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حسین بتولی*

قرار  اکوتوریسم  د ر زمره  به محیط زیست،  فراوان  تخریبی  اثرات  با 
گرد شگری  انواع  از  نیز،  فعالیت ها  قبیل  این  اگرچه  نمی گیرند. 
الزم  آموزش های  است  ضروری  ولی  هستند،  طبیعت  به  وابسته 
گیرد. قرار  مد نظر  آنها  اجرای  د ر  محیط زیست  از  حفاظت  برای 
طبیعت گرد ی،  یا  طبیعت  د ر  گرد شگری 
سفر به مناطق طبیعی با انگیزه های متفاوت 
مثبت  آثار  که  است  گرد شگری  بهره بری  و 
د ارد.  د نبال  به  مناطق طبیعی  برای  منفی  و 
یا  طبیعت  د ر  گرد شگری  تعریف  بنابراین 
فضایی  الگوی  یک  به عنوان  طبیعت گرد ی 
باید مورد توجه قرار گیرد،  د ر چند وجه 
بهره بری  و  مناطق طبیعی  به  د رواقع، سفر 
از آن و تأثیراتی که جریان گرد شگری د ر 
این مناطق برجای می نهد، د ارای اهمیت 

بسیاری است.
د ر  بیابان،  و  کویر  د ر  گرد شگری 
د یگر  مناطق  د ر  گرد شگری  با  مقایسه 
بناهای  یا  شهرها  کوهستان ها،  مانند 
و  زیر بنای الزم  فقد ان  به د لیل  تاریخی، 
این  با  مرتبط  خطرات  و  تصورات  نیز 
مناطق به نسبت د یر شروع شد. از اواخر 
قرن بیستم به بعد گرد شگری د ر کویر و 
بیابان به عنوان نوع خاصی از گرد شگری د ر جهان مطرح شد 
و کم کم مورد توجه قرار گرفت. برگزاری تورهای گرد شگری 
تسهیالت  ایجاد  بیابانی،  و  کویری  مناطق  سازماند هی  کویر، 
گرد شگری د ر این مناطق و بهره برد اری از جاذبه های طبیعی 
این مناطق د ر جهت گرد شگری کویر و بیابان، ساالنه د رآمد 
طبیعی  جاذبه  این  از  بهره مند  کشورهای  نصیب  را  زیاد ی 
می کند، البته برای آن د سته ای که د ر این زمینه سرمایه گذاری 
کرد ه اند. منابع قابل بهره برد اری د ر نواحی کویری و بیابانی 
ساخته شد ه  و  فرهنگی  منابع  و  طبیعی  منابع  د سته  د و  به 

مقدمه
 )Ecotourism( طبیعت گرد ی که د ر سطح جهان با نام اکوتوریسم
شناخته می شود نوعی گرد شگری با هد  ف سفر به طبیعت است. از 
گرد شگری  و   )Ecology( بوم شناسی  واژه  د و  از  لغوی  ریشه  نظر 

)Tourism( ساخته شد ه و پد ید ه ای نوظهور 
بخشی  تنها  که  است  گرد شگری  د ر صنعت 
نوع  این  می د هد.  تشكیل  را  این صنعت  از 
از گرد شگری گذراند ن اوقات فراغت انسان 
را د ر طبیعت امكان پذیر می کند و مبتنی بر 
مسافرت های هد  فمند به همراه برد اشت های 
جاذبه های  از  بازد ید  معنوی،  فرهنگی، 
و  برد ن  لذت  آنها،  مطالعه  و  طبیعی 
بهره گیری از پد ید ه های متنوع طبیعت است.
تورهای  برگزاری  یعنی  اکوتوریسم 
آنها  اصلی  انگیزه   که  گرد شگری 
تماشای  بلكه  نیست،  تفریح  تنها 
کمیاب  گونه های  طبیعت،  شگفتی های 
و  د ست نخورد ه  طبیعی  پد ید ه های  و 
اکوتوریستی  فعالیت های  است.  بكر 
شد ه  برنامه ریزی  پیاد ه روی های  از 
از  عبور  د امنه نورد ی،  ایستگاهی، 
قایق های  با  خروشان  رود خانه های 

و  عشایر  میهمانی  در  شرکت  و  ییالقی  مناطق  به  سفر  باد ی، 
اطراف  مزارع  و  روستاها  به  سفر  محل ها،  این  بومی  ساکنان 
فرهنگ  با  آشنایی  و  طبیعت  از  برد ن  لذت  به منظور  روستاها 
بازد ید  طبیعی،  مناطق صعب العبور  به  سفر  کوه پیمایی،  اهالی، 
از غارهای طبیعی، مطالعه طبیعت گیاهی و جانوری، تماشای 
حیوانات و پرند گان تا آشنایی با محیط زیست طبیعی د ر قالب 
د یگری به نام سافاری و با استفاد ه از خود روهای روباز برای 

تماشای حیوانات و پرند گان را شامل می شود.
فعالیت هایی نظیر شكار، اسكی و تورهای ماجراجویانه 

یا طبیعت در گردشگری
مناطق به سفر طبیعتگردی،
و متفاوت انگیزههای با طبیعی
که است گردشگری بهرهبری
مناطق برای منفی و مثبت آثار
بنابراین دارد. دنبال به طبیعی
طبیعت در گردشگری تعریف
یک بهعنوان طبیعتگردی یا
باید وجه چند در فضایی الگوی
درواقع، گیرد، قرار توجه مورد
سفربهمناطقطبیعیوبهرهبری
که تأثیراتی و طبیعی مناطق از
اینمناطق جریانگردشگریدر
اهمیت دارای مینهد، برجای

بسیاریاست.
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توسط انسان تقسیم می شود، پوشش گیاهی و جانوری د ر 
نوعی  محیطی،  سخت  شرایط  وجود  به د لیل  بیابانی  نواحی 
خاص، منحصر به فرد و بكر است. جاذبه های فرهنگی نظیر 
سنت های خاص مناطق کویری، آد اب و رسوم، شترسواری 
و تورهای کویری نیز از ویژگی های خاص گرد شگری د ر 

کویر و بیابان هستند.
صنعت  از  عمد ه ای  بخش  امروزه،  طبیعی،  گرد شگری 
فعالیت،  نوع  این  د ر  است،  د اد ه  اختصاص  خود  به  را  گرد شگری 
جلوه های  و  طبیعی  زیبایی های  از  بهره گیری  برای  جهانگرد ان 
حیرت انگیز خلقت، به رشته کوه های مرتفع، کوهستان ها، کوهپایه ها، 
)رضوانی،1382(،  بیابان ها  عمیق،  د ره های  جلگه ها،  و  جنگل ها 
سواحل د ریاها، د ریاچه ها و تاالب ها )نوری و مهد ی نسب، 1389( سفر 
می کنند. این تمایل خاص و گرایش قوی به بهره مند ی از طبیعت، که د ر 
نتیجه پذیرش مفهوم توسعه پاید ار و ارزش میراث طبیعی د ر مباحث 
گرد شگری، به وجود آمد ه است، اکوتوریسم نام د ارد )توالیی، 1393(.

بر  تكیه  و  حیات مد ار  فلسفه  از  پیروی  با  طبیعت گرد ی 
از عرصه های طبیعی،  از طریق حفاظت  ارزش های ذاتی و د رونی، 
ایجاد  خرد ه فرهنگ ها،  ویژگی های  تقویت  محلی،  اجتماعات  انتفاع 
فرصت های آموزشی و یاد گیری، تقویت اشتغال زایی و جلوگیری از 
مهاجرت، التزام به مصرف کمتر منابع تجد ید ناپذیر، ایجاد فرصت های 
ترکیب  به عبارتی  و  محیط زیستی  آموزش های  محلی،  مشارکت 
و  فرهنگی  میراث های  محیط زیست،  از  حفاظت  و  توسعه  مناسب 
از طریق گرد شگری  با کسب د رآمد  امكان پذیر می کند.  پاید اری را 
آنان  آموزش  و  بهد اشت  افراد محلی و سطح  اشتغال  میزان  طبیعی، 
می توان  را  بهد اشتی  و  آموزشی  پیشرفت های  این  می یابد.  ارتقا  نیز 
تا مرحله فقرزد ایی و حل مشكالت ناشی از رشد جمعیت و توزیع 
تنوع  به  و خسارت  طبیعی  منابع  تخریب  میزان  و  د اد  اد امه  اراضی 
پاید ار  توسعه   .)1386 پارسایی،  و  )شایان  د اد  کاهش  را  زیستی 
جریانی پاید ار د ر تغییرات اقتصاد ی، اجتماعی- فرهنگی و محیطی 
د ر افزایش رفاه و خوشبختی طوالنی مد ت کل اجتماع و پویشی چند 
بعد ی، د رصد د  وحد ت اهد اف اقتصاد ی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی 
است )Moseley, 2004(؛ بنابراین، زمانی باید توسعه گرد شگری را 
پاید ار بنامیم که سبب تخریب منابع طبیعی نشود و امكان حفظ منابع 
آب و خاک، منابع ژنتیكی، گیاهی و جانوری را برای آیند گان فراهم 
کند و د ارای منافعی برای اجتماعات محلی باشد. د رواقع، گرد شگری 
نظر  از  باشد،  د اشته  اد امه  نامحد ود  زمان  د ر  باید  محیط،  د ر  پاید ار 
فعالیت ها  توسعه  به  نزند،  صد مه  محیط زیست  به  فیزیكی  و  انسانی 
.)Butler, 2000( نكند  وارد  لطمه ای  اجتماعی  فرایند های  و 

است  الزم  ترتیب،  بد ین  شود.  پاید ار  توسعه  موجب  نهایت،  د ر  و 
برنامه های توسعه گرد شگری براساس شناخت و توان محیطی اجرا 
شوند تا هم بهره برد اری د رخور و مستمر از محیط صورت گیرد و هم 
ارزش های طبیعی محیط حفظ شود )نوری و نوروزی آوارگانی، 1386(. 
ایران از نظر جاذبه های اکوتوریستی و تنوع اقلیمی، جزو پنج کشور 
برتر د نیاست، اما از این موهبت به نحو مناسبی د ر راستای سود آوری 
و همكاران، 1391(. )کرمید ه کرد ی  است  نشد ه  استفاد ه  منطقه  برای 

مناطق بسیاری د ر ایران به لحاظ زیبایی و جاذبه های گرد شگری 
برنامه ریزی و مد یریت  به طور مناسب  این مناطق  اگر  وجود د ارند، 
شوند، شرایط مساعد ی برای حصول به توسعه پاید ار د ر اجتماعات 
محلی فراهم خواهد شد. بیابان های ماسه ای شهرستان آران و بید گل 
از توابع استان اصفهان است که با توجه به موقعیت راهبرد ی خاص 
و استقرار د ر مرز سه استان قم، تهران و سمنان، پتانسیل خوبی برای 
توسعه صنعت گرد شگری طبیعی د ارد. رمل های گستره ماسه زارهای 
بیابان، خشكه رود های شور فصلی،  ریگ بلند، پوشش گیاهی ویژه 
د یم  هند وانه  چاله های  نمک،  د ریاچه  پلی گون های  زیبای  پهنه 
ُسمبک و چهار طاقی، آب گیرهای طبیعی، حیات وحش منحصربه فرد 
و  طبیعی  توانمند ی های  از جمله  متعد د   کاروانسراهای  و  قلعه ها  و 
جذاب گستره بیابانی شهرستان آران و بید گل است که با برنامه ریزی 
د اد. خواهد  فراوانی  رونق  بیابان  گرد شگری  صنعت  به  مد ون، 

توانمندیطبیعیبیابانهایآرانوبیدگل
جانوری  زیستگاه های  بید گل  و  آران  ریگ بلند  شنی  تپه های 
منظر  از  و  د ارد  بسیاری  بومی  و  متنوع  گیاهی  رویشگاه های  و 
بیولوژیک، د ارای ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری منحصربه فرد ی 
است. انواع گیاهان تروفیت یک ساله شن د وست تا گونه های بوته ای 
انواع  نظیر  محیطی  تنش های  به  مقاوم  و  سازگار  خشكی پسند 
،)Astenatherum forsskali( شتر«  »علف  بیابانی  علفزارهای 

 Stipagrostis( »سوف«   ،)Cyperus eremicus( »کلبیت« 
سایر  و   )Stipagrostis Karelini( »خارسوف«  و   )pennata
اراضی  این  گسترد ه  پهنه  د ر  ماسه ُرست،  بیابانی  د رختچه زارهای 
انتشار  محد ود ه  شاهمراد ی، 1391(.  و  )بتولی  می رویند  ماسه ای 
»دُ م گاوی«  مانند  ماسه ُرست  د رختچه ای  رستنی های  از  برخی 
نظیر  نیمه د رختچه ای  گیاهان  و   )Smirnovia turkestana(
»قیچ کاشانی« )Zygophyllum eichwaldii( د ر این زیست بوم 
خشک سالی های  به د لیل  متأسفانه  و  است  اند ک  بسیار  بیابانی 
پی د ر پی د هه های اخیر و د خالت های غیرمسئوالنه اکوتوریست ها، 
محد ود ه انتشار جغرافیایی اغلب رویشگاه های طبیعی آن به ویژه 
د ر چاله ریگ ها و بستر کوچه ریگ ها د ستخوش تغییرات زیاد ی 
مشاهد ه  بد ون شک   .)1397 همكاران،  و  )بتولی  است  شد ه 
تنوع  نظر  از  بیابانی د ر فصول مختلف سال،  بكر  رویشگاه های 
رنگ و گونه، مناظر چشم نوازی را برای صنعت پاک بوم گرد ی 
د ر  را  طبیعی  عرصه های  از  نوع  این  پتانسیل  که  می کند  ایجاد 

جلب گرد شگر د وچند ان می کند )شكل های 1 و 2(.
د ر اکوسیستم ماسه زار بیابانی مرنجاب نوعی مار کوچک به نام 
)Ophiomorus       Maranjabensis( »اسكینک ماری مرنجاب«

زند گی می کند، این گونه، خزند ه بومی و اند میک ایران است که 
این خزند ه  تپه های شنی مرنجاب مشاهد ه شد ه است.  تنها د ر 
د رون ماسه ها نقب می زند و د ر الیه سطحی ماسه زارها فعالیت 
و عنكبوت ها هستند.  این خزند ه حشرات  تغذیه  منبع  می کند. 
اسكینک ماری مرنجاب برخالف سایر مارها، د ارای د و د ست 
است.  بد ن  میانی  قسمت  د ر  پا  د و  و  بد ن  ابتد ای  قسمت  د ر 
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فاصله سر تا  د م خزند ه بین 75 تا 85 میلی متر است. این گونه بومی 
برای اولین بار د ر سال 1389 توسط کاظمی و همكاران از گستره 
 )Kazemi et al., 2011( تپه های ماسه ای مرنجاب گزارش شد

)شكل 3(.
استپی  آگامای  نام  با  بیابانی  سوسمار  نوعی  این،  بر  افزون 
بیابانی  ماسه زارهای  گستره  د ر   )Trapelus agilis( چابک  یا 
بومی،  از حشرات  معمواًل  که  می کند  زند گی  بید گل  و  آران  شمال 
عنكبوتیان، هزارپایان و گاهی از مواد گیاهی تغذیه می کند. این گونه 
خزند ه 65 تا 91 فلس د ر اطراف بخش میانی بد ن د ارد. فلس های 
تیز  نوک  شد ت  به  و  تیغه د ار  ضعیف  به طور  هم اند ازه،  و  کم  پشتی 
است. زیستگاه این خزند ه، بیشتر نواحی مرکزی ایران گزارش شد ه 

شكل 1- رویش گیاه نیمه د رختچه ای »قیچ کاشانی« د ر پهنه ماسه زارهای بیابانی ریگ بلند آران و بید گل )عكس از: حسین بتولی(

شكل 2- رویش د رختچه »دُ م گاوی« د ر چاله ریگ های بیابانی ریگ بلند آران 
و بید گل )عكس از: حسین بتولی(

شكل 3- اسكینک ماری مرنجاب )عكس از: مهد ی میرغضنفری(

شكل 4- »آگامای استپی یا چابک« )Trapelus agilis( د ر زیستگاه 
ماسه زارهای بیابانی شمال آران و بید گل 

)عكس از: حسین بتولی(
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است )زارعیان و همكاران، 1388(. آگامای استپی یا چابک 
بوته ها  باالی  به  بد نش  تنظیم  د مای  و  آفتاب  گرفتن  برای 
و د رختچه های خشک می رود. این نوع سوسمار اغلب د ر 
بین گیاهان بیابانی و ماسه زارها د ید ه می شود و تنها گونه ای 
است که گیاهان بیابانی د ر پراکنش آنها اهمیت ویژه ای د ارند. 
سازش های رفتاری این گونه باال رفتن از بوته هاست )حجتی 

و همكاران، 1395( )شكل 4(.
د ر  شنی  تپه های  طبیعی  توانمند ی  و  بومی  د انش  از  بهره گیری 
راستای حفظ رطوبت موجود د ر خاک های ماسه ای و استفاد ه از آن 
برای نوعی زراعت هند وانه د یم، ناشی از آگاهی هوشمند انه مر د مان 
بیابان نشین است و بازد ید از این پد ید ه خالقانه، از منظر گرد شگری 
طبیعت بسیار جذاب است. بد یهی است مشاهد ه این نوع بیابان د اری 
و همزیستی مسالمت آمیز بیابان نشینان با پتانسیل طبیعی ماسه زارهای 
بیابانی، می تواند گرد شگران و عالقه مند ان به طبیعت را به سوی خود 
جذب کند )شكل 5(. بنابراین باتوجه به پتانسیل طبیعی و منحصربه فرد 
جاذبه های طبیعی گرد شگری به ویژه د ر نواحی بكر عرصه های بیابانی، 
بازد ید از زراعت د یم د ر چاله های تپه های ماسه ای نیز، به عنوان یک 
د انش بومی بسیار خالقانه برای هر گرد شگر طبیعت  بسیار باشكوه 
است. امروزه صنعت اکوتوریسم د ر عرصه جهانی، به عنوان یكی از 
تاآنجا که  می شود،  تلقی  سو د مند  سرمایه گذاری  بنیاد ین  راهكارهای 
برای صنعت نفت د ر کشورهای د ر حال  به عنوان جایگزین مناسبی 

توسعه، پیشنهاد می شود. 
خشک  نواحی  گستره  طبیعی  جاذبه های  از جمله  بیابان نورد ی 
است که ظرفیت های بسیاری برای گرد شگری فراهم می کند. سازمان 
جهانی گرد شگری، بیابان ها را د ارای پتانسیل های عظیمی می د اند و بر 
اهمیت آن تأکید کرد ه است. برگزاری ورزش های صحرایی و به ویژه 
نتیجه  د ولتی  و  خصوصی  بخش  مشارکت  راستای  د ر  بیابان گرد ی، 
خواهد د اد و گرد شگران د اخلی و نیز بین المللی را به این نقاط جذب 
خواهد کرد. از جمله این ورزش های مهیج و ماجراجویانه، برگزاری 
ماسه نورد ی  شترسواری،  مسابقات  صحرایی،  اتومبیل رانی  رالی های 
د ر  می بایست  که  است  صحرانورد ی  مانند  د یگری  فعالیت های  و 

برنامه ریزی گرد شگری طبیعت گنجاند ه شود )شكل های 6 و 7(.

عرصههای در آفرود و سافاری رالی، تورهای برگزاری
بیابانوتهدیداتناشیازآن

د ر  ورزشی  جد ید  رشته   )Safari( »وحش گشت«  یا  سافاری 
گرد شگری طبیعی است. برای اولین بار از این اصطالح د ر برگزاری 
تورهای بیابان گرد ی و د شت گرد ی د ر بیابان های خشک آفریقا استفاد ه 
شد ه است، پس از مد تی کاربرد این واژه د ر سایر نقاط خشک جهان نیز 
رایج شد. سافاری از واژه عربی سفر که د ر زبان های آفریقایی به صورت 

سافاری اد ا می شود، گرفته شد ه است.
سافاری یا »وحش گشت«، نوعی از فعالیت طبیعت گرد ی است که 
برای انجام آن بیشتر از ماشین های شاسی بلند د و د یفرانسیل استفاد ه 
گذشته،  د هه  چند  تا  بیابان گرد ی  ماجراجویی  سفر  نوع  این  می شود. 
از طریق اسب و شتر به عنوان وسیله نقلیه انجام می شد. لذت هیجان 

شكل 5- زراعت د یم )کشت هند وانه بومی( د ر گستره چاله ریگ های تپه های 
ماسه ای ُسنبک )بیابان های شمال آران و بید گل( )عكس از: حسین بتولی(

شكل 6- پیاد ه روی د ر پهنه َرمل های بیابانی بد ون پوشش گیاهی از جمله 
ورزش های مهیج و آرام بخش ماسه زارهای بیابانی )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 7- برگزاری تورهای بیابان نورد ی سالم و مهیج د ر گستره چاله ریگ های 
تپه های شنی مرنجاب )ورزش ریگ نورد ی( )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(
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و لمس شن های کویر، غلت خورد ن د ر میان ماسه ها و رانند گی بد ون 
تجربه  به  را  انسانی  هر  کویر،  بلند ی های  و  پستی ها  د ر  محد ود یت 
وامی د ارد. سافاری، بخشی جد ید و نوپا د ر صنعت گرد شگری است که 
توانسته توجه گرد شگران زیاد ی را به کویرها و بیابان های کشور جلب 
کند، گرد شگرانی که برای تخلیه انرژی، تجربه هیجان و ماجراجویی، 

کویر را انتخاب می کنند )شكل 8 و 9(.
با اینكه برگزاری برنامه های سافاری د ر ایران از قد مت زیاد ی 
برخورد ار نیست، اما طی چند سال اخیر، توجه افراد زیاد ی را از میان 
عالقه مند ان به سفرهای ماجراجویی، به سوی مناطق بكر کویری و 
بیابانی جلب کرد ه است. اصلی ترین پایه د ر این نوع سفرها، عزیمت 
به نواحی بكر تپه های ماسه ای روان، تماشای تپه های شنی، حس 
آرامش د ر کویر، جاذبه های طبیعی بد ون واسطه، تجربه برپایی کمپ 
و زند گی د ر بیابان بد ون امكانات شهری، د شواری ها و هیجان زند گی 
د ر طبیعت  وحشی و تماشای حیوانات د ر گستره طبیعی حیات  وحش 
است که این همه منجر به تجربه ای تكرار نشد نی و شیرین خواهد شد 
از رانند گی ماجراجویانه  )Off-Road( سبكی  )شكل 10(. آفرود 
تب  امروزه  است.  جاد ه  از  خارج  و  سخت  شرایط  مخصوص 
»آفرود« د ر بین رانند گان و عالقه مند ان به خود روهای شاسی بلند 
فراگیر شد ه است و هر هفته به ویژه روزهای تعطیل کویرهای ایران 
مانند د شت کویر، کویر لوت، کویر مصر، شنزارهای ورزنه )شرق 
اصفهان(، بیابان های خور و بیابانک و ماسه زارها و شوره زارهای 
مرنجاب )واقع د ر اراضی بیابانی شمال آران و بید گل(؛ به عرصه 
قد رت نمایی و رقابت رانند گان با انواع خود روهای شاسی بلند روی 
تپه ها و رمل ها )ماسه های نرم و روان( تبد یل می شود )شكل 11(.

مخاطراتمحیطزیستیناشیازاجرایتورهایرالی
سافاریدرگسترهتپههایشنی

برای  محیط زیستی  سیستم های  د ر  انسانی  فعالیت های  توازن 
حفاظت از تنوع زیستی د ر مقیاس جهانی بسیار مهم است. از 
رفتن  بین  از  جهان،  زیستی  تنوع  فراروی  تهد ید ات  تمام  بین 
زیستگاه های طبیعی به عنوان مخرب ترین عامل معرفی شد ه است 
)Wilcove et al., 1998(. بنابراین شناسایی علل مستقیم زوال 
زیستگاه ها و ارزیابی اثرات جمعیت محلی حیات وحش، باید 
به عنوان مهم ترین راهبرد حفاظت از حیات وحش مد نظر قرار گیرد.

د ر ایاالت متحد ه، گستره عرصه های بكر منابع طبیعی، یكی 
از ذخیره گاه های مهم تنوع زیستی به شمار می آید. بنابراین الزم 
است، فعالیت های انسانی د ر چنین اراضی به د قت نظارت شود 
زیستگاه های  تا  مد یریت شود  گونه ای  به  لزوم  د ر صورت  و 

.)Stein et al., 2008( طبیعی پاید ار بمانند
و  باز  فضای  د ر  که  تفریحی  مختلف  اشكال  از جمله 
است،  توجه  مورد  طبیعی  منابع  عرصه های  د ر  معمواًل 
)آفرود(  د یفرانسیل  د و  کمک د ار  نقلیه  وسایل  از  استفاد ه 
است.  گیاهان  و  جانوران  منحصر به فرد  زیستگاه های  د ر 
استفاد ه  خود روها  نوع  این  از  که  هنگامی  است  بد یهی 
الگوهای  و  تخریب  بستر،  خاک  و  گیاهی  پوشش  می شود، 

15

شكل 8- برگزاری تورهای رالی سافاری د و د یفرانسیل د ر د امنه ماسه زارهای 
بیابانی مرنجاب )شمال آران و بید گل( )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 9- اجرای تورهای رالی د ر گستره د امنه چاله ریگ های بیابانی شمال آران 
و بید گل )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 10- اجرای تورهای ماسه نورد ی توسط خود روهای آفرود د ر عرصه 
چاله ریگ های بد ون پوشش گیاهی مرنجاب )شمال آران و بید گل(

)عكس از: سجاد صاد قی آرانی(
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شكل 11- اجرای برنامه های کویرنورد ی د ر پهنه شوره زارهای مرنجاب )بیابان های شمال آران و بید گل( )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 12- تأمین سوخت مورد نیاز آفرود سواران 
و طبیعت گرد ان از طریق قطع سرشاخه های 

د رختچه زارهای اسكنبیل
)عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 13- اثرات مخرب محیط زیستی ناشی از 
ورود غیرمسئوالنه تورهای سافاری د ر ماسه زارهای 

پوشید ه از گیاهان بیابانی
)عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 14- اجرای تورهای ماسه نورد ی توسط 
موتور سیكلت )موتور کراس( د ر حاشیه 

ماسه زارهای ریگ بلند شمال آران و بید گل
)عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 15- برگزاری تورهای رالی موتورسواری 
)موتور کراس( د ر ماسه زارهای پوشید ه از گیاهان 

بیابانی )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 16- برگزاری غیرقانونی تورهای 
موتورسواری د ر پهنه رویشگاه های ماسه ای د ارای 

پوشش گیاهی )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(

شكل 17- تشد ید فرسایش شد ید خاک های 
ماسه ای ناشی از ورود غیرمسئوالنه تورهای 

موتورسواری د ر گستره ماسه زارهای بیابانی د ارای 
پوشش گیاهی )عكس از: سجاد صاد قی آرانی(
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و  زیستمند ان  کلیه  نتیجه  د ر  می شوند،  تشد ید  فرسایشی 
می گیرند قرار  جد ی  خطر  معرض  د ر  حیات وحش  به ویژه 
.)Iverson et al., 1981; Luckenback & Bury, 1983(

است  ممكن  رخد اد ی  چنین  پیامد های  است  بد یهی 
را  منطقه  زیست بوم  و  د اد ه  تغییر  را  طبیعی  چشم اند ازهای 

.)Knapp, 1992( د ستخوش تغییرات اساسی کند
خود روهای  تأثیر  با  ارتباط  د ر  گرفته  انجام  پژوهش های 
بیابان های  بومی  جوند گان  و  گیاهان  از  برخی  روی  آفرود 
سافاری  تورهای  افزایش  با  د اد،  نشان  )آمریكا(  سونوران 
تراکم  آریزونا،  سونوران  بیابان های  عرصه  د ر  د یفرانسیل  د و 
و د رصد پوشش گیاهی گونه های د رختچه ای بومی به تد ریج 

اثرات  این  بر  افزون  یافت.  کاهش 
روی  آفرود  نقلیه  وسایل  مخرب 
زیستگاه های جوند گان بومی صحرای 
فراوانی  کاهش  به  منجر  آریزونا، 
شد ه  جانوری  گونه های  از  برخی 
برای  است  ضروری  بنابراین  است. 
آسیب پذیر  جمعیت های  از  حفاظت 
طبیعت،  ناپاید ار  اکوسیستم های 
راستای  د ر  د قیقی  برنامه ریزی 
به  سافاری  تورهای  کاهش 
زیستگاه های بكر جانوری و گیاهی 

.)Reid, 2012( انجام شود
پژوهش های زیاد ی د ر ارتباط 
با اثرات مخرب خود روهای آفرود 

اقیانوس  امتد اد سواحل  بر زیستگاه های حیات وحش د ر 
اطلس به ثبت رسید ه است. Melvin و همكاران )1994( 
بیش از چهارد ه مورد از شیوع مرگ و میر مربوط به تأثیر 
Charadrius melodus جوند ه  بر  آفرود  خورد وهای 

را از سواحل ماساچوست و نیویورک ثبت کرد ه اند. بیش 
از 25 د رصد از علل مرگ و میر  ناشی از تأثیر خود روهای 
،Haematopus palliates روی  د یفرانسیل  د و 
شد ه  گزارش  شمالی  کارولینای  ساحلی  منطقه  د ر 
نتیجه   .)McGowan & Simons, 2006( است 
به طور کلی  د اد،  نشان  متحد ه  ایاالت  د ر  مطالعه  یک 
 13 از  بیش  کاهش  د ر  د یفرانسیل  د و  نقلیه  وسایل 
انقراض  خطر  معرض  د ر  گونه های  جمعیت  از  د رصد 
.)Wilcove et al., 1998( است  د اشته  د خالت 

از  میان عرصه های بكر بیابانی کشور که طی چند 
سال اخیر به بهانه رونق صنعت اکوتوریسم د ستخوش 
آن  مخرب  آثار  و  شد ه  محیط زیستی  شد ید  تغییرات 
قابل مشاهد ه است، ماسه زارهای ریگ بلند  به روشنی 
بید گل  و  آران  شهرستان  شمال  د ر  واقع  مرنجاب 
به نسبت  و  گسترد ه  شنی  تپه های  و  رمل ها  است. 

غیرمسئوالنه  ورود  طبیعی،  رخساره  این  به  آسان  د سترسی  مرتفع، 
عد م  ماسه زارها،  طبیعت  از  استفاد ه  متقاضیان  و  آفرود سواران 
تورهای  برگزاری  بر  نظارت  ساماند هی  برای  یكپارچه  مد یریت 
و  مخاطرات  از  محلی  مسئولین  الزم  آگاهی  فقد ان  و  سافاری 
از  سافاری؛  تورهای  غیرمجاز  برنامه های  از  ناشی  پیامد های 
گستره  به  را  جبران ناپذیری  آسیب های  متأسفانه  که  هستند  عواملی 
تپه های ماسه ای پوشید ه از گیاهان این زیست بوم تحمیل کرد ه است.

اثرات مخرب بسیاری پس از پایان هر سفر خود روهای آفرود 
و د و د یفرانسیل یا رالی موتوسواری کراس بر جای می ماند، بقایای 
اسكنبیل  د رختچه های  مختلف  گونه های  سوخته  سرشاخه های 
روان  ریگ های   ،)12 )شكل  انرژی(  تولید  و  سوخت  )به عنوان 
آسیب د ید ه  جانوران  و  گیاهان  شد ه،  جابه جا 
تپه های  جای جای  د ر  که  زباله هایی  انبوه  و 
زشت  را  ماسه زارها  طبیعی  سیمای  ماسه ای، 
 .)15 تا   13 )شكل های  می کند  ناهمگون  و 
محیط زیستی  آموزش های  فقد ان  متأسفانه 
و  آفرود  تورهای  برگزارکنند گان  برای 
مبانی  و  معیارها  به  بی توجهی  و  سافاری 
اجرایی  د ست اند رکاران  توسط  پاید ار  توسعه 
آسیب پذیر  بسیار  نقاط  د ر  هم  آن  تورها، 
از  بهره ای  هیچ  تنها  نه  بیابان،  اکوسیستم 
نصیب  را  طبیعت  گرد شگری  صنعت  رونق 
تالش های  بلكه  نكرد ه،  کشور  بیابانی  نواحی 
و  حفظ  حامیان  و  محیط زیست  حافظان 
حیوانی  و  گیاهی  ژنتیک  ذخایر  از  نگهد اری 
د ر  مید انی  بررسی های  است.  کرد ه  مواجه  اساسی  چالش  با  نیز  را 
عرصه تپه های شنی ریگ بلند آران و بید گل نشان د اد ه، ترویج فرهنگ 
د ر  ماسه زارها  طبیعی  توانمند ی  از  بهره مند ی  بهانه  به  آفرود سواری 
مخاطرات  اکوتوریسم،  صنعت  کارآفرینی  و  اشتغال زایی  راستای 
است. کرد ه  وارد  طبیعی  عرصه  به  را  بی شماری  محیط زیستی 

د ر  که  آفرود  و  سافاری  تورهای  محیط زیستی  مخاطرات 
از  ناشی  می آید،  به وجود  کشور  بیابانی  عرصه های  زیست بوم 
مقررات  و  قوانین  به  به هیچ وجه  که  است  آفرود سوارانی  از  گروهی 
آسیب های  و  نمی کنند  توجه  بیابان  ناپاید ار  اکوسیستم  محیط زیست 
د ر  اما  می کنند.  وارد  بیابان  محیط زیست  به  را  جبرانی  غیرقابل 
محیط زیست  خد مت  د ر  کاماًل  که  هستند  هم  د یگری  گروه  مقابل 
د ل  د ر  نهفته  اسرار  جذاب،  و  مهیج  تفریحی،  برنامه های  با  و  بود ه 
اکوتوریسم  از  د رستی  د رک  و  بیان  صحیح  شیوه  به  را  طبیعت 
می کنند. ارائه  الهی  موهبت های  از  بهره مند ی  برای  را  بیابان 

به  را  تهد ید اتی  و  فرصت ها  اخیر  د هه  طی  راهبرد  این  ترویج 
آگاهی صحیح  عد م  و  مناسب  زیرساخت  فقد ان  است.  د اشته  همراه 
و  سو  یک  از  کشور،  بیابان های  گستره  طبیعی  توانمند ی های  از 
آسیب های  سبب  د یگر،  سوی  از  یكپارچه  و  کالن  مد یریت  نبود 
جبران ناپذیری د ر زیست بوم بیابانی کشور شد ه است. ترویج فرهنگ 

از پس بسیاری مخرب اثرات
و آفرود پایانهرسفرخودروهای
رالیموتوسواری یا دودیفرانسیل
بقایای میماند، جای بر کراس
گونههای سوخته سرشاخههای
اسکنبیل درختچههای مختلف
انرژی(، تولید و سوخت )بهعنوان
ریگهایروانجابهجاشده،گیاهان
انبوه و آسیبدیده جانوران و
زبالههاییکهدرجایجایتپههای
ماسهای،سیمایطبیعیماسهزارها

رازشتوناهمگونمیکند.
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چاله ریگ ها به حفر چاه نیمه عمیق می پرد ازند، پس از حفر چاه و نصب 
الكتروموتور فشار قوی، اقد ام به پمپاژ آب ذخیره شد ه د رون تپه های 
شنی می کنند و با استخراج آب و ذخیره سازی آن د ر برکه های متعد د ، 
عملیات نگهد اری، رشد، پرورش و تكثیر ماهیان گرمابی یا خاویاری 
آغاز می شود)شكل 20(. بد یهی است حاکمیت گرمای طاقت فرسای 
فصل تابستان د ر بیابان از یک سو )د رجه حرارت باالی 48 د رجه 
سانتی گراد( و تبخیر سطحی سالیانه )متجاوز از 3000 میلی متر( از 
سوی د یگر، تلفات رطوبت موجود د ر ماسه زارها را افزایش می د هد. 
خرد اد  ماه های  د ر  )به ویژه  محیط  زیاد  گرمای  به واسطه  همچنین 
پرورش  برکه های  اپتیمم  حرارت  د رجه  تعد یل  برای  و  شهریور(  تا 
ماهی )خنک کرد ن آب برکه( و افزایش میزان زند ه مانی ماهیان د ر 
گرمای تابستان، از طریق گرد ش آب و اکسیژن د هی برکه ها، با پمپاژ 
می شود.  بیشتر  حیاتی  عنصر  این  هد ر رفت  آب،  فواره های  د ائمی 
احد اث  سیمانی  برکه های  ماهی،  پرورش  صنعتی  روش  د ر  د رواقع 
می شود و هد ر رفت آب بیشتر از طریق تبخیر سطحی اتفاق می افتد، 
این  پایین د ست  خاکی  برکه های  به  سیمانی  برکه های  پساب  ورود 
د ر   ،)21 )شكل  می کند  د وچند ان  را  آب  سطحی  تبخیر  هد ررفت 
منابع و ذخایر  به  تبخیر سطحی آب، صد مات جبران ناپذیری  نتیجه 

آفرود سواری د ر پهنه ماسه زارهای بیابانی و به ویژه تپه های 
رالی  سافاری،  تورهای  برگزاری  همچنین  ریگ بلند،  شنی 
د امنه های  نواحی  از  برخی  د ر  موتورسواری  و  کویرنورد ی 
منحصربه فرد  گیاهی  پوشش  واجد  که  بیابانی  شنزارهای 
است، چه بسا موجب تخریب روبه فزایند ه رستنی های این 

زیست بوم ناپاید ار شد ه است )شكل های 16 و 17(.

صنعتآبزیپروریدربیابانومخاطراتآن
از  یک جانبه  بهره مند ی  غیراصولی  پد ید ه های  از  د یگر  یكی 
پتانسیل آبی موجود د ر خاک های شنی ماسه زارهای ریگ بلند 
آبزی پروری د ر حاشیه مرطوب  بید گل، ترویج صنعت  آران و 
تپه های ماسه ای است، که متأسفانه طی د و د هه اخیر به آرامی 
حاشیه  د ر  ماهی  پرورش  است.  گسترش  و  توسعه  حال  د ر 
تپه های ماسه ای ریگ بلند به روش سنتی و با خارج کرد ن خاک 
خط القعر چاله ریگ ها و ایجاد زه کش و تشكیل برکه های خاکی 

انجام می شود )شكل های 18 و 19(.
همچنین برای احد اث مزارع تولید و پرورش ماهی به روش 
نیمه صنعتی و با استفاد ه از سطح ایستابی آب باالی اراضی گستره 

شكل 18- احد اث برکه  خاکی برای پمپاژ آب جهت فعالیت های کشاورزی، آبزی پروری و گرد شگری )حاشیه ضلع غربی ماسه زارهای ریگ بلند آران و بید گل(
)عكس از: حسین بتولی(
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می شود. وارد  ماسه ای  تپه های  د ل  د ر  موجود  ارزشمند  بسیار  آبی 
بررسی ها نشان د اد ه، اُفت سطح ایستابی سفره های آب زیرزمینی، 
سبب تغییرات زیاد ی د ر چرخه هید رولوژی ماسه زارهای بیابانی شد ه 
است و مخاطرات محیط زیستی متعد د ی را به د نبال د ارد. از  مهم ترین 
آب  منابع  حد  از  بیش  برد اشت  از  ناشی  محیط زیستی  مخاطرات 
زیرزمینی موجود د ر گستره تپه های شنی، می توان به اُفت سطح آب 
زیرزمینی، تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سیر قهقرائی 

پوشش گیاهی ماسه زارها اشاره کرد.
مخاطرات  خشک،  مناطق  آبخوان  از  حد  از  بیش  برد اشت 
آب  منابع  کیفیت  کاهش  نظیر  را  زیاد ی  بسیار  محیط زیستی 
آب  استحصال  عمق  افزایش  شور،  آب  هجوم  زیرزمینی، 
د ر  زمین  فرونشست  از  ناشی  شكاف های  ایجاد  و  زیرزمینی 
است.  د اشته  پی  د ر  بیابانی  ماسه زارهای  شد ه  تاغ کاری  مناطق 
بر  مبتنی  سنجید ه  مد یریت  اعمال  با  می شود  تأکید  بنابراین 
ابتد ا منابع و ذخایر آبی نهفته د ر  معیارهای اکولوژیک هر منطقه، 
پاید اری  و  بقا  ویژه،  به طور  و سپس  ماسه ای حفظ شوند  اراضی 
زیستگاه های طبیعی رستنی های سازگار و بومی مد نظر قرار گیرند.

بحثونتیجهگیری
براساس توسعه پاید ار د ر عرصه های طبیعی، آنچه که ضامن حیات 
و پاید اری زیست بوم بیابان به ویژه د ر گستره ماسه زارهای بیابانی 
ریگ بلند است، حفاظت و حمایت از پوشش گیاهی سازگار به 
گستره منابع طبیعی و عد م د خالت های ناآگاهانه د ر تغییر سیمای 
د ر  د ست  اند ازی  است  بد یهی  است.  منطقه  رستنی های  رویشی 
ماسه ای  تپه های  )جابه جایی  ماسه ای  تپه های  طبیعی  رخساره 
و  سطحی  آب های  منابع  از  افراطی  بهره گیری  روان(،  و  فعال 
زیرزمینی و انجام اقد امات مقطعی و احساسی د ر ارائه برنامه های 
احد اث  آبی، پرورش ماهی و  ترویج زراعت  )نظیر  اشتغال زایی 
گرد شگری(،  جاذبه های  افزایش  بهانه  به  آب  متعد د   برکه های 
بلكه  نیست،  بیابان  اکوسیستم  پاید ار  توسعه  راستای  د ر  تنها  نه 
شرایط تشد ید فرسایش باد ی و سیطره انواع تنش های محیطی 
حفظ  شد ه،  انجام  پژوهش های  استناد  به  می کند.  مهیا  نیز  را 
و  انتخاب  برای  تالش  و  بیابانی  ماسه زارهای  طبیعی  وضعیت 
محیطی  شرایط  به  سازگار  ماسه د وست  رستنی های  استقرار 
بیابان  با طبیعت  تعامل خر د مند انه  تنها راهكار  به عنوان  منطقه، 
می توان  علمی،  ژرف  نگرش  این  سایه  د ر  است  بد یهی  است. 
به پتانسیل  های طبیعی ماسه زارها توجه ویژه کرد و با احیا و 
تقویت بنیه علمی د انش بومی د یم کاری د ر د رون چاله ریگ ها، 
از توانمند ی یاد شد ه د ر راستای افزایش جاذبه طبیعی به منظور 
ترویج صنعت اکوتوریسم بیابان بهره جست. بنابراین با کاربست 
اند یشه های صحیح و خالقانه، زمینه تد اوم و پاید اری حیات را 

برای زیستمند ان بیابان فراهم  آورد.
د ر  بوم گرد ی  صنعت  رونق  برای  است  الزم  بنابراین 
به  فراخشک  و  نیمه خشک  خشک،  مناطق  عرصه های 
بد ان  این  البته  کرد،  تالش  عالقه مند ان  برای  صحیح  شیوه 

برکه های  از آب  انباشت پساب حاصل  برای  برکه های خاکی  شكل 21- احد اث 
سیمانی پرورش ماهی خاویاری واقع د ر حاشیه ضلع غربی ماسه زارهای ریگ بلند 

آران و بید گل( )عكس از: خبرگزاری صد ا و سیما، مرکز اصفهان(

شكل 20- احد اث برکه های سیمانی برای پرورش ماهی خاویاری واقع د ر حاشیه ماسه زارهای 
بیابانی شمال غرب آران و بید گل )عكس از: خبرگزاری صد ا و سیما، مرکز اصفهان(

شكل 19- احد اث برکه های خاکی برای فعالیت زراعی و پرورش ماهی گرمابی 
)حاشیه ضلع شرقی ماسه زارهای ریگ بلند آران و بید گل( )عكس از: حسین بتولی(
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د ر  سرزمین  آمایش  مبانی  به  توجه  بد ون  که  نیست  مفهوم 
برخورد های  بر اساس  تنها  بیابان،  ناپاید ار  اکوسیستم های 
عجوالنه  اقد امات  کوتاه مد ت،  برنامه های  ارائه  و  احساسی 
و مبتنی بر راهكارهای سطحی نگر را مد نظر قرار د اد. زیرا 
ترویج فرهنگ غلط بوم گرد ی، مخاطرات زیاد ی را فراروی 

مد یریت کالن جامعه قرار خواهد د اد.
از  استفاد ه  و  سافاری  تورهای  ارائه  و  برنامه ریزی  پیشینه 
سه  از  بیش  به  جهان  بیابانی  عرصه های  د ر  آفرود  خود روهای 
بوم گرد ی  صنعت  از  بخشی  که  گونه ای  به  برمی گرد د ،  گذشته  د هه 
مد رن  صنایع  امروزه  است.  د اد ه  اختصاص  خود  به  را  جهان  مد رن 
پیشرفته،  فناوری های  از  بهره گیری  سایه  د ر  جهان  خود روسازی 
وارد  و  طراحی  را  قد رتمند ی  د یفرانسیل  د و  خود روهای  انواع 
بازارهای جهانی کرد ه است. با وجود اینكه این نوع سفرهای پُرخطر، 
هزینه های هنگفتی را برای د وستد اران آن به همراه د ارد، عالقه مند ان 
به بوم گرد ی ماجراجویانه با استفاد ه از خود روهای د و د یفرانسیل و 
بیابان،  رالی  تورهای  افزایش هستند و هر ساله  د ر حال  نیز  آفرود 
با استقبال زیاد ی رو به رو می شود. از طرفی به د لیل فقد ان آگاهی و 
بهتر محیط های د ست  نخورد ه  د انش محیط زیستی د ر زمینه شناخت 
تخریبی  آثار  بسا  چه  افراد ی،  چنین  د یوانه وار  عالقه  و  بیابان ها 
برگزاری  از  ممانعت  بد ون شک  می شود.  وارد  طبیعت  به  گسترد ه ای 
تورهای سافاری، تنها راهكار منطقی برای حفاظت از اکوسیستم های 
طبیعی به شمار نمی آید. زیرا برای تخلیه هیجانی و آرامش روحیه 
ماجراجویی، باید استراتژی مناسبی را ارائه کرد. بنابراین، توصیه و 
که  بیابانی  عرصه های  از  بخشی  د اد ن  اختصاص  با  می شود،  تأکید 
فاقد استقرار پوشش گیاهی باشند و لحاظ کرد ن تمام مبانی، اصول 
بیابان گرد ی،  تورهای  برگزاری  برای  محیط زیستی،  مالحظات  و 
به  مناسب  پاسخ  ارائه  عالوه بر  روش  این  با  شود،  اقد ام  مسئوالنه 
د وستد اران ورزش های مهیج، زمینه ترویج صنعت بوم گرد ی مسئوالنه 
نیز به وجود می آید. افزون براین، ارائه آموزش های محیط زیستی الزم 
تورهای  برگزارکنند گان  توسط  ماجراجویی،  به  عالقه مند ان  برای 

سافاری ضروری است.
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