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 بررسی موردي روستاي نایبندان استان خراسان جنوبی و اکوتوریسم روستایی

 
 

  2سودابه امیري نژاد، *1فاطمه طباطبائی یزدي
 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیأت علمیاستادیار و  -1

  دمشه، دانشگاه فردوسی محیط زیست - مهندسی منابع طبیعیدانش آموخته  -2
  

F.Tabatabaei@um.ac.ir  
  

   خالصه
با گسترش روزافزون مهاجرت هاي روستایی، کاهش درآمد خانوارهاي روستا و افول کشاورزي، نیازي روزافزون به فعالیتی جایگزین و  

مندي روستاییان از  در عین حال مکمل براي کشاورزي، در نواحی روستایی احساس می شود تا در راستاي توسعه پایدار روستایی، امکان بهره
منطقه حفاظت شده نایبندان در محدوده عرفی  معیشت پایدار که بهبود کیفیت زندگی و رضایت مندي روستاییان را به همراه دارد، فراهم شود.

ها در و مانند آن هاي متنوع جانوري مانند بز کوهی، شغال، کبکآید. گونهروستا واقع شده و از مناطق شکار ممنوع شهرستان طبس به شمار می
، چندین قلعۀ قدیمی و تاریخید. شوزیند و ارتفاعات پیرامون آن، مکان مناسبی براي کوهنوردي و طبیعت گردي محسوب میاین منطقه می

باید توجه به منظورافزایش توریسم در منطقه  هاي تاریخی این روستاست.هاي خشتی و قدیمی روستا با معماري سنتی و پلکانی، از جاذبهخانه
زیادي به جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی جهت افزایش تسهیالت در منطقه نمود که البته این با حمایت هاي دولتی و همچنین بیمه 

  سرمایه هاي بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
  
  

  گري، اکوتوریسم روستاییگردشتوسعه ي پابدار ،  هاي کلیدي:واژه

  
  

 مقدمه - 1
گري در معناي حقیقی خود و در فرهنگ هاي مختلف از جمله فرهنگ معین، به سفر کردن در اقطار عالم به منظور تفریح و سرگرمی و سیاحت  گردش

 و زیارت و مسافرت به مقصدي و بازگشت یه محل سکونت اصلی، اطالق شده و به عنوان سفرهاي کوتاه و موقتی در منطقه اي خارج از محل کار و
مجلس شوراي  1370گردي و جهان گردي مصوب مهرماه سال صلی به منظور سیر و سیاحت تعریف شده است. در قانون توسعه و صنعت ایرانسکونت ا

گردي و جهانگردي عبارت است از هرنوع منظور از ایران -1ماده« گردي و جهان گردي این گونه تعریف و بیان مقصود شده است : اسالمی از ایران
  ].1[» ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. 24فرادي یا گروهی که بیش از مسافرت ان

با بررسی انواع مختلف گردش گري و با توجه به موضوع مورد بحث می توان به گردش گري طبیعت و یا اکوتوریسم اشاره کرد که به دلیل 
فرهنگـی آن  -است. از اثرات مثبت گردش گري اثرات اقتصادي و اجتماعیاثرات مثبت و منفی که دارد داراي اهمیت زیادي براي مطالعه و بررسی 

 بسیارمورد توجه می باشند.

عواملی همچون طبقات اجتماعی، معیارهاي اخالقی و ارزش هاي انسانی، رفتارها و هنرهاي گروهی، آداب و رسوم و بسـیار عوامـل دیگـر    
فرهنگی میگردند. با اتخاذ سیاست ها و برنامه هاي اصولی می توان اثرات مثبت گردش  _اعی مربوط به مردم میزبان و مهمان موجب اثرات متفاوت اجتم

گري نظیر حمایت از فرهنگ سنتی، حفظ هویت قومی و ملی، تجدید حیات هنرهاي سنتی، افزایش فرصت هاي مثبت اجتماعی، ارتقاء مسائل آموزشی 
یگر، فقدان سیاست هاي صحیح و عدم برنامه ریزي موجب بروز اثرات منفی نظیر تضاد و تعارض و نمونه هایی از این دست را انتظار داشت. از طرف د

                                                        
  05138805465عی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبی -*1

  s.amirinejad69@gmail.com،محیط زیست -کارشناس رشته مهندسی منایع طبیعی - 2
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جنبه هاي  بین اعضاي جامعه با یکدیگر و با گردشگران، از بین رفتن آداب و رسوم محلی، افزایش جرم و جنایت، افزایش نابرابري هاي اجتماعی و دیگر  
  ].٤و١[ گرددفرهنگی می -منفی اجتماعی

ه آن جا که توریسم روستایی می تواند به مثابه فعالیت فراگیر جهانی و دیگري به عنوان تاکید بر توسعه سیاست هاي منطقه اي و محلی شناختاز 
 Ruralکنفرانس جهانی توریسم روستایی( اما .]2[ روستایی وجود نداردشود، بر این اساس تعریفی عام و حاصل از اجماع حوزه اندیشیدگی از توریسم 

Tourism Conference، 2006 توریسم روستایی را شامل انواع گردش گري با برخورداري از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی ،(
  آورد.یمی داند که امکان بهره مندي از منابع طبیعی و جاذبه هاي طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی(کار در مزرعه و کشاورزي) فراهم م

. اما تحقیقات نشان داده اند ]5[تعریف کرد» مسافرت به مناطق روستایی«گردش گري روستایی را ممکن است بتوان به صورت ساده به عنوان 
مثال هاي زیادي از انواع گردش گري که در مناطق روستایی  .رسدکه تعریف گردش گري روستایی بسیار پیچیده تر از آن چیزي است که به نظر می

شود از جمله فعالیت هاي طبیعت محور، جشنواره ها، رویدادهاي مرتبط با میراث گذشتگان، جاذبه ها و رویدادهاي بومی، آگري توریسم، می انجام
و  دارد گردش گري روستایی یک فعالیت چند وجهیگونه که لین اظهار مینمایشگاه هاي هنري و صنایع دستی، تئاتر هاي محلی وغیره را نام برد. همان

پیچیده است که در برگیرنده هر چیزي از جمله گردش گري مزرعه تا مسافرت آموزشی، گردش گري سالمت، گردش گري وابسته به نژادشناسی و 
  ].3[ می باشدگردش گري طبیعت 

 ، همچنین وجود به دلیل تنوع طبیعی از جمله مناطق کویري، ساحلی، جنگلی آب و هواهاي مرطوب و معتدل و حتی خشک و گرم و یا سرد
ان این تنوع اجتماعی گسترده در روستاهاي ایران آداب و رسوم مختلف و فرهنگ هاي گوناگون از قبیل کرد، لر، عرب، فارس، ترك، بلوچ و ... می تو

هنگفتی نصیب این بخش و انتظار را داشت که با سرمایه گذاري در بخش توریسم روستایی و طبیعت گردي در ایران ، در بستر توسعه پایدار ، درآمد 
ت بر گونه هاي پیشرفت این مناطق و آبادانی آن ها خواهد شد. البته از انواع اثرات منفی اکوتوریسم بر محیط همانند اثرات بر خاك و بستر طبیعی، اثرا

 .]7و6[جانوري و گونه هاي گیاهی نباید چشم پوشی کرد

ها، تنوع اکوسیستمزیستگاهی و ، تنوع گونه ايهاي طبیعی دانست. تنوع از نظر قابلیت توان یکی از کشورهاي برتر جهانکشور ایران را می
گردي و اکوتوریسم بدیل در کنار فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی بیانگر قابلیت باالي توسعه طبیعتهاي طبیعی بیبه طور کلی جاذبهوفرهنگی و  اقلیمی

فقط بخشی از تنوع زیستی ایران را تشکیل می دهند.  گونه ماهی 174گونه پرنده،  520گونه پستاندار،  194گونه گیاهی،  8000کشورمان است. بیش از 
با توجه به ارتباط گسترده می باشد . داراي تنها زیستگاه یوزآسیایی به عنوان یکی از شگفت انگیز ترین پستانداران روي زمین  عنوان مثال ایرانبه 

تر مردم با طبیعت و منابع ها و این نکته که امروز اکوتوریسم به عنوان یک راه حل فراگیر براي ارتباط بهتر و منطقیماکوتوریسم با طبیعت و اکوسیست
هاي خدادادي طبیعی است که می تواند در رشد فرهنگ زیست محیطی آحاد مردم موثر بوده و باعث ایجاد انگیزه در آنان براي حفاظت از این ارزش

هاي اقتصادي آن از اهمیت به سزایی برخوردار ها گردد، بنابراین پرداخت به این مقوله در کشور در کنار ارزشاري اصولی از این جاذبهبرددر کنار بهره
رو  اي در پیشهاي مختلف گزینههاي متنوعی است که براي بسیاري از سنین و سلیقهها و فعالیتاکوتوریسم داراي شاخه. باید خاطر نشان کرد که  است
هایی مانند کوهنوردي، هایی همچون گردش گري روستایی و عشایري، گردش گري ماجراجویانه، گردش گري کشاورزي و فعالیتشاخه کهدارد

  از انواع آن می باشند. هاي جغرافیایی خاص خود هستندجنگل نوردي، غارنوردي و بیابان گردي که هر یک وابسته به موقعیت
در سازمان میراث فرهنگی و گردش گري آغاز به کار نموده  1384ا هدف توسعه اکوتوریسم در ایران از اسفند کمیته ملی طبیعت گردي ب

معرفی مناطق و  هاي ذیربط،برقراري تعامل بین دستگاه گردي در کشور،تدوین سیاستهاي توسعه طبیعت اهم وظایف این کمیتهکه از جمله  است
گذاري بخش غیردولتی و جلب فراهم نمودن زمینه سرمایه گردي،تعیین ضوابط تأسیس مناطق نمونه طبیعت ور،گردي در کشهاي مستعد طبیعتمحدوده

حمایت و  ،رسانهاي آموزشی و اطالعگردي و اجراي برنامهدوستی و طبیعتطبیعت  تشویق و ترویج فرهنگ هاي دولتی و غیر دولتی،حمایت بخش
و پیگیري  ها و جوامع محلی و غیردولتی واجد صالحیت و فعال در این خصوصگردي و کانونیت طبیعتپشتیبانی از مؤسسات داراي مجوز فعال

در راستاي توسعه فعالیت هاي گردش گري  .می باشدگردي تخریب شده یا تغییر کاربري یافته ریزي و طراحی جهت احیاء مناطق مستعد طبیعتبرنامه
در سازمان میراث  1385عمومی وافزایش، کمیته راهبردي گردش گري روستایی و عشایري نیز در سال  در روستاها و ضرورت تقویت زیر ساخت هاي

تشکیل گردید که این کمیته با توجه به وجود قابلیت هاي فراوان گردش گري در روستاهاي مختلف کشور به   فرهنگی، صنایع دستی و گردش گري
روستاي هدف گردش  464ماتی در مناطق روستایی می پردازد. در طول چند سال فعالیت این کمیته و خد   رفاه اجتماعی وتوسعه فعالیت هاي اقتصادي

 31جذب گردش گري بیشتري برخوردار بودند انتخاب شد و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید . در این میان    گري که از توانمندي و قابلیت
ي پیشتاز (پایلوت) هدف گردش گري انتخاب شدند و مراحل توسعه زیر ساختهاي مورد نیاز در آنها به روستا (از هر استان یک روستا) بعنوان روستاها
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و با تشکیل اداره کل کمیته ملی طبیعت گردي، کار گروه عملیاتی روستاهاي هدف گردش گري بصورت یکی از زیر  1391اجرا در آمد. در سال   
داراي اولویت براي ایجاد زیر  روستاي مصوب گردش گري بعنوان روستاهاي 464روستا از 120ه مجموعه هاي طبیعت گردي در آمد. در این کارگرو

هاي الزم انتخاب  روستاي دیگر پس از بررسی 636ساخت هاي الزم تعیین گردید. در ادامه براي افزایش تعداد روستاهاي هدف گردش گري، حدود 
بر . روستا می رسد 1100تصویب این روستاها شمار روستاهاي هدف گردش گري کشور به  شدند که براي تصویب به هیات دولت ارسال گردید. با

در خراسان جنوبی، روستاهاي   خور و فورگ ،ازمیغان افیناساس اطالعات موجود در مستندات سازمان میراث فرهنگی و گردش گري، روستاهاي 
  روستاهاي هدف گردش گري در ایران می باشند.  زوارم و رویین ،درکشوي وروستاهاي در خراسان رض شمخال و زعفرانیه ،دیزبادعلیا، مزینان ،بوژان

  

  ننایبنداروستاي  موقعیت ، مشخصات و جاذبه هاي ویژه گردش گري -2
طبس و  کیلومتري جنوب شرقی 230دقیقه عرض شمالی، در  22درجه و  32دقیقه طول شرقی و  31درجه و  57بند، با مختصات جغرافیایی یروستاي نا

راور قرار گرفته است. این روستا از اطراف به ارتفاعات و روستاي چهل پایه، دربند، ایهوك، کریت و پروده محدوده  -در مسیر جاده طبس 
متر فاصله کیلو 134کیلومتر فاصله از مرکز دهستان، روستاي زنوغان و  105راور و تابع دهستان کویر با  - شود.روستاي ناي بند،در کنار جاده طبسمی

هایی که آب مورد نیاز ها وچشمههاي معتدل به همراه وجود قنات هاي بسیار گرم و آفتابی و زمستان بانزدیکترین شهر، دیهوك، واقع شده است. تابستان
 است. رمت 1100 حدود گردد اراضی این روستا همواره قابل کشت باشد. ارتفاع روستاي نایبند از سطح دریا درکند، باعث میروستا را تامین می

در زمان » بندانینا«اند. بنابر منابع محلی، منطقۀ بند از روستاهاي قدیمی و کهن شهرستان طبس است که قدمت آن را در حدود هزار سال ذکر کردهینا
به زبان  این روستامردم   .ند استیبنا وستا،نشانگرقدمت روستاير هاي تاریخی و بافت قدیمیها اردوگاه نادرشاه افشار بوده است. قلعهتعقیب افغان

   .گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعۀ جعفري هستندفارسی با گویش خراسانی سخن می
آیند انواع مرکبات، نخل، توت وانواع محصوالتی نظیرگندم، جو، سبزیجات و حبوباتی است از درختان و گیاهانی که در این روستا به عمل می            
  ].9و10و11[شوندر براي تامین نیازهاي عمومی خانوارها کشت میکه بیشت

کند، بر روي صخره سنگ بزرگی در دامنه کوههاي بافت و نحوه استقرار ابنیه روستا که ساخت کالبدي ماسوله و ابیانه را در ذهن تداعی می            
ها داراي حد و مرز مشخصی نیستند و اغلب در استفاده از بسیاري فضاها . بیشتر خانهطبقه هستند ا دونابند و به صورت کامال ارگانیک شکل گرفته و غالب

  .نظیر: تنور خانه، توالت، آغل و فضاهاي ورودي و حیاط مالکیت اشتراکی دارند
که ظاهرا به عنوان فضاي جمعی خورد ط اند. سکویی براي نشستن نیز در آن به چشم میاهاي روستا سرپوشیده و به شکل ساببسیاري از کوچه          

  .کندهاي روستا وجود ندارد و بافت روستا از شیب طبیعی زمین پیروي میگردد. هیچ انتظام خاصی در شکل گیري محالت یا کوچهاستفاده می
هاي تیره رنگ این نواحی، ترین مصالح مورد استفاده در ساختمانهاي این روستا، خشت و کاهگلی است که به سبب استفاده از شنعمده         

هاي مختلفی در باشند. از سنگ نیز به عنوان کرسی چینی و نوعی تحکیم در ابتداي دیوارها استفاده شده است. استفاده از سازهخاکستري رنگ می
خرما، در بسیاري از منازل دیده ساخت منازل این روستا مرسوم است. براي پوشاندن سقف خانه ها، تیرهایی از جنس تنه نخل و پوششی از برگ درخت 

  .گرددشود ولی استفاده از طاق و قوس نیز در بناهاي اعیانی کاربرد داشته و در بهترین حالت، تذهیب یا یک نقاشی ساده زینت بخش سقف اتاق میمی
هاي دو طبقه در این منطقه مرسوم است. طبقه توالت اي بودن بستر روستا امکان گود برداري و حفر چاه وجود ندارد به همین علت،به علت صخره           

گردد که در هنگام پر شدن انبـاره، با مخلوط کردن خاك و فاضالب، از اي براي فاضالب ساخته میمتر ارتفاع به عنوان انباره 1تا  50ها با اول این توالت
  .کنندآن در مزارع اطراف استفاده می

ها باشد. این کنگرهها میهاي ساختمانهاي مثلثی شکل در نماها و جدارهي بناهاي این روستا، استفاده گسترده از کنگرههایکی دیگر از مشخصه          
شوند، فرم خاصی از بادگیر بوده که در جهت بادهاي مطلوب روستا ساخته شده و همچنین به هاي شرقی و جنوبی به وفور دیده میکه غالبا در جبهه

و عالرغم کاهش استفاده از نور  شردر برابر بادهاي همراه با شن عمل می نماید. استفاده ازدیوارهاي ضخیم خشتی با کمترین مقدار باعنوان فیلتري 
  .گرددطبیعی روز، باعث کاهش تبادل حرارتی ساختمانها و در نتیجه نوعی همسازي با اقلیم می

آید و نیز مهاجرت عده زیادي از ترین عامل فرسایش و تخریب روستا به حساب میدیدي که مهمهاي شن و بارانهاي موسمی شن با وجود طوفا           
   .با توسعه آن، بناهاي جدیدي در قسمت شمال آن ساخته شده است اهالی، این روستا هنوز مسکونی بوده و

نایبند در شیب تند کوهستان و محدود شدن آن به شکل لکانی استقرار پز جاذبه هاي خاص گردش گري روستاي نایبندان می توان به وضعیت ا          
ها، نهرهاي هاي سرسبز و گسترده که در میان آنپدید آورده است. نخلستانرا انگیزي انداز طبیعی بسیار زیبا و شگفتچشم اشاره کرد که ارتفاعات
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اند و مکان مناسبی براي تفریح و اند، بر زیبایی طبیعت آن افزودهراکندهها پهاي زراعی و باغات میوه که در میان نخلستانکوچکی روان است و زمین  
باشند که حواشی سرسبز و هاي این روستا میهاي آب گرم روستا با خواص درمانی، از دیگر جاذبهچشمه. اندران فراهم آوردهگ تفرج و اقامت گردش

   ].9و10و11[ زیبایی براي استراحت دارند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

  بناهاي خشتی و نخلستان نایبندان (عکس از حمید حقی) - 1شکل               

  

هاي متنوع آید. گونهمنطقه حفاظت شده نایبندان در محدوده عرفی روستا واقع شده و از مناطق شکار ممنوع شهرستان طبس به شمار می
زیند و ارتفاعات پیرامون آن، مکان مناسبی براي عالقمندان به کوهنوردي و طبیعت ین منطقه میها در اجانوري مانند بز کوهی، شغال، کبک و مانند آن

هاي اطراف روستا به ها بر روي کوهدر این روستا چندین قلعۀ قدیمی و تاریخی وجود دارد که آثار و بقایاي برج و باروي آن .شودگردي محسوب می
هاي قدیمی هاي تاریخی این روستاست. از جملۀ این خانهروستا با معماري سنتی و پلکانی، از دیگر جاذبه هاي خشتی و قدیمیجا مانده است. خانه

هاي زیبایی هاي قوسی و نورشکنتوان به خانه کدخدا، خانه کارونسرا و خانه توکلی اشاره کرد. خانه توکلی در جنوب نایبند واقع شده و طاقمی
 .]9و10و11[دارد
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  بخشی از معماري خاص روستاي نایبندان (عکس از حمید حقی) -2شکل             

  

  بررسی بحث و ـ3
در بحث افزایش توریسم منطقه باید توجه زیادي به جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی نمود که البته این با حمایت هاي دولتی و همچنین بیمه 

باید سرمایه گذاران را متقاعد نمود و به آن ها اطمینان بخشید که با سرمایه گذاري در بخش  سرمایه هاي بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود و
توریسم می توان هم سرمایه هاي راکد منطقه را شناسایی کرد و هم موجب گردش پول و نقدینگی در منطقه شد که خود باعث رونق منطقه براي 

  سکونت افراد بومی خواهد شد. 
میتوان براساس قوانین و دستورالعمل هاي پارکداري، قوانینی براي توسعه زیرساخت هاي اکوتوریسم به تصویب رساند که براي تحقق این امر 

  این عمل با مطالعه دقیق پتانسیل منطقه اي و منابع موجود در محل مورد نظر دارد.
خصوص در ماه هاي کم باران که به نوعی نقاط ضعف این در منطقه نایبندان به دلیل کمبود منابع آب و همچنین نوع اقلیم گرم و خشک به 

قه جزو منطقه محسوب می شوند میتوان توسط برنامه ریزي و استفاده هاي به خصوص در منطقه این نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرد زیرا این منط
  هده نمود.مناطق کمیاب در ایران است که میتوان گونه هاي نادر از جانوران و گیاهان را مشا

  
  
  راهبردهاي پیشنهاديـ  4

عرفی توان به وسیله تبلیغات گسترده در داخل و خارج کشور، برگزاري نمایشگاه عکس، نشان دادن فیلم و پخش بروشورهاي مربوط به این منطقه و ممی
امکانات اسکان راحت، باچشم انداز زیبا و همچنین  آثار طبیعی و انسانی مورد عالقه طبیعت گردان آن ها را به منطقه جذب کرد که البته فراهم کردن

 تهیه لوازم مورد نیاز گردشگران جزو مهم ترین دستورها براي جذب توریست خواهد بود.
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