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و ظرفيتهاي اكو توريستي استان سمنان  توانمندي ها

 علي نوري نژاد
 حسين اصغري

 سازمان امور عشاير استان سمنان

 چكيده
و اجتماعي بسياري از كشورهاي جهان در طي دهه هاي اخير صنعت گردشگري يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي

و كشوره  سـازمان جهـاني.ا تالش مي كنند سهم بيشتري از جمعيت گردشگري را به خود اختصاص دهنـد بوده است
 درصد پيش بيني كرده است كه اكوتوريسم با رشد7/6تا4/3 بين 2010جهانگردي رشد ساالنه اين صنعت را تا سال 

ال اين سـوال مطـرح مـيح. درصد باالترين رتبه در بخش هاي مختلف گردشگري را خواهد داشت40تا30ساالنه
و فرهنگي جزو  و از نظر تنوع زيستي بين10شود كه سهم ايران علي رغم اين كه از لحاظ تاريخي  كشور برتر جهان

 كشور اول جهان است، در كجاي جهان قرار دارد؟5
و داخلي كشور ايران از نظر جذب گردشگر تا چند سـال پـ يش در رتبـه بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان جهاني

و هـم بـه لحـاظ. جهان قرار داشت 120 و فرهنگـي اين در حالي است كه ايران هم به لحاظ گردشـگري تـاريخي
و. كشور اول جهان محسوب مي شود10اكوتوريستي جزء  و تنـوع اقليمـي استان سمنان به لحاظ شـرايط جغرافيـايي

ج(همچنين وجود اكوسيستم هاي متفاوت  و كوير، دشت، كوهستان، و همچنـين وجـود پناهگـاه هـا، منـاطق ...) نگل
و كمياب، ارتفاعات، كوير نوردي، غارها، گنبدهاي نمكي، چشمه هـاي و گياهي نادر حفاظت شده، گونه هاي جانوري

و و درماني و اكوتوريسم در ... آب گرم و قابل توجه در زمينه طبيعت گردي مي تواند به عنوان يكي از استان هاي مهم
و جذب گر  و همچنين معرفي اين استان به جهـانگردان نقـش مهـم و درآمد و ايجاد اشتغال و خارجي دشگران داخلي

.اساسي در عرصه توريسم داشته باشد

 مقدمه
و جهانگردي آن كـشور اسـت، زيـرا  يكي از شاخص هاي توسعه هر كشور، صنعت گردشگري

و غيرمـستقيم بـا ايـن امـروزه صـنعت. صـنعت مـرتبط هـستند تمام بخش ها به طـور مـستقيم
و  جهانگردي داراي چنان اهميتـي اسـت كـه تقريبـا تمـام كـشورهاي جهـان بـه منظـور معرفـي
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و هر و جاذبه هاي توريستي كشور خــــود از هيچ كوششي دريغ نمي كنند شناسانــدن زمينه ها
و ابزارهاي جديدي به تبليغ در اين زمين  با وجـود آن كـه.ه مي پردازند روز با استفاده از تكنيك ها

ايران يكي از كشورهاي مستعد در زمينه گردشگري است، اما به داليل بسيار، رشد ايـن بخـش در 
و قابل توجه نيست  يكي از بخش هـايي كـه. كشور ما در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه مطلوب

و طبيعـت گـردي در زمينه فعاليت هاي گردشگري در ايران مي توان به آن اشاره كرد،  اكوتوريسم
مي باشد كه استان سمنان بـا دارا بـودن اكوسيـستم هـاي متفـاوت كـويري، كوهـستاني، منـاطق 

و  مي تواند يكي از استان هاي موفق كشور در جهـت جلـب ... حفاظت شده، پناهگاه ها، پارك ملي
و خارجي گردد  يتهـاي موجـود در در اين مقاله سعي مي شود با استفاده از ظرف. گردشگران داخلي

و  و معرفي اين توانمندي ها، راهكارهاي مهار مناسـب بـراي شـناخت زمينه اكوتوريستي در استان
و جلب گردشگران ارائه شود  ايـن ميـسر نمـي شـود مگـر ايـن كـه. شناساندن جاذبه هاي طبيعي

و مراتع، بخش خـصوصي، دفـا  و سازمان هاي ذي ربط نظير محيط زيست، جنگل ها تر دستگاه ها
و مشاركت مردم بـه صـورت  و صنايع دستي خدمات مسافرتي، سازمان گردشگري، ميراث فرهنگي

و اجراي آن همت نمايند و مداوم نسبت به تدوين برنامه .منسجم

 موقعيت جغرافيايي استان سمنان
 درصـد از مـساحت كـشور را بـه خـود6/5 كيلـومتر مربـع، 95815استان سمنان با وسعتي برابر

و34اين استان با عرض شمالي. داده است اختصاص تا17 درجه و37 دقيقه و30 درجـه  دقيقـه
و51طول شرقي تا58 درجه و57 دقيقه و مركزيت شهر سمنان از جانب شمال58 درجه  دقيقه

و از مغـرب بـه به استان مازندران، از جنوب به استان اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضـوي
. محدود مي شوداستان تهران

 استان سمنان) طبيعت گردي(معرفي توانمندي هاي اكوتوريستي
 درصد مساحت كل كشور را به خود اختـصاص5 ميليون هكتار وسعت معادل5/9استان سمنان با

و زيـستگاه هـا از ويژگيهـاي. مي دهد و جـانوري و گونه هاي گيـاهي و هوايي و به دليل تنوع آب
اين مناطق با ويژگي هاي طبيعي جاذبـه هـاي بـسياري بـراي گردشـگران. خاصي برخوردار است

و اكوتوريستي دارد و عالقمندان به محيط هاي طبيعي .طبيعت
از سوي سازمان محيط زيست چهار منطقه زيستگاهي در استان سمنان شناسايي شده است كه در

و اكوتوريسم محسوب مي شود  شا. حقيقت بستر اصلي طبيعت مل پارك ملي، پناهگـاه اين مناطق
و آثار طبيعي ملي مي باشد از. حيات وحش، منطقه حفاظت شده براي آشنايي بيشتر بـا هـر يـك

.مناطق فوق به تعريف هر يك از آنها مي پردازيم
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و اراضي(به محدوده اي از منابع طبيعي كشور: پارك ملي جنگل، مرتع، بيشه هاي طبيعي
و كوهستان ق مي شود كه نمايانگر نمونه هايي برجسته از مظاهر طبيعت اطال) طبيعي، دشت، آب

.ايران مي باشد
و اراضي: پناهگاه حيات وحش و بيشه طبيعي و مرتع به محدوده اي از منابع طبيعي اعم از جنگل

و شرايط اقليمي  و كوهستان اطالق مي شود كه داراي زيستگاه طبيعي نمونه و آب و دشت جنگلي
.ن وحشي مي باشدخاصي براي جانورا

ي حفاظت شده و: منطقه و آب و دشت و مرتع به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل
و يا  و تكثير مثل جانوران وحشي يا حفظ كوهستان اطالق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ

و تحت حفاظت قرار مي گيرد و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده .احياء رستني ها
و نادر گياهي حيواني، اشكال يا مناظر كم نظير: اثر طبيعي ملي اثر طبيعي ملي پديده هاي نمونه

و كيفياتي ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال، يادگار تاريخي مي باشد كه به منظور داشتن 
 محدوده تحت حفاظت قرار مي گير

و مساحت چهارگانه محيط زيست استان سمنان  موقعيت
ي كوير ي حفاظـت شـده كـوير( در استان سمنان ذخيره گاه زيست كره پارك ملي، منطقه

پارك ملـي، پناهگـاه حيـات وحـش، منطقـه(، ذخيره گاه زيستكره توران)واقع در جنوب گرمسار 
پناهگـاه حيـات(، پناهگاه حيات وحش خـوش يـيالق)حفاظت شده واقع در جنوب شرق شاهرود 

و منطقـه حفاظـت شـده پـرور واقـع در شـمال) شمال شرق شاهرود وحش، خوش ييالق واقع در 
 هكتار مساحت را به خودشـان اختـصاص 2338140سمنان مورد شناسايي قرار گرفتند كه جمعا

و3 پناهگاه حيات وحش،2 پارك ملي،2همچنين تعداد. داده اند  ذخيـره2 منطقه حفاظت شده
و ضبط شده است .گاه در استان سمنان ثبت

ي استان سمنانم  شخصات مناطق چهارگانه
 توران-1

و منطقه حفاظت شده مي باشد كه به ترتيـب ذخيره گاه زيستكره توران شامل پارك ملي، پناهگاه
ايـن زيـستگاه در جنـوب شـرق. هكتار مي باشند 640640و 412000 هكتار، 118000هر كدام 

.شهرستان شاهرود قرار دارد
 پارك ملي-2
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و و 420منطقه حفاظت شده كوير شـامل پارك ملي  هـزار هكتـار 250 هـزار هكتـار پـارك ملـي
در. منطقه حفاظت شده مي باشد و غرب كوير مركزي ايـران اين پارك ملي در جنوب شرق تهران

و سمنان قرار گرفته است و اصفهان و قم .شرق درياچه نمك بين استان هاي تهران
و اراضـي بيابـاني سـنگالخي اين منطقه شامل رشته كوه ها، ارتفاع و آبرفتـي ات، دشت هاي وسيع
و شور است  ا راضي باتالقي و و در دشـتها حـداقل 2000و اكثر ارتفاع در ميـان كـوه. دشتي  متـر

. متر از سطح دريا مي باشد800
و(، پستانداران)انواع گرامينه، ني ساز، علف شور، گز، آتريپلكس(در اين منطقه پوشش گياهي كل

و سـمور سـنگي بز، و خـرس و گربـه وحـشي و گرگ و شغال و روباه و جبير و آهو و ميش ،) قوچ
انواع غازها، كالغ ها، حواصيل هـا، درنـا، فالمينگـو، پرسـتو، كـوكر، قمـري، توكـا، انـواع(پرندگان

و كبك، تيهو، هـوبره، عقابهـا  و بلدرچين و جـانوران ديگـر) گنجشك ها، زنبور خورك ها، كبوترها
. يوزپلنگ، جبير، گورخر، هوبره وجود دارندنظير

 خوش ييالق-3
دو. هزار هكتار در شمال شرقي شهرستان شاهرود قرار دارد 135اين منطقه با مساحت كه شـامل

و كوهستاني مي باشد  و غرب منطقه جزو منطقه دشتي مـي. بخش دشتي و جنوبي نواحي مركزي
و جنگل هاي. باشد  پهن برگ قرار دارد، از تنوع زيستي بااليي برخوردار چون اين منطقه بين كوير

و تنوع حيات وحش ويژه اي مي باشد و هر يك از اين بخش داراي پوشش گياهي .است
و سوزني برگ نظيـر و از انواع گونه هاي پهن برگ بخش شمال منطقه داراي سيماي جنگلي است

ا و ارس پوشيده شده .ستبلوط بلند مازو، ممرز، زبان گنجشك
گونه هاي جانوري شامل قوچ، ميش، كل، بز، يوزپلنگ، گورخر، آهو، خرس قهوه اي، مـرال، شـوكا،

و باقرقره مي باشند .انواع گربه وحشي، تيهو، كبك، پرندگان شكاري، هوبره
 پرور-4

ي حفاظت شده با مساحت ايـن. هكتار در شمال شـرقي شـهر سـمنان قـرار دارد 62500منطقه
ش  و بخـش عظـيم آن را ارتفاعـات منطقه حفاظت ده به طور كلي داراي سيماي كوهـستاني بـوده
20 تـا15نواحي دشتي اين منطقه در ناحيه جنـوبي آن مـي باشـد كـه حـدود. تشكيل مي دهد 

كل منطقه را شامل مي شود  درصـد از كـل7نـواحي جنگلـي آن بـا وسـعتي در حـدود. درصد از
.منطقه در ناحيه شمالي قرار دارد

ي حفاظت شده پرور با تاثيرپذيري از محيط اطراف خود، پوشش گياهي متنوع را براي من طقه
، ارس، گالبي)وليك(پوشش گياهي شامل بلوط، افرا، راش، زالزالك. وحوش فراهم آورده است

گل گاوزبان مي باشد و و انواع گرامينه، ممرز، زرشك .وحشي، درمنه، آويشن

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


������ �	 ���ت    � ��ن���� ��ن  �� ا �د  � � ��ر��  �و ر �  ،�! "� �  #$ #%& '( ) *+, -. / ا. ا 079ا

و انواع گربه پستانداران بارز منطقه نظير  مرال، كل، بز، قوچ، ميش، شوكا، پلنگ، خرس، آهو
.وحشي تشكيل مي دهند

و پرندگان شكاري مي باشند .پرندگان اين منطقه نظير كبك، تيهو، كبك دري، هوبره

يك از مناطق چهارگانه استان در جلب اكوتوريسم و عوامل هر  ويژگي ها
 منطقه توران

ي جان وري شامل گورخر آسيايي، يوزپلنگ آسيايي، كل، بـز، مـيش، قـوچ، پوشش گياهي، گونه ها
.آهو، هوبره، بزمجه

و رضاآباد واقع در دهستان خواروتوران شاهرود، شق بيارجمند، ماسه زار ها شامل اطراف احمد آباد
و كـوه  و نمكزار، لبگاه كوير، چشم اندازهاي جغرافيـايي در منطقـه بيارجمنـد، كـال شـور شور زار

.بران منطقه خواروتوران، زيارتگاه جرجيس پيامبرپيغم

 منطقه پارك ملي كوير
و( اين مناطق نيز داراي پوشش گياهي متنوع، گونه هاي جانوري، تاالب ها تـاالب هـاي فـصلي

و زمـستان  زمستانه نظير بند عليخان در شمال غربي پارك ملـي كـوير بـا انـواع پرنـدگان مهـاجر
ـــرش، پـره زرد، اسـب، درياچـه نمـك كـه در ضـلع غربـي پـارك ملـي، غديرهاي مكـــ)گذران

و خـشك،  كويـــــر، چشم اندازهاي سياه كوه، نخجير، سفيدآب كوير، اكوسيـستم هـاي بيابـاني
و برج سنگي چـاه ميـل  آثارهاي باستاني كاروانسراي شاه عباسي، حرمخانه، آب انبار، جاده ابريشم

ي .كي از مناطق مهم جلب اكوتوريسم به حساب آيدمي باشد كه مي تواند به عنوان

ي پرور  منطقه
پوشش گياهي، گونه هاي جانوري، يخچال هاي طبيعي، رودخانه ها، سنگ آب ها، چشم انـدازهاي

و آثار باستاني مالده و مرتفع .كلورد سرم، لعلوم، خاكي، دره رودبـــارك، كوه هاي بلند

ي خوش ييالق  منطقه
، دره)زردابه، خونيچه، جيالن، درندشت، ارشك ميـدان(ه هاي جانوري، دشتها پوشش گياهي، گون

و ميان كـوهي،)تنگه ميرزا محمد، داش(ها و حيــــدران، چاملي، هادي كمر ، زيستگاه هاي ريزو
.چشم اندازهاي زردابه اسداهللا، عباس تخته، ماي مرزي، قلندر سر
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و توانمندي هاي اكوتوري :ستي استان سمنان مهمترين نقاط قوت
 وجود اكوسيستم هاي متفاوت كوير، دشت، كوهستان، جنگل در استان سمنان-
ي شكار ممنوع خنار-  منطقه
و شاهرود-  مناطق ييالقي در شمال سمنان، دامغان، گرمسار
 وجود دو پارك ملي-
 وجود دو پناهگاه حيات وحش-
 وجود سه منطقه حفاظت شده از نه ذخيرگاه كشور-
 وجود يوزپلنگ آسيايي-
 وجود درياچه نمك-
 وجود جنگل ابر-
و تابستان، وجود بزرگترين باغ گـردوي- و هواي خنك در بهار ي شهميرزاد با داشتن آب  منطقه

.جهان
و چـشمه- و جـانوري ي شمال غربي شاهرود با داشتن گونه هاي گياهي ي حفاظت شده  منطقه

و نهرهاي طبيعي .سارها
ي پرور منطقه-
و جانوري- ي شكار ممنوع نواحي شمال غربي سمنان با داشتن گونه هاي گياهي  منطقه
و جانوري- ي شكار ممنوع نواحي شمال شرقي گرمسار با داشتن گونه هاي گياهي  منطقه
و جانوري- ي شكار ممنوع سفيدكوه واقع در شمـــال دامغان با داشتن گونه هاي گياهي  منطقه
ي- و هواي مناسب منطقه كالپوش در شمال شرقي شاهرود شامل چشم انداز شقايق وحشي، آب

.در فصل هاي گرم سال
و منطقـه غـرب بـسطام شـامل سـبك معمـاري نـواحي- ي مجن در شمال غربي شاهرود  منطقه

.روستايي، رودخانه ها، پوشش گياهي، گونه هاي جانوري، آبشارها، دشت
 غار آهكي در استان12 وجود-
و اسكي- و انجام كوهنوردي  وجود ارتفاعات البرز
 وجود گنبدهاي نمكي-
 وجود دشت هاي نمكي-
 وجود آبگرم به ويژه در شمال غربي سمنان با خاصيت درماني-
مـي) غارهاي طبيعي كه محل نگهداري لبنيات عـشاير اسـتان سـمنان( وجود مغارهاي طبيعي-

.باشد
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ا  كوتوريستي در استان سمنانموانع موجود در جلب گردشگر
و توانمندي ها در زمينه طبيعت گردي متاسفانه تا كنون استان سمنان علي رغم وجود ظرفيت ها

نتوانسته است در جذب گردشگر اكوتوريستي موفق عمل نمايد كه از مهمترين موانع موجود در 
:اين زمينه مي توان به عوامل ذيل اشاره كرد

ي توريسم عدم شفافيت رويكردهاي-  اساسي براي توسعه
و اطالعات زيربنايي دقيق-  نبود آمار
 عدم تدوين سند ملي اكوتوريسم-
 موانع منطقه اي بر سر راه گردشگري-
ها-  ضعف زيرساخت
و نه فرهنگي به گردشگري" نگرش صرفا-  اقتصادي
و سياست هاي دولت-  عدم شفافيت استراتژي ها
و تبليغا- ت ضعف در اطالعات
 موانع فرهنگي موجود-
 مسايل امنيتي-
ي زياد نقاط اكوتوريستي با مراكز شهري-  فاصله
 فاصله زياد بين مناطق گردشگري اكوتوريستي-
و كم عرض بودن راه هاي ورودي به استان-  غير استاندارد
و نقل- و خطوط حمل  ضعف در ترانزيت
و(وع عدم وجود مجتمع هاي بين راهي با امكانات متن-  ...)سرويس بهداشتي، رستوران ها
و بين شهري- و نقل شهري  كيفيت نامناسب وسايل حمل

و پيشنهادها  راهكارها
 نهايي كردن سند ملي اكوتوريسم در كشور-
و اطالعات زيربنايي استان-  به روز كردن آمار
و فرهنگي خاص مناطق-  حل موانع اعتباري، مالي
و استاندارد نمود- ن زيرساخت ها در استان تكميل
و آموزشي-  تغيير در نگرش به گردشگري در بين مردم استان از طريق كارهاي فرهنگي
در- و اكوتوريسم و وافي از توانمندي ها موجود در زمينه طبيعت گردي  انجام تبليغات كافي

 استان
 تامين امنيت مناطق-
و بين المل- و احداث مراكز اقامتي استاندارد  لي در سطح استان ساخت
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و بين شهري- و نقل شهري و( گسترش متنوع وسايل حمل  ...)هوايي، ريلي
و احداث مراكز اقامتي موقت در فواصل مناطق اكوتوريستي-  ساخت
 ارايه خدمات بهداشتي در مناطق اكوتوريستي-
و استفاده از بخش خصوصي به عنوان سرمايه گذار اصلي در جهت جذب گردشگران داخلي-

 خارجي
و نقل-  بهبود كيفيت وسايط حمل
و تفريحي به منظور برخورد مناسب در جهت جلب- و گروههاي مراكز اقامتي  آموزش افراد

 رضايت گردشگران
و برون شهري در سطح- و همچنين عريض نمودن جاده هاي بين شهري و احداث  گسترش

 استان
و ميزبان در طرح هاي اكوت-  وريستي مشاركت افراد محلي
و) اتومبيل راني( برگزاري مسابقات رالي- و كوهستاني استان ...و موتورسيكلت در نواحي كويري

و خارجي  در مقياس داخلي

:نابعم
و: مرحله اول. مهندسين مشاور سبزانديش، طرح جامع گردشگري استان سمنان-1 شناخت

.82اسفند ماه. تحليل
خا-2 .1385، مهرماه2سال اول، شماره. ورميانه ماهنامه بين المللي گردشگري
و انتخابات-3 .1374جلد اول، سال. سيماي استان سمنان. دفتر امور اجتماعي
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