
دوره بیست و يكم، شماره هشتاد و چهارم /   11

چكيده
اكولوژيك،  ابعاد  همه  در  خاصي  حساسيت  از  كوير  ملي  پارك  توسعه 
اقتصادي و سياسي برخوردار است. اين پارك ملي از بزرگترين پارك  هاي ملي 
ايران است. توسعه پايدار پارك ملي كوير با توجه به ماهيت كويري بودن آن از 
نظر اكولوژيكي و حضور اكوسيستم  هاي خاص در آن، وجود جانوران كمياب و 
نادر آن مستلزم دقت خاصي خواهد بود كه بايد حتمًا بر شناخت دقيق وضعيت 
موجود از همه نظر، برنامه  ريزي آزمايشي و مديريتي مستمر از نظر محيط زيست 
مبتني باشد. اين تحقيق با هدف شناسايي وضعيت محيط زيست، ارزيابي توان 
و ظرفيت برد اراضي و اكوسيستم  هاي آن اقدام نموده و با توجه به استعدادها، 
برنامه  ريزي  نابساماني  هاي زيست محيطي آن  مزيت  هاي نسبي و حساسيت  ها و 
آمايشي ارائه مي  دهد. با توجه به ضرورت اجرايي بودن خروجي اين مطالعات، 
براساس  گرديد.  لحاظ  دقت  با  برنامه  ريزي  فرايند  در  اجتماعي  اقتصادي،  ابعاد 
از ساير  بيش  توريسم  كاربري  هاي  توسعه  توان  ملي كوير،  پارك  توان  ارزيابي 
با  اين پارك  بايد مورد توجه قرار بگيرد.  نيز  كاربري  هاست كه مسأله حفاظت 
داشتن ذخاير با ارزش گياهي و جانوري و ساير ويژگي  هاي استثنايي و متنوع از 
ميراث  هاي فرهنگي و ملي كشور محسوب مي  شود. اجراي خروجي نتايج مطالعات 
مستلزم تدوين طرح توسعه و نظام مديريتي زيست محيطي مي  باشد كه ماهيت 
رئوس مطالب آن در كنار تمهيدات و اقدامات ضروري ديگر در بخش نتيجه  گيري 
و پيشنهادها ارائه گرديده است. در هر حال، استفاده از راهبردها و نتايج حاصل 
از اين طرح در صورت مساعدت مسئولين زمينه را براي تدوين و استقرار نظام 
مديريت مستمر زيست محيطي آماده نموده است. استقرار چنين نظامي اگر چه در 
سطح ملي هنوز ميسر نشده و در آينده نزديك، قابل دسترسي به نظر نمي  رسد، ولي 
براي پارك ملي كوير با توجه كويري بودن آن و حضور ذخيره گاه زيست كره و 
تمايل اكوتوريسم در آن جا كامالً قابل دسترسي به نظر مي  رسد كه در حقيقت يك 

فرصت و مزيت نسبي براي پارك ملي كوير محسوب مي  شود.     
واژه  هاي كليدي: پارك ملي كوير، قابليت هاي عمومي، راهكارها.

مقدمه
از زمان احداث نخستين منطقه حفاظت شده جهان به عنوان پارك ملي 
بيش از 120 سال مي  گذرد. امروزه مناطق تحت حفاظت و از جمله پارك
 هاي ملي به عنوان يكي از مفيدترين اشكال بهره  بري پايدار و چند جانبه از 
سرزمين شناخته مي  شود. نگهداري فرايندهاي اكولوژيك اساسي و سيستم  هاي 
حيات بخش، حفظ حوضه  هاي آب خيز، حفاظت از تنوع ژنتيكي، نگهداري از 
زيستگاه  هاي حيات وحش، رويش گاه  هاي گياهي به ويژه گونه  هاي گياهي و 
جانوري بومي و كمياب در خطر تهديد يا انقراض، حفظ تنوع زيستي محيط  هاي 

آبي و خشكي، حفظ ميراث  هاي طبيعي، تأمين شرايط الزم براي بهره  برداري 
پايدار جوامع، آموزش، پژوهش، توريسم و تفرج از عادي  ترين فوائدي است 
كه پارك  هاي ملي در صورت مديريت مطلوب به جامعه عرضه مي  كنند. در 
صورتي كه مديريت پارك  هاي ملي به شكل مطلوبي صورت بگيرد توريسم 
مي  تواند بالقوه در حفاظت از آن مؤثر باشد. اهميت حياتي تكامل بخشيدن به 
سيستم ارزشي جديد براي صنعت توريسم مبتني بر مسافرت متكي بر طبيعت 

است كه اصول حفاظت از محيط زيست در آن مورد تأكيد قرار بگيرد.

روش تحقيق
روند  زمينه  در  كتابخانه  اي  توصيفي  روش  براساس  حاضر  تحقيق 
نظر  در  با  و  مي  باشد  كنوني  زمان  در  كوير  ملي  پارك  منطقه  در  توريسم 
گرفتن توان  ها و ظرفيت  هاي منطقه راهكارهايي را براي تبديل اين منطقه به 

مكان نمونه گردشگري در كشور ارائه مي  دهد.

بيان مسأله
بررسي جاذبه  هاي طبيعي و فرهنگي پارك ملي كوير در راستاي معرفي 
اين منطقه به عنوان يكي از قطب  هاي مهم گردشگري كشور، كه با توجه به 
ذخاير گياهي و جانوري متنوع و آثار فرهنگي و تاريخي بسيار با ارزش و در 
نظر گرفتن شرايط اقليمي و وجود زيست بوم  هاي متنوع در آن و مجموعه  اي 
از كوه  ها، تپه ماهورها، دشت ها، كويرها، شوره  زارها، دق  ها و آبگيرها در آن، 
آيا مي  توانيم از پارك ملي كوير به عنوان دهكده جهانگردي استفاده كنيم و از 
اين رهگذر درآمد ارزي قابل توجهي بدست بياوريم، با توجه به اين مسئله 

كه اروپاييان عالقه ويژه  اي به نواحي كويري دارند.

تعريف پارك ملي
پارك  هاي ملي، منطقه نسبتاً وسيعي هستند كه از يك يا چند اكوسيستم 
بكر و دست نخورده تشكيل شده اند و گونه  هاي گياهي و جانوري، مناطق 
و  آموزشي  علمي  ارزش خاص  داراي  آن  زيستگاه  هاي  و  ژئومورفولوژيك 
تفرجي بوده و يا داراي چشم اندازهاي طبيعي با زيبايي چشم گير مي  باشند. 
اين  در  نيستند  شهري  پارك  هاي  به  شبيه  ملي  پارك  هاي   )1376 )مجنونيان،1، 
جنگل ها،  حيات وحش،  مستعد،  زمين  هاي  از  حفاظت  منظور  به  محدوده  ها 
مثاًل  فرماست.  مقرارتي حكم  طبيعي  و چشم  اندازهاي  مراتع  و  چمن  زارها 
بوته  كني، شكار حيوانات، سوزاندن چوب و چراي دام ممنوع است. بخشي 
باحفظ مقررات،  به منطقه گردشگاهي اختصاص مي  يابد و  اين پارك  ها  از 

مورد بازديد گردشگران قرار مي  گيرد. )ص103، 1388، دكتر شايان و ديگران(

طرح پارك ملي كوير گرمسار به عنوان قطب نمونه گردشگري در كشور 
دكتر حیدر لطفي

هيأت علمي جغرافياي انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
ماندانا قنبري

كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه  ريزي توريسم
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موقعيت جغرافيايي  
موقعيت نسبي

نمك  درياچه  ي  شرق  و  ايران  مركزي  كوير  غرب  در  كوير  ملي  پارك 
فاصله حدود  در  نبوده و  پايتخت دور  از  ملي كويرچندان  پارك  دارد.  قرار 
پارك در شهرستان  اين  100كيلومتري جنوب  شرقي آن قرار گرفته است. 
گرمسار، دكل علي آباد، 32 كيلومتري از راه شوسه قصر بهرام قرار گرفته است.

موقعيت رياضي 
پارك ملي كوير در طول جغرافياييً 58    َ 22     ْ 52 و عرض جغرافيايي 
22ًً     َ 37     ْ 34 واقع شده است. )طاهريان، ص133، 1378، سازمان ميراث فرهنگي( 

تاريخچه
هكتار   609438 مساحت  با  ايران  شكار  كانون  توسط   1343 سال  در 
حفاظت شده اعالم شد و سپس در سال 1346 چراي دام تقريبًا در سراسر آن 
ممنوع شد. متعاقب حفاظت شديد و احياء رستني  ها و پستانداران صحرايي، 
در سال 1355 منطقه با همان مساحت قبلي تبديل به پارك ملي گرديد. در 
اوايل سال 1357 شوراي عالي حفاظت محيط زيست آبريزهاي جنوبي كوه 
سفيد آب را جزء پارك ملي كوير اعالم و مساحت آن به 670000 هكتار 
رسيد. در سال 61  پارك ملي كوير به دو منطقه تقسيم شد. بدين ترتيب 
كه دشت  هاي مكرش، مباركيه، سياه پرده، پره زرد و ارتفاعات دوازده امام 
نره خر كوه از پارك جداست و با مساحت 250000هكتار بعنوان منطقه   ي 
كليه  ي  و  سفيدآب  نخجير،  كوه،  سياه  شامل  بقيه  و  كوير  شده  ي  حفاظت 
ارتفاعات، تپه ماهورها  و دشت  هاي مجاور آن ها با مساحت حدود 420000 

هكتار به صورت پارك ملي باقي ماند. )اداره حفاظت محيط زيست گرمسار(

اقليم 
متوسط بارندگي در پارك ملي كوير 100 ميلي متر مي  باشد كه اين مقدار 
بيشتر  متغير مي  باشد و  ميلي متر  تا 300   از 50  به سال  هاي مختلف  نسبت 
در  حرارت  درجه  مي  گيرد.  ماه صورت  ارديبهشت  تا  ماه  آبان  از  نزوالت 
منطقه نيز از حداقل 5 درجه تا حداكثر 44 درجه سانتي گراد متغير است. 
در دي و بهمن برف در منطقه ريزش مي  كند ولي به جز در ارتفاعات سياه 
كوه در ساير نقاط باقي نمي  ماند و به طور كلي پارك ملي كوير داراي بهار و 
پاييز گرم و زمستاني نسبتاً معتدل مي  باشد. )اداره حفاظت محيط زيست گرمسار(

زمين  شناسي
پارك ملي كوير نمونه پيچيده  اي از زيستگاه  هاي بياباني است كه در فاصله  ي 
بين درياچه  ي نمك و دشت كوير واقع شده و از رشته كوه  هاي صخره  اي شكسته 
شده در دشت هاي آبرفتي تشكيل شده است. در قسمت غربي منطقه دشت هموار 
آبرفتي تا حدود 800 متر ارتفاع از سطح دريا مي  رسد. زمين كويري تدريجاً شكل 
رشته كوه  هاي كم ارتفاع و مدفون شده به خود مي  گيرد. از قسمت  هاي مركزي 
اين زمين ها به طور ناگهاني در سياه كوه به ارتفاع 2000 متر مي  رسند. زمين  شناسي 

منطقه بسيار پيچيده است. )اداره حفاظت محيط زيست گرمسار(

پستي و بلندي
به طور كلي مي  توان يك طبقه  بندي كلي و تقريبي از نظر پستي و بلندي 
به منظور مشخص نمودن پراكندگي جوامع گياهي و گونه  هاي حيات وحش 

به صورت  زير ارائه داد:
نقاط كوهستاني و اراضي گسسته

اراضي گسسته ماليم
اراضي بياباني و سنگالخي

اراضي بياباني و شني
اراضي باتالقي شور

مسيل ها

ارتفاعات و رشته كوه  هاي پارك ملي كوير
سلسله جبال سياه كوه: مهم ترين و معروف ترين رشته كوه پارك ملي 
كوير است و تقريبًا در مركز آن واقع شده و بلندترين قله آن 2015 متر از 

سطح دريا ارتفاع دارد.
رشته كوه نخجير: در شرق پارك ملي كوير قرار داشته و جهت تقريبي آن 
جنوب غربي شمال شرقي است. اين رشته كوه نيز سنگي بوده و ارتفاع آن 

از سياه كوه كمتر است.
شمال  آن  جهت  و  است  واقع  پارك  جنوب  در  كوه  اين  آب:  سفيد  كوه 

غربي جنوب شرقي مي  باشد.
ارتفاعات چخماقيه: ارتفاعات شكسته و فرسايشي و كوتاهي هستند كه در 

جنوب شرقي پارك و در جنوب و به موازات سياه كوه قرار دارند. 
ارتفاعات عربيه: اين ارتفاعات نيز مانند چخماقيه شكسته  اي فرسايشي بوده 

و كوتاه  تر از آن مي  باشد و در جنوب شرقي آن واقع شده  اند.
كافر كوه: كوه منفردي است كه در وسط كوير و جنوب شرقي پارك ملي 

كوير قرار دارد. )اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان( )آبان87( 

تنگه  هاي سياه كوه
الف( تنگه  هاي سياه كوه:

 تنگه بادامي تنگه شاه تنگه  ي سبز
ب( تنگه  هاي نخجير:

 تنگه چهارچشمه تنگه نخجير تنگه  ي سوز

ريگ  هاي معروف پارك ملي
در اين ناحيه از دشت كوير اصطالحاً به مناطق شن زار، ريگ گفته مي  شود. 

ريگ  ها معروف پارك ملي كوير عبارتند از: 
 ريگ چاه قرقره ريگ ميش مست ريگ علي كرماني ريگ جن ريگ طلمه.

گدارهاي معروف پارك ملي كوير
گدار در اين ناحيه معموالً به گردنه  هاي بدون پيچ و خم و كم ارتفاع مي  گويند. 
معروفترين گدارهاي منطقه عبارتند از: گدار گل سرخ گدارتاغي گدارسبز گدار 

سنبك  ها گدار زه كاه چهل گدار. )اداره كل حفاظت محيط زيست سمنان، آبان 87(
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دق  هاي پارك ملي كوير 
محلي  ها در پارك ملي كوير اصطالحاً به زمين  هايي كه عاري از پوشش 
گياهي بوده و بواسطه  ي سنگيني بافت خاك آب در آن فرو نمي  رود و يا كم 
فرو مي  رود و بيشتر تبخير مي  شود دق مي  گويند. معروف ترين دق  هاي  پارك  
ملي كوير عبارتند از:  دق كشكولي دق سرخ دق دم دزدان دق علي 

دق پلوئي دق حاج محب علي.

چشمه  هاي پارك ملي كوير
ذكر كليه چشمه  ها و چاه  هاي پارك ملي كوير در اين نوشته امكان پذير 
نيست و در اين جا سعي شده چشمه  هاي قابل اهميت پارك ملي كوير ذكر 
گردد. الزم به توضيح است كه آبدهي اين چشمه  ها و چاه  ها زياد نمي  باشد. 

)اداره كل حفاظت محيط زيست سمنان، آبان87(
 

چشمه  هاي سلسله  ي جبال سياه كوه
آقا  الرشيد حوض  عين  چشمه  بيد  چشمه  كوه  سياه  شاهي  چشمه   
محمد چشمه آب محله چشمه بز چشمه قاجاريه چشمه سرخ چشمه 
پيغمبر چشمه آب گله چشمه شكر آب چشمه شورآب چشمه لكاب 

چشمه گوراب چشمه زنبوري)اداره حفاظت محيط زيست گرمسار(.
 چشمه سبز سوز شور آب كاظم خاني چشمه تنگه شاه.

چشمه  هاي رشته كوه نخجير
 چشمه نخجير  چشمه طلمه چشمه ملك آباد چهارچشمه چشمه 

گزي چشمه سرخ آب چشمه زاغ آب چشمه كريم.

چشمه  هاي سفيدآب
 چشمه  هاي سفيدآب چشمه آب باريك چشمه آب قندي چشمه علي 

كوته چشمه آب دراز چشمه قوچ.

چاه  هاي پارك ملي كوير
پهنه  ي گسترده  ي كوير از نظر پراكنش چاه بسيار فقير است. تعدادي از 
اين چاه  ها قديمي بوده و تعدادي نيز جديداً حفر شده  اند. معروف  ترين چاه  هاي 
پارك ملي كوير عبارتنداز: چاه قرقره چاه دروازه  ها چاه ميش مست. )اداره 

حفاظت محيط زيست گرمسار(

پوشش گياهي پارك ملي كوير
گياهان پارك ملي كوير از گونه  هاي خشكي پسند )گزروفيت  ها( تشكيل 
شده است و گياهان شورپسند )هالوفيت ها( در پهنه  ي دشت هاي صاف در 
ميان آن ها جاي ويژه  اي دارند. گونه   هاي تيره كنوپودياسه از جمله بيشترين 
گياهي  گونه  هاي  مهمترين  از  مي  باشد.  كوير  ملي  پارك  گياهي  گونه  هاي 
گياهان  گز،  سودا،  نيتراريا،  تيغ،  گرگ  به  مي  توان  كوير  پارك  در  موجود 
چندساله و بوته  اي خارشتر و شور قيچ، پرند، اشنان، اسپند، سياه گينه، گون 

و... اشاره نمود. )بني اسدي ص63، 1374( 

حيات وحش پارك ملي كوير
پارك ملي كوير از طرف شمال با مناطق استپي همجوار بوده و از طرف 
جنوب و جنوب غربي به مناطق باتالقي و نمكزارها مي  رسد. دشت كوير 
مركزي ايران نيز در جنوب شرقي آن واقع گرديده است. پارك ملي كوير 
و  داشتن دشت هاي گسترده  بدليل  و  اطراف خود  محيط  از  تأثيرپذيري  با 
استپي  و  كويري    كويري  نيمه  متنوع  گياهي  پوشش  با  متعدد  ارتفاعات 
زيستگاه متنوعي را براي زيست وحوش مختلف فراهم آورده است و از اين 

جهت منطقه  اي غني است. )بني اسدي ص92، 1374( 

گونه  هاي جانوري پارك ملي كوير
الف( پستانداران

شني  گربه  كاركال  پلنگ  يوزپلنگ  بز  و  كل  ميش  و  قوچ  جبير 
كفتار شغال گرگ روباه معمولي روباه شني تشي خرگوش جوجه 

تيغي. )بني اسدي ص92، 1374(

ب( پرندگان
در پارك ملي كوير بواسطه  ي  وجود كوه  ها، صحاري خشك و نيمه
استپي، رودخانه  ها، گونه  هاي متنوعي از پرندگان بومي و مهاجر ايران وجود 
دارد كه ذكر كليه گونه  ها مقدور نمي  باشد و فقط به انواع مهم آن ها كه در 

منطقه به كرات مشاهده شده اكتفا مي  كنيم:
الف( خانواده  ي عقاب  ها:  

 عقاب طاليي سارگپه پابلند سنقر خاكستري دليجه دال دل سياه هما
ب( خانواده  ي قرقاول  ها:

 كبك تيهو
ج( خانواده  ي چكاوك  ها:

 چكاوك كاكلي چكاوك كوچك
د( خانواده  ي كالغ:

 غراب كالغ معمولي كالغ سياه زاغ نوك سرخ
ج(خزندگان

خانواده  ي جكوها: جكوي صخره اي، جكوي دم كلفت، جكوي صخره اي فلس 
زبر و جكوي دم پهن، خانواده  ي وارانوس  ها )بزمجه  ها(: بزمجه  ي دشتي

مي  باشند،  مهلك  سمي  داراي  اكثر  خانواده  اين  اعضاء  افعي  ها:  خانواده  ي 
سراعضاي اين خانواده از اعضاي بدن آنها كاماًل مشخص بوده و معموالً سر 
مثلثي شكل و نسبتاً بزرگ آن ها به يك فرورفتگي گردن مانند از بدن آنها تميز 
داده مي  شود. بيشتر افعي  ها نسبتاً كلفت بوده و دم آنها نيز از بدن مشخص و نازك تر 
است. افعي  ها معموالً زياد طويل نيستند. در پارك ملي كوير تاكنون سه گونه افعي 
به نام هاي افعي فلس اره  اي )مارجعفري(، افعي كوفي )گرزه مار( و افعي شاخدار 

شناسايي شده است. )اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان گرمسار(
 

راه  هاي ارتباطي پارك ملي كوير
1 سنگفرش از گرمسار، 2 راه مرنجاب از كاشان، 3 راه ابوزيد آباد از نطنز 
و بادرود، 4 راه مهاباد از نطنز و مهاباد، 5 راه مباركيه از پيشوا و ورامين )اداره 

حفاظت محيط زيست گرمسار(
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راه  هاي داخلي پارك ملي كوير
1 جاده سفيد آباد، 2 جاده كاروانسرا قصر بهرام، 3 جاده  ملك آباد، 4 
راه سفيد آب به ملك آباد، 5 راه كاروانسراي شاه عباس به سفيد آب )اداره 

كل حفاظت محيط زيست استان سمنان، آبان 87( 

آثار تاريخي پارك ملي كوير
در چهار گوشه ي كوير آثاري باقي مانده است كه شيوه  هاي خالق انسان 
به وضوح  بياباني  مناطق خشك و  اين  با شرايط  تطابق  را در سازگاري و 
نشان مي  دهد. اين نشانه  ها همگي داللت به اين دارد كه منابع طبيعي صحن 
طبيعت در كويرها در گذشته نيز زياد غني نبوده  اند و شايد يكي از داليل 
كوچ انسان از اين مناطق نيز همين موضوع باشد. عمده  ترين آثار تاريخي 

پارك ملي كوير عبارتند از: 
1 كاروانسراي شاه عباس )قصر بهرام(، 2 كاروانسراي عين الرشيد، 3 حرم 
خانه يا حرم سرا، 4 كاروانسراي سفيدآب، 5 كاروانسراي لكاب، 6 آب 
انبار قيلوقه، 7 جاده سنگ فرش، 8 آبراه سنگي سياه كوه )اسدي ص55، 1378(

پاسگاه  هاي پارك ملي كوير
پاسگاه سفيدآب پاسگاه ملك آباد پاسگاه قصر بهرام

تلمبه بادي  هاي پارك ملي كوير
تلمبه بادي  هاي چاه قرقره تلمبه بادي هاي چاه ميش مست تلمبه بادي 

عربيه  تلمبه بادي چاه دروازه  ها

مديريت حفاظت منطقه
پارك ملي كوير زير نظر اداره  ي كل حفاظت محيط زيست استان سمنان 
قرار داشته و اداره و كنترل منطقه بوسيله محيط باني  ها و سرمحيط باني  هاي 
كاروانسراي شاه عباسي سفيدآب و ملك آباد انجام مي  گيرد. سيماي اين 
منطقه از زماني كه تحت حفاظت قرار گرفته تاكنون در سايه تالش محيط 
بانان و شكاربانان سخت كوش كه در شرايط معيشتي سخت كويري زندگي 
مي  كنند به كلي تغيير نموده و اثرات و نشانه  هاي بهبود و ترميم جوامع گياهي 
و جانوري در منطقه در طول مدت حفاظت كاماًل محسوس بوده است. )اداره 

حفاظت از محيط زيست شهرستان گرمسار(

فصول گردشگري منطقه
فصول گردشگري در فصل بهار و پاييز مي  باشد زيرا در فصل زمستان 
به دليل شرايط آب و هوايي جاده غيرقابل عبور است و امكان فرو رفتن در 
خاك مي  باشد و در فصل تابستان نيز به دليل گرما و خشكي بيش از حد، 

امكان ورود به اين پارك ملي ميسر نمي  باشد. )طاهريان ص133، 1378(

آمار گردشگران منطقه
با وجود نبود آمار دقيقي از تعداد بازديدكنندگان از مجموعه پارك ملي، 
دانش  دانشجويي،  مختلف  قالب گروه  هاي  در  نفر  هزار  بر 20  بالغ  ساالنه 
اين  از  بين  المللي  و  داخلي  كارشناسان  و  دولتي  غير  سازمان  هاي  آموزي، 

منطقه بازديد مي  كنند. در صورت فراهم شدن امكانات و رفع موانع دسترسي 
برآورد مي  شود، آمار به پنج برابر افزايش يابد. )طاهريان ص133، 1378(

جاذبه  هاي گردشگري در پارك ملي كوير
پارك ملي كوير با قابليت  هاي تحقيقاتي، آموزشي، توريسمي، پديده  هاي 
غارافغان،  چين  خوردگي  ها،  نمكي،  گنبدهاي  مانند  متنوع  ژئومورفولوژي 
با جاذبه  هاي  با منظره ديدني، چشمه  هاي آب معدني، همراه  درياچه نمك 
فرهنگي و اقتصادي معيشتي با ظرفيت  هاي توريستي و گردشگري مي  تواند با 
ارزيابي توان هاي آن و مديريت مطلوب به اقتصاد منطقه كمك كند. وجود 
بناهاي قديمي كه از سنگ و مالت ساروج ساخته شده است، حيات وحش 
مناطق كوير، وجود دو كفه كويري در شرق و غرب مجموعه،  انحصاري 
پوشش گياهي خاص مناطق خشك، بقاياي بناهاي تاريخي، به خصوص كانال 
سنگي انتقال آب، آسمان صاف و پرستاره و چشمه  ها و تپه  هاي ماسه  اي زيبا 

برخي از جاذبه  هاي متعدد پارك ملي كوير هستند. )طاهريان ص133، 1378( 

قابليت عمومي پارك كوير 
1 قابليت علمي و تحقيقاتي 2 قابليت تاريخي و فرهنگي 3 قابليت  هاي 

آموزشي 4 قابليت اكوتوريسم.

1- قابليت علمي و تحقيقاتي: برخوردار از شرايط اكولوژيكي خاص و وجود 
تنوعات زيستي به ويژه تنوع  گونه  هاي گياهي و جانوري مي  باشد. پارك ملي 
كوير نمونه  اي از اكوسيستم  هاي خشك و بياباني است كه با جوامع گياهي و 
را  زيستي  شرايط سخت  انگيزي  بر  تحسين  طور  به  جانوري خاص خود 
تحمل نموده  اند. مطالعات اكوتوريسم كويري و بياباني اهميت فراواني دارد.
2-  قابليت تاريخي و فرهنگي: پارك ملي كوير از كانون  هاي اصلي تجمع 
انساني به شمار مي  آمده و از اين نظر داراي آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي 
است. آثار و ابنيه تاريخي دشت كوير مانند كاروانسرا، قلعه، دير، جاده، آب 

انبار، برج، زيارتگاه و آثاري از قنات  هاي دور گذشته مي  باشد.
علوم  مختلف  رشته  هاي  دانشجويان  آموزش  جهت  آموزشي:  قابليت   -3
وجود  مختلف،  هواي  و  آب  نظير  مي  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  طبيعي 
عوارض  وحوش،  براي  مناسب  زيستگاه  هاي  وجود  متنوع،  گياهي  جوامع 

ژئومرفولوژي متنوع و منحصر به فرد.
متفاوت  هواي  و  آب  و  زيستي  شرايط  وجود  اكوتوريستي:  قابليت   )4
منابع  مي  توان  ساعت  چند  از  كم تر  در  كه  جغرافيايي  كم  بسيار  در عرض 
زيستي متنوع را مشاهده نمود مانند تنوع گونه  هاي گياهي و جانوري، وجود 
شكارهاي بزرگ جثه، مناظر بسيار زيباي طبيعي از جاذبه  هاي اكوتوريستي 
آرام،  محيط  تاريخي،  بناهاي  از  كلكسيوني  وجود  است.  كوير  ملي  پارك 
حيات وحش خاص، مناطق خشك، امكان رصد ستارگان و سفر به عمق 
كوير و بيابان و زيبايي  هاي انحصاري مناطق كويري همراه با امكان بازديد از 
راه جاده  ي سنگ فرش ابريشم به عنوان نمونه  اي از تالش و پايمردي انسان 
مهم ترين فرصت  هاي منطقه براي جلب گردشگري هستند. در ضمن منطقه 
مركزي آموزشي براي عالقه  مندان به مباحث كوير و بيابان و اكوسيستم  هاي 
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وابسته به آن است. اخيراً جاده گرمسار و قم در دست تكميل است و اين 
خود به فرصت  هاي منطقه مي  افزايد. )طاهريان ص134، 1378(

جايگاه پارك ملي كوير در برنامه  هاي ملي گردشگري و منطقه 
استان سمنان

پارك ملي كوير در جريان سفر هئيت محترم دولت در سال 1386 به 
استان سمنان به عنوان منطقه نمونه گردشگري مطرح و مورد تصويب قرار 

گرفت. )طاهريان،ص135، 1378(

در سطوح  گردشگري  نمونه  منطقه  راه  اندازي  ويژه  ي  اثرات 
ملّي و منطقه  اي 

توجه خاص  مورد  كوه  سياه  گاهي  و  بهرام  به قصر  معروف  مجموعه 
گروه هاي مختلف است. در صورت راه  اندازي طرح نمونه گردشگري، ضمن 
افزايش حفاظت از منطقه به دليل حضور و نظارت گردشگران، گوشه  هايي 
از تاريخ پرعظمت كشور در معرض ديد هموطنان و جهانيان قرار مي  گيرد. 
نتيجه آن آشنايي بيشتر و دل بستگي ايرانيان به افتخارات خود و آشنا نمودن 
امكان  است. در ضمن يك  اين سرزمين  مردم  به  احترام جهانيان  و جلب 
گردشگري گسترده با توانمندي بسيار، در خدمت توسعه اين صنعت قرار 
مي  گيرد. آزمايشگاهي بزرگ از اكوسيستم  هاي خاص نيز در معرض ديد و 

شناخت دانش پژوهان قرار خواهد گرفت. )طاهريان، ص135، 1378( 

اهميت پارك ملي كوير در توسعه توريسم
پارك ملي كوير نه تنها به عنوان منبع به شمار مي  رود كه مايه غرور و 
مباهات ملي است و سنگ بناي اصلي توريسم را نيز تشيكل مي  دهد. در جذب 
اهميت  اقتصادي  نظر  از  شغلي  بي  شمار  فرصت  هاي  ايجاد  و  خارجي  ارز 
فوق  العاده  اي دارد. اين پارك با توان  هاي زيست محيطي كه در اختيار دارد 
بستر مناسبي را براي آموزش، پژوهش و تقويت نيروي انساني در زمينه  هاي 
زيست محيطي دارد. در پارك ملي كوير براي كاهش و به حداقل رساندن 
مانند صفحات  اكوتكنيك  از  استفاده  مواد،  و  آب  انرژي  منابع،  از  استفاده 
قرار  توجه  مورد  آب  حفاظت  سيستم  هاي  و  آب  آوري  جمع  خوشيدي، 
گرفته است. )مجنونيان،ص148، 1380( اين منطقه شامل اراضي است كه داراي 
غناي زيستي برجسته، زيبايي  هاي طبيعي و ميراث   فرهنگي مهم بوده و تنوع 
حياتي  بسيار  انسان  اساسي  نيازهاي  تأمين  براي  كه  را  گونه  اي  و  ژنتيكي 
هستند حفظ مي  كند. به عنوان مثال در كشاورزي، دارو، درمان و پايه  اي براي 
مي  رود.  شمار  به  نامطمئن  جهان  در  انسان  فرهنگي  و  اجتماعي  سازگاري 
)مجنونيان، ص123، 1380( از نظر علمي، آموزشي، فرهنگي، تفرج گاهي داراي 
ارزش زيادي است و داراي چشم  اندازهايي است كه معرف تاريخ طوالني از 
روابط متقابل بين مردم و محيط زيست مي  باشد. پارك ملي كوير براي اقتصاد 
محلي و ملي داراي سودآوري زيادي است و الگويي براي حفاظت پايدار به 

شمار مي  رود. )مجنونيان، ص327 و 328، 1380( 
از جاذبه  هاي فرهنگي اين پارك وجود قصرهاي متروك و شگفت  انگيز 
در پهنه  ي خاموش كوير است. در دامنه  شمالي سياه كوه چند بناي متروك 

قديمي ديده مي  شود كه بزرگ ترين آن كاروانسراي شاه عباسي يا قصر بهرام  
است كه از همه آنها بزرگ تر مي باشد. اين كاروانسرا به جا مانده از دوره  ي 
اصفهان،  كويري  كاروان رو  تاريخي  و  قديمي  راه  سر  بر  كه  است  صفوي 
كاروانسراي  مهم،  بناهاي  ديگر  از  است.  بوده  خراسان  و  گرمسار  كاشان، 

عين  الرشيد و قصر حرم سرا مي  باشد. )اسدي، ص 55، 1378(
از  گذشتن  بعداز  كاروانيان  ساري  اصفهان  چهارراه  مسير  امتداد  در 
كاروانسراي قصر بهرام به باتالق  ها و نمك زارهاي جنوب گرمسار برخورد 
مي  نمودند كه با احداث جاده سنگ فرش به طول 35 كيلومتر و عرض 5 متر 
كاروانيان با سهولت و سرعت بيشتر خود را به منازل بعدي مي  رساندند. اين 
جاده همچنان پا برجا و استوار در دل پارك ملي كوير به اميد دوباره  آمدن 

جهانگردان و ايرانگردان نشسته است. )سازمان ميراث فرهنگي، ص39، 1388(
مشكالت و تنگناها در توسعه توريسم در پارك ملي كوير

اساسي  ابزارهاي مهم و  از  آمار و اطالعات: يكي  1- مشكل عدم وجود 
اطالعات  و  آمار  توريسم،  زمينه  در  برنامه  ريزي  و  مطالعه  تحقيق،  زمينه  در 
مي  باشد،كه متأسفانه در بخش توريسم استان سمنان به ويژه گرمسار از آمار 
جهانگردان و ايرانگرداني كه روزانه، ماهانه و ساالنه از مراكز تاريخي و فرهنگي 
و نقاط طبيعي بازديد مي  كنند اطالعات دقيقي در دست نيست و به دليل عدم 
وجود آمار دقيق، بررسي  هاي آماري و پيش  بيني روند توريسم در پارك ملي 

كوير گرمسار، نمي  توان سيماي دقيقي از وضعيت موجود ارائه داد.
2- تنگناها و محدوديت در زمينه راه و ترابري: وضعيت راه  ها از عوامل 
مؤثر در توسعه توريسم هر منطقه محسوب مي  شود كه در شهرستان گرمسار، 

فاقد راه  هاي كافي و مناسب براي دسترسي به پارك ملي كوير مي  باشيم.
3- مشكالت و تنگناهاي مربوط به مراكز و تأسيسات اقامتي و پذيرايي: 
جذب  مهم  ابزارهاي  از  پذيرايي  و  اقامتي  امكانات  و  تأسيسات  وجود 
جريان هاي جهانگردي و تداوم آن است كه متأسفانه تاكنون اقدامات  قابل 
توجهي در زمينه  ي تأسيس مراكز اقامتي و پذيرايي استاندارد در پارك ملي 

كوير صورت نگرفته است.
فعاليت  تشكيالت  در  مهم  مسائل  از  تبليغاتي:  و  تشكيالتي  4- مشكالت 
جهانگردي در كل كشور و استان و به تبع آن در شهرستان گرمسار و پارك ملي 
كوير، كمبود نيروي انساني به ويژه كارشناسان مجرب است. توريسم همانند 
انواع فعاليت  ها و صنايع، نياز به استفاده از خدمات افراد كار آزموده و آموزش 
ديده دارد كه عدم آموزش راهنمايان جهانگردي، مديران و كاركنان هتل  ها و 
مسافرخانه  ها و از مشكالت موجود مي  باشد. از ديگر مشكالت در ارتباط با 
اطالعات جهانگردي اين است كه براساس پرسش  هاي به عمل آمده از جمع 
كثيري از مسافران و حتي ساكنين شهرها، بيش از 90% مسافران خارج از استان 

نسبت به مراكز ديدني پارك ملي كوير اظهار بي  اطالعي كردند.
مشكل  مهم ترين  توريسم:  بخش  در  سياست  ها  دگرگوني  مشكل   -5
تغيير مداوم  پارك ملي كوير، مسئله  منطقه  تبع در  به  ايران  جهانگردي در 
سياست  ها و عدم توجه به نياز جهانگردان داخلي و خارجي است كه اين 
اين  در  از سرمايه  گذاري  مردم  و  مسئولين  كه  باعث شده  تغيير سياست  ها 
بخش  ها اجتناب بورزند و از هر اقدام جدي در توسعه و تقويت جهانگردي 

طفره روند. )احساني، ص531، 1374(
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نيازهاي توسعه توريسم در پارك ملي كوير گرمسار
1 تجهيز تأسيسات و گسترش زيربنا، 2 مشاركت و سرمايه  گذاري، 

3 احياء حفاظت و بهره  برداري  از ميراث   طبيعي و فرهنگي، 4 آموزش 
افراد تا بتوانند در سهولت كار و ارائه خدامات مؤثرتر باشند، 5 تبليغات

رفع   7 سفر،  و  سير  به  نوجوانان  ويژه  به  مردم  تشويق  و  ترغيب   6
و  جهانگردي  جاذبه  هاي  از  آگاهي  عدم  مانند  جهانگردي  در  فردي  موانع 
احساس ناامني در حمل، 8 گسترش خدمات بيمه و امداد پزشكي. )لطفي، 

خدائيان،ص139، 1383(  

نتيجه  گيري
قسمت  هاي مختلف هر سرزميني از استعداد و پتانسيل  هاي ويژه اي برخوردار 
هستند كه براساس شناخت اين استعدادها، انتظارات و نوع بهره  برداري انسان 
از آنها محدود و مشخص مي  شود. تعيين توانايي  هاي يك سرزمين به اين علت 
صورت مي  گيرد كه معلوم شود بهترين نوع كاربري آن در ميان استفاده  هاي 
ممكن در چه زمينه  هايي مي  تواند باشد. تعيين توانايي هر سرزمين از طريق 
آمايش انجام مي  گيرد كه انتخاب پارك ملي نيز از طريق آمايش سرزمين تعيين 
دسته  اين  كاربري  نوع  بهترين  عنوان  به  آمايش  در  ملي  پارك  هاي  مي  شود. 
اراضي تعيين مي  شوند كه بعد از انتخاب پارك ملي بايد آمايش اراضي متنوع 
در آنها در سطح خرد انجام بگيرد تا هر بخش از اراضي اين مناطق به هدف  هاي 
مختلفي از جمله حفاظت، تفرج و استفاده  هاي ويژه تخصيص يابد كه بدون 
انجام اين كار پارك ملي به اهداف همه جانبه خود نمي  تواند برسد. پارك ملي 
كوير گرمسار به داليل متعددي از اهميت ويژه  اي برخوردار است ولي ثمربخشي 
آنها در ابعاد گوناگون حفاظتي، پژوهشي، آموزشي و تفرج گاهي نهايتاً بايد 
در خدمت حفاظت و مديريت كل منابع طبيعي قرار بگيرد. در اين پارك بايد 
يك سري سرمايه  گذاري جهت توريسم انجام بپذيرد. مانند: 1 ايجاد كمپ

 هاي اقامتي 2 تبديل كاروانسراها به محل اقامت 3 بازسازي بناهاي تخريب 
شده از جمله حرم سرا 4 تجهيز و استفاده از كاروانسراهاي موجود 5 ايجاد 
تجهيزات ورزشي و تفريحي در پارك ملي كوير. با انجام اين اقدامات مي
 توان توريسم را تا حدودي در اين منطقه فعال كرد چرا كه در عصر حاضر 
صنعت توريسم بسيار بار ارزش است و يكي از فعاليت  هاي مهم اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي در سطح جهان به شمار مي  رود. توريسم وسيله  اي براي 
پيشرفت هدف ها، نگهداري يگانگي اكوسيستم  ها، حفظ تنوع زيستي، ارتقاء 
منطقه  كيفيت زندگي مردم در  بهبود شرايط و  و  آگاهي  هاي عمومي  سطح 

گرمسار به شمار مي  رود.  

راه كارها و پيشنهادات
1 پارك ملي با وجود وسعت زيادي كه دارد فاقد راه  هاي كافي و مناسب 
بوده و فقط يك راه اصلي دارد. يكي از موانع بسيار مهم اكوتوريسم در اين 
منطقه عدم وجود راه دسترسي مناسب به پارك ملي كوير و منطقه سياه كوه 
بايد احداث جاده  براي توسعه گردشگري  بي شك  از طريق گرمسار است. 
مناسب از طريق گرمسار به منطقه سياه كوه و پارك ملي كوير در اولويت 
قرار بگيرد و همچنين اتمام جاده گرمسار به قم و احداث راه ارتباطي گرمسار 

به فيروزكوه كه دسترسي به جاذبه  هاي گردشگري گرمسار را ميسر مي  سازد 
نواحي مختلف جنوب  كه  تعمير جاده سنگ فرش  و  بازسازي  و همچنين 
شهرستان گرمسار را به هم ارتباط مي  دهد كه اگر تورهاي كويرپيمايي باشتر 
برقرار كنيم به ويژه اين كويرنوردي در ميسر جاده تاريخي سنگ فرش باشد 
سبب جذب گردشگر در اين منطقه خواهد شد. 2 شركت فعال كارشناسان 
نمايشگاه  هاي  استان سمنان در  و مسئولين جهانگردي شهرستان گرمسار و 
داخلي و خارجي و ارائه جاذبه  هاي طبيعي و فرهنگي منطقه به طرز جالب، 
به مدعوين شركت كننده از استان هاي مختلف ايران و كشورهاي ديگر، تا 
سبب جلب توريسم شود. 3 استقرار راهنمايان ورزيده و مسلط به زبان هاي 
به ويژه سازمان  اماكن تاريخي و ديدني توسط سازمان ذي ربط  زنده دنيا در 
ميراث فرهنگي از اقدامات ضروري است. 4 نياز توريسم به افزايش عوامل 
زيربنايي و انواع خدمات عمومي سطح توسعه را بيش از پيش گسترش مي  دهد. 
چنانچه تقاضاي خدماتي توريسم در طرح  ريزي بر مبناي ظرفيت برد منطقه 
توريسمي نباشد، سبب بروز ناهنجاري  ها، ناهماهنگي  ها و استفاده بي  رويه گشته 
و پيامدهاي نامطلوبي براي بازديدكنندگان و منطقه پارك ملي در برخواهد 
رواني  اكولوژيكي،  برد  ظرفيت  دراينجا،  برد  ظرفيت  از  منظور  كه  داشت 
براي بخش خصوصي  ايجاد تسهيالت الزم  فيزيكي را شامل مي  شود. 5 
مانند وام  هاي دراز مدت با بهره كم براي تأسيسات مورد نياز توريسم مانند 
اقامتگاه، رستوران مورد توجه قرار بگيرد. 6 برقراري تورهاي قسطي براي 
استفاده كارمندان، كارگران و ساير اقشار كم درآمد 7 توجه به آب هاي گرم 
معدني و درماني منطقه مورد مطالعه و استقرار تجهيزات و تأسيسات در آن 

8 جلب مشاركت  هاي مردمي در جهت پياده  سازي برنامه توريسم پايدار.
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