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 : چکیده

ه های یکی از زمین.رود می شمار به جهانی اقتصاد در اصلی و مهم بخش عنوان به گردشگری صنعت امروزه

اال بسهم اکوتوریسم از صنعت گردشگری بسیار  یسم طبیعت گرا یا اکوتوریسم است.تور ،این صنعتمهم 

م کوتوریسا.مناطقی که از شرایط مناسب طبیعی برخوردار هستند امکان توسعه می باشدجایگاه مهمی دارای و

فراوانی برخوردار  به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از پتانسیل های اکوتوریستی در آنها فراهم است.استان کرمان

، تنوع (تنوع آب و هوایی )آب و هوای خشک، نیمه خشک، کوهستانی، گرم و نیمه مرطوب  به طور مثالاست.

ری(، باعث مرفولوژیکی )از مناطق پست و هموار تا کوهستانهای بلند و مرتفع(،تنوع زیستی )گیاهی و جانو

 مقاله .اشدب می  شده که سرزمین تنوع ها نام بگیرد و این تنوع  ها آن چیزی است که توریست به دنبال آن

 در استانگردی  طبیعت و چالشهای پیش رو ها محدودیت ها، پتانسیل بررسی ضمن تا است آن بر حاضر

 با ایجاد  رد کهبهره گیری از مطالعات راهبردی جاذبه های اکوتوریستی سعی دابا هدف  .گیردمورد بررسی قرار 

ی ش نرخ بیکارفرصتهای شگرف گردشگری در کاههای اکوتوریستی و  بستری برای رونق دادن به قابلیت

جه باعث توسعه ر نتی،و ایجاد اشتغال و دو تامین منابع انرژی در رونق بازار صنایع دستی،افزایش سطح درآمد 

نتایج تحقیق تحلیلی است. -.نوع پژوهش کیفی و روش آن توصیفیدر استان کرمان شدمناطق طبیعت گردی 

مشکالتی  باقه اکوتوریسم منط برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان،نشان می دهد که استان کرمان علی رغم 

ی مسائل امنیت عدم مشارکت افراد محلی در برنامه های  توسعه طبیعت گردی، ،عدم اطالع رسانیمانند از قبیل 

ع از که مان استدر جذب طبیعت گرد مواجه  غیرهدودیت امکانات و زیر ساختهای پذیرایی و اقامتی ومح

این  و در پایان به ارائه راهکارهای جهت توسعهگسترش این صنعت گردشگری در استان کرمان شده است.

 در این استان پرداخته شده است. نوع گردشگری

 .اکوتوریسم، استان کرمان، توسعه گردشگری : توریسم،کلیدواژه
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 :مقدمه

ت فرهنگی در دنیای امروز، صنعت گردشگری یکی از منابع درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در ارتباطا

یگر داز سوی  .بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه ای است

ب افزایش عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجدر حال توسعه توسعه گردشگری ، به ویژه در کشورهای 

ود.این درآمد قشرهای مختلف ، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم می ش

فر، پند صنعت نه تنها از جنبه ی اقتصادی حایز اهمیت است بلکه موجب ارتقای فرهنگ روحی ـ معنوی مسا

، تأثیر ریخ، سالمتی روح و جسم ، آموختن دانش و معرفت ، تقویت آداب و رسوم و سنن ملیآموختن از تا

ری ی قومی می شود )جعفمثبت آن در منش و روش زندگی مردم شهرنشین، حفظ آثار تاریخی و اصالت ها

،1390  :14). 

اقتصادی انسانها وجود  گردشگری از دیر باز با اشکال خاص خود به منظور تامین نیازهای روانی، فرهنگی،و

داشته است.یکی از شاخه های رو به رشد این صنعت ،طبیعت گردی)اکوتوریسم(می باشد. توسعه طبیعت 

گردی همانند تمامی انواع توسعه،آثار مثبت و منفی بر محیط زیست،فرهنگ و اقتصاد جامعه میزبان بر جای 

توان محیط زیست سرزمین به عنوان یک ابزار و  توسعه طبیعت گردی همراه با(.190:1388می گذارد)ماهینی،

راهکار اثر بخش، نقش اساسی در توسعه مناطق وارتقاء سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل محیط 

ایران یکی از دیدنی ترین  کشورهای جهان می باشد. کشور ما به جهت جاذبه های  زیست ایفا می نماید.

امروزه سهم اکوتوریسم از .(132ـ131: 1385زنگی آبادی وهمکاران،)تاریخی جزء ده کشور اول جهان است 

صنعت گردشگری بسیار باال و جایگاه آن در نظام توریسم جایگاه مهمی است.مناطقی که از شرایط مناسب 

استان کرمان از قطب های مهم جهانگردی  طبیعی برخوردار هستند امکان توسعه اکوتوریسم در آنها فراهم است.

و به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند و منحصر به فرد با برخورداری از قدمت  می باشدنگردی کشور و ایرا

در قلمرو  وپتانسیل های اکوتوریستی فراوان و منحصر به فرد، مذهبی گران بها -وجود آثار فرهنگی  ،تاریخی

شناسایی شده است کرمان  ن منبع گردشگری در استا 500ملی و جهانی دارای شرایط ممتازی است وبیش از

های مؤثر در این بخش ،هنوز  ستاما به لحاظ عدم اتخاذ سیا(.1387گزارش اقتصادی،اجتمایی و فرهنگی )

نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشکری دست یابد و این امر سبب شده است تا بسیاری از 

همچنان در این منطقه پا بر جا  شگری مرتفع گردداجتماعی که میتواند با توسعه گرد –معضالت اقتصادی 

استان کرمان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از پتانسیل های اکوتوریستی فراوانی برخوردار است. تنوع  بمانند.

آب و هوایی )آب و هوای خشک، نیمه خشک، کوهستانی، گرم و نیمه مرطوب (، تنوع مرفولوژیکی )از مناطق 

کوهستانهای بلند و مرتفع(،تنوع زیستی )گیاهی و جانوری(،تنوع در فرهنگ،گویش،آداب و پست و هموار تا 

رسوم باعث شده که سرزمین تنوع ها نام بگیرد و این تنوع  ها آن چیزی است که توریست به دنبال آن است.در 

دشگری را توسعه داد این تحقیق عالوه بر معرفی پتانسیل های اکوتوریستی استان که می توان بر مبنای آن گر
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مورد بررسی و همچنین به مسائل و مشکالت که پیش روی توسعه این صنعت در استان کرمان پرداخته شده 

 و درپایان به ارائه راهکارهایی جهت توسعه گردشگری اکوتوریسم در این استان پرداخته شده است. 

 ضرورت تحقیق:

 قیمتی ایهنوسان  و منبع این بودن پذیر پایان نفت، از حاصلدرآمدهای  به ایران شدید وابستگی به توجه با

 منظور به نمنابع جایگزی کارگیری به و استفاده جهت در برنامه تغییر در لزوم گذشته، سال چند در آن شدید

 دیلتب به توجه با این راستا در . شود می احساس کشور در بیش از ، بیش محصولی تک اقتصاد از رهایی

 جاذبه ظلحا از که این زمینه  در کشور بالقوه توانایی و دنیا برتر صنایع از به یکی گردشگری صنعت شدن

 تهگرف قرار دنیا کشوربرتر 5 بین در طبیعی و فرهنگی های جاذبه از لحاظ و 10 رتبه در تاریخی های

 نممک های گزینه بهترین از یکی به عنوان گردشگری از توان می اساس این (. بر107:1384است)نعمتی 

سمت  به حرکت و محصولی تک اقتصاد به وابستگی شدید کاهش نفت، از حاصل درآمدهای برای جایگزینی

 ابلیتقعلمی  و دقیق شناخت گیرد، نظرقرار مد همیشه باید که ای نکته اما.برد نام مطلوب مناطق، توسعه

 یتو مدیر منسجم ریزی برنامه اتخاذ با بتوان آن به واسطه که است کشور از منطقه هر ومحدودیت های

 جذب برای یباالی توان طبیعی، های با  برخورداری از جاذبه شد.استان کرمان نائل نظر مورد هدف به کارآمد

 شدر موجبات آنها از بیشتر وری ه بهر منظور به ها قابلیت این شناخت و داشته گردی و ظبیعت گردشگر

 اما.شد.را در پی داشته با آن اجتماعی ، اقتصادی توسعه به و آورده ناحیه فراهم در ا ر گردشگری صنعت

 نماید. سبمنا برداری بهره این منابع از ها، قابلیت با متناسب نتوانسته هنوز دالیل مختلف، به متاسفانه

 

 اهداف تحقیق:

ه تبع آن بمی باشد و  اکوتوریسم در استان کرمان محدودیت ها ها و  این مقاله شناسایی پتانسیل کلی هدف

 گریبررسی اثرات گردش مطالعه، مورد منطقه گردشگری برای گسترش مناسب راهکارهای ارائه برای تالش

 و نطقهم به ارز و سرمایه تزریق ، متعدد مشاغل ایجاد سودآور، و فعالیتی مهم عنوان به آینده توسعه بر

 با روستایی مناظر کیفیت منطقه، ارتقای دستی هنرهای و صنایع حفظ و رشد منطقه، سرمایه در نگهداشت

ه  ار توسعه جمله از های زیربنایی گذاری سرمایه گسترش طبیعی، و مصنوعی نوسازی فضاهای و ساماندهی

 در منطقه مورد مطالعه می باشد. بهداشت آشامیدنی، آب ها،

 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری تحقیق:

محل  که شخص و یا اشخاص با اقامت و با عبور از محل زندگی بهگردشگری شامل فعالیت هایی است 

ر طول یک های خارج از محیط های روزمره خود برای گذراندن اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف د

 (.32:1374سال انجام می دهند)قره نژاد
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ده ای می باشد. که گرایشی نو و پدی Ecological tourismاکوتوریسم یا طبیعت گردی کوتاه شده ی واژه 

یات وارد ادب 1960اصطالح طبیعت گردی در دهه .(24:1386نسبتا تازه در صنعت گردشگری است )قرخلو،

ی توسعه گردشگری شد و از همان آغاز پیدایش، به عنوان شکل جدیدی از گردشگری که توان بالقوه ای برا

ن ( بیا1999کمپل).(Higham,2007:2رد توجه قرار گرفت)اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی داراست مو

ه، دمی کند که طبیعت گردی به توسعه مشاغل کوچک بومی کمک می کند، درآمد اقتصادی را افزایش می 

در نهایت  افراد منطقه را به تداوم شیوه زندگی سنتی و فرهنگ بومی تشویق می کند، به حفظ محیط زیست و

 (.45:1384م می گذارد)کریم پناهبه ارزش های جامعه احترا

بارت عتعریف فراگیری برای اکوتوریسم ارائه داده است: اکوتوریسم  TIESجامعه بین المللی اکوتوریسم

 ود.است از سفر مسئوالنه به نواحی طبیعی که باعث حفاظت از محیط و بهبود رفاه افراد محلی می ش

Yuan & et al,2008:235) ).بر مبتنی که شود می اطالق توریسم از نوعی در واقع اکوتوریسم به 

 و هانمناظر گیا از معنوی استفاده و جویی لذت مطالعه، برای طبیعی، نسبتا مناطق به هدفمند مسافرت

 .(5:1381باشد)مجنونیان، می مناطق این در موجود گذشته یا معاصر فرهنگی جنبه نوع هر و جانوران

 اکوتوریسم و طبیعت گردی دارای زیرشاخه های مانند:

 ،(دخانهرو و دریاچه جنگل، آبشار،)طبیعی اندازهای چشم از دیدار وحش، حیات از دیدار .کوهپیمایی،1

 چشمه

 .درمانی لجن و گرم آب های

 .پرندگان صید و ماهیگیری چهارپایان، .شکار2

 .روستاییان رسوم و آداب و کوچ با آشنایی و روستایی . گردشگری3

 . غواصی و آب روی اسکی رانی، قایق شنا، ساحلی، و آبی های . ورزش4

 .ماسه روی اسکی و .کویرنوردی5

 خهدوچر و غارنوردی یخنوردی، نوردی، دره سنگنوردی، کوهنوردی، قبیل از ای حرفه های .ورزش6 

 می باشند..(1383 کوهستان )رضایی،

 صنعت گردشگری و اکوتوریسم:

 توسعه .دارد پایدار توسعه با را ارتباط بیشترین که است گردشگریصنعت  مهم های گونه از اکوتوریسم

بیش  اکوتوریسم .نیست جاده و هتل مثل زیربنایی امکانات برای گسترده گذاری سرمایه نیازمند اکوتوریسم

 گذاری سرمایه جذب به نیازی شاید دلیل همین به دارد انسانی منابع به نیاز اقامتی و رفاهی تأسیسات از

 های فرصت از تری انبوه حجم ایجاد با تواند می دیگر سوی از که حالی در باشد سنگین نداشته های

 اکوتوریسم گسترش سازد با جامعه تهیدست اقشار و بومی مردم متوجه طور مستقیم به را آن منافع شغلی،

 حفظ جهت الزم در اعتبارات تأمین درنتیجه و طبیعی اندازهای چشم برای اقتصادی کاربری ایجاد امکانات

زایى  اشتغال و است سودمندتر کشاورزى نوع هر از هکتار هر در اکوتوریسم .شود می فراهم آنها
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 محیطی زیست گرایش دارای عموما ها اکوتوریست .است کشاورزى از بیشتر برابر پانزده تا سه اکوتوریسم

 فرهنگ گسترش و تبلیغ و زیست حفاظت محیط ها، آلودگی پاالیش در مؤثری نقش توانند می و هستند

 و تنگاتنگ رقابتی در جهان کشورهای اغلب حاضر حال درباشند. داشته مردم بین در محیطی زیست

 سهم بیشتری بتوانند تا هستند خود کشور اکوتوریستی و توریستی توانمندیهای از گیری بهره پی در نزدیک

 زایی اشتغال به ممکن شکل ترین ساده با و دهند اختصاص خود به را صنعت این از ناشی درآمد از

 صنعت که است شده موجب ها سلیقه توریست .تغییر(1:1386بپردازند)موالیی و همکاران، وتوسعه مناطق

 رشد و ترغیب باعث این عامل و بگیرد پیش در را سرسبز مکانهای به مسافرت گردشگری،رویکرد

 بالقوه های طبیعی  توان از استفاده و گردشگری های زیرساخت در گذاری سرمایهاست. شده اکوتوریسم

اکوتوریسم  .(2:1385است)کاظمی، منظور بدین مناسب، ه های را از یکی جذب گردشگر، منظور به ای منطقه

در  در میان گونه های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است به نحوی که

بیست سال اخیر شاهد گسترش سریع فعالیت های طبیعت گردی در سراسر جهان بوده ایم و انتظار میرود بر 

از آینده  به عنوان بخشی مهمی از صنعت گردشگری این اکوتوریسماین گسترش نیز افزوده شود.بنابر شدت

ن خواهد ای پر رونق و درخشان برخوردار است که موجب مزایای فراوانی برای جهانیا

 .( Randall,2002,p 81شد.)

 :توسعه پایدارو اکوتوریسم 

ی کند ممطرح می باشد در خصوص اکوتوریسم تقریبا صدق  گردشگریمزیت های کلی که در ارتباط با انواع 

 با این وجود می توان برخی از مهم ترین مزیت های اکوتوریسم را به شرح ذیل بیان نمود.

م مربوط به خود بخش گردشگری و هایجاد اشتغال می کند این اشتغال مستقیما اکوتوریسم در سطح محلی -

 هم مربوط به بخش های متنوع حمایت و مدیریت منابع می شود.

 عتالی هویت بلقوه طبیعی و فرهنگی سرزمین ها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاظت از آن ها. ا -

افتاده،محرومیت زدایی و فقر زیدایی از مردم و جوامع ور دتشویق به سرمایه در سرزمین های کوهستانی  -

 محلی و روستا ها.

ن و اسب ر آمد زایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان از راه اشتغال،از جمله به عنوان راهنما،کرایه مسکد -

 ،اداره رستوران ، فروش صنایع دستی بومی و فروش تولیدات کشاورزی.

 زیستی و منابع طبیعی.استفاده پایدار از تنوع  -

ه حداقل رساندن تاثیر گذار بر محیط زیست و فضا های اجتماعی فرهنگی،به ویژه از نظر تغییرات آب ب -

 هوایی، مصرف انرژی و فرهنگ های سنتی.

 وثر و کامل تمامی طرف های ذی نفع  به ویژه اجتماع های محلی و بومی.ممشارکت    -

 ه ویژه گردشگران و میزبان های آنها.حیطی تمامی طرف های ذی نفع بافزایش آگاهی و آموزش زیست م -

 الن این عرصهمنافع اقتصادی پایدار برای همه ی فعا -
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کوتوریسم سبب بهبود شبکه حمل نقل،ارتباطات و عوامل زیر بنایی شده و به همراه خود به مردم محلی ا  -

                                                                                سود می رساند.

 پیشینه تحقیق:

ت از جمله در زمینه پژوهش هی داخلی مطالعات ارزشمندی در ارتباط با اکوتوریسم تا کنون صورت گرفته اس

ه جاجرود محرم نژاد و آقا خانی در ارزیابی تهدید ها و فرست های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم منطق

یجاد و انتیجه رسیدن که صنعت اکوتوریسم در این منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .لذا به این 

ردی توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جاجرود و تبدیل این منطقه به یکی از قطب های طبیعت گ

می  ایران مستلزم بکار گیری مدیریت یک پارچه براساس عناصر زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی

 .(237:1388باشد.)محرم نژاد وهمکاران،

جمله   ارتباط با اکوتوریسم تاکنون صورت گرفته ازدر در زمینه پژوهش های داخلی مطالعات ارزشمندی 

 وجهت با سپس اکوتوریسم پرداخت، تعریف به شد مطرح ایرانگردی درسمینار که (درمقاله ای1372مخدوم)

زمینه  در ار اکوتوریسم مبنای بر ایران برنامه ریزی در اکوتوریستی هایجاذبه  فراوانی و اقلیمی تنوع به

 .است کرده پیشنهاد گردشگری

 -عمومی حاشیه جاده کرج وضعیت موجودتفرجگاه های بررسی به درتحقیقی،(1373دیگران) و هادوی

 پرداخته اهتفرجگاه  این در روانی اکولوژیکی و باویژگی هایاکولوژیکی وبرآوردظرفیت برد چالوس درارتباط

 رسیده یجهنت این به است، گرفته انجام میدانی بررسی پرسشنامه و ازتکنیک بااستفاده که تحقیق این .است

 .میباشد کیاکولوژی برد ظرفیت از باالتر بسیار تفرجگاه ها تمام در این مناطق در بهره برداری میزان که

Fennell (1999)،ار ای منطقه توسعه چگونگیو اکوتوریستی جاذبه های انواع و تگزاس در اکوتوریسم 

 از حفاظت برای که شده حفاظت مناطق بررسی به کاستاریکا در،Vanessa (2002) کرد. بررسی

 و ادومینیک در اکوتوریسم وضعیت بررسی به همچنین پرداخته است، گرمسیری مناطق مطالعات ساماندهی

 است مطا لعاتی داشته است. داشته اکولوژیکی مدل براساس گردشگری توسعه پایدار بر که تاثیری

 تحقیق: روش

 در است. انیمید و کتابخانه ای از روش ترکیبی با تحلیلی -توصیفی نوع از روش تحقیق در این پژوهش 

زم به منظور اطالعات ال شناسایی گردیده  و معتبر،گردشگری و اکوتوریسم منابع مطالعة با بررسی کتابخانه ای

ه ها انواع جاذب لعة مطا و میدانی مشاهده با روش کنار این .درتدوین مبانی نظری پژوهش گردآوری شد

است و در پایان  معرفی به بررسی  قابلیت ها و تنگناهای آنها پرداخته شده اکوتوریسم استان کرمان عالوه بر 

 شده است. پرداخته گردشگرین نوع ایتوسعه  و بهبود جهت راهکارهایی ارایه به
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 معرفی قلمرو پژوهش:

 26رقی و شدقیقه طول  34درجه و  59دقیقه تا  21درجه و  54استان کرمان در جنوب شرقی فالت ایران بین 

 و ست.اکیلومتر مربع واقع شده 182349با مساحت  دقیقه عرض شمالی 58درجه و  31دقیقه تا  29درجه و 

ن های از شمال به استااستان کرمان  درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است  15/11بیش از

ز غرب به استان و چخراسان جنوبی و یزد، و از جنوب به استان هرمزگان، و از شرق به استان سیستان و بلو

نوبی و حداقل در بخش ج کیلومتر 480پهنای حداکثر استان در بخش شمالی .استان فارس محدود شده است

ی یا طول کیلومتر و فاصله بین حد جنوبی و شمال 250کیلومتر تغییر می نماید. عرض متوسط استان  80تا 

وایی استان کرمان تنوع آب و ه .(1389می باشد.)معاونت برنامه ریزی  استان کرمان،کیلومتر  660استان برابر با 

دیدا خشک استان کرمان از نظر تنوع آب و هوایی از گرم، شاست به دلیل شرایط خاص اقلیمی در خور توجه 

.استان ، متمایل به نه چندان خشک، سرد و ییالق متمایل به استپ و نیمه خشک تا کویری برخوردار است

ا دستخوش کرمان تحت تاثیر بادهای مختلف برون منطقه ای ومحلی  است. وزش این بادها ، آب و هوای آن ر

 .(11-10رفیع زاده، و رات زیادی می کند.) نجمیتحوالت و تغیی

 

 ( موقعیت جغرافیایی استان کرمان1نقشه)
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 :جاذبه های طبیعی گردشگری استان کرمانمعرفی 

ر ساله پذیرای هاستان کرمان به عنوان یکی از مناطق مستعد و دارای پتانسیل در زمینه گردشگری مطرح بوده و 

ن در زمینه داخلی و خارجی است و از سوی دیگر با محدودیتها و تهدیدهای فراواتعداد کثیری از گردشگران 

اوان ،منابع های زیست محیطی و کمبود امکانات زیر بنایی مواجه است.این استان دارای جاذبه های طبیعی فر

حاظ ل طبیعی غنی جهت توسعه گردشگری بویژه اکوتوریسم است.بررسیها نشان می دهد که استان کرمان به

دشگری طبیعی ساخت جغرافیایی خود از ابعاد اکولوژیکی و طبیعی از منابع نسبتا غنی و متنوع جهت توسعه گر

 برخوردار است که در ذیل به جاذبه های گردشگری طبیعی استان کرمان آورده شده است.

 

 

 (انواع جاذبه اکوتوریسم در استان کرمان1شکل)
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جاذبه های طبیعی استان کرمان به تفکیک شهرستان( 1) جدول شماره  

 

 

 

 نام طبیعی جاذبه های شهرستان نام

 شهرستان

 طبیعی جاذبه های

 

 کرمان

سیرچ،جوپار،کوهپایه،ماهان،راین،سکنج ،فوسک، جاذبه های بیابان  مناطق ییالقی

راین ،غرغره)باب ترش راین(،رضا آباد   ، حسین آباد لوت،آب گرم های جوشان

قله های مرتفع هزار ، جوپار و پلوار،  گزک، اختیار آباد ،حوض باد جوشان،

 راین،رودخانه سیرچ آبشارهای منطقه کوهپایه و

 

 شهربابک

 

ومناطق خوش آب وهوای دیگر کوهستانی،چشمه  غار ایوب، روستای جوزم

زکریا،آباد کلین، مسینان گرم،منطقه  های آب معدنی وآبگرم ساریج،مدوار،آباد

 شکار ممنوع شهر بابک

 

 

 بافت

جَفریز ،چشمه عروس رابر،دره های عشق آباد و گردو درکا  غار آهکی طُرنگ و

پناهگاه حیات وحش روچون،منطقه شکار ممنوع  و هنزای رابر،پارک ملی خبر و

هَوَک  شاهزاده،دره شگفت انگیز گِلی انجرک رابر،منطقه کوهستانی تخت

گرکشون، قله مرتفع  سرمشک، تخت سرطشتک، آبگرم گزمک، ده شیخ،آب سرد

 کوه شاه،رودخانه خبر،

 

 

 کهنوج

بهاری، آب گرم فاریاب، آب گرم پاگدار ، آب باریک  بسیارسرسبز  دشت های

زرچین،آبشار دهکان،چشمه سار ها و   روستای دهارون ، رودخانه رضا آباد

سرسبز دهکان و پا گدار  ودیوان مراد ،روستایجویبار های کوههای دهکان 

 فاریاب

 

 بردسیر

بیدوئیه،روستاهای خوش آب وهوای الله زار،قریه  محدوده حفاظت شده

ساله ، اُردیکان ،راسک، آب گرم قلعه 2500گردو العرب،بید خوان با درختان

 الله زار ،قله الله زار،رودخانه الله عسکر،آب معدنی الله زار، دره زیبای

 زار،رودخانه آب بخشا،

 

 راور

وهوای طرز،فیض آباد، سرو های کهنسال روستای طرز  روستای های خوش آب

 خورند ،چشمه آب گرم دیگ رستم،چشمه روستای

 

 

 بم

 دهبکری،مَرغک،سیدآباد، آبگرم های اَبارق،آبادسید،چهل مناطق ییالقی

 تن،گریچ،رودخانه نساء، رودخانه تهرود،

 

 

 کوهبنان

مانند کوه کوهبنان ) داودان( دراسو ، آسانیج ، حیات  سر سبز ودیدنیکوههای 

موسوم به کویر،  چاه آرتزین و دریاچه زیبای آن در منطقه، وحش کوه داودان

 روستاهای خوش آب وهوا وییالقی مانند درِخُم،حسین

منطقه فسیلی و تشکیالت زغال سنگ منطقه  آباد،دارستان،سِبال،گردوکج،درِآب،

 آب گرم خانقاه ، چشمه

 

 جیرفت

ساردوئیه،جبال بارز،محمد آباد مسکون، دلفارد جیرفت، ،آبشارهای،  مناطق ییالقی

آرتزین چمن،چشمه گاز فشان کُت باد روستای مسکون،آب  دلفارد، میجان، چاه

معدنی جبال بارز،رودخانه شور،رودخانه  و اسفندقه،چشمه آب  گرم های گور

 هلیل

 

 

 عنبرآباد

 

 متر(آبشار و 175فرق)بلند ترین آبشار خاورمیانه ارتفاع  آبشارهای وُروار رود

 بُندَر دوساری وچشمه سارهای آن

 

 رفسنجان

روستای راویز و دره دُر و روستاهای اطراف سرچشمه،چاه  مناطق ییالقی مانند

 چشمه ،قاسم آباد،آباد آوران دریا،چشمه های آب معدنی یک

 

 گنج قلعه

اوایل بهار،درختان کهنسال کَهور و گز وکُنار ، تپه های  سرسبز دردشت های 

وبرخان،شکاف های عمیق تونل مانند ناشی از  ماسه ای بیابانی به شکل سیف

 کشیت زلزله بم در بخش کوهستانی روستای

 

 

 زرند

 

علیرضا،مناطق ییالقی سرتخت،باغ اسفند،و روستاهای  ردپای دایناسورها ده

آب معدنی باب تنگِل،منطقه حفاضت  زرند،چشمه آب سرد سی ریز،واطراف 

 شده چاه کوه

 

 

 منوجان

بی روضه ارم،رب روم)سحر پسین(در دیسور ماه  چشمه های آب گرم :بی

کنگان، چشمه های آب سرد: روضهارم،کلوک،ریششی،آسمینون،آبشارسینوگان 

وحشی و  سرگرو،نخل چهار فصل در روستای بنک، درختان زیتون روستای

 وکوه شنگ و کوه معدن گیاه ریواس و زیره کوه تیتو

 

 

 سیرجان

 

بَلورد،دریاچه نمک)کفه نمکی (،گدار خانه سرخ،منطقه  دهنه دروق،منطقه

ممنوع گود غول،چشمه های آب معدنی سه  کوهستانی چهار گنبد،منطقه شکار

 چشمه،بوجان،گلی آونگ،رودخانه تنگوئیه

 

 

 رودبار

 جنوب

دشت های سرسبز و زیبادرفصل بهار ،باطالق  معتدل ومناسب وزمستان 

شور( وآب گرم مکینو  جازموریان،سواحل هلیل رود و رود آب سور)آب

گرم لچ  روستای پورکی،چشمه آبگرم چالگان یاآبسگون بهادر آباد ،چشمه آب

آباد روستای پورکی،آب گرم چهل تن مِهن آباد،آب گرم کولوچ نهضت آباد، 

 فرهاد آب سرد رازان و گواه چهاران وگرانک ،کوه مرتفع میلهای  چشمه
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 (پراکندگی محدوده های گردشگری استان کرمان2نقشه )

 محدودیت ها  توسعه گردشگری طبیعی در استان کرمان:

 .کمبود مدیران متخصص در امر اکوتوریسم و توریسم در سطح استان 

 استان کرمان و معرفی آنها به گردشگران. عدم شناخت کامل پدیده های جذاب اکوتوریستی 

  ، دم عکمبود و نارسایی خدمات زیر بنایی مانند شبکه ارتباطی،مراکز اقامتی،خدمات بهداشتی

 وجود عالئم راهنمایی در مناطق بکر.

 زهانیا به بومی نسبت افراد کم آگاهی همچنین گردشگران و بومی افراد بین فرهنگی تهای تفاو 

استان  بومی افراد فرهنگ از گردشگران آگاهی عدم دیگر طرف از و گردشگران های خواسته و

 اکوتوریسم باالخص و گردشگری صنعت گسترش در ای عمده مانع زیاد، مشکالت بروز ضمن

 است.

 می دیگر مشکالت از مکان این در گردشگری توسعه های برنامه در افراد بومی مشارکت عدم 

 .باشد

  در مناطق دور دست و به خصوص مناطق بیابانی استان کرمان.مسائل امنیتی توریسم 

 .کمبود مراکز امداد و نجات در مناطق  اکوتوریستی در سطح استان کرمان 
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 .عدم شناخت نقش کلیدی اکوتوریسم در توسعه پایدار محلی 

 ان.عدم وجودطرح ها و سیاست های  برنامه ریزی مدون در زمینه اکوتوریسم در سطح استان کرم 

 

 نتیجه گیری:

 همچنین و ،سیاستگذاری مختلف، جوامع در اکوتوریسم یا گردی طبیعت بویژه و توریسم صنعت امروزه

در  ریالی و ارزی درآمدهای ایجاد همچنین و پایدار توسعه و محیطی زیست تشکلهای و عمومی درنهادهای

نگردی در بنا بر پیش بینی سازمان  جهانی جها .است شده برخوردار توجهی قابل رشد از ملی ناخالص تولید

زون بر میالدی ضعیف ترین و پایین ترین کشورهای توریست پذیر جهان،  از طریق این صنعت اف 2020سال 

 50ه بمیلیارد  دالر درآمد کسب خواهند کرد و متوسط درآمد  کشورهای توریست پذیر  در این سال  20

یعی ر ایران در صورت  سرمایه گذاری  و تاکید بر جذب گردشگر طبمیلیارد  دالر خواهد رسید . کشو

 از یکید اکوتوریست می تواند  به راحتی به درآمدهای پیش بینی  شده سازمان جهانی جهانگردی  دست یاب

 به تکیه جهت کاهش در توریسم و گردشگری صنعت رونق ایران اسالمی جمهوری دولت اهداف و سیاستها

 یرانا کشور چرا که است؛ داشته مبذول خاصی توجه صنعت این به اخیر سالهای در که ودهب نفتی درآمدهای

نوان . استان کرمان به عاست برخوردار توریست جلب زمینه در فردی به منحصر و باال های پتانسیل از

به جایگاه اصلی  پهناورترین استان کشور  دارای تنوع آب و هوای و با داشتن استعداد های فراوان  اکوتوریستی

فی جاذبه به طوری که می توان با برنامه ریزی و مدیریت  مناسب در زمینه معر.خود دست پیدا نکرده است

ه فرصت بهای اکوتوریستی این استان ،مشکالت و محدودیت ها دراین زمینه را به حداقل رسانید و تبدیل 

ا تاثیری که ن گردید.و به تبع آن اکوتوریسم بکرد و باعث  توسعه توریسم به خصوص اکوتوریسم در این استا

س احترام به منابع بر منطقه می گذارد میتواند با حفاظت از منابع طبیعی، اشتغال زایی و ایجاد درآمد،افزایش ح

وسعه پایدار طبیعی، بهبود زیر ساخت های مناطق و همچنین با گسترش فعالیت های  اکوتوریستی می توان به ت

 یافت.در منطقه دست 

 راهکارهای پیشنهادی:

 اشند.شناسایی هرچه بیشتر مناطق مختلف که استعداد توسعه گردشگری طبیعی  را دارا می ب .1

 برقراری امنیت برای گردشگران. .2

 ی.ارتقاء تبلیغات و اطالع رسانی پیرامون جاذبه های منطقه در سطح ملی و بین الملل .3

 افراد اب تعامل ایجاد و سالم ارتباط برقراری جهت داخلی گردشگران سازی آگاه و فرهنگسازی .4

 .بازدید مورد مناطق زیست محیط حفظ جهت و تالش بومی

 تدوین خط مشی های آتی توسعه در منطقه براساس توانایی های محیط طبیعی منطقه . .5



 2شماره 3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       
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کوتوریستی توسعه و بهسازی شبکه ارتباطی استان به ویژه مسیر های منتهی به جاذبه های مهم ا .6

 استان.

 آموزش و ترویج فرهنگ و ارزش  اکوتوریسم در منطقه.  .7

 مشارکت دادن افراد محلی در مدیریت و کارهای اجرایی. .8

شتر  معرفی پتانسیل های اکوتوریسم بیابان وایجاد محیط های جهت انجام مسابقات رالی و .9

 سواری در مناطق بیابانی و جذب توریسم.

به  سرمایه گذاری در ایجاد امکانات رفاهی  ایجاد تسهیالت جهت تشویق بخش خصوصی .10

 )ساخت هتل،اقامتگاه و رستوران های توریستی در  سطح  مناطق اکوتوریستی استان.
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