجه مضاعف باشدیم یکالبد -یطیمح یو ضعفها

 نتایج آزمون فای/کرامر نشان داد افزایش گردشگری در این منطقه باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنان شده است.

 

 های گردشگری، نواحی روستایی، کویر، بخش مرکزی طبسها و چالشفرصت های کلیدی:واژه
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Analysis and explanation of tourism opportunities and challenges 

in rural areas of the desert (Case study of the central part of 

Tabas city)) 
 

Feyzollah Allahyari
 *1

, Leila Nazari 
2 

 

1* Master of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University  

allahyari63@gmail.com 
2 PhD student in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University 

 

 

Abstract 

Today, tourism, with its distinctive and unique features, has become one of the largest 

and most profitable industries in the economy and has provided a platform for change 

in geographical spaces. Based on this, the present study has tried to review and 

explain the opportunities and challenges of tourism in rural areas of the desert (a case 

study of the central part of Tabas city). The nature of this applied research; Its 

implementation method is descriptive-analytical; And its kind, it's a survey. Two 

library and field methods were used to achieve the research objectives. 180 people 

were selected as the sample size with Cochran's formula and were studied and 

assessed in the form of a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS 

software and nonparametric tests, Friedman, Chi-square, Fi / Kramer. Findings 

showed that the study area has high potential and talent due to the many attractions 

and opportunities for exploiting the tourism industry for the development of rural 

areas. Also, in spite of the potential of tourism by residents using the Chi-square test 

in this area, there are challenges of lack or lack of access to communication tools, lack 

of advertising and information, low awareness of people in using tourism, lack of The 

presence of specialized and trained personnel, investors' unfamiliarity with tourism 

capacities, and environmental-physical weaknesses that require double attention to 

address the shortcomings in this region. Also, the results of Fi / Kramer test showed 

that the increase in tourism in this area has increased the quality of life of residents. 

 

 Keywords: Tourism Opportunities and Challenges, Rural Areas, Desert, Central 

Tabas. 
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3۲4۷۸ 

 شهرستان بیرجند ثیرات توسعه گردشگری برمناطق روستاییابررسی ت
 

2علی ایزدی ،1سیروس قنبری
 

 
 ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامهدانشیار جغرافیا و برنامه1*

ghanbari@gep.usb.ac.ir 
ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ریزی روستایی ، دانشکده جغرافیا و برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه۲

 زاهدان، ایران
 

 

 چکیده

در حال حاضر، امروزه گردشگری در مرحله  تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری در  است، عالوه براین، 

کنند. در ریزان توسعه روستایی نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میبسیاری از برنامه

تواند با برنامه ریزی اصولی نقش اید که میزئی از صنعت گردشگری به حساب میاین میان گردشگری روستایی ج

موثری در توسعه مناطق روستایی بر عهده داشته باشد. بدین منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، 

و راهبرد در به ارائه استراتژی  SWOTها و تهدیدها به شیوه مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت

جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان بیرجند پرداخته است. تجزیه و تحلیل های منطقی در منطقه 

دهد که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت گردشگری بودن بسیار باالست و مورد مطالعه شده نشان می

های نسبی موجود محدودیت ها و استفاده از مزیت های مناسب در جهت رفعنیازمند به بازنگری و ارائه سیاست

 .است
 

  بیرجند شهرستانگردشگری، توسعه روستایی،گردشگری روستایی، های کلیدی: واژه
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Investigating the effects of rural tourism using the SWOT model 
 (Case study: Birjand city) 

 

Sirous Ghanbari
 1
, Aii Izadi 

2 
 

1 *
Associate Professor of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and 

Environmental Planning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran 
ghanbari@gep.usb.ac.ir 

 2
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Planning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran 
 

 

Abstract 

Today, tourism is in the process of becoming one of the main pillars of the 

commercial economy. In addition, many rural development planners also mention the 

tourism industry as a key element of sustainable development. Meanwhile, rural 

tourism is a part of the tourism industry that can play an effective role in the 

development of rural areas through principled planning. For this purpose, the present 

article has presented the strategy and strategy for the development of tourism in rural 

areas of Birjand province by using the survey method, field studies and determining 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats by SWOT method. Rational 

analysis in the study area shows that the vulnerability threshold of rural areas due to 

tourism is very high and needs to be reviewed and appropriate policies to address the 

limitations and use the existing comparative advantages. 

Keywords: Tourism, rural development, rural tourism, Birjand city 
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 استراتژی و سیاست های عمومی ملی و محلی گردشگری بیابان
 

 علی شکرگزار
 

 دانشگاه پیام نور واحد تفت، گرایش توسعه و پیشرفت شهری و روستایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
shokrgozar59@yahoo.com 

 

 چکیده 

گردشگری بعنوان شاخص ترین صنعت که عالوه بر نقش آفرینی در حوزه اقتصادی، تاثیرات مستقیمی در صنعت 

تقویت بنیان های اجتماعی و توسعه روابط جهانی دارد مطرح است و با توجه به ویژگی های منحصر بفرد آن و 

دی خود در حوزه اقتصاد مقاومتی و پتانسیل های فراوان این صنعت در کشور، میتواند عالوه بر انجام ماهیت بنیا

حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید. در این زمینه برخورداری بخش عمده ای از 

سرزمین خاکی ایران در مناطق بیابانی و کویری و مهم تر از آن ثبت جهانی دشت لوت ایران، توجه روز افزون به 

دی را می طلبد. عالوه بر این با تمرکز و توسعه گردشگری کویرنوردی میتوان ضمن گردشگری بیابان و کویرنور

تقویت نظام اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری و روستایی واقع در محدوده بیابانی کشور، گام مهمی در تقویت 

ظرفیت این مناطق در پدافند غیر عامل با بهره گیری از مشارکت جوامع محلی در این منطقه برداشت. لذا با توجه به 

توسعه گردشگری و حفظ الگوهای زندگی در مناطق بیابانی و همچنین اهمیت پدافندی بیابانها در تامین امنیت، 

 برنامه ریزی و داشتن استراتژی خاص جهت بهره برداری از ظرفیت گردشگری بیابان در ایران حائز اهمیت می باشد.

به تدوین مدیریت  میدانی تهیه و و کتابخانه ای منابع بر مبتنی و کاربردی - تحلیلی شیوة حاضربه پژوهش

 ضرورت و پایدار جهت دستیابی به گردشگری استراتژی حوزه گردشگری بیابان و سیاستهای عمومی ملی و محلی

داشتن برنامه استراتژیک تحت  است که آن از حاکی تحقیق ایران مد نظر قرار داده است. نتایج در آن به توجه

 توسعة به دسترسی تضمین در مهمی گام بومی و محلی، دادن افراد مدیریت منسجم و سیستمی و مشارکت

  است. پایدار گردشگری

 

 استراتژی،پدافند غیر عامل،اقتصاد مقاومتی،گردشگری،بیابانهای کلیدی: واژه
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National and local desert tourism strategy and policies 
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Abstract 

Tourism industry is considered as the most significant industry that in addition to 

playing a role in the economic field, has direct effects on strengthening social 

foundations and developing global relations, and due to its unique features and many 

potentials of this industry in the country, can in addition Doing its fundamental nature 

in the field of resistance economy and moving towards non-oil economy will help the 

country's economy. In this regard, having a large part of Iran's land in desert areas and 

more importantly the global registration of Iran's Lut plain, attention Increasingly 

requires desert tourism and desert climbing. In addition, by focusing and developing 

desert tourism, while strengthening the social and cultural system of urban and rural 

areas located in the deserts of the country, an important step in strengthening passive 

defense by participating Local communities in this area. Therefore, considering the 

capacity of these areas in developing tourism and maintaining life patterns in desert 

areas, as well as the importance of desert defense in providing security, planning and 

having a special strategy to exploit the capacity of desert tourism in Iran is important. 

is. 
The present study has been prepared in an analytical-applied manner and based on 

library and field resources and has formulated the management of desert tourism 

strategy and national and local public policies for participation in sustainable tourism 

and the need to pay attention to it in Iran. That is, having a strategic plan under the 

management of the unit and involving indigenous peoples is an important step in 

ensuring access to sustainable tourism development; 
 

Keywords: (Desert-Tourism-Resistance Economy-Passive Defense-Strategy) 
 

 

 

 

 



2nd International Conference on Lut Desert and, Tourism, 29-30 Apr 2021 

 1400 ماه اردیبهشت 10و  9، دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری

  

109 

 

3۲9۲۸ 

 لوت در محدوده استان ابانیب یجهان راثیم یهای گردشگر جاذبهتوان سنجی 

 و بلوچستان ستانیس

 

3کبری پورنیاکان، 2 محسن حمیدیان پور ،1صمد فتوحی
 

 
 ،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی1*

fotohi@gep.usb.ac.ir
  

 ، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، استادیار گروه جغرافیای طبیعی۲
، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، گرایش گردشگری منطقه ایدر رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشجوی 3

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 چکیده 

 نیشود. در ا از کشورها شناخته می یاریدر بس یارزآور یهای اصل از شاخص یکیبه عنوان  یامروزه گردشگر

رود. استان  به شمار میگردشگر جذب  یشده برا یریهای به کارگ ترین روش از اصولی یکی ابانیب یگردشگر انیم

 محدوده انیمو در این  جذب گردشگر دارد یبرا یهای فراوان پتانسیل ی،میاقل طیشرا لیو بلوچستان به دل ستانیس

 یهای گردشگر جاذبهتوانسنجی  پژوهش حاضر به . است  ابانیب یگردشگر یمناطق برا نیاز بهتر یکیلوت  ابانیب

 باتوجه به اهداف پژوهش حاضر روش  .د پرداز و بلوچستان می ستانیلوت در محدوده استان س ابانیب یجهان راثیم

و اطالعات از منابع کتابخانه ای و میدانی  ها  داده یآور باشد. به منظور گرد یتحلیلی م -پژوهش به صورت توصیفی 

مورد تجزیه و تحلیل   SWOT . داده ها و آمار به دست آمده با استفاده از مد لشده است  نامه( استفاده )پرسش

منطقه براساس ساخت و  نیدر ا یگردشگر یها جاذبه یها تیاولوداد که  نشان مطالعه یها افتهی است. قرار گرفته

و  یفرهنگ راثیدر سازمان م ربطیذ ینهادها نیب یهماهنگ ،یابانیب یها در محوطه یو رفاه یحیساز اماکن تفر

و  ساتیبهبود تاس ،یبهداشت سیمانند سرو یآرام و بدون سر و صدا، ارائه امکانات بهداشت طیخلق مح ،یگردشگر

 یبند تیاولو نیباشد. همچن یم یقابل دسته بند ابانیب یگسترش خدمات متنوع گردشگر نهیدر زم  یگذار هیماسر

 .باشد یکم م یگذار هیو سرما یکاف تیشامل عدم امن یطیمح  ستیتهدیدهای ز

 

  .گردتوریسم بیابان، سوات، لوت، میراث جهانی، طبیعت های کلیدی: واژه
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Abstract 

Today, tourism is recognized as one of the main indicators of value for money in 

many countries. In the meantime, desert tourism is one of the most principled methods 

used to attract tourists. Due to climatic conditions, Sistan and Baluchestan province 

has many potentials for attracting tourists. The area of Lut desert in this province is 

one of the best areas for desert tourism. With this explanation, this study examines the 

potential of the tourist attraction of the World Heritage Sites of Lut desert in the 

province of Sistan and Baluchestan. The purpose of this study is to explain the 

potential of tourism attraction of the World Heritage site of Lut Desert in the province 

of Sistan and Baluchestan. The method used in this study is SWOT. Survey method 

was used for collecting information and gathering of expert’s questionnaire. The main 

hypothesis of the research suggests that amenities, accommodations and infrastructure 

seem to affect the prosperity and development of the tourism industry in the area in 

question. The findings of the study show that the components affecting desert tourism 

have a variety of priorities, and include components such as the registration of the Lut 

desert in the UNESCO World, the proper view of the sky for astronomy, the presence 

of a calm and quiet environment for the improvement of desert tourism in the region It 

is effective. Also, suitable tourist destinations with very high levels are very low and 

seen in places around and far from the center. Also, suitable tourist destinations with 

high priority are seen in areas near the northwest, and areas suitable for very little 

tourism are concentrated in the northeastern parts of the country. 
 
Keywords: Desert tourism, SWOT, Lut, World Heritage, Ecotourist 
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 کویر لوتگردشگری و جاذبه های 

 

 2فرزاد ستوهیان ،1زادنعمت امیر

 
 دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه گیالن1*

، amir.zadnemat1989@gmail.com 
 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه گیالن۲

 

 چکیده 

ایران  از لحاظ جاذبه های گردشگری و زیبایی های طبیعی با کشورهایی که حرف های زیادی برای گفتن در عرصه 

کویر لوت با دارا بودن مجموعه ای  کویر لوت است.،گردشگری دارند برابری می کند. یکی از آن زیبایی های طبیعی 

بسیاری از جمله گردشگران و محققان را به سوی عالقه مندان   ،از شگفت انگیزترین ساخت ها و عوارض طبیعی

خود جلب می کند.کویر لوت با داشتن این جاذبه های فراوان به عنوان نخستین اثر طبیعی کشور در فهرست میراث 

 ،ربدوها ،برخانها ،تپه های ماسه ای ،نبکاها ،کلوتها ،جهانی یونسکو به ثبت رسید. چشم اندازهای زیبایی از یاردانگها

ی دیگری که می زارها و مناطق منحصر بفردی در دنیا همچون گندم بریان در این منطقه وجود دارند. جاذبهنمک

های پر ستاره وفعالیت های مربوط به نجوم آسمان کویر لوت است که برای تماشای شب ،توان به آن اشاره نمود

اسکی روی ماسه است. معرفی هر  ،ن پرداخت. از دیگر فعالیت هایی که درکویر لوت می توان به آمی باشدمناسب 

. با دچه بیشتر این چشم اندازها می تواند در جذب گردشگران و همینطور منافع اقتصادی ناشی از آن  اثر گذار باش

می توان از این  ،تبلیغات اصولی و برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب وهمچنین ایجاد زیرساخت های مطلوب

منافع برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی بهره برد. در این نوشتار سعی شده است به مرور و معرفی جاذبه های 

 طبیعی و زمین شناختی کویر لوت پرداخته شود.

 جاذبه های کویر لوت ،کویر لوت،گردشگری : ی های کلیدواژه
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Abstract 

In terms of tourist attractions and natural beauty, Iran is equal to countries that have a 

lot to say in the field of tourism. One of those natural beauties is Lut Desert. Lut 

Desert, with its collection of the most amazing structures and natural features, attracts 

many enthusiasts, including tourists and researchers. Lut Desert, with its many 

attractions, is the first natural monument in the country in the world heritage list 

which is registered by UNESCO. There are beautiful landscapes of Yardangs, Klots, 

Nebkas, sand dunes, Barkhans, Rabduhs, salt flats and unique areas in the world such 

as Gandom beryan in this region. Another attraction that can be mentioned is the sky 

of Lut Desert, which is suitable for watching starry nights and astronomical activities. 

Another activity that can be done in the Lut Desert is sand skiing. Introducing more of 

these perspectives can be effective in attracting tourists as well as the resulting 

economic benefits. These principles can be used to achieve sustainable economic 

development through principled advertising, proper planning and policy-making, as 

well as the creation of favorable infrastructure. In this article, we have tried to review 

and introduce the natural and geological attractions of Lut desert. 

 

Keywords: Tourism, Lut desert, attractions of Lut desert 
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 گردشگریتحریک، تقاضا و رونق بازار با گذری بر تحلیل استراتژیک ژئوتوریسم 

 انگوران معدن گردشگری بالقوه های قابلیت در بستر معادن
 

2ین رحمتیوپر ،1حیدریمحمد تقی 
 

 
 دانشگاه زنجان، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری1*

 Mt.heydari@znu.ac.ir  
 دانشگاه زنجان، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری۲

 

 

 چکیده 

 ریجهان با فرهنگ متفاوت به سا ریکه از سا یدکنندگانیبازد یاست که برا یاز انواع گردشگر یکیمعدن  یگردشگر

شهر  یرونق اقتصاد یکوشد فضا یراستا پژوهش حاضر به سهم خود م نیدارد. در ا تیکشورها قدم گذارند جذاب

دهد. پژوهش حاضر از  وندیمعدن انگوران پ یبالقوه گردشگر یها تیبا قابل دادیمعدن  با رو  یزنجان را باگردشگر

معدن استفاده  یگردشگر جیترو نگیهن یها یتحلیلی بوده و از تئور -وصیفینظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ت

 رانیاند، و در گشور ا معدن تمرکز کرده یبر گردشگر گرید یدهد کشورها ینشان م مطالعات جیکرده است. نتا

حوزه  نیدر ا یرشد گردشگر یبرا یخوب تیظرف رانیا نکهیاست. با ا حوزه انجام نشده نیدر ا یا یکار جد اکنونت

معدن  یچندان موردتوجه قرار نگرفته است. به باور کارشناسان گردشگر گذاران استیس یموضوع ازسو نیدارد، ا

معدنکاران  ریبانگیگر یکه گاه یو مال یتصاددرآمدزا باشد و باتوجه به مشکالت اق یبخش خصوص یبرا تواند یم

معدن  یباور کارشناسان توجه به گردشگر به نیکند. همچن جادیمعدنکاران ا یسودآور یبرا یمنبع خوب شود، یم

 منجر شود. یمنینکات ا تیبه رعا شتریو توجه ب ستیز طیحفظ مح دار،یبه توسعه پا تواند یم

 

 انگوران. معدن گردشگری؛ معادن؛ ظرفیت بالقوه گردشگری؛ گردشگریهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Mining tourism is one of the types of tourism that attracts visitors from other parts of 

the world with different cultures to other countries. In this regard, the present study 

tries to link the economic prosperity of Zanjan with mining tourism with an event with 

the potential tourism potential of Angoran mine. The present study is applied in terms 

of purpose and descriptive-analytical in nature and has used Henning theories to 

promote mining tourism. The results of studies show that other countries have focused 

on mining tourism, and no serious work has been done in this field in Iran. Although 

Iran has a good potential for tourism growth in this area, this issue has not received 

much attention from policy makers. According to tourism experts, mining can be a 

source of income for the private sector and a good source of profit for miners, given 

the economic and financial problems that sometimes plague miners. Experts also 

believe that paying attention to mining tourism can lead to sustainable development, 

environmental protection and more attention to safety. 
 
Keywords: Tourism; Mining tourism; Potential tourism capacity; Angoran Mine. 
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 چکیده 

جغرافیایی، تاریخی و  یتاست. با توجه به اهمها کشور  بسیاری ازدرآمد  یاز منابع اصل امروزه گردشگری یکی
 یونسکو، لزوم یجهان یراثمنطقه در فهرست م ینقرار گرفتن ا در زمینه گردشگری و نیز منطقه لوتفرهنگی 

به دلیل داشتن لوت  بیاباناست. و الزم و ضروری  یرناپذپرهیزمختلف  یها ینهگسترده در زم یقاتمطالعات و تحق
به . اما رار گرفته استهای اخیر مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی ق طی سال فراوان، یگردشگر های جاذبه

و  ییبا شناسااتفاق افتد.  گردشگرانهای محیطی و جغرافیایی این منطقه ممکن است مخاطراتی برای  واسطه ویژگی
 یمطالعه سع ین، در این. بنابراکاستمناطق  یندر ا یگردشگراز اثرات منفی آن بر توان  یم این مخاطرات یمعرف

در این از عوامل خطر مقصد مشخص شود.  یکبا هر  ییآشنا یزانگردشگران ، م یذهن یرتصاو یشده است با بررس
و مدل  یکرتل یاساز مق اپرسشنامه ه یلو تحل یلتکم ی. برایلی استفاده شده استتحل-از شیوه توصیفی پژوهش

 بدست آمده است. یو کتابخانه ا یدانیاز دو روش م یازاستفاده شده است و اطالعات مورد ن SPSSو نرم افزار  ویکور
دهند که شاخص اقتصادی و مالی در رتبه نخست قرار دارد، سپس شاخص ایمنی و امنیت در رتبه  ها نشان می یافته

دوم، شاخص فرهنگی اجتماعی در رتبه سوم، مخاطرات طبیعی در رتبه چهار، بهداشت و امکانات رفاهی هم به 
د در متغیرهای تحقیق رتبه اول مربوط به تابش آفتاب شدید قرار گرفتند. همچنین مشخص ش 6و  ۵ترتیب در رتبه 

 و وزش باد است.

 مخاطرات، گردشگری، بیابان لوت. های کلیدی:واژه
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Abstract 

Today, tourism is one of the main sources of revenue in many countries. Given the 

geographical, historical and cultural importance of the LUT region in the field of 

tourism and the inclusion of this region in the UNESCO World Heritage List, the need 

for extensive studies and research in various fields is inevitable and necessary. The 

LUT Desert has attracted many domestic and foreign tourists in recent years due to its 

many tourist attractions. However, due to the environmental and geographical features 

of this region, there may be hazards for tourists. By identifying and introducing these 

hazards, its negative effects on tourism in these areas can be reduced. Therefore, in 

this study, we have tried to determine the level of familiarity with each of the 

destination risk factors by examining the mental images of tourists. In this research, 

descriptive-analytical method has been used. To complete and analyze the 

questionnaires, the Likert scale, Vikor model and SPSS software were used and the 

required information was obtained from both field and library methods. Results show 

that economic and financial index is in the first ranking, then safety and security index 

is in the second ranking, socio-cultural index is in the third ranking, natural hazards 

are in the fourth ranking, health and welfare facilities are in the 5th and 6th ranking, 

respectively. It was also found that in the research variables, the first rank is related to 

intense sunlight and wind. 

 
Keywords: Hazards, Tourism, LUT Desert. 
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 زیست اقلیمی برپایه دمای معادل فیزیولوژیک و میانگین ارزیابی شرایط آسایش

 آرای پیش بینی شده در حاشیه جنوب شرقی بیابان لوت

  
 3پورحمید نظری ، 2محسن حمیدیان پور ، 1حلیمه استادمحمودی
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 چکیده

سطح رشد به سفرهای زیست محیطی اختصاص در بین گرایشهای مختلف موجود در سفرهای جهانگردی بیشترین 

های حیات وحش، سیماهای  های ملی، ذخیره گاه های هدف این نوع از گردشگری، عمدتاً پارک یافته است. مکان

های محیطی و به ویژه از این رو شناسایی ویژگی شد.با طبیعی جذاب و تماشایی و مناطق بکر و دست نخورده می

نصرت آباد به دلیل من استمرار و رشد فزاینده اکوتوریسم در این مناطق خواهد بود. زیست اقلیمی این مناطق ضا

در این  برخورداری ازگونه های گیاهی و جانوری قابل توجه و ارزشمند از اهمیت زیستی باالیی برخوردار می باشد.

-بررسی گردیده است. شاخصپژوهش، آسایش زیست اقلیمی بخشی از بیابان لوت به منظور برنامه ریزی گردشگری 

اند. بر های زیست اقلیمی دمای معادل فیزیولوژیکی و میانگین آرای پیش بینی شده برای این منظور انتخاب شده

های مرتبط با طبیعت ها، تقویم زیست اقلیمی استخراج و بازه های زمانی مناسب برای فعالیتاساس این شاخص

یج نشان داد که شرایط اقلیم آسایش در نیمه اول اردیبهشت و نیمه دوم گردی و اکوتوریسم مشخص شده است. نتا

آبان ماه برای حضور گردشگران مناسب خواهد بود. اما هیچ ماهی از سال به طور کامل شاخص های زیست اقلیمی 

و فراهم  مورد بررسی، در منطقه مطبوع نخواهد بود. با توجه به تنش گرمایی غالب بر منطقه تهیه تقویم گردشگری

 .ها و کمپ های صحرایی برای جلب گردشگران، ضروری می نمایدنمودن شرایط آسایش در ساختمان

 

 اکوتوریسم، آسایش زیست اقلیم، بیابان، دمای معادل فیزیولوژیک، میانگین آرای پیش بینی شده.کلیدی:  واژه های
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Assessment of bioclimatic comfort conditions based on PET and 

PMV On the southeastern edge of the Lut Desert 
 

Halimeh Ostadmahmoodi
 *1

, Mohsen Hamidianpour 
2
, Hamid Nazaripour 

3
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MSc, University of Sistan and Baluchestan. 

 halimeh_2020@yahoo.com 
2, 3 

Department of Physical Geography, University of Sistan and aluchestan, Zahedan, Iran. 
 
 

Abstract 

Today, among the various branches of the tourism industry, ecotourism has grown 

significantly. The target areas of this type of tourism are mainly national parks, 

wildlife sanctuaries, attractive and spectacular natural landscapes and pristine and 

untouched areas. Therefore, identifying the environmental characteristics and 

especially the climatic conditions of these areas will guarantee the continuation and 

increasing growth of ecotourism in these areas. Nosrat Abad is of great biological 

importance due to its remarkable and valuable plant and animal species. 

In this study, the bioclimatic comfort of a part of Lut desert has been investigated for 

tourism planning. Bioclimatic indices of physiological equivalent temperature and 

mean votes predicted for this purpose have been selected. Based on these indicators, 

the extracted bioclimatic calendar and appropriate time periods for activities related to 

nature and ecotourism have been identified. 

The results showed that the comfort climate in the first half of May and the second 

half of November will be suitable for tourists. But in no month of the year will the 

fully studied climatic indicators be favorable in the region. Due to the prevailing heat 

stress in the region, it is necessary to prepare a tourist calendar and provide comfort 

conditions in buildings and field camps to attract tourists. 

 
Keywords: Ecotourism, Bioclimatic Comfort, Desert, Physiological Equivalent 

Temperature, Average Predicted Votes. 
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منطقه ثامن  )نمونه موردی: حیات شبانه و نقش آن در توسعه گردشگری پایدار

 مشهد(
 

 نژاد مقدممسعود داوری

 
 های توسعه شهری حوزه میانی غربی، شهرداری مشهدریزی شهری، مسئول امور طرحدکتری برنامه 

davarinejad-m@mashhad.ir 
 
 

 چکیده 

ساعته در شهرهای بزرگ و کالنشهرها که به صورت مداوم در حال فعالیت ۲4اصطالح شهر به امروزه حیات شبانه یا 

تواند از ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، ای برخوردار است. حیات شبانه برای شهرها میباشند، از اهمیت ویژهمی

ریزان شهری قرار گیرد تا بتوانند کیفیت این فضاها و بازدهی آنها را در شهری مورد بررسی برنامهکالبدی و منظر 

با این توصیف و با توجه به جایگاه و اهمیت کالنشهر مشهد، ایجاد فضاهای شهری شب هنگام افزایش دهند. 

س چنین فضاهایی عالوه بر برطرف رسد، چرا که تأسیساعته شهری در این شهر ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می۲4

تواند به جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار در کالنشهر مشهد کمک شایانی نمودن نیاز شهر و شهروندان، می

تحلیلی تهیه شده، سعی بر آن داشته تا ضمن بیان اهمیت فضاهای  -نماید. این مقاله که بر اساس روش توصیفی

د و تحلیل آثار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی گسترش این فضاها، نیازسنجی ساعته در کالنشهر مشه ۲4شهری 

ساعته شهری در منطقه ثامن مشهد انجام دهد و در ۲4مطلوبی در جهت تبدیل فضاهای شهری موجود به فضاهای 

شهد از های این پژوهش بیانگر آن است که منطقه ثامن مای را پیشنهاد نماید. یافتهنهایت فضاها و نقاط بهینه

تواند بسیاری از ساعته برخوردار بوده و ساخت چنین فضاهایی می ۲4پتانسیل الزم جهت ایجاد فضاهای شهری 

 های موجود را رفع نماید و در توسعه گردشگری و زیارتی کالنشهر مشهد مؤثر واقع شود.چالش

 

 دساعته، گردشگری، توسعه پایدار، مشه۲4حیات شبانه، شهر های کلیدی: واژه
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Nightlife and its role in the development of sustainable tourism 

 (Case study: Samen region of Mashhad) 

 
Masood Davarinezhad Moghaddam 
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davarinejad-m@mashhad.ir 

 

 

Abstract 

This article is based on a descriptive-analytical method and tries to express the 

importance of 24-hour urban spaces in the metropolis of Mashhad and evaluate the 

effects of the expansion of 24-hour spaces. The findings of this study indicate that 

Samen region of Mashhad has the necessary potential to create 24-hour urban spaces 

and the construction of such spaces can solve many existing challenges. 

Keywords:Nightlife, 24-Hour City, Tourism, Sustainable Development, Mashhad 
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: یمورد ی مطالعه) در مناطق بیابانیها  گردشگران از ژئوپارک میزان رضایت مندی

 (بیابان لوتقسمتی از 
 

نسب  یزاهد هیمرض
 ۲ یمالشاه نی، حس1*
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 واحد زاهدان ی.دانشگاه آزاد اسالمشیآما شی.گرایشهر یزیو برنامه ر ایارشد جغراف یکارشناس *

merfa.ir@gmail.com 
 .دانشگاه آزاد واحد زاهدانیدانشکده علوم انسان سیرئ ۲

 

 

 چکیده 

شده  نیلوت تدو ابانیمحدوده ب یگردشگر یها مکان طیمح تیفیاز ک یتمندیرضا زانیهدف سنجش م پژوهش با

حجم  نییها و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس از تع داده یدانیم یمنظور از روش جمع آور نیا یاست. برا

ها با  داده هیو سپس نسبت به تجز دهیگردآن استخراج  یها و داده لیها تکم نفر، پرسشنامه ۵0نمونه به تعداد 

از مدل آکاما  زیپژوهش ن نیدر ا یانتخاب یها اقدام شده است. شاخص یو استنباط یفیآمار توص یها استفاده از روش

گردشگران، شاخص  یتمندیسنجش رضا یها شاخص نیدهد از ب پژوهش نشان می جیاستخراج شده است. نتا

 یگردشگر یها مکان طیمح تیفیگردشگران از ک یتمندیرضا زانیدر م رگذاریعوامل تأث نیمهمتر یریپذ تیمسئول

راستا توجه  نیگردشگران را داشت. در ا یتمندیبر رضا یگذار ریعامل تاث نیبوده اند و شاخص عناصر ملموس کمتر

 باشد. می تیها حائز اهم شاخص ریسا تیدر جهت تقو یزیو برنامه ر

 

 یمند تیرضا ،یریپذ تیلوت، مسئول ابانیب نان،یاطم های کلیدی:واژه
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Satisfaction of tourists with geoparks in desert areas (Case study: 

part of Lut desert) 
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merfa.ir@gmail.com 
2
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Abstract 

The study was conducted to assess the level of satisfaction with the quality of the 

environment of tourist places in the Lut Desert area. For this purpose, field data 

collection method and questionnaire tools were used. After determining the sample 

size of 50 people, the questionnaires were completed and the data were extracted and 

then the data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. 

Selective indicators in this study are also extracted from the Akama model. The results 

show that among the indicators of measuring tourist satisfaction, the responsibility 

index was the most important factor influencing the satisfaction of tourists with the 

quality of the environment of tourist places and the index of tangible elements had the 

least impact on tourist satisfaction. In this regard, attention and planning to strengthen 

other indicators is important. 
 
Keywords: Confidence, Loot Desert, Responsibility, Satisfaction 
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مخاطرات ژئومورفولوژیک در نواحی ژئوتوریسم و مدیریت میراث زمین با رویکرد 

 بیابانی
 

 مند سمیه جهان تیغ

 
 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران استادیار گروه جغرافیا،   

s_jahantigh_geo@yahoo.com 
  

 چکیده 
هــای ســطحی زمــین یــا  ای از دانــش توریســم اســت کــه محوریــت آن را رفتارشناســی سیســتم ژئوتوریســم شــاخه

ها و فرایندهای مسـلط در یـک    حفاظتی فرم -های گردشگری دهد و کوشش دارد، ارزش تشکیل میها  ژئومورفوسایت
زنـد، نواقصـی    کنونی دانش ژئوتوریسم دامن می  برداری کند. در حال حاضر، مسئله شناسایی، حفاظت و بهره مکان را

علـی ایـن دانـش نوپـا، صـرفا      شود و مطالعـات ف  است که در عرصه مدیریت و تدوین راهبردهای حفاظتی مشاهده می
رفـاه   و آوردهای این دانش مبتنی بر پایداری محیط بندی و ارزیابی آنهاست و با دست ها، الویت براساس معرفی جاذبه

ها مقوله مخـاطره   های مدیریت ژئومورفوسایت یکی از الویت بومی میزبان، مطابقت ندارد. در این میان جامعه  اقتصادی
 هـایی اساسـی را   چالشهای طبیعی و انسانی،  میان سیستم  ناسازگاری  به عنواناست که طی مخاطرات محیشناسی و 

مخـاطرات    کوشـش شـده اسـت    حاضـر در نوشـتار  . سازد فراهم میدر  حفاظت میراث ژئومورفیک و پایداری محیط 
داد  د. نتـایج نشـان  گیـر ها مـورد بررسـی قـرار     ژئومورفوسایت ارزیابی و مدیریت  محیطی به ویژه ژئومورفولوژیک را در

چرا که همزمـان بـا   ، شود محسوب می ها در ارزیابی ژئومورفوسایتیکی از ستون های اصلی مخاطرات ژئومورفولوژیک 
 ها، نحوه بهره برداری و امنیت گردشـگران نیـز همزمـان    از ژئومورفوسایت های حفاظتی ارزش تحت الشعاع قراردادن 

هـا و   به طوری که بـا توجـه بـه درجـه آسـیب پـذیری زیرسـاخت        الزم است با نگرش مخاطره شناسی صورت گیرد.
تواند تبدیل به بالیای  می محیطیگردشگران، سطوح تمهیدات حفاظتی و تدوین و اجرای قوانین حفاظتی، مخاطرات 

موضـوع  طالعـه بـه عنـوان مطالعـه مـوردی      در ادامه برای ادراک بیشـتر، در ایـن م  محیطی یا پایداری محیطی شود. 
ای( مـورد   هـای ماسـه   )با احتمال خطر طوفـان  بیابانی نواحی های مخاطرات ژئومورفولوژیک در ارزیابی ژئومورفوسایت

   مطالعه قرار گرفت.

، ، مخـاطرات محیطـی  زمـین هـا، پایـداری میـراث     مـدیریت ژئومورفوسـایت  ارزیـابی و  ژئوتوریسم، های کلیدی: واژه

   .رات ژئومورفولوژیکمخاط
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Geotourism and Geoheritage Management with 

Geomorphological Hazards Approach in Desert Areas 
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Abstract 

Geotourism is a branch of tourism knowledge that focuses on the behavior of 

terrestrial surface systems or geomorphosites and seeks to identify, preserve and 

exploit the tourism-conservation values of the dominant forms and processes in a 

place. At present, the current problem of geotourism knowledge is the shortcomings 

that are observed in the field of management and formulation of conservation 

strategies. The economics of the host indigenous community do not match. Among 

these, one of the priorities of geomorphosite management is the category of hazards 

and environmental hazards, which, as incompatibilities between natural and human 

systems, provide fundamental challenges in the protection of geomorphic heritage and 

environmental sustainability. In the present paper, an attempt has been made to study 

environmental hazards, especially geomorphological ones, in the evaluation and 

management of geomorphosites. The results show that geomorphological hazards are 

one of the main pillars in the evaluation of geomorphosites, because at the same time 

overshadowing the conservation values of geomorphosites, the operation and safety of 

tourists must be done simultaneously with the hazardous approach. Depending on the 

degree of vulnerability of infrastructure and tourists, levels of protection measures and 

the development and implementation of protection laws, environmental hazards can 

become environmental disasters or environmental sustainability. Then, for further 

understanding, in this study, as a case study, the subject of geomorphological hazards 

in the assessment of desert geomorphosites (with the risk of sandstorms) was studied.  

 
Keywords: Geotourism, Evaluation and Management of Geomorphosites, 

Geoheritage Sustainability, Environmental Hazards, Geomorphological Hazards. 
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) مطالعه موردی:   شناسایی ظرفیت های گردشگری ورزشی در زیست بوم بیابانی
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 مدرس آموزش فنی و حرفه ای زاهدان ، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم  1*

 sh.oshida@yahoo.com  
 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ۲

  کارشناس ارشد عمران 3

  
 

 چکیده 
 که یکشور هر و است درآمد و سود حال نیع در و یسالمت از یسرشار منبع یورزش یگردشگر ،یامروز یایدن در

. بنابراین شد خواهد بهرمند آن شتریب یایمزا و مواهب از کند فراهم را منبع نای از استفاده بهتر طیشرا بتواند
گردشگری ورزشی در مناطق بیابانی می تواند به عنوان پیشران توسعه محلی قرار گیرد.  بیشتر سکونتگاههای انسانی 
در مناطق بیابانی از جمله نصرت آباد جزو مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می شوند، اما استعدادهای متنوعی 

گردشگری از جمله توریسم ورزشی دارا می باشند. این پژوهش با روش توصیفی و جهت برنامه ریزی و توسعه 
در این راستا،  تحلیلی به دنبال واکاوی ظرفیت های گردشگری ورزشی در بیابان های اطراف نصرت آیادمی باشد.

ی این ظرفیت به بررس نصرت آباد  اهمیت موضوع گردشگری و توریسم ورزشی و پتانسیل های موجود در بیابان های
ها می و بیابان های مذکور را از نظر استانداردهای مسابقات رالی و سافاری با توجه به  ویژگی های طبیعی کویر 
قابلیت باالیی در زمینه سرمایه گذاری دارا هستند، ارزیابی نماید.  بیابان های نصرت آباد دارای ظرفیت ها و پتانسیل 

فاری  دارند که می توان به عنوان قطب برگزاری مسابقات کشوری و حتی جهانی های بی نهایتی در حوزه رالی و سا
 در نظر گرفته شود.

 

 ورزش ، مسابقه ،جهانگردی ، توسعه پایدار ، کویر، سافاری ، نصرت آباد کلیدی : واژه های
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Abstract 

In today's world, sports tourism is a rich source of health and at the same time profit 

and income, and any country that can provide better conditions for using this resource 

will benefit from its greater benefits and advantages. Therefore, sports tourism in 

desert areas can be used as a driver of local development. Most human settlements in 

desert areas, including Nusratabad, are less developed, but have diverse talents for 

tourism planning and development, including sports tourism. This research seeks to 

analyze the capacities of sports tourism in the deserts around Nusrat deserts by 

descriptive and analytical methods. In this regard, the importance of tourism and 

sports tourism and the existing potentials in the deserts of Nusratabad to study these 

capacities and the mentioned deserts in terms of rally and safari standards according to 

the natural features of the desert, high ability to invest have, evaluate. Nusrat Abad 

deserts have infinite capacities and potentials in the field of rally and safari, which can 

be considered as the center of national and even world competitions. 

 

Keywords: Sports, Competition, Desert, Safari, Nusrat Abad 
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 با تاکید بر بیابان لوت بررسی نقش پلیس در امنیت گردشگری بیابان
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ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و جغرافیا و برنامه دانشکدهدانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ۲

 بلوچستان، زاهدان، ایران

 

 چکیده 

های گردشگری، فاکتورهای کلیدی متعددی وجود دارد که در این میان ه منظور دستیابی به توسعه پایدار مقصدب

در منطقه گردشگری  فاکتور احساس امنیت گردشگران یک عامل مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. امنیت

ی  رود. ایجاد امنیت در منطقه لوت ایران یک اصل مهم در تدوین استراتژی توسعه گردشگری بیابان به شمار می

زمینه ای برای توسعه پایدار خواهد بود و نقش پلیس به عنوان تامین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و  بیابان لوت

باشد. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش پلیس در تامین امنیت  می اجتماعی گردشگران بسیار حائز اهمیت

در منطقه بیابان لوت با هدف دستیابی به امنیت مناسب در گردشگری این مناطق پرداخته شود. تحقیق از نظر 

تان باشد. به دلیل همجواری استان سیستان و بلوچسمی« تحلیلی -توصیفی»هدف، کاربردی و روش آن به صورت 

باشند و نحوهبا بیابان لوت، گروه مورد مطالعه، گردشگران داخلی شهر زاهدان و شاغلین نیروی انتظامی این شهر می

ی محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. اطالعات و 

ای که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ معادل ی و پرسشنامها های پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهداده

آوری گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطالعات جمع  و روایی آن توسط اعتبار محتوی تایید شده، جمع 9۲/0

های آماری توصیفی شامل:  ها از روش به منظور بیان توصیفی داده  باشد. می SPSSآوری شده از طریق نرم افزار 

فراوانی، درصد، محاسبه میانگین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد حضور پلیس و ارائه خدمات توسط 

ی الزم جهت مسافرت مجدد گردد و در نهایت ایجاد  تواند باعث افزایش تعداد گردشگران و موجب انگیزه پلیس می

  قه پیشنهاد گردید.ناسب در این منطیابی به امنیت م پلیس گردشگر بیابان جهت دست

 گردشگر گردشگری، بیابان لوت، پلیس، امنیت، پلیسهای کلیدی: واژه
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Abstract 

To approach to constant development of tourism sites several factors should be 
considered, which among them tourists’ security feeling is important. Security in 
tourism site of Lut desert of Iran is an important point in compilation of strategy for 
development desert tourism. Providing security in tourism site of Lut desert is a basis 
of constant development and the role of police as provider of mental, financial and 
social security of tourists is really important. In this essay it is tried to pay notice to 
the police’s role in providing security in Lut desert with the target to reach appropriate 
security for tourism in these sites. This research is aimed to be practical and it has 
descriptive – analytical essence. According to vicinity of Sistan and Balouchestan and 
Lut desert, the group that is being studied, is domestic tourists and police. Morgan 
table was used for calculation of the sample volume and the samples were selected 
randomly. The research information and data gathered through using library resources 
and a questionnaire whose validity was confirmed by Cronbach alpha coefficient 
equivalent to 0.92 and its reliability was confirmed by content credit. The collected 
information was analyzed by SPSS. In order to state descriptive data, statistical 
methods such as: abundance, percentage, average calculation have been used. The 
results of the research shows that police presence and police services can increase the 
number of tourists and can increase needed motivation to travel again. Eventually 
establishment of desert tourism police to access to appropriate security in this site was 
suggested. 

 
Keywords: Tourism, Lut desert, Police, Security, Tourist police 
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 لوت ابانیتوسعه گردشگری پایدار در ب بخش راهبردی، تحقق یزیر برنامهرویکرد 
 

2صمد فتوحی ،1رضا منصوری
 

 
و بلوچستان،  ستانیدانشگاه س ،یطیمح یزیر و برنامه ایدانشکده جغراف ،یعیطب یایگروه جغراف ،یژئومورفولوژ اریاستاد 1

 .رانیزاهدان، ا

Rezamansouri@gep.usb.ac.ir 
و بلوچستان،  ستانیدانشگاه س ،یطیمح یزیر و برنامه ایدانشکده جغراف ،یعیطب یایگروه جغراف ،یژئومورفولوژ اریدانش ۲

 .رانیزاهدان، ا

 

 چکیده

 ابانیب یجهان راثیدر م داریپا یتوسعه گردشگر یبرا یراهبرد یزیر برنامه کردیرو لیپژوهش تحلاین  یهدف اصل

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

 یها شوراز در راستای هدف خود بوده و  یادیپژوهش بن نیاگوناگونی برای توسعه گردشگری دارد. ماهیت 

 کردیتوسعه با رو یبرا ییها استیبا س ستیبا یم یاساساً گردشگربهره گرفته است.  یفیتوص -یلیو تحل یا کتابخانه

 یطیبه حفاظت و بهبود مح ییدرآمدزا قیادغام شود که از طر یا گونه گوناگون به یاندازها و چشم عتیحفاظت از طب

بایست  می داریپا یتوسعه گردشگر یبرا راهبرد مناسب کمک کند. کند یرا جذب م دکنندگانیکه گردشگران و بازد

مدت درازو توسعه  یزیر برنامه قیاز طرود و در دسترس های موج مناسب و منطقی از منابع و پتانسیل گیری بر بهره

ها، بازارها و  تمام منابع، سازمان یراهبرد یزیر درواقع، برنامه .آن استوار باشد تیاز موفق نانیاطمکسب  یبرا

 یزیر برنامه نی. همچنردیگ یواحد در نظر م یهدف و مقصد یرا در راستا یمرتبط با صنعت گردشگر یها برنامه

را در نظر  یو سازمان یاجتماع ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد یها جنبه ،یبه توسعه گردشگر یابیدست یبرا یراهبرد

 یفعل یروندها هیبرپا و میکن مجسمرا  ندهیآ میتوان یآن م قیاست که از طر یندیفرا یراهبرد یزیر برنامه. ردیگ یم

پیشنهادی و روند  یمراحل کار نماییم. میرا ترس ندهیآ طیاز شرا یریتصو م،یکن یم نییخود تع یکه برا یو اهداف

مرحله است.  11شامل  لوت ابانیب یجهان راثیدر محدوده م داریپا یتوسعه گردشگر و یراهبرد یزیر برنامهبرای 

 یبراآن است. بنابراین،  در مراحل گوناگون نفعان یذ ینقش مشارکت یراهبرد یزیر برنامه ندیفرا یا برجسته یژگیو

  است. یالزم و ضرور یراهبرد یزیر برنامه کردیرو کیاز  یریگ بهره ،یا در هر منطقه داریپا یتوسعه گردشگر

 

 ریزی راهبردی. بیابان لوت، ژئوتوریسم، گردشگری پایدار، برنامههای کلیدی: واژه
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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. 

 
Keywords: LUT Desert, Geotourism, Sustainable Tourism, Strategic Planning. 
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 تاثیر بیراهه نوردی در توسعه و آینده صنعت گردشگری کویر لوت بر اساس مدل

S.W.O.T 
 

2امیر حسین فیروزی ،1ایرانیمحسن 
 

 
 مربی دانشکده صنعت و معدن )خاش( دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران 1

 Mohsen_irani@eng.usb.ac.ir 
 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲

 

 چکیده 

 تعیین بسیار گردشگری مستعد مکانهای طرف به گردشگران جذب در خدمات مناسب توزیع و ها ساخت زیر وجود
 محروم مناطق اقتصاد سازی متنوع و اشتغال فقر،ایجاد کاهش های گزینه بهترین از یکی گردشگری. است کننده
 مشاغلی به آوردن روی یا و استان از مردم مهاجرت باعث بلوچستان و سیستان استان در بیکاری باالی سطح. است
 نوردی بیراهه های پتانسیل و امکانات و گردشگری های جاذبه. شود می خطر پر بسیار کاری که بری سوخت مانند

 در ها پتانسیل این از استفاده برای تاکنون که هایی برنامه و شود می تبیین پایدار اکوتوریسم توسعه برای کویرلوت
 . است چگونه شده اجرا و ارائه بلوچستان و سیستان استان

 و ها فرصت ، ضعف ، قوت نقاط تعیین و میدانی مطالعات پیمایش، روش از استفاده با حاضر مقاله در منظور این به
 شده پرداخته بلوچستان و سیستان استان گردشگری توسعه جهت در راهبرد ارائه به  S.W.O.T شیوه به ها تهدید
 داد نشان نتایج.است شده استفاده مقاله اهداف پیشبرد برای نظر صاحب 10 شامل نظرات نقطه از مقاله این در. است

 مردم آشنایی عدم ، نوردی بیراهه تورهای در شرکت: شامل ترتیب به تهدید و فرصت ، ضعف ، قوت نقاط مهمترین
 های خودرو زیاد های هزینه و رشته این ی ویژه ورزشهای جهت بخصوص مناطق احداث ، کویر نوردی بیراهه با

 استفاده استان این در بویژه آن کیفیت بهبود و نوردی بیراهه گسترش برای میتوان تحقیق این نتایج از. است آفرود
 کرد.

 

 بیابان گردی ،کویر لوت  ،بیراهه نوردی  ،swot مدل  ،مدل سازی  ،گردشگری های کلیدی: واژه
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Abstract 

The existence of infrastructure and proper distribution of services in attracting tourists 
to potential tourist destinations is very crucial. Tourism is one of the best options to 
reduce poverty, create jobs and diversify the economy of disadvantaged areas. The 
high level of unemployment in Sistan and Baluchestan province causes people to 
migrate from the province or turn to jobs such as fuel smuggling, which is a very risky 
job. Tourist attractions and the facilities and potentials of Kavirlut ( desert without 
vegetations ) offroading  for the development of sustainable ecotourism are explained 
and what are the programs that have been presented and implemented to use these 
potentials in Sistan and Baluchestan province.                                                             
For this purpose, in the present article, using the survey method, field studies and 
determining the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the S.W.O.T 
method, a strategy for the development of tourism in Sistan and Baluchestan province 
is presented. In this article, the points of view including 10 experts ones have been 
used to advance the goals of the article. The results showed that the most important 
strengths, weaknesses, opportunities and threats include, respectively: participation in 
offroading tours, lack of familiarity with (Kavir) desert offroading, construction of 
regions particularly for special sports in this field and the high cost of off-road 
vehicles. The results of this research can be used to expand off-road driving and 
improve its quality, especially in this province.    

                                                                                             

Keywords: Tourism, modeling, swot model, detour, Lut desert, desert tour. 
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 ن لوت، ایرانباتحلیل عوامل موثر بر توسعه توریسم بیابان: بیا
 

2بهروز نعیمی ،1صدراله گودرزی پور
 

 
 دانشگاه شهید بهشتی تهران، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری*1

 sadra.goodarzi@gmail.com  
 دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی۲

 

 چکیده 

توریسم یکی از مولفه های اساسی در اقتصاد کشورها است. توسعه صنعت توریسم می تواند اقتصاد ملی و منطقه ای 

را شکوفا کند. در بین انواع مختلف توریسم، توریسم بیابان اخیرا توجهات را به سوی خود جلب کرده است. از این رو 

می تواند نقش محوری در اقتصاد ایران ایفا کند. بیابان لوت  در ایران به سبب وجود بیابان های بکر توریسم بیابان

یکی از وسیعترین و در عین حال جذاب ترین بیابان های ایران است که اخیرا مورد توجه ارگان های مسئول قرار 

ا هدف گرفته است اما هنوز هم جایگاه واقعی آن در سطح ملی و بین المللی ناشناخته باقی مانده است. مقاله حاضر ب

تفسیری -تحلیل عوامل موثر بر توریسم بیابان لوت انجام شده است. برای هدایت پژوهش از روش مدلسازی ساختاری

و تحلیل میک مک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مقرون به صرفگی، امنیت و ایمنی، تبلیغات 

 امل موثر بر توریسم بیابان لوت می باشد. رسانه ای و تصویر سازی مناسب از بیابان لوت مهمترین عو

 

 .ایران ، لوت کویر ، کویرگردی ، توریسم کلیدی: ه هایواژ
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Abstract  

Tourism is one of the basic components in the economy of countries. The 

development of the tourism industry can flourish the national and regional economy. 

Among the various types of tourism, desert tourism has recently attracted attention. 

Therefore, due to the existence of pristine deserts in Iran, desert tourism can play a 

pivotal role in the Iranian economy. Lut Desert is one of the largest and most 

attractive deserts in Iran, which has recently been considered by the authorities, but its 

true value is still unknown nationally and internationally. The aim of this article is to 

analyze the factors affecting Lut desert tourism. Structural-interpretive modeling and 

Mick Mac analysis were used to guide the research. The results show that the factors 

such as cost-effectiveness, security and safety, media advertising and proper imagery 

of the Lut Desert are the most important factors affecting Lut Desert tourism. 
 

Keywords: Tourism, Desert Tourism, Lut Desert, Iran. 
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نقش جاذبه های طبیعی بیابان لوت درتوسعه پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی:شهر 

 شهداد شهرستان کرمان
 3، مرضیه پورجوپاری2، سیروس قنبری1*جواد بذر افشان

 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان1*
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 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان۲
 بلوچستاندانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و 3

 چکیده

گردشگری یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توانسته به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش 

درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمد نماید. یکی از مهمترین عوامل 

وجود مناطق بیابانی و کویری نادر و جذاب در می باشدجذب گردشگری شناخت پتانسیل های گردشگری یک مکان 

ایران و امکان بهره مندی به شکل گردشگری و طبیعت گردی، پرداختن به مباحث گردشگری بیابانی را پر اهمیت و 

ضروری ساخته است.کویر و بیابان لوت شهداد با داشتن جاذبه های طبیعی و منحصر به فرد مثل نبکاها،یاردانگ ها، 

نهای مرتفع و انواع گیاهان شورپسند  و با وجود محدودیت های زیستی، چشم اندازهای ویژه و زیبا و خیره برخا

کننده این ناحیه  می تواند به عنوان نقاط مهم جذب کننده گردشگری امروز مطرح گردد و فواید اقتصادی و 

نجامد. گردشگری بیابانی در این اجتماعی حاصل از آن، به توسعه بهتر شرایط زیستگاهی در این منطقه بی

منطقه)شهداد( به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد مناطق  بیابانی  و کویری، اقتصاد محلی را تنوع بخشیده و وضع 

اقتصادی ساکنان نواحی بیابانی را بهبود می بخشد و از دیگرسو تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مطلوبی 

های گردشگری بیابانها میباشد که اگر به  آن، توجه و توسعه ارزشها و جنبهراههای  ازجمله  که را به همراه می آورد 

تواند مانند ماشینی  کننده ویژگیهای منحصربفرد و خاص اکوسیستم بیابان باشد، می خوبی مدیریت شود و کمک

بسرعت به راهی برای نابودی اما اگر به درستی کنترل نشود،  .برای توسعه و کاهش فقر مناطق بیابانی عمل کند

 .های محلی زندگی و محیط طبیعی تبدیل میشود شیوه

 گردشگری، شهداد، کویر لوت:یکلید های واژه
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Abstract  

Tourism is one of the important  sectors of the economy that has been able to emerge 

as a clean industry and while increasing foreign exchange earnings for the national 

economy, it is a worthy help to boost employment and generate income. One of the 

most important factors in attracting tourism is recognizing the tourism potentials of a 

place Existence of rare and attractive desert areas in Iran And the possibility of 

benefiting in the form of tourism and nature tourism, addressing desert tourism issues 

has become very important and necessary Lut Shahdad desert with natural attractions 

and Unique such as nebkas, yardangs, high barkhans and a variety of saline plants and 

despite biological limitations, The special, beautiful and stunning views of this area 

Can be considered as important tourist attractions today and The resulting economic 

and social benefits lead to better habitat development in the region Desert tourism in 

this region (Shahdad) as the driving force of the economy of desert and desert areas 

It diversifies the local economy and improves the economic situation of the 

inhabitants of the desert areas On the other hand, it brings favorable social, cultural 

and environmental effects One of its ways is to pay attention to and develop the values 

and aspects of desert tourism If it is well managed and contributes to the unique and 

special features of the desert ecosystem It can act as a machine to develop and reduce 

poverty in desert areas. But if not properly controlled, it quickly becomes a way to 

destroy local lifestyles and the natural environment. 

Keywords: Tourism, Shahdad, Lut Desert 
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 چکیده 

ها و با لحاظ  مراقبت تنوع زیستی و اکوسیستم های موجود در عرصهاکوتوریسم نوعی توریسم متکی بر حفاظت و 

شود که پیامد آن مشارکت جوامع محلی و ایجاد درآمد قابل اتکا برای این جوامع  ای آنها تلقی می نیازهای توسعه

جب محلی است این شکل از گردشگری فعالیت های فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکان پذیر می سازد و مو

های طبیعی را  افزایش و قدردانی عمیق تر آنان از طبیعت می شود که در نهایت حس حفاظت و حراست از محیط

در آنان بر می انگیزد و تقویت می کند. آنچه که در این نوع گردشگری اهمیت فراوان دارد موضوع پایداری است، 

های بوم شناختی، محلی، فرهنگی و اجتماعی،  زیرا صنعت گردشگری بدون برنامه ریزی دقیق و توجه به قابلیت

و موقعیت جغرافیایی آن در مرکز ایران   بیابان لوت باالیمشکالتی را برای هر منطقه در پی خواهد داشت. مساحت 

حاضر سعی  بنابراین در پژوهشسم ضروری می سازد. یرا در زمینه صنعت اکوتور های آنلزوم توجه به پتانسیل 

پایدار گردشگری در  توسعهپرداخته شود و جنبه های  بیابان لوتعرفی پتانسیل های اکوتوریستی شده است تا به م

 این مناطق با رویکرد اکوتوریسم مورد دقت و توجه قرار گیرد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل برمبنای الگوی تحلیل

SWOT  نقاط ضعف، قوت،  -منطقه شامل چهار گروه استوار است و در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در

 .راهبردهایی هم سو با توسعه پایدار گردشگری در این مناطق ارائه گردیده است -فرصت ها و تهدیدها 

 

  SWOT،، توسعه پایدار اکوتوریسم بیابانهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Ecotourism is a type of tourism that relies on the protection and care of biodiversity 

and ecosystems in the field and in terms of their development needs, which results in 

the participation of local communities and generating a reliable income for these local 

communities. This form of tourism leisure activities It makes human beings possible 

mainly in nature and causes them to increase and deepen their appreciation of nature, 

which ultimately stimulates and strengthens their sense of protection and preservation 

of natural environments. What is very important in this type of tourism is the issue of 

sustainability, because the tourism industry will cause problems for any region 

without careful planning and attention to ecological, local, cultural and social 

capabilities. The high area of Lut desert and its geographical location in the center of 

Iran make it necessary to pay attention to its potentials in the field of ecotourism 

industry. Therefore, in the present study, an attempt has been made to introduce the 

ecotourism potentials of  Lut desert and to pay attention to the aspects of sustainable 

tourism development in these areas with the ecotourism approach. In this research, the 

analysis is based on the SWOT analysis model, and finally, considering the influential 

factors in the region, including four groups - weaknesses, strengths, opportunities and 

threats, strategies in line with the sustainable development of tourism in these regions 

have been expressed. 

 
Desert ecotourism، Sustainable Development ، Keywords: SWOT analysis 
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 چکیده 

هدف از این تحقیق ارزیابی برخی فعالیت های اعم از توسعه ای و هم فعالیت های مربوط به مسئولیت های اجتماعی 

معدن گل گهر در حاشیه جنوبی و شرقی کویر سیرجان می باشد. بدین منظور فعالیت های انجام شده شامل احداث 

به سیرجان، پارک گردشگری سیرجان و همچنین خطوط انتقال آب خلیج فارس مورد بازدید  کمربند سبز گل گهر

قرار گرفتند. اطالعات میدانی پوشش گیاهی منطقه با پیمایش صحرایی بدست آمد. گونه های اضافه شد به پوشش 

رزیابی قرار گرفت و در کمربند سبز تعیین شد، همچنین تراکم جاده در پارک گردشگری قبل و بعد احداث مورد ا

نهایتا شوری در حاشیه کویر در محل عبور لوله انتقال آب بدست آمد و با نتایج قبل مقایسه شد. نتایج نشان می 

دهد که عملیات انجام شده اگر چه در باال بردن و اشتغال تاثیر بسزایی داشته است اما چشم اندازهای طبیعی دچار 

دو برابری تراکم جاده های خاکی و در بخش جنوبی افزایش شوری  ری افزایشدگرگونی شده اند و در پارک گردشگ

ناشی از خطوط انتقال آب خلیج فارس چالش های جدی در تعارض با فعالیت اکوتوریسمی کویر خواهد بود، ضمن 

واند آنکه ظرفیت برد اکوتوریسمی در کویر مورد محاسبه قرار نگرفته است و تفرج متمرکز پارک گردشگری می ت

 تفرج گسترده کویر سیرجان را تحت تاثیر قرار دهد. 

 

 اکوتوریسم، چشم انداز، معدن، گل گهر، کویر سیرجان.های کلیدی: واژه
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate some activities in such as development and 

activities related to social responsibilities of the Gol Gohar mine company in the 

southern and eastern margin of Sirjan Playa. For this purpose, the activities carried 

out, including the construction of the Gol Gohar shelterbelt to Sirjan, Gol Gohar 

Tourism Park, and the Persian Gulf water transmission pipelines, visited. Field 

information of the plants obtained by field survey.  New trees and shrubs in the 

shelterbelt, and the road density in the tourist park, also evaluated before and after 

construction. Salinity obtained at the edge of the desert at the crossing of the water 

transmission pipe and compared with previous results. The results show that although 

the operations carried out had a significant impact on raising incomes and 

employment, the natural landscape has changed. In the tourism park, doubling the 

density of dirt roads and in the southern part increasing the salinity caused by the 

Persian Gulf water transmission lines will be important challenges in conflict with 

desert ecotourism activity. While ecotourism carrying capacity in the desert has not 

calculated and centralized recreation the tourist park can affect the extensive 

recreation of Sirjan Playa. 
 
Keywords: Ecotourism, landscape, Mine, Gol Gohar, Sirjan Playa. 
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  بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -مهندسی منابع طبیعیدکتری 4 

 چکیده 

گسترش  ت،یجمع شیافزا ی نهیدر زم ژهیبه و ریاخ های سده یجهان ط یو فرهنگ یاجتماع ،یتحوالت اقتصاد

شده  یگردشگر یمنجر به توسعه ،یاوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماع شیافزا ،یارتباط های توسعه راه ،ینیشهرنش

در  ای نقش عمده ی تواناست که م یاز صنعت گردشگر یجزئ ییروستا یگردشگر ان،یم نیاست. در ا

 بخش ریبا سا محلی -  یبوم عیو صنا یدست عیرونق صنا قیبه اقتصاد از طر بخشی و تنوع یمردم محل یتوانمندساز

و منطقه  یبه اقتصاد مل یو تنوع بخش یدر توسعه مل یکه نقش موثر ی. در کنار گردشگردینما فایا یاقتصاد های

 یگردشگر نی. بنابرادیبحساب آ یو گردشگر یخیتار یاز جاذبه ها یمکمل بعض دتوان یم زین یدست عیدارد، صنا یا

کشورها برخوردار بوده  یبرخ یدر توسعه اقتصاد یا ژهیو گاهیاز جا ریاخ یاست که در دهه ها یمهم عیاز صنا یکی

 یها تیفعال نیدر ب یو تبادل فرهنگ ها، سهم یی، در اشتغال زا یو ارز آور ییصنعت عالوه بر درآمد زا نیاست. ا

از  یکیهمچنان  یروستائ یشگرگرد نیجهان از جمله صادرات به خود اختصاص داده است. با وجود ا یاقتصاد

و  جادیا یبرا یگذار هیاست. سرما یدر اجتماعات روستائ یتوسعه اقتصاد یدر راستا یراهبرد یها نهیمعدود گز

 هیباشد. سرما یاصل مهم م کیبه عنوان  یمحل یبه خصوص در نواح یتوسعه الزامات مرتبط با توسعه گردشگر

و  یبخش عموم هیسرما یبرابر ،یگردشگر یکردن پروژه ها یاتیعمل یو در راستا یانسان یروین تیدر ترب یگذار

توسعه  یها نهیتواند زم یکه م دیآ یبه شمار م یاتیعمل یها تیاز جمله فعال هیتمرکز سرما استیو س یخصوص

 یاست که طرفها یموضوع مهم یو توسعه صنعت گردشگر یزیراستا برنامه ر نیها را فراهم آورد. در ا ابانیب

 یبرا داریپا یتوسعه اقتصاد یزیهرطرف و برنامه ر یازهاین نیدر آن وجود دارد، برقرارکردن تعادل ب یمتفاوت

کره  یبر رو داریپا سمیاکوتور کیرا به عنوان  ابانیب ادشده،ی طیمهم است. شرا اریبس فهیوظ کی یمحل سمیاکوتور

در  یاست که رونق گردشگر یدر حال نینموده است. ا لیتبد عتیدر طب یگردشگر یاز کانون ها یکیبه  نیزم

و  یکشاورز یدیتول یها تیاز کشور که ظرف یعیگستره وس یبرا ینه تنها سبب بازده اقتصاد یگرد ابانیب ای ابانیب

 ایاحرا  یو گله دار یفراموش شده مانند شتربان یسنت یها وهیش یآورد بلکه برخ یندارد، فراهم م یرقابت یصنعت

 رانیا یها ابانیسپرده شده ب ی( به فراموشیمحل یو غذاها یمحل ی)لباس ها یخیو تار یفرهنگ ینموده، ارزش ها

 را زنده خواهد نمود.

 ی، گردشگر ییاقتصاد روستا ،یدست عیصناهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Economic, social and cultural developments in the world in recent centuries, 

especially in the field of population growth, urbanization, development of 

communication routes, increasing leisure and improving social welfare, have led to 

the development of tourism. Meanwhile, rural tourism is a part of the tourism industry 

that can play a major role in empowering local people and diversifying the economy 

through the prosperity of handicrafts and indigenous-local industries with other 

economic sectors. In addition to tourism, which plays an effective role in national 

development and diversification of the national and regional economy, handicrafts can 

also be considered as a complement to some historical and tourist attractions. 

Therefore, tourism is one of the important industries that in recent decades has had a 

special place in the economic development of some countries Despite this, rural 

tourism is still one of the few strategic options for economic development in rural 

communities. Investing in the creation and development of tourism development 

requirements, especially in local areas, is an important principle. Investment in 

manpower training and in order to make tourism projects operational, public and 

private sector capital equality and capital concentration policy are among the 

operational activities that can provide the grounds for desert development. In this 

regard, planning and development of the tourism industry is an important issue in 

which there are different sides, balancing the needs of each side and planning 

sustainable economic development for local ecotourism is a very important task. 

These conditions have turned the desert into one of the centers of tourism in nature as 

a sustainable ecotourism on the planet. This is while the boom of tourism in the desert 

or desert tourism not only provides economic returns for a large area of the country 

that does not have competitive agricultural and industrial production capacities, but 

also revives some forgotten traditional methods such as camel and herding. Cultural 

and historical values (local costumes and local food) will revive the forgotten deserts 

of Iran. 
Keywords: handicrafts, rural economy, tourism 
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 (هیدشت قطرو مناطق بیابانی )مطالعه موردی: سمیاکوتور یها لیپتانس یبررس
 4، مهین حنیفه پور3، زینب عالماتی*2بزرگی، محمد جان1رنجبران بنه کهل ییحی

 

 )ره( امام ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم نیسرزم شیآما شیگرا یشهر یزیو برنامه ر ایارشد جغراف یکارشناس 1
 نویسنده مسئول دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس ارس دانشگاه تهران *۲

 janbozorgi.mo@ut.ac.ir  
  اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران -دانشجوی دکترای جامعه شناسی3

  بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -مهندسی منابع طبیعیدکتری 4 
 

 چکیده 

ها و  دهیو پد عتی، مشاهده و لذت بردن  از طب یآن گردشگر یاصل  زهیمدرن است  که انگ یا دهیپد سمیاکوتور

درآمد نام برد . توجه به   دیاز منابع جد یکیتوان  به عنوان   یبوده و از آن م یو فرهنگ یعیطب یچشم انداز ها

، آشنا کردن  مردم  با جاذبه   یدرامد ارز شی، افزا تغالبه اش دنیرس نهیتواند  زم یم یابانیمناطق ب  سمیاکوتور

را فراهم آورد. از کل  یاجتماع طیشرا رییتغ جهیبه شهر و در نت انییاز مهاجرت  روستا یری، جلوگ  عتیطب یها

خشک ، لزوم  یاز نواح  یوسعت نیاست وجود چن یابانیب ستمیهکتار آن در زمره اکوس ونیلیم 43وسعت کشور 

شکل از  نیسازد. ا یم یرا ضرور  سمیصنعت اکوتور نهیدر زم  یریو کو یانیایمناطق ب  یها لیپتا نس هتوجه ب

تر  قیعم یو قدردان شیسازد و موجب افزا یم ریامکان پذ عتیانسان را عمدتا در طب یفراغت یها تیفعال یگردشگر

 تیو تقو زدیانگ یرا در آنان برم یعیطب یها طیحس حفاظت و حراست از مح تیشود که در نها یم عتیآنان از طب

بدون  یصنعت گردشگر رایاست، ز یداریفراوان دارد موضوع پا تیاهم ینوع گردشگر نیکند. آنچه که در ا یم

هر منطقه در  یرا برا یمشکالت ،یو اجتماع یفرهنگ ،یمحل ،یبوم شناخت یها تیو توجه به قابل قیدق یزیبرنامه ر

درصد از  90هستند که حدود  یابانیو ب یریمناطق کو ،یعیطب یجاذبه ها نیخواهد داشت. از جمله مهم تر یپ

تنوع   ،یعیطب  یاز چشم انداز ها یبرخوردار  لیبه دل هیقطرو ریمساحت کشور را به خود اختصاص داده اند. کو

 یصورت شاخص و واحد همکان را ب نی، ا یاصل یارتباط یبا فاصله اندک  نسبت به راه ها  یریباال و قرارگ یستیز

 یها یژگیدر منطقه ، و سمیابعاد  توسعه اکوتور  یمقاله ضمن بررس نیدر آورده است . در ا سمیاکوتور یمستعد برا

صنعت  و ضرورت توجه  به آن در برنامه  نیتوسعه ا یبرا یساز نهیمنطقه در جهت زم یستیتور یاز جاذبه ها یبرخ

استوار است  swot  لیتحل یالگو یآن بر مبنا لیو تحل هیان شده است .و تجزیب یو منطقه ا یا هیناح یها یزیر

 - دهاینقاط ضعف،قوت،فرصت ها ،وتهد-گذار در منطقه شامل چهار گروه ریبا در نظر گرفتن  عوامل تاث تیدر نها

 است.  دهیمنطقه  ارائه گرد نیدر ا یگردشگر داریهم سو با توسعه پا یراهبرد ها

 یگردشگر،  swot،   هی، دشت قطرو سمیاکوتورهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Ecotourism is a modern phenomenon whose main motivation is tourism, observation 

and enjoyment of nature and natural and cultural phenomena and landscapes, and it 

can be called as one of the new sources of income. Paying attention to ecotourism in 

desert areas can provide employment opportunities, increase foreign exchange 

earnings, acquaint people with the attractions of nature, prevent the migration of 

villagers to the city and thus change social conditions. Of the total area of the country, 

43 million hectares are desert ecosystems. The existence of such an area of arid areas 

makes it necessary to pay attention to the potential of desert and desert areas in the 

field of ecotourism industry. This form of tourism makes human leisure activities 

possible mainly in nature and increases their deeper appreciation of nature, which 

ultimately stimulates and strengthens their sense of protection and preservation of 

natural environments. What is very important in this type of tourism is the issue of 

sustainability, because the tourism industry will cause problems for any region 

without careful planning and attention to ecological, local, cultural and social 

capabilities. Among the most important natural attractions are desert areas, which 

occupy about 90% of the country. Qatravieh desert, due to its natural landscapes, high 

biodiversity and location a short distance from the main communication routes, has 

made this place an indicator and unit prone to ecotourism. In this article, while 

examining the dimensions of ecotourism development in the region, the characteristics 

of some tourist attractions in the region in order to pave the way for the development 

of this industry and the need to pay attention to it in regional and regional planning 

and its analysis. It is based on the SWOT analysis model. Finally, considering the 

influential factors in the region, including four groups - weaknesses, strengths, 

opportunities, and threats - strategies along with the sustainable development of 

tourism in this region are presented. 

 
Keywords: Ecotourism, Qatravieh plain, swot, tourism 
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 یابانیدر مناطق ب یورزش سمیتور یها لیپتانس یبررس
 

 4، مهین حنیفه پور 3رنجبران بنه کهل ییح، ی*2بزرگی، محمد جان1زینب عالماتی

 

  اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران -دانشجوی دکترای جامعه شناسی1
 نویسنده مسئول دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس ارس دانشگاه تهران*۲

  janbozorgi.mo@ut.ac.ir  
 )ره(امام ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم نیسرزم شیآما شیگرا یشهر یزیو برنامه ر ایارشد جغراف یکارشناس3

  بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -مهندسی منابع طبیعیدکتری 4 
 

 چکیده 

 و دهد می تشکیل را صنعت این کل از بخشی تنها که است گردشگری صنعت در تازه نسبتا ای پدیده توریسم

 لحاظ به بخش، این به را ای عمده های گذاری سرمایه که است داشته آن بر را جهان کشورهای از بسیاری

 امکان طبیعت در عمدتا را انسان فراغتی های فعالیت گردشگری از شکل این. دهند اختصاص آن، فراوان درآمدزایی

 از حراست و حفاظت حس نهایت در که شود می طبیعت از آنان تر عمیق قدردانی و افزایش موجب و سازد می پذیر

 دارد فراوان اهمیت گردشگری نوع این در که آنچه. کند می تقویت و انگیزد برمی آنان در را طبیعی های محیط

 محلی، شناختی، بوم های قابلیت به توجه و دقیق ریزی برنامه بدون گردشگری صنعت زیرا است، پایداری موضوع

 مناطق طبیعی، های جاذبه ترین مهم جمله از. داشت خواهد پی در منطقه هر برای را مشکالتی اجتماعی، و فرهنگی

 از وسعتی چنین وجود. اند داده اختصاص خود به را کشور مساحت از درصد 90 حدود که هستند بیابانی و کویری

 حاشیه در ژئوتوریسم، و اکوتورسیم صنعت زمینه در را مذکور مناطق های پتانسیل به توجه لزوم خشک، نواحی

 لحاظ از و ۵ رتبه طبیعی گردشگری نظر از. سازد می ضروری است، گرفته قرار لوت بیابان و دشت و کویر دشت

 دارای مکان های جمله از. داراست جهان در را 9۲ رتبه درآمد میزات نظر از و ۷0 رتبه دارای گردشگر پذیرش

 از نظیر کم های بیابان بودن دارا دلیل به ایران که هستند ایران بیابانی مناطق ورزشی، گردشگری برای باال پتانسیل

 با فوق مناطق روستاهای و شهرها از یک هر اطراف شنی های تپه و لوت تا مرکزی های بیابان نمک کویرهای جمله

 خود که باشد، مناطق این ساکنین آبادانی و عمران برای توجهی قابل درآمد تواند می درست مدیریت و ریزی برنامه

 از مناطق این های پتانسیل از برخی معرفی پژوهش این در. شود می محسوب نیز بیابانزایی مهار جهت در راهی

پرداخته شده  ورزشی گردشگری کاربرد جهت در...  و بیابانگردی چتر، با پرواز شن، روی اسکی نوردی، تپه جمله

 است.

 تیریمد ،یورزش یگردشگر سم،یتورهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Tourism is a relatively new phenomenon in the tourism industry that forms only a part 

of the whole industry and has led many countries in the world to allocate major 

investments to this sector in terms of its high revenue. This form of tourism makes 

human leisure activities possible mainly in nature and increases and deepens their 

appreciation of nature, which ultimately stimulates and strengthens their sense of 

protection and preservation of natural environments. What is very important in this 

type of tourism is the issue of sustainability, because the tourism industry without 

careful planning and attention to ecological, local, cultural and social capabilities, will 

cause problems for any region. Among the most important natural attractions are 

desert areas, which occupy about 90% of the country. The existence of such an area of 

arid areas makes it necessary to pay attention to the potentials of these areas in the 

field of ecotourism and geotourism, located on the edge of the desert plain and the 

plain and desert of Lut. It ranks 5th in terms of natural tourism, 70th in terms of tourist 

acceptance and 92nd in terms of income levels in the world. Among the places with 

high potential for sports tourism are the desert areas of Iran, which Iran due to having 

unique deserts such as salt deserts of central deserts to Lut and sand dunes around 

each of the cities and villages of the above areas with planning And proper 

management can be a significant source of income for the residents of these areas, 

which is also a way to curb desertification. In this research, some of the potentials of 

these areas, such as hill climbing, sand skiing, parachuting, desert tourism, etc., have 

been introduced in order to use sports tourism. 

 
Keywords: Tourism, sports tourism, management 
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 2، فرزاد ستوهیان*1زهرا مجرد چاله سرایی
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 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، دانشگاه گیالن  2

 

 چکیده

های ایران با جاذبه زمین است. غنای ە  برخوردار از بیشترین تنوع زیستی در کر ایران یکی از پنج کشور نخست

است که این  مختلف، سبب شدههای فرهنگی و طبیعی برجامانده از دوره انبوهی از یادمانهای تاریخی و میراثهای

منابع  ای گسترده ازهای گردشگری طبیعی ایران مجموعهداشته سرزمین را جهانی در یک مرز بنامند. با این حال،

وضعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا بیش  .گیرددر بر می پراکنده، ثبت نشده و در بسیاری از موارد رو به نابودی را

بیابانی به دلیل اوضاع نامساعد اقلیمی،  را مناطق خشک و بیابانی فرا گیرد. اگرچه مناطقمساحت آن  از سه چهارم

پتانسیلهای طبیعی فراوانی دارند که در صورت  کشاورزی و حتی در مواردی توسعه صنعتی نیستند، دارای پتانسیل

این مناطق بهره گرفت. از جمله این توسعه  توان از آنها در برایبرداری مناسب از این پتانسیلها میبهره شناخت و

اشاره کرد که در مواردی کامال بکر و  های طبیعیبه انرژی خورشیدی، باد، منابع معدنی و جاذبه توانها میپتانسیل

خشک و بیابانی قرار دارد، شناخت دقیق  با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور ایران در قلمرو مناطق .منحصر بفردند

از ضروریات اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی  برداری از آنها،های بیابانها و کویرها و راههای بهرهییتوانا و اصولی

نواحی محروم و دارای قابلیت توسعه مطرح شده،  حتی کل کشور است. یکی از راهبردهایی که برای تقویت منطقه و

برای این امر هستند. ازآنجاییکه در ایران  الزم گسترش گردشگری در مناطقی است که دارای پتانسیلهای توسعه و

 ە های محیطی هر محدودمعرفی و ارزیابی توان توان با شناخت ووسیع و منحصربه فرد وجود دارد، می مناطق بیابانی

ترین راههای استفاده از این گونه اراضی که ساده گیری را از مناطق مذکور به عمل آورد. یکی ازبهترین بهره بیابانی،

های اکوتوریستی و ژئوتوریستی توانمندی های جهان است، استفاده ازیکی از پردرآمدترین صنعت درعین حال

 .آنهاست

 بیابان، گردشگری، توریسم، توسعه پایدار: کلید های واژه
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zmojarrad2020@gmail.com 
2
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Soomehsara, University of Guilan 
 

Abstract 

Iran is one of the top five countries with the highest biodiversity on Earth. The 

richness of Iran's attractions with the abundance of historical monuments and cultural 

and natural heritage left over from different periods, has caused this land to be called a 

world on one border. However, Iran's natural tourism assets are a vast array of 

scattered, unrecorded resources, and in many cases endangered. Iran's geographical 

location has caused more than three-quarters of its area to be covered by arid and 

desert areas. Although desert areas do not have agricultural potential and even in some 

cases industrial development due to unfavorable climatic conditions, they have many 

natural potentials that can be used for the development of these areas if these 

potentials are properly recognized and exploited. These potentials include solar 

energy, wind, mineral resources, and natural attractions, which in some cases are quite 

pristine and unique. Given that most of Iran is located in the territory of arid and 

desert areas, accurate and principled knowledge of the capabilities of deserts and 

deserts and ways to exploit them, is a basic necessity for economic and social 

development of the region and even the country. One of the strategies proposed to 

strengthen deprived and potentially developing areas is the development and 

expansion of tourism in areas that have the necessary potential for this. Since there are 

vast and unique desert areas in Iran, it is possible to make the best use of these areas 

by recognizing, introducing and evaluating the environmental potential of each desert 

area. One of the easiest ways to use such lands, which is also one of the most lucrative 

industries in the world, is to use their ecotourism and geotourism capabilities. 

Keywords: Desert, Tourism, Sustainable Development 
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3۲9۷۵ 

 کرمان استان گردشگری بر تغییراقلیم اثرات بررسی

 

 3علی خدادادی ،2مرضیه پورجوپاری،  *1اکبر عنابستانیعلی
 ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی،  تهران، ایراناستاد جغرافیا و برنامه1

anabestani@sbu.ac.ir     
 ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان،  ایراندانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه۲

 دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی روستایی3
 

 چکیده

-برنامه جهت کننده تعیین فاکتور یک عنوان به اقلیم به صنعت این وابستگی و گردشگری صنعت اهمیت به توجه با

 امری خارجی و داخلی گردشگران برای نامطلوب و مطلوب هوایی و آب شرایط شناخت لزوم گردشگران، ریزی

 مورد تجهیزات و لباس نوع حرکت، زمان نظر از را خود ریزیبرنامه آن، با متناسب بتواند متقاضی تا است، ضروری

 در حفاظت برای انسان بدن که است آب و هوایی گردشگری، برای مناسب آب و هوای. بر این اساس دهد انجام نیاز

 بیولوژیکی توان و هاموازنه منظم هایمکانیزم و باشد نداشته زیاد کوشش به نیازی خارجی محیط پایداری برابر

 همراه به گردشگری میزان بر منفی هم و مثبت اثرات هم تواندمی اقلیم بنابراین تغییر. نیاندازد خطر به را انسان

 عوامل از یکی عنوان به اقلیم که موضوع این همچنین و گردشگری اهمیت به توجه با تحقیق این در. باشد داشته

 اثرات و گردشگری با اقلیم تغییر ارتباط دارد، چگونگی گردشگری صنعت توسعه در را اهمیتی حائز نقش محیطی

مقاله در چهارچوب مطالعات  این تحقیق روش .است گرفته قرار بررسی مورد کرمان استان گردشگری بر اقلیم تغییر

بهترین و بدترین شرایط  یدارابه ترتیب رماه یت و بهشتیارد ماه که داد نشان نتایجاست.  اسنادی ای و کتابخانه

 .استاقلیمی به لحاظ شرایط مناسب برای جذب گردشگران 

 تغییر اقلیم، گردشگری، استان کرمان. های کلیدی:واژه
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Investigating the effects of climate change on tourism in Kerman 
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Abstract 

Given the importance of the tourism industry and the dependence of this industry on 

climate as a determining factor for tourist planning, it is necessary to know the 

favorable and unfavorable weather conditions for domestic and foreign tourists, so 

that the applicant can fit With it, do your planning in terms of travel time, type of 

clothing and equipment needed. Accordingly, a climate suitable for tourism is a 

climate in which the human body does not need much effort to protect against the 

stability of the external environment, and the regular mechanisms of balance and 

human biological power to Do not endanger. Therefore, climate change can have both 

positive and negative effects on tourism. In this study, considering the importance of 

tourism and also the fact that climate as an environmental factor has an important role 

in the development of tourism industry, how the relationship between climate change 

and tourism and the effects of climate change on tourism in Kerman province has been 

investigated. The research method of this article is in the framework of library and 

documentary studies. The results showed that May and July have the best and worst 

climatic conditions in terms of suitable conditions for attracting tourists, respectively. 

 
Keywords: Climate Change, Tourism, Kerman Province 
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 نظیر در بیابان لوت برای توسعه توریسم سالمتبخشی بی آرام
 

 2مجتبی سلیمانی دامنه ،*1حمیدرضا رخشانی نسب

 

 ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.استادیار جغرافیا و برنامه *1
rakhshaninasab_h@yahoo.com 

 ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه۲
 

 چکیده

روح و  با که سالمت یشگردگر هیژوبه  باشدمیتوجه  ردمو شدر بهو رو  ابجذ صنعتی انعنو  به یشگردگر وزهمرا

مجدد سالمت جسمی و ذهنی  لحصوو  دبهبوظور حفظ، بهمن سالمت یشگردگر. ستا طتبادر ار انشگردگر جسم

ای شود. با توجه به افزایش فشارهای روزمره فردی و اجتماعی، این نوع گردشگری جایگاه و اهمیت ویژهفرد انجام می

باشد که امروزه برای درمان بسیاری از امراض به کار ی میهایپیدا کرده است. در این بین ریگ درمانی یکی از روش

ای بیابان لوت در شهرستان ریگان و های شنی و ماسههای تپهرود. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی ظرفیتمی

ای)کتب، تحلیلی بر مبنای اطالعات کتابخانه-روش تحقیق توصیفی پردازد.فهرج برای توسعه توریسم سالمت می

باشد که در این زمینه برخی از اطالعات از طریق دهیاری، فرمانداری و سازمان میراث قاالت، اسناد و ..( میم

فرهنگی شهرستان ریگان و فهرج و همچنین سازمان منابع طبیعی استان کرمان گردآوری شد و مورد توصیف و 

ای های شنی و ماسهریگان و فهرج، تپه در حاشیه جنوبی بیابان لوت از جمله شهرستاناستنباط قرار گرفتند. 

شرایط های شنی شود. این تپهای دنیا نام برده میهای ماسهها به عنوان بزرگترین تپهفراوانی وجود دارد که از آن

ها گردشگران بسیاری را برای استفاده از این ریگ و هر سالهکرده است درمانی مهیا ریگبرای گسترش  را  مطلوبی

دارد اما ظرفیتی برای ساکنان  ی رازحمت اینکه ها عالوه بر ها و شن ریگکند. این سالمت جسم جذب می در زمینه

 از قبیل: درد مفاصل و روماتیسم ها برای درمان بعضی از بیماری ای کهبه گونه اندبه ارمغان آورده نیزرا  نظیربی

ها و البته بایستی زیر ساخت .شودها افزوده میبه ارتفاع این تپه ،های شنبا ادامه طوفان از طرفی دیگر .کاربرد دارند

گردی، های بومگذاری، احداث تأسیات و خدمات گردشگری)خانهامکانات مناسب توسعه از جمله: جذب سرمایه

زی علمی ریتوان با برنامههای اقامتی، هتل، رستوران و ...(، برای این شاخه از گردشگری فراهم شود که می-کمپهت

 و منظم به توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه دست یافت.

 ای، ریگ درمانی، گردشگری سالمت، شهرستان ریگان و فهرج، بیابان لوت.های ماسهتپه های کلیدی:واژه
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Abstract 

Today, tourism is considered as an attractive and growing industry, especially health tourism, 

which is associated with the soul and body of tourists. Health tourism is done in order to 

preserve, improve and regain physical and mental health. Due to the increasing daily 

individual and social pressures, this type of tourism has found a special place and importance. 

In the meantime, Sand therapy is one of the methods used to treat many diseases today. In 

this regard, the present study examines the capacities of sand dunes and sand dunes in Reagan 

and Fahraj counties for the development of health tourism. The research method is 

descriptive-analytical based on library information (books, articles, documents, etc.). In this 

regard, some information was collected through Dehyari, the governor's office and the Regan 

and Fahraj cultural heritage organizations, as well as the Kerman Natural Resources 

Organization. Were described and inferred. On the southern edge of the Lut Desert, including 

Reagan and Fahraj, there are many sand dunes, which are considered to be the largest sand 

dunes in the world. These sand dunes have provided favorable conditions for the 

development of sand therapy and attract many tourists every year to use these sands in the 

field of physical health. These gravels and sands, in addition to being a nuisance to the 

inhabitants, have also brought a unique capacity that can be used to treat some diseases such 

as joint pain and rheumatism. On the other hand, with the continuation of sandstorms, the 

height of these hills increases. Of course, appropriate infrastructure and facilities for 

development, including: attracting investment, construction of facilities and tourism services 

(eco-tourism houses, accommodation camps, hotels, restaurants, etc.), should be provided for 

this branch of tourism that can be Achieved tourism development in the study area through 

scientific and regular planning. 

 
Keywords: Sand dunes, sand therapy, health tourism, Reagan County and Fahraj, Lut Desert. 
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 ساماندهی ورزشهای بیابانی در لوت
 

 عباس تقی زاده

 
 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان1

taghizadeh319@yahoo.com  
 

 

 چکیده 

دارای بافت طبیعی بیابانی و کویری است. نگاه به شهداد تغییر کرده است و  در کرمان زیادی از بخش شهدادوسعت 

در صورت . ، گردشگران داخلی و خارجی زیادی به شهداد سفر می کنندو ثبت جهانی بیابان لوت با معرفی کلوت ها

از تجربه دیگر کشورها در بحث بیابان  استفاده  ایجاد زیرساخت ها، متناسب با ذائقه گردشگران خارجی و داخلی و

وضعیت کنونی شهداد، تناسبی  گردی می توان اقتصاد شهداد و کرمان را با فعالیت های گردشگری دگرگون ساخت.

 بخش  توسعه اصلی های پایه از یکی تواند می  صنعت گردشگری با داشته ها و ظرفیتهای گردشگری آن ندارد.

بیابان لوت  ها با مهاجرت، خشکسالی، کاهش درآمد اهالی و نبود رونق اقتصادی مواجه است.شهداد باشد که سال 

فراتر از یک محدوده جغرافیایی دارای ویژگیهای مختلف از جمله ورزشی است که با جاذبه های تاریخی، طبیعی، 

ر این د یه کویر ایجاد کند.فرهنگی، اجتماعی، می تواند فصل جدیدی را در گردشگری و توسعه پایدار مناطق همسا

با روش کتابخانه ای و مشاهدات میدانی نبود زیر ساخت های گردشگری ورزشی و برخی موانع توسعه مقاله 

 گردشگری در بخش شهداد بررسی شد.

ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی بیابانی و کویری در بخش شهداد در چهار نقطه وجود بر اساس نتایج پژوهش امکان 

 می تواند به گردشگری ورزشی رونق بخشد. داردکه

 

  ورزش، بیابان لوت، شهدادگردشگری،  های کلیدی:واژه
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Organizing desert sports in Lut 
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Abstract 

A large area of Shahdad in Kerman has a natural desert texture. The view to Shahdad 

has changed and with the introduction of Kalut and the global registration of Lut 

desert, many domestic and foreign tourists travel to Shahdad. If the infrastructure is 

created in accordance with the tastes of foreign and domestic tourists and the 

experience of other countries is used in the discussion of desert tourism, the economy 

of Shahdad and Kerman can be transformed with tourism activities. The current 

situation of Shahdad is not commensurate with its tourism resources and capacities. 

The tourism industry can be one of the main pillars of the development of Shahdad, 

which has been facing years of migration, drought, declining incomes and lack of 

economic prosperity. Lut Desert is beyond a geographical area with various features, 

including sports that with historical, natural, cultural, social attractions, can create a 

new chapter in tourism and sustainable development of neighboring desert 

areas.According to the research results, it is possible to establish desert and desert 

recreational and sports centers in Shahdad district in three points, which can boost 

sports tourism. 

 

Keywords:Tourism, Sport, Shahdad, Desert lut 
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 های گردشگری مناطق بیابانی )مطالعه موردی: مهریز یزد(جاذبه
 

*، مطهره اسفندیاری   1اردکانیزاده محمدعلی حکیم
2  

 

 

 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد 1 
 دانشگاه یزددانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی محقق پسا دکتری بیابان زدایی  * ۲

motiesfandiari@gmail.com    

  

 چکیده

است که دیدار از منابع و  گردشگری مناطق بیابانی و کویری شاخه نسبتا جدیدی از گردشگری در مناطق طبیعی 

و بازدید از تفریحی جاذبه های آن شامل پوشش گیاهی، حیات جانوری، اشکال ژئومورفولوژیک، انجام فعالیتهای 

های مختص این مناطق را تحت عنوان گردشگری کویری فراهم می سازد. این نوع از گردشگری، گستره سایر جاذبه

در  ای بیش از یک سوم مساحت زمین در میان اکوسیستم های مناطق بیابانی و نیمه بیابانی را در بر گرفته است

مساحت کشور، مناطق بیابانی و  از ایران یکی از مهمترین مناطق اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی، با سهم قابل توجهی

کویری هستند که گردش در این نواحی و دیدار از جاذبه های آن شکل گیری گردشگری را به عنوان شاخه نسبتا 

به عنوان یک محوطه گردشگری در غربالبیز  امکانپذیر ساخته است. مجموعه گردشگری جدیدی از اکوتوریسم

 ظیراین منطقه گردشگری با جاذبه هایی ن .و اکولوژیکی ایجاد گردیده است ترکیب مواریث طبیعی، فرهنگی، تاریخی

 مهریزشهرستان در چشمه پرآب و زیبای غربال بیز، منطقه تفریحی کوه ریگ و آثار باشکوه تاریخی خشتی و غیره، 

توصیفی به  در این مقاله بر اساس روش مطالعات .همواره پذیرای خیل کثیری از گردشگران داخلی و خارجی است

پرداخته مهریز یزد شهرستان  بررسی و تحلیل طیف فرصتها و ظرفیتهای منابع گردشگری اکوتوریستی و ژئوتوریستی

تا ضمن بهره مندی از ظرفیت ها، امکان توسعه پایدار با برنامه ریزی و سرمایه گذاری منطقی فراهم گردد. منابع و 

یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار استان یزد طبیعت گردی در حاکی از آن است که استان یزد  ذخایر طبیعی

در صورت برنامه ریزی و قابلیت سنجی قادر خواهد بود در راستای توسعه پایدار نقش مهمی در  که مستعد است

 متنوع سازی اقتصاد محلی و معیشت جوامع ایفا نماید.

 .یزد ،گکوه ری ی،پتانسیل گردشگری، مناطق بیابانکلیدی:  ه هایواژ
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Tourism Attractions in Desert Areas (Case Study: Mehriz Yazd) 
 

Mohammad Ali Hakimzadeh Ardakani
1
, Motahareh Esfandiari

2* 
 

1
 Associate Professor, Department of Natural Resources & Desert Studies, Yazd, Iran. 

2*
Postdoctoral Researcher in Combat Desertification, Department of Natural Resources & 

Desert Studies, Yazd 
motiesfandiari@gmail.com    

 . 
 

Abstract 

Tourism in desert areas is a relatively new branch of tourism in natural areas, which 

visits its tourist resources and attractions, including vegetation, animal life, 

geomorphological forms, recreational activities and visiting other attractions in these 

areas  . Provides a desert tourism, this type of tourism covers an area of more than one 

third of the land area among the ecosystems of desert and semi-desert areas. In Iran, 

one of the most important ecotourism and geotourism areas, with a significant share of 

the country, are desert and desert areas. Touring these areas and visiting its attractions 

has made possible the formation of tourism as a relatively new branch of ecotourism. 
Gharbalbiz tourism complex in Mehriz city has been created as a tourist area in 

combining natural, cultural, historical and ecological heritage. This tourism area with 

attractions such as beautiful fountain Gharbalbiz, Sand Ramp recreational area and 

magnificent historical monuments of bricks, etc., always welcomes a large number of 

domestic and foreign tourists In this article, based on the method of descriptive 

studies, the range of opportunities and capacities of ecotourism and geotourism, 

tourism resources in Mehriz city of Yazd have been studied and analyzed in order to 

benefit from sustainable capacities and provide sustainable development with rational 

planning and investment. Natural resources and reserves of Yazd province indicate 

that nature tourism in Yazd province is a unique and very potential economic resource 

that if planned and assessed will be able to play an important role in diversifying the 

local economy for sustainable development and play the livelihood of communities. 

 

Keywords: tourism potential, desert areas, Sand Ramp, Yazd. 
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3300۷ 

 بررسی نقش امنیت بر توسعه پایدار گردشگری لوت جنوبی

 

3حمیدرضا کمالی ،2زهره هادیانی ،1طیبه سرگلزایی جوان
 

 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان ،  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری1

 t.sargolzaee@gmail.com  
 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری۲

 دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، ،کارشناس ارشد3
 

 چکیده 

دهد، در این میان مناطق تحت تاثیر قرار میای است که ابعاد مختلف زندگی انسانی را گردشگری سیستم پیچیده

کویری به عنوان یکی از مناطق اولویت دار برای توسعه اکوتوریسم در بسیاری از مناطق جهان مورد توجه قرار گرفته 

 کویر اکوتوریسم توسعه زمینه در پتانسیل دارای مناطق از یکی عنوان به کویری هایعرصه بودن دارا با ایراناست. 

با توجه  باشد.می در این مناطقافزایش امنیت  طریقهای گردشگری آن از یری از کویر و ظرفیتگبهرهاست.  مطرح

پتانسیل ؛ واقع شده است سیستان و بلوچستاناستان شمال در  )لوت جنوبی( لوت بخشی از کویربه اینکه 

. لذا با توجه به اینکه امنیت، فراهم آورد نیز  استانگردشگری تواند فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری آن می

 آن نقش بررسی امنیت و هدف با پژوهش مهمترین فاکتور در توسعه گردشگری پایدار در جهان می باشد؛ این

پذیرفته است. روش پژوهش  پایدار گردشگری لوت جنوبی از دیدگاه گردشگران شهر زاهدان صورت درتوسعه

ای و ها از طریق بررسی اسنادی و کتابخانهتگی است. برای گردآوری دادهپیمایشی و از نوع همبس –توصیفی 

ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و برای امتیازدهی از طیف لیکرت مطالعات میدانی انجام گرفته و داده

همبستگی ای و آزمون تک نمونه Tها به صورت کمی)آزمون آماری استفاده گردیده است و روش تحلیل داده

های امنیت از نظر گردشگران شهر زاهدان برای بازدید از دهد تمام شاخصباشد. نتایج پژوهش نشان میپیرسون( می

، امنیت فضایی ۷۵9/4، امنیت اجتماعی 6۲۵/۵سایت گردشگری باالتر از حد متوسط)میانگین امنیت جانی و مالی 

 ( می باشد. 9۵1/3و امنیت رفتاری  14۷/3

 

 امنیت، توسعه پایدار، گردشگری، لوت جنوبی، شهر زاهدان کلیدی: هایواژه
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Investigating the role of security on the sustainable 

development of tourism in South Lut 
 

Tayebeh Sargolzaee Javan
1
*, Zohre Hadyani

2
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1
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۲
Associate Professor of Geography and Urban Planning, Sistan and Baluchestan 
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3
Master of Science, Geography and Tourism Planning, Islamic Azad University of 
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Abstract 

Tourism is a complex system that affects various aspects of human life, including 
desert areas as one of the priority areas for the development of ecotourism in many 
parts of the world. Iran, with its desert areas, is considered as one of the regions with 
potential in the field of desert ecotourism development. Utilizing the desert and its 
tourism potential is through increasing security in these areas. Considering that part of 
Lut desert (southern Lut) is located in the north of Sistan and Baluchestan province; 
Its tourism potential can also provide a good opportunity for the development of 
tourism in the province. Therefore, given that security is the most important factor in 
the development of sustainable tourism in the world; This study aims to investigate 
security and its role in the sustainable development of tourism in South Lut from the 
perspective of tourists in Zahedan. The research method is descriptive-survey and 
correlational. Data were collected through documentary and library surveys and field 
studies. Data were collected through a questionnaire. Likert scale was used for scoring 
and quantitative data analysis method (one-sample t-test). And Pearson correlation 
test). The results show that all security indicators for tourists in Zahedan to visit the 
tourist site are above average (average life and financial security 5.625, social security 
4.759, space security 3.147 and security Behavioral is 3.951). 
 
Keywords: Security, Sustainable Development, Tourism, Southern Lut, Zahedan City 
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33011 

 ه برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی روستاهای واقع در حاشیه بیابان لوتارائ

 )مطالعه موردی: روستاهای شهداد، استان کرمان(
 

 دکتر محمد صبوری

 

 استادیار گروه جغرافیا،  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 sabooryjask@yahoo.com   

 

 

 چکیده 

 توسعه مناسب عنوان یک ساز و کار به و است توسعه حال در جهانی ابعاد در بیابان طبیعت گردی در صنعت امروزه

شود. بیابان لوت و روستاهای مستقر در اطراف آن با وجود قابلیت ها  می بیابانی قلمداد و کویری مناطق برای پایدار
و پتانسیل های طبیعت گردی بی نظیر و متنوع همچنان برای گردشگران نا آشناست و با مشکالت و موانع گوناگونی 

شرایط در جذب طبیعت گرد مواجه می باشد. بنابراین شناخت جاذبه های طبیعت گردی و برنامه ریزی متناسب با 
منطقه به منظور توسعه گردشگری روستاهای بیابانی و دستیابی به توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد. شناخت 
قابلیت های گردشگری و توسعه آن در روستاهای بیابانی مستلزم شناخت ابعاد و عوامل موثر داخلی و خارجی و 

ندی ها و تنگناهای طبیعت گردی روستاهای بیابانی تدوین راهبردهای مناسب می باشد این پژوهش شناسایی توانم
بخش شهداد استان کرمان را با رویکردی راهبردی مد نظر دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ 

تحلیلی می باشد و با اتکاء بر یافته های اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی موضوع پرداخته شده  -ماهیت توصیفی
( و IFEقوت و ضعف داخلی) متعدد املومنطقه با دارا بودن ع طبیعت گردیپژوهش نشان می دهد  نتایجاست. 

ها و تنگناهای گوناگونی است. نتیجه  (، دارای توانمندیEFEخارجی ) ات مختلفو تهدید ها همچنین فرصت
از طریق  (WT)و تدافعی (WO(، تنوع)ST(، محافظه کارانه)SOتوسعه ای) هایتحقیق حاضر استخراج راهبرد

 می باشد. (SWOTتحلیل )

 شهداد کرمان، سوات روستاهای بیابانی، مدل ،طبیعت گردیهای کلیدی: واژه
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33011 
Provide strategic planning nature tourism for villages located 

on the edge of Lut Desert (Case study: Shahdad villages, Kerman 
province) 

 

Mohammad Saboori 
 

Department of Geography, University of Payam-e- Noor. .Mobile: 09177654218 

sabooryjask@yahoo.com 
 

 

Abstract 

Today, the nature tourism industry in the desert is developing on a global scale and 
considered as a suitable mechanism for sustainable development for desert and desert 
areas. Lut desert and surrounding villages, despite the unique and diverse capabilities 
and potentials of nature tourism, is still unfamiliar to tourists and faces various 
problems and obstacles in attracting nature lovers. Therefore, recognizing nature 
attractions and planning in accordance with the conditions of the region in order to 
develop tourism in desert villages and achieve sustainable development seems 
necessary. Recognizing the capabilities of tourism and its development in desert 
villages requires recognizing the dimensions and effective internal and external factors 
and developing appropriate strategies. This study aims to identify the capabilities and 
bottlenecks of nature tourism in desert villages of Shahdad district of Kerman 
province with a strategic approach. The present study applied in terms of purpose and 
in terms of descriptive-analytical nature and based on documentary and library 
findings, the subject studied. The results show that nature tourism in the region with 
various factors of internal strengths and weaknesses (IFE) as well as various external 
opportunities and threats (EFE), has various capabilities and bottlenecks. The result of 
the present study is the extraction of developmental strategies (SO), conservative 
(ST), diversity (WO) and defensive (WT) through analysis (SWOT). 
 
Keywords: Nature tourism, desert villages, SWOT model, Shahdad Kerman. 
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3301۲ 

 ایجاد فرصت های نوین گردشگری با هدف رسیدن به توسعه پایدار در بیابان لوت
 

 2شلیر کاتورانی  1*یزدان بابایی

 

 دانشجوی رشته ی اقلیم شناسی دانشگاه تبریز 1
 sh.katorani@gmail.com  

 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی  تهران ۲
 yb.babaee@yahoo.com 

 

 

 چکیده 

بیابان ها شبیه تمام گستره های طبیعی این کره ی خاکی ؛ با داشتن ویژگی های زیست اقلیمی منفاوت توانسته اند 

نقاط قوت چشمگیری برای جاذبه های گردشگری بوجود اورند .کویر لوت با توجه به ظرفیت های بسیار متفاوت 

طقه گندم بریان) گرم ترین نقطه ی زمین(،و اقلیمی چون  کلوت ها، ریگ یالن، جنگل نبکا، رود شور، من_ژئو

دریاچه فصلی شهداد  از خاص ترین نقاط کره ی زمین به شمار می رود . در این مقاله هدف اینست با در نظر 

انسانی دشت لوت، زیربناهای نوینی در دنیای گردشگری ایجاد نمود که  –گرفتن ظرفیت های بیشمار اکولوژیکی 

ر نیل به توسعه ی پایدار این منطقه گردد. در این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و باعث هموار گردیدن مسی

توصیفی، مفاهیم چند بعدی گردشگری کویر و بسترهای مهم برای رسیدن به _استفاده از یک روش ترکیبی تحلیلی

شخص گردید که ترکیبی از توسعه پایدار در ارتباط با کویر لوت مورد سنجش قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، م

انسانی زمینه ی رسیدن به این امر مهم را فراهم می نمایند و معین شد اقداماتی  -اقدامات همه جانبه اکولوژیکی

چون ایجاد مراکز بومگردی، تاسیس پایگاه های تبدیل و تغییر انرژی خورشیدی، ایجاد مراکز انجام ورزشهای کویری 

یجاد جنگل های مصنوعی، ساخت جنگلهای مصنوعی با روشهای نوین چون بذرپاشی چون رالی، ورزشهای افرودی، ا

توسط پهباد و کاشت نهال توسط مته های بزرگ، برگزاری تورهای کویر نوردی بین المللی و ایجاد مراکز تحقیقاتی 

نبکاها میتواند  علمی و استفاده از ظرفیت های اکوتوریستی کویر شهداد، ریگ یالن، دریاچه ی فصلی؛ چشم انداز

 زمینه های الزم برای توسعه پایدار گردشگری کویر لوت فراهم آورد.

 : کویر لوت، گردشگری کویر ، تغییر اقلیم، توسعه ی پایدار کلیدی واژه های
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Abstract 
Deserts are like all the natural expanses of this planet; With different bioclimatic 
characteristics, they have been able to create significant strengths for tourist 
attractions. Lut desert due to very different geo-climatic capacities such as Klots, Rig 
Yalan, Nebka forest, Shoor river, Gandum Briyan region (hottest point) Earth), and 
the seasonal lake of Shahdad is one of the most special parts of the earth. In this 
article, the aim is to create new infrastructures in the world of tourism by considering 
the innumerable ecological-human capacities of Lut plain, which will pave the way 
for achieving sustainable development of this region. in this research; Using a 
documentary method and a combined analytical-descriptive method, the 
multidimensional concepts of desert tourism and important contexts for achieving 
sustainable development in relation to the Lut desert were assessed. As a result of this 
research, it was found that a combination of comprehensive ecological-human 
measures provide the ground for achieving this important goal, and it was determined 
that measures such as establishing ecotourism centers, establishing bases for 
conversion and change of solar energy, establishing centers for desert sports Such as 
rallies, Aphrodite sports, creation of artificial forests, construction of artificial forests 
with new methods such as drilling by sowing and planting seedlings by large drills, 
holding international desert hiking tours and establishing scientific research centers 
and using ecotourism capacities of Shahdad desert, Rig Yalan, seasonal lake; The 
Nebka landscape can provide the necessary grounds for the sustainable development 
of Lut desert tourism. 

 
Keywords: Lut Desert, Desert Tourism, Climate Change, Sustainable Development 
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چالشهای توسعه کارآفرینی گردشگری نواحی بیابانی و راهکارهای رفع موانع؛ تحلیل 

 مورد پژوهی: بیابان لوت
 

 3آذر نوری، 2محمدجواد عباسی ،1ژیال سجادی
 

معاون وزیر و رئیس  ؛دانشیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران 1

 روستایی وزارت کشور موسسه آموزشی عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری و
 گروه جغرافیای انسانی و آمایش. دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی تهراننویسنده مسئول: دکتری،  ۲

Mo_Abbasi@sbu.ac.ir 
 دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،  3

 

 چکیده 

پژوهش با هدف شناخت چالشهای کارآفرینی گردشگری و تحلیل عوامل موثر بر توسعه آن در میراث جهانی بیابان 

 جامعه .است میدانی-ایآوری اطالعات با روش کتابخانه ، جمعتحلیلی-تحقیق حاضر توصیفیلوت می باشد. روش 

میان سه استان خراسان جنوبی، سیستان و ) بیابان لوت نواحی گردشگر پذیر حریم جهانی شامل پژوهش این آماری

نفر صاحبان کسب و کارهای  1۷0که با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند  ( هستندبلوچستان و کرمان

تایید شده و پایایی آن با روش  گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان

/. تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تکنیک تحلیل مسیر در نرم افزار 9۲0آلفای کرونباخ به میزان 

SPSS  و  آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم از طریق مدلسازی معادالت ساختاری(SEM)   در نرم افزار

Lisrel  6۷3/0ج پژوهش نشان می دهد: از بین چاشها و موانع؛ متغیر موانع اقتصادی با مقدار  انجام شده است. نتای 

در  ۲۷۲/0نهادی با مقدار -ترین موانع کارآفرینی گردشگری محدوده محسوب می شوند. متغیر موانع سازمانیبیش

ر گرفته است. همچنین؛ در مرحله سوم اهمیت قرا ۲3۲/0کالبدی با مقدار عددی -رتبه دوم و متغیر موانع محیطی

نهادی  به  -دهد که شاخص سیاسی توسعة کارآفرینی گردشگری بیابان لوت نشان می درسهم ابعاد موثر  بررسی

اثرگذاری بیشتری را در توسعه کارآفرینی گردشگری محدوده مورد مطالعه بر جای می گذارد و شاخص  9۷/0میزان 

 د. بطور کلی بررسی برازندگی مدل ساختاری نشان داد که تبیینفرهنگی نیز در مرتبه دوم قرار دار -آموزشی

 محدوده مورد مطالعه دارد. کنندگی معنادار و قابل قبول در

 

 کارآفرینی گردشگری، بیابان لوت، تکنیک تحلیل مسیر، مدلسازی معادالت ساختاریهای کلیدی: واژه

 
 
 
 
 

                                                           
 (091۲۵1۸6۵10شماره تماس) : مکاتبات نویسنده مسئول 
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Abstract 

The aim of this study is to identify the challenges of tourism entrepreneurship and 

analyze the factors affecting its development in the Lut Desert World Heritage. The 

method of descriptive-analytical research is data collection by library-field method. 

The statistical population of this study includes the tourist areas of the Lut desert 

(between the three provinces of South Khorasan, Sistan and Baluchestan and Kerman) 

that 170 tourism business owners were selected as a sample by purposive non-

probability sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by a 

panel of experts and its reliability by Cronbach's alpha method was 920. Confirmed. 

Data analysis was performed through path analysis technique in SPSS software and 

second-order confirmatory factor analysis test was performed through structural 

equation modeling (SEM) in Lisrel software. The research results show: among the 

obstacles and obstacles; The variable of economic barriers with the value of 0.673 are 

the most barriers to tourism entrepreneurship in the area. The variable of 

organizational-institutional barriers with a value of 0.272 is in the second place and 

the variable of environmental-physical barriers with a numerical value of 0.232 is in 

the third place. also; Examining the contribution of effective dimensions in the 

development of tourism entrepreneurship in Lut desert shows that the political-

institutional index of 0.97 has a greater impact on the development of tourism 

entrepreneurship in the study area and the educational-cultural index is in the second 

place. In general, the fit of the structural model showed that it has a significant and 

acceptable explanation in the study area. 

 
Keywords: Tourism Entrepreneurship, Lut Desert, Route Analysis Technique, 
Structural Equation Modeling 
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 بیابان لوت خاستگاه جهانی پارک ملی آسمان تاریک
 

2سحر مومنی بهجت آبادی ،1متین نجارزاده 
 

 
 مدرس و راهنمای رسمی وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 1

 matin.najarzadeh@gmail.com 
 دانشگاه علم و هنر یزد، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی ۲

 

 چکیده 

منطقه ای است  (Dark-Sky Preserve-DSP)  یا منطقه حفاظت شده آسمان تاریک حفاظتگاه آسمان تاریک

است. هدف از ایجاد یک  مهار شده گی نوریآلود قرار دارد که در آن رصدخانه یا یک منطقه تاریککه معموالً در 

های مختلفی در  حفاظتگاه آسمان تاریک عموماً ارتقاء فعالیتهای نجومی و رصد آسمان است. از آنجا که سازمان

اند، استانداردهای مختلفی برای آن مورد استفاده قرار  طور مستقل چنین مناطقی را ایجاد کرده الملل به سطح بین

سعی در ارائه تعریفی واحد برای برپا سازی  (IDA) المللی آسمان تاریک انجمن بین همین دلیلاست. به  گرفته

حفاظتگاه آسمان »در آمریکا زمینی را به عنوان  میشیگان ، ایالت1993در سال .است هایی نموده چنین محیط

مناطق بیابانی و کویر از جمله این مناطق می باشند که با  در ناحیه تفریحی دریاچه هادسون نامگذاری کرد.« تاریک

پتانسیل باالیی که می توان به افق صفر ناظر زمینی از لحاظ ناهمواری های سطح زمین و دور بودن آنها از نزدیک 

ود نور )گنبد نوری( مصنوعی خبر می دهد بهترین انتخاب ها هستند که با ترین سکونت گاه های شهری که از نب

در نگاه اول  حمایت دولت ها و پیگیری انجمن های حمایتی می توان سهم خوبی را از بازار گردشگری کسب نمود.

نجومی را تسهیل های  شود که حفاظتگاه آسمان تاریک باید به اندازه کافی تاریک باشد تا فعالیت اینطور استنباط می

کند و تنها مختص به آن است اما همیشه به این صورت نیست. پروتکل روشنایی برای حفاظت از آسمان تاریک بر 

است. به این معنی که روشنایی در محیط  اساس حساسیت حیات وحش به نور مصنوعی در شب نیز تعریف شده

 .ه نیندازدتحت حفاظت به قدری باشد که حیات وحش منطقه را به مخاطر

 

 گردشگری نجوم، محیط زیست، آلودگی نوری، آسمان شب، پارک ملی آسمان تاریکهای کلیدی: واژه
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Abstract 

A dark-sky preserve (DSP), also known as a dark sky reserve, is an area, usually 

surrounding a park or observatory, that restricts artificial light pollution. The purpose 

of a dark sky preserve is generally to promote astronomy. 

Because different national organizations have worked independently to create their 

programs, different terms have been used to describe the areas. This has led to 

confusion between the terms reserve, preserve, and park. The International Dark-Sky 

Association (IDA) chooses reserve to avoid confusion with park, when using the 

initialisms "IDSR" (International Dark Sky Reserve) and "IDSP" (International Dark 

Sky Park). A third designation, International Dark Sky Sanctuary, was introduced in 

2015. 

In 1993, Michigan became the first state in the United States to designate a tract of 

land as a "Dark Sky Preserve" at the Lake Hudson State Recreation Area. In 1999, the 

first permanent preserve was established at Torrance Barrens in the Muskoka region 

of southern Ontario The IDA recognizes and accredits dark sky areas worldwide, in 

three categories. The Mont Mégantic Observatory in Quebec is the first such site to be 

recognized (in 2007) as an International Dark Sky Reserve IDA recognized Natural 

Bridges National Monument in Utah as the world's first International Dark Sky Park 
In 2015, the IDA introduced the term "Dark Sky Sanctuary" and designated the Elqui 

Valley of northern Chile as the world's first International Dark Sky Sanctuary. The 

Gabriela Mistral Dark Sky Sanctuary is named after a Chilean poet It is generally 

understood that a dark sky preserves, or dark sky reserve, should be sufficiently dark 

to promote astronomy. However, this is not always the case. The lighting protocol for 

a dark sky preserve is based on the sensitivity of wildlife to artificial light at night 

(ALAN) 
Keywords: Dark Sky National Park, night sky, Light pollution, the environment, 

Astronomy tourism 
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 دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه جغرافیای طبیعی، ،استادیار3

 

 

 چکیده

گردی موجود در بیابان لوت و شناسایی و معرفی های بومهای جغرافیایی سایتاین مطالعه، ارزیابی موقعیت هدف از

هاست. برای دستیابی به هدف پژوهش، سه معیار اصلی شامل توپوگرافی، اقلیم و کاربری نقاط ضعف احتمالی آن

، بارش، دما، فاصله از جاده، فاصله از مراکز اراضی با هشت ریز مجموعه شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، خطر زلزله

گردی بررسی شده است. های بومجمیعتی و مجاورت با منابع آب به عنوان معیارهای مهم در انتخاب مکان سایت

گردی موجود در حاشیه بیابان لوت های بومهای اطالعاتی نشان داد که تعداد زیادی از سایتالیه نتایج تحلیل

اند و این با کارکرد گردی در مراکز جمعیتی واقع شدههای بوماند. برای مثال، بسیاری از سایتنشدهدرست جایابی 

های گردی از جادههای بومگردی برای بکارگیری روستائیان در تضاد است. از طرف دیگر، فاصله سایتهای بومسایت

-های بومیابی سایتدارد. بنابراین، بایستی در مکاناصلی بسیار اندک بوده و این مقوله نیز در حفظ محیط اثر منفی 

 غرب بیابان لوت داده شود.های شمالی و شمالگردی در حاشیه بیابان لوت بازنگری و اولویت به روستاهای بخش

 اکوتوریسم، اکوکمپ، بیابان لوت، تحلیل سلسله مراتبی.کلیدی:  واژه های
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the geographic locations of the current eco-camps 

on the edge of the Lut desert and to identify and introduce their potential weaknesses. 

To achieve the research goal, three main criteria including topography, climate, and 

land use with eight sub-complexes including altitude, slope, aspect, earthquake risk, 

precipitation, temperature, distance from the road, distance from population centers, 

and proximity to water resources as important criteria in selecting the location of 

ecotourism sites have been reviewed. 

The results showed that many of the ecotourism sites along the Lut Desert are not 

properly located. For example, many ecotourism sites are located in population 

centers, and this contradicts the application of ecotourism sites to employ rural areas. 

On the other hand, the distance of eco-tourism sites from the main roads is very short 

and this category also has a negative effect on environmental protection. Therefore, in 

locating ecotourism sites on the edge of the Lut desert, priority should be given to 

villages in the northern and northwestern parts of the Lut desert. 
 

Keywords: Ecotourism, Eco-Camps, Lut Desert, AHP. 
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 بیانیه پایانی دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
 

   10/02/1400 «                  به نام آنکه هستی، نام از او یافت»                             

ریزی شده است، پس  المللی بیابان لوت که توسط دبیرخانه همایش برنامه های بین همایش  ی سلسلهدر ادامه

المللی بیابان لوت با  ومین کنفرانس بیند»در دانشگاه بیرجند،  1398از برگزاری نخستین همایش در اردیبهشت 
به اهتمام دانشگاه سیستان و بلوچستان و مشارکت صاحب نظران، استادان،  «رویکرد گردشگری

های گردشگری و  ها و مراکز علمی و پژوهشی و فعاالن حوزه پژوهشگران، دانش پژوهان، انجمن

به صورت  2021آوریل  30و  29برابر با  1400گردی در روزهای نهم و دهم اردیبهشت  طبیعت

سخنرانی ارایه و هفت نشست و  30گزاری این همایش مجازی، بیش از غیرحضوری برگزار شد.  در بر

 کارگاه برگزارشد. 

های  های علمی و با ابراز امتنان از تالش دهندگان مقاالت و سخنرانی کنندگان و ارائه با سپاس از تهیه

ها و  حمایتهای علمی همایش به ویژه دبیر محترم علمی و با قدردانی از  همکاران ارجمند در کمیته

دریغ ریاست و هیات رییسه محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان در برگزاری این رویداد  های بی مساعدت

ها و پیشنهادهای ارائه شده در کنفرانس که  مورد تایید و تاکید شرکت کنندگان  ترین دیدگاه المللی، مهمبین

 :شود اعالم میبه شرح زیر  قرار گرفت و نکاتی اجرایی و عملیاتی است، 

 

مندان و گردشگران  های فراوان طبیعی و فرهنگی، مورد توجه عالقه بیابان لوت با جاذبه -1

داخلی و خارجی است. تامین امنیت و ایمنی سفر گردشگران از جمله نیازهای اولیه در 

این زمینه است.  از یک سو به دلیل فقر نم نسبی و از سوی دیگر وجود باد لوار )باد 

روزه سیستان(، این منطقه را شدیداً متاثر از گرد و غبار کرده است.  120یا باد  سیستان

های دسترسی به این بیابان گرد  ها و راه بنابراین یکی از تهدیدات اصلی گردشگران در جاده

های مناسب این بیابان و دسترسی به  و غبار است.  ایجاد ایستگاه هواشناسی در مکان

ز نسبت به شرایط هواشناسی برای اطالع رسانی به گردشگران نسبت های دقیق و برو داده

شود. در این زمینه، پیشنهاد به شرایط جوی یک نیاز مبرم و بلکه حیاتی محسوب می
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گیری از تجارب سایر کشورها، ایستگاه پایش گرد و غبار بیابان لوت ایجاد  شود با بهره می

 شود.

ست. اما برخی از این خطرات، ساخته دست انسان  گردی عجین ا خطر با بیابان و بیابان -2

ها و مسیرهای ورودی بیابان لوت یکی از  است. وجود مین در مسیرها، معبرها، تنگه

ریزی جامع  خطرات اصلی است که در کمین گردشگران قرار دارد. ضروری است در برنامه

ادهای ملی و استانی ها و نه برای توسعه گردشگری بیابان لوت، با هماهنگی کلیه سازمان

 اقدامات الزم برای پیشگیری از این نوع خطرات صورت گیرد.

ها، و اطالع  مقوله آموزش و فرهنگ سازی  و آگاهی بخشی به جوامع محلی، تورگردان -3

های اصلی برای حفظ و نگهداری بیابان  رسانی به مسئولین، از موضوعات مهم و دغدغه

های آگاه و آموزش دیده  بدون مجوز و فاقد تورگردان باشد. در این زمینه تورهای لوت می

های گردشگری بیابان لوت است که باید در اولویت قرار گیرد و اقدام  از جمله آسیب

 شایسته صورت گیرد.

ریزی  های فراوان است. برای شناساندن این بیابان به دنیا و برنامه بیابان لوت دارای ظرفیت -4

های این منطقه انجام  آن، باید پژوهش بسیاری در مورد ظرفیتبرداری پایدار از  برای بهره

شود. در این زمینه پیشنهاد می شود تاسیس مرکز پژوهش بیابان لوت در دانشگاه سیستان 

های مجاور بیابان لوت  های استان گیری از اساتید و پژوهشگران دانشگاه و بلوچستان با بهره

   قرار گیرد. و همکاری دانشگاه تهران در دستور کار 

نباید توسعه فدای حفاظت و همچنین حفاظت فدای توسعه شود و میان این دو تقابل  -5

صورت گیرد. حفظ و حراست بیابان لوت برای آیندگان امری ضروری است. اما بهبود 

بایست در  آوری آنها نیز امری ضروری است. لذا می زندگی ساکنین همجوار و افزایش تاب

های مثبتی  های استفاده از بیابان لوت در راستای توسعه پایدار گام اختراستای تجهیز زیرس

های  خراسان جنوبی، سیستان و  برداشته شود. ورود به بیابان لوت از معابر واقع در استان

نگر است.  بر  ریزی جامع و همه جانبه گذاری و برنامه بلوچستان  و کرمان نیازمند سیاست

و ارائه شده در اولین و دومین کنفرانس مشخص گردید، اساس مطالعات صورت گرفته 

های نرم و سخت در ورودی از سمت جنوب یعنی نصرت آباد و گراغه  نبود زیرساخت

نسبت به سایر معابر مشهود است. برای رونق بخشی به گردشگری شرق بیابان  لوت، 

گردی، دسترسی به  بومهای  های دسترسی، راه اندازی خانه های سیار و دایم، راه ایجاد کمپ
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اینترنت، حل مشکل دسترسی به آب آشامیدنی، نصب تابلوهای راهنمای گردشگران و 

 موارد ضروری دیگر باید در اولویت قرار گیرد.

ها و مخاطرات  برنامه گردشگری پایدار برای حفظ و حراست از بیابان لوت در قبال آسیب -6

های چنین  حریم آن از اولویت احتمالی ضروری است. تعریف منطقه حفاظت شده و

 ای است.  برنامه

ها یکی از نیازهای روز و اساسی برای حفظ و حراست بیابان لوت است. پیشنهاد  ژئوپارک -7

 های الزم در این زمینه و تهیه برنامه جامع در اولویت قرار گیرد. شود انجام پژوهش می

های مشابه است.  د و فعالیتهای آفرو یکی از عوامل آسیب رسان به بیابان لوت برنامه -8

 ها ضروری است. ای برای اینگونه برنامه بنابراین مشخص کردن مسیرهای ویژه

های فراوانی دارد که  ادبیات کهن ایران زمین با مضامین بیابان و به ویژه بیابان لوت ظرفیت  -9

ران های فراوان برای گردشگ آید و جاذبه میراث فرهنگی ناملموس این حوزه به شمار می

ها است. مراکز علمی و ادبی و  دارد. داستان سرایی با پشتوانه قوی ادبی از جمله این جاذبه

 موسسات فرهنگی و صاحبان قلم باید در این زمینه پیشگام شوند.   

برداری بیابان لوت، حوزه درمانی و سالمت آن است.  های قابل بهره یکی از حوزه -10

 نظور اقلیم و کویر درمانی ضروری است.های الزم به م فراهم نمودن زیرساخت

ها و  تهیه طرح جامع گردشگری لوت در اولویت قرار دارد و باید تمام برنامه -11

 اقدامات در خصوص بیابان  لوت در راستای طرح جامع گردشگری انجام پذیرد.

برای گسترش مطالعات بیابان و تربیت پژوهشگران توانمند، ضروری است، تامین و  -12

 های پایه بیابان لوت در اولویت قرار گیرد.  رار دادن دادهدر دسترس ق

های مجاور بیابان لوت،  در قالب ایجاد تفاهم نامه جامع بین سه دانشگاه مادر استان -13

 تشکیل کنسرسیوم مطالعاتی در اولویت قرار گیرد. 

ها و موسسات محلی و  برندسازی گردشگری علمی بیابان لوت با مشارکت سازمان -14

 دستور کار قرار گیرد.ملی در 

تقویت فضای مثبت برای گرشگری بیابان لوت با استفاده از ظرفیت فضای مجازی  -15

 ریزان قرار گیرد. مورد تاکید برنامه

 

در پایان با سپاس به درگاه الهی برای توفیق برگزاری این همایش و آرزوی بهروزی و موفقیت 

، سومین همایش بین المللی بیابان لوت 1402روزافزون برای همه تالشگران این عرصه، امیدواریم در سال 
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ر با حضور همه ت گیری از تجارب دو همایش قبلی با شکوه هر چه بیشتر و با غنای علمی افزون با بهره

مندان این میراث گرانسنگ ملی و بین المللی برگزار شود. سوابق این همایش به سان  مندان و دغدغه عالقه

های آینده در دسترس خواهد  همایش نخست در دبیرخانه دایمی همایش در دانشگاه بیرجند برای هماهنگی

ها در مسیر پاسداشت  افزایی توان مکاری و همبود. رجاء واثق داریم با همدلی و همزبانی و هم اندیشی و ه

برداری از مواهب آن در رونق گردشگری پایدار و ارتقای معیشت جوامع  میراث جهانی بیابان لوت و بهره

 های روزن افزون خواهیم بود. محلی و تقویت اقتصاد شرق کشور، شاهد موفقیت

 

 رویکرد گردشگریدبیرخانه دومین همایش بین المللی بیابان لوت با 

 دکتر محسن حمیدیان پور دبیرعلمی کنفرانس

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


