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هاي یابی کویرهاي استان یزد در صنعت اکوتوریسم با توجه به مدل پتانسیل
  تحلیل فرمی

  رانژئومورفولوژي، دانشگاه خوارزمی تهران، ای يدانشجوي دکتر ،1معصومه هاشمی
  محمد حسین رامشت، استاد ژئومورفولوژي، دانشگاه اصفهان، ایران

  چکیده 
 شـمار  بـه  جهـانی  اقتصـاد  در اصلی و مهم بخشی عنوان به) توریسم(گردشگري  صنعت امروزه

 گردشگري به دستیابی جهت مناسب ابزاري، گردي طبیعت مختلف گردشگري، انواع بین در و رود می
 ایـن  کل از بخشی تنها که است گردشگري صنعت در تازه نسبتاً ايپدیده سماکوتوری. باشدمی پایدار

 هـاي گـذاري  سرمایه که است داشته آن بر را جهان کشورهاي از بسیاري و دهدتشکیل می را صنعت
  .دهند اختصاص آن فراوان درآمدزایی لحاظ به این بخش، به را ايعمده
از  درصـد  90 حـدود  کـه  هسـتند  بیابـانی  کـویري و  منـاطق  طبیعی، هايجاذبه ترینمهم جمله از

بـه   توجـه  لـزوم  خشـک،  نـواحی  از وسعتی چنین وجود .اندداده اختصاص خود به را کشور مساحت
 در کـه  یزد استان در ویژه به ژئوتوریسم، و اکوتورسیم صنعت زمینه در را مذکور مناطق هاي پتانسیل

طـور  ه ب. سازدمی ضروري است، گرفته قرار لوت انبیاب و دشت و کویر دشت حاشیه در و مرکز ایران
توان گفت کویر یکی از چشم اندازهاي غالب استان یزد است و به هر حال در الگـوي توسـعه   کلی می

 میـان  این در .دست فراموشی سپرده توان چشم اندازهاي فوق را در توسعه این منطقه باي نمیمنطقه
 باالیی پتانسیل از باال، زیستی تنوع و طبیعی اندازهاي چشم از يدلیل برخوردار به کویرهاي استان یزد

  .است برخوردار اکوتوریست جذب براي
در این پژوهش به منظور ارزیابی توانمندي اکوتوریستی کویرهاي اسـتان یـزد از روش تحلیـل فرمـی     

 ،ي مـدل فرمـی  بـا بـه کـارگیر    مکـرر  میدانی بازدیدهاي انجام از ابتدا پس ،در این روش .استفاده شد
هاي فرم شناسی و بندي فرمی با استناد به شاخص در طبقه. هاي استان یزد انجام گرفتبندي کویر طبقه

چشم اندازهاي کلی هر یـک از   ،در این سه مدل .سه گروه مختلف تشخیص داده شد ،واحدهاي فرمی
احـدهاي متعـدد   بـدون تردیـد وجـود و    .ها مشخص گردید سه گروه به دست آمد و اختالف فرمی آن

  .هاي متفاوت آمایشی است فرمیک به معناي توانمندي
   یزد ، اکوتوریسم، مدل تحلیل فرمی، مناطق کویري :کلیدي کلمات
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  مقدمه 
 به باستانی و ملی آثار، دیدنی هاياز مکان بازدید به منظور گردشگر جذب و جلب

 هـاي احداث جـاده  بازدید، مورد هايمکان سازي آماده زمینه در بسیاري گذاري سرمایه

 ها این نظایر و مناسب نقلیه وسایل ،قابل اسکان مطلوب هايهتل دسترس، قابل مطلوب

 جـذب  و اکوتوریسـم  گردشـگري،  مختلـف  انواع از بین میان این در اما ؛است نیازمند

 کمتـرین  بـا  مسافرت مـی کننـد ،   منطقه به طبیعی مناظر دیدن منظور به که گردشگرانی

  . )1،2008جیانگ(گردد می میسر گردشگري انواع سایر به نسبت ذاريگ سرمایه
 کشـورهاي  از بسـیاري  فـراوان،  درآمـدزایی  لحاظ به اکوتوریسم، گردشگري پدیده

دهنـد   اختصـاص  بخـش  ایـن  به را زیادي گذاري که سرمایه است داشته آن بر را جهان
هاي اقتصادي با از بخش به عنوان یکی از صنایع،امروزه گردشگري  ).2،2006ترمبالي(

 )3،2007رینزین( رشد باال در جهان و به خصوص در کشـورهاي در حال توسعه است
صنعت توریسم فراتر از یک صنعت، به مثابه یک پدیده پویاي جهانی و اجتماعی داراي 

  ).4،1997الیوت( هاي خاص خود استپیچیدگی
پایدار بـه نـواحی    یبر اصولو مبتنی ه اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئوالن

اي که همراه با به گونههاي روحی و روانی، گیري معنوي و ارضاي نیاز طبیعی براي بهره
هاي مـردم محلـی باشـد و بـه محافظـت از      شناخت وکسب آگاهی و احترام به ارزش

اکوتوریسـم  ). 1385زاهـدي، ( نواحی طبیعی و ارتقاي رفاه جامعـه میزبـان کمـک کنـد    
کشـورهاي  در مخرب و سود آور است که در دهه هاي اخیر به خصـوص  فعالیتی غیر 

اکوتوریسـم در وهلـه   . )1999،  5فنـل (در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته اسـت  
گردي ناظر بر مالحظات زیست محیطی و توسعه پایدار است و در آن طبیعت ،نخست

پیونـد دهنـده دو دیـدگاه    به عبارت دیگر، اکوتوریسم . در درجه دوم اهمیت قرار دارد

                                            
1-Jiang  
2-Tremblay 
3-Rinzin 
4-Elliott 
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ــه طبیعــت و احســاس   ). 1387رضــوانی،(مســئولیت اجتمــاعی اســتتعهــد شــدید ب
محیطـی،   زیسـت  پیامـدهاي  پایدار دربـاره  گردشگري اصول برگیرنده در گردي طبیعت

 و طبیعـی  میـراث هـاي   از حفاظـت  در فعاالنه که به نحوي است، اجتماعی و اقتصادي
 مراحل کلیه محلی در و بومی جوامع مشارکت و شآموز به و کندمی فرهنگی مشارکت

  ).1386محرم نژاد و همکاران، ( دارد تاکید اجرا، و توسعه ریزي، برنامه
گرفتـه،   قـرار  پژوهشـگران  و محققین توجه مورد ،فراوان اهمیت دلیل به اکوتوریسم

 توسـعه ). 1386 همکـاران،  شـایان و ( اسـت  پذیرفته انجام آن مورد در زیادي مطالعات
همانند تمامی انواع توسعه، آثار مثبت و منفی بر محیط زیسـت، فرهنـگ و    اکوتوریسم

هاي اساسـی بـراي بـه حـداقل     هکاریکی از را. اردذگاقتصاد جامعه میزبان بر جاي می
آن، ریـزي اسـتفاده از  از آن، یرنامـه  رساندن آثـار منفـی و تقویـت آثـار مثبـت حاصـل      

گرفتن استعدادهاي طبیعی منطقه براي کاربري در نظریزي استفاده از سرزمین با ر برنامه
خود ،مندي از تمام امکانات محیطی بهره .)1391 پور و همکاران،جمعه( مورد نظر است

هاي جغرافیایی است که راه را براي موفقیت در اکوتوریسم نیازمند شناخت علمی پهنه
  ).1387ابراهیمی فینی ،( کندتر میایران آسان

. اسـت کـویري  جدیدي از اکوتوریسـم، گردشـگري منـاطق بیابـانی و      شاخه نسبتاً
هـاي بیابـانی و کـویري، پوشـش     ها و نواحی کویري و دیدار از جاذبهگردش در بیابان

هـاي ورزشـی و بازدیـد از    گیاهی، حیات جانوري، اشکال مورفولوژیک، انجام فعالیت
گردشـگري  " رده است کهوجود آوه گردشگري را ب هاي آن، نوع خاصی ازسایر جاذبه

 برداري بهره امروزه). 1،2007آنتو (اکوتوریسم است اي ازشود که شاخهنامیده می "کویر

 توسعه چهارچوب اهداف در سرزمین هر بالفعل و بالقوه هاياییتوان و امکانات از بهینه

ـ  .آمده است در المللی بین و ملی محلی، اصلی هايدغدغه از یکی صورت به پایدار  نای
بـه   توجـه  بـا  یـزد  اسـتان  ویژهه ب ایران و جهان خشک نیمه و خشک مناطق در موضوع
نوري ( دارد بیشتري اهمیت  ها اکوسیستم شکنندگی و حیاتی زیستی، منابع پذیري آسیب

                                            
1-Untow  



  

  

 1393ستان تابو  ، بهارسومجغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره هاي کاوش                           190

بـرداري   هاي بهره هاي کویري و راهشناخت دقیق و اصولی توانایی). 1389و همکاران ،
ـ  از آن ضروریات اساسی براي توس  ران اسـت عه اجتماعی و اقتصادي منطقه و حتـی ای

  ).1391جمعه پور و همکاران،(
هاي توریستی و اکوتوریستی این مناطق هنوز بـه طـور کامـل مـورد     شناخت جاذبه

هـاي ایـن   الزم است مطالعات دقیقی دربـاره ویژگـی   بنابراین .توجه قرار نگرفته است
هـاي مناسـب بـا هـدف     اد زیر سـاخت ها و همچنین راههاي بهره برداري و ایججاذبه

  ).1383 مقصودي و عمادالدین،( توسعه این صنعت نوپا در این نواحی صورت گیرد
هاي فراوانـی  کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و تنوع آب وهوایی، جاذبه

یکی از راهکارهـا بـراي گسـترش صـنعت اکوتوریسـم،      . براي توسعه اکوتوریسم دارد
ه بهتر مناطق مختلفی است که اسـتعداد گردشـگري طبیعـت را دارنـد و     شناسایی هرچ
ریزي دقیق براي امکـان سـنجی ایـن منـاطق بـه لحـاظ قـدرت جـذب         همچنین برنامه

بـه  . مکانات زیر بنایی بـراي آنهـا اسـت   هاي مختلف و ااکوتوریست و ایجاد گردشگاه
ش دانش ژئومورفولـوژي  ها از همان زمان تکوین و پیدایژئومورفولوژیست اي کهگونه

ینـدها را در  آهـا و فر هاي در دسترس، فـرم اند با استفاده از فناوريهمواره سعی داشته
 هاي فضایی خاصی به مقیاس دلخواه به نمایش بگذارند و اصـوالً طول زمان و در نظام

تواند مـدیریت بهینـه   می ،هاها و پیش بینی مدلژئومورفولوژي از طریق استفاده از مدل
کوشند حوادث گذشته را آنها همواره می. محیط زیست و منابع طبیعی را بر عهده بگیرد

 ،در قلمرو و اشکال ناهمواري زمین بازسازي کرده و با تحلیل و تفسیر وضـع موجـود  
مـدل بـه ایـن نیـت پدیـد      ). 1380شـایان، (د کننبینی  سازي و پیشحوادث آتی را شبیه

یده یا تمامی روابطی را کـه موجـودات بـین خـود     هاي یک پدآید تا تمامی خاصه نمی
در یـک مـدل   . سازند و تمامی وجود یک واقعیت عینی را به نمایش بگـذارد برقرار می

تر شـدن یـک   امري که موجب ساده .شوندبرخی وجوه به صورت تجریدي عرضه می
راي به علت پیچیدگی مسایل واقعی ب ها لزوماً مدل). 1374، 1دولفوس(شود واقعیت می

                                            
1- Dolfos 
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بلکه بخش مفید و ظـاهرا   ،ها نه تنها کل حقیقت شوند و مدلسهولت مطالعه ساخته می
، 2پـن آب از دیـدگاه زمـین شناسـی    ). 1،1374هاگت( کنندقابل ادراك آن را آشکار می
ایـن  . هاسـت  تفاوتشان در نـوع مرزبنـدي آن   ند واهمشاب 3پالیا، سالینا، و دریاچه نمکی

هاي اقتصـادي در سراسـر   فعالیت هاي زیرزمینی و شناسی، آبعلت تاثیر بوم  مناطق به
  . )4،2007جونس( شوندهاي مهمی محسوب میدنیا، محیط

ژئوشیمی آب دریاچه نمکی تحت تاثیر یک سیستم پیچیده شـامل تـه نشسـتی بـه     
تـه نشسـتی و    -هـاي انحـالل  وسیله آبهاي جـوي، آبهـاي زیرزمینـی، تبخیـر، واکـنش     

 بررسی پالیاها شامل علوم مختلفی مانند آب شناسی،. گیردار میهاي زیستی قر فعالیت
هـاي نمکـی در   دریاچـه . ژئوشیمی آب شـورابه اسـت   کانی شناسی، رسوب شناسی و

چنـین  . شـوند سرتاسر جهان و با توجه به شرایط مختلـف آب و هـوایی تشـکیل مـی    
هـا در  حوضـه اي، بـین کشـیدگی   توانند در پیرامـون بـاال آمـدگی قـاره    هایی می محیط

عوامل زمین شناسی، آب . هاي یخچالی شکل گیرنداي و در پهنههاي درون قاره حوضه
هایی شناسی و چگونگی آب وهوا، فاکتورهاي اصلی کنترل کننده در ایجاد چنین محیط

هـاي  نقش مهمی در گسترش دریاچـه ) عامل آب وهوا(جا که تبخیر  ولی از آن ؛هستند
ک و نیمه خشک بهترین مناطق در این زمینه محسوب مـی  هاي خشنمکی دارد، محیط

   ).1388 ترشیزیان،( شوند
این پژوهش نیز شناسایی و امکان سنجی جاذبه هاي محیطی یکی از مناطق مستعد 

در جهت گسترش اکوتوریسم و بهره برداري بهتر از آن را با توجـه   )استان یزد(کشور 
  .به مدل تحلیل فرمی مد نظر دارد
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  ت منطقه مورد مطالعه موقعی
بخش مرکـزي فـالت   در  کیلومتر مربع 859/129284ساحتماستان یزد با مساحت 

قرارگیري این فالت بر روي کمربند خشـک   ).1391مرکز آمار ایران، (ایران واقع است 
داخل آن شکل بگیرد  ترین کویرهاي جهان درنیمکره شمالی زمین باعث شده تا مخوف

  .)1389 ،میرفخرالدین(
 و متفاوت آن مختلف نقاط ارتفاع .است تنوع داراي بلندي و پستی نظر از یزد استان

 پیـدایش  به منجر ،ارتفاع نوسان دامنه این که رسدمی شیرکوه ارتفاعات در متر 4070 تا

ده   سرسبزمنشاد، هايدره به توانمی که شده شیرکوه دامنه در ییالقی هاي دره و هادامنه
 مرکـزي  فالت در استان این ).1368 مهرشاهی،( دکرره اشاره سانیج و غیباال، طزرجان، 

 بیابـانی  خشـک  و اقلیم گـرم  با شمالی نیمکرهبند خشک و نیمه خشک درکمر و ایران
 توجـه  با .است آورده پدید درآن را محدودي هايدگرگونی محلی شرایط اما ؛قراردارد

 بیابـانی  و خشـک  درکمربنـد  آن شدن واقع و یزد استان جغرافیایی و نسبی موقعیت به
. شود می بندي طبقه بیابانی گرم هواي و آب با و خشک مناطق درگروه استان این کشور،
هرات  ابرکوه، بافق، ساغند، کوه، کویر سیاه چون مهم ايمنطقه و محلی کویرهاي وجود

 هـاي شاخص از یکیعنوان  به الهی موهبت این تا است گردیده موجب دیگر برخیو 
 نـادري  و مکیـان ( قرارگیـرد  اسـتفاده  مـورد  ،ریـزي رنامـه در ب بالفعـل  پتانسـیل  و مهـم 

  )1383ی،بن

  
 .مختصات جغرافیایی استان یزد .1شکل 
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هاي ایـران  بیابان .دومین استان بیابانی کشور بعد از سیستان و بلوچستان است ،یزد
هـاي  تپـه . آینـد شمار می هاي اکوتوریستی دنیا بهیکی از زیباترین منظره در استان یزد

یندهاي مناطق بیابانی است که در اطراف شهر یـزد بـا مسـاحتی در    آاي یکی از فرماسه
اي اطراف شهر یزد کمتـر  هاي ماسهسن تپه. هزار هکتار گسترش یافته است 30حدود 

بیابان هاي انسانی و به طور کلی هزار سال برآورده شده که ریشه در تاریخ فعالیت 2از 
 ي بی رویه از گیاهان توسط جوامع گذشته استو حاصل استفاده داردایی انسان ساز زد
  . )پایگاه ملی داده هاي علوم زمین(

ناحیه تفکیک شده به شرح ذیل تقسیم  10توان بههاي کویري استان یزد را می چاله
ي بـین  اکویر ابرکوه است که به شکل دایره ،رین منطقه کویري استان یزدتفمعرو. دکر

،     مروست ، کویر هرات و    ، کویر در انجیرکویرهاي  ساغند. رددو رشته کوهستان قرار دا
کـویر  کویر سـیاه طـاق، کـویر اهللا آبـاد،      کویر طاقستان،) کفه مهدي آباد(     کویر بهادران

به طور کلـی  . هستنداز جمله کویرهاي استان  ابرکوهو کویر  کویر سیاهکوه ،گورآبخور
اي و اراضـی  هاي ماسـه ها و پهنهاز خاك استان تحت پوشش کویرها، تپه نیمی حدود 

  .زار قرار داردشور و نمک
  مساحت  عرض  طول  نام کویر
  12815  15/31 تا 45/30  54تا   25/53  کویر ابرکوه 

  10157  4/32تا  4/31  8/55تا  6/54  کویر درانجیر 
  4129  2/33تا  4/32  4/55تا  2/54  کویر سیاه طاق 
  4428  20/33تا  33  15/54تا  15/53  کویر سیاهکوه 

  3715  7/32تا 8/31  3/57تا  6/55  کویر گور آبخور 
  1761  30/32تا  8/32  31/55تا  02/55  کویر ساغند 

  1443  5/30تا  30  30/54تا  54  کویر مروست 
  981  6/31تا  4/31  38/53تا  3/53  کویر طاقستان 
  1123  35/31تا  5/31  15/55تا  20/54  کویر بهادران 
  900  9/32 تا 6/32  7/55تا  4/55  کویر اهللا آباد 
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  .موقعیت کویرهاي استان یزد . 2شکل 

  ها   و روش ها داده
در این پژوهش براي دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحلیل نیمرخ فرمـی بهـره   

ي استان یـزد مبـادرت   گانه کویرها 10ق ابتدا به تفکیک مناط ،در این روش .گرفته شد
ایـن  سـمت  هـایی بـود کـه بـه     روش تفکیک از روي خط الراس شبکه آبراهـه  .گردید

تصـاویر   ،هـاي توپـو گرافـی   سـپس از روي نقشـه   .هاي کـویري جریـان داشـتند    چاله
منطقه مورد مطالعه تک تـک واحـدهاي فرمـی و      Dem،اي، بازدیدهاي میدانی ماهواره

سـازي   بعد از آن بـه مـدل   .گردیدجدا  ،ن وجود داشتژئویی که در کویرهاي این استا
هاي استان بندي کویر این طبقه. ي صرفا از روي فرم بودساز این مدل .کویرها پرداختیم

که سـه گـروه    گرفتفرمی  انجام  شناسی و واحدهايفرم هاي یزد با استناد به شاخص
از روي فرم بود و عوامل دیگري  سازي صرفاً این مدل .فرمی مختلف تشخیص داده شد

  .دخالت نداشتنددر آن 
  

  بحث نتایج و 
و بازدیـد علمـی از    چندین سـفر اما طی  ؛کنندگرچه کویرها را همه کویر تلقی میا

گانه استان یزد و زدن پروفیل طولی از یک سو و رصد چشـم انـدازهاي    10کویرهاي 
هـاي کـویري داراي شـرایط    کویري استان یزد این تئوري شکل گرفت که همـه چالـه  
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به ایـن ترتیـب    .کنندبلکه از الگوهاي فرمی خاصی تبعیت می ،یکسان و برابري نیستند
ینـدهاي  آفر .شـوند بندي می اند طبقهیندي که داشتهآهاي کویري براساس فرم و فرچاله

بـه   ینـد باعـث  آهر فر. اندهاي کویريچاله تبیین کننده فرم  ،اتفاق افتاده در این مناطق
هاي کـویري رخ  یند در چالهآکه کدام فر شود و بسته به اینوجود آمدن فرم خاصی می

آورد و الگوي فرمی آن نیز به تبعیـت از آن شـکل   فرم خاصی را بوجود می ،داده است
توان چنین بیان کرد که کل کویرهاي استان یزد از سه مـدل فرمـی   بنابراین می. گیردمی

   :مدل عبارتند ازاین سه . کنندپیروي می
  1مدل تکوینی فرسایشی تکتونیکی )1
 2مدل ابتر فرسایشی  )2

 3مدل فرسایشی کینگ  )3

  ):Evolution Erosion Tectonics( مدل تکوینی فرسایشی تکتونیکی: اول مدل -
ایـن   .تگیري این الگوي فرمی انجامیده اس اتفاق افتاده در این مدل به شکل یندآفر

ـ    ، پادگانه دریاچهالگوي فرمی از کوهستان، گالسی ه اي و با مرکزیت یـک چالـه آبـی ب
سیاه کوه از زیر مجموعـه ایـن   و  کویرهاي ابرکوه، درانجیر، طاقستان .توجود آمده اس

ینـدهاي  آهـا حکایـت از وجـود فر    هویت مکانی آن ،در این مدل. الگوي فرمی هستند
رکـن اول در   ،یند فرسـایش و عملکـرد اقلـیم   آفر ،به عبارت دیگر .فرسایشی تام است

یندهاي آب جاري در دو تیپ غیر متمرکز و متمرکز، آفر .تعریف هویت مکانی آن است
یند مواریث عملکرد آب راکد حضور پوشش گیاهی و فعالیت فرسایش باد به عنوان آفر

ترین ویژگـی   مهم. شودسطح اساس در این الگو و زیر مجموعه آن به خوبی رویت می
داراي  انسیل سکونت گاهی در حاشیه آن اسـت کـه معمـوالً   وجود پت ،کویرها نوعاین 

هاي مدنی را شهر بافق و شهر ابرکـوه  اي از این کانوننمونه .سابقه بسیار طوالنی است
  .این نوع کویرها از نظر جذب توریسم بهترین مناطق هستند .توان نام بردمی

                                            
1-Evolution Erosion Tectonics  
2- Abortive Erosion 
3- King Set Geomorphology 
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  .الگوي فرمی مدل اول. 3شکل

  
  )Abortive Erosion( مدل ابتر فرسایشی: مدل دوم -
وجود آورده است این الگوي ه یند اتفاق افتاده در این مدل الگوي فرمی زیر را بآفر

مانند کویر مروست و کویر . فرمی از کوهستان، گالسی و دشت رسی بوجود آمده است
  .بهادران 

چشـم انـداز    4و یـا   3دود و بـه  حدراین تیپ تعداد چشم اندازهاي متعدد بسیار م
لـذا   ؛گـون نمکـی و شـوره زار اسـت    این کویرها چون فاقد مناطق پلـی  .یابدیتقلیل م

از نظر مدنی داراي پتانسیل مناسـب اسـت بـه     .دق نیز خطاب کرد توان به آن بعضاً می
 .اندازها شکل گرفته اسـت  در این چشم) مزارع پسته(ع کشاورزي طوري که غالب مزار

  .اندپایدار در این مناطقهاي مدنی مروست و بهادران از جمله کانون

  
  .الگوي فرمی مدل دوم. 4شکل 
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  )King Set Geomorphology( مدل فرسایشی کینگ: مدل سوم -
 .تیند اتفاق افتاده در این مدل باعث به وجود آمدن این الگوي فرمی شـده اسـ  آفر

 د،اهللا آبامانند کویر. ه زار شکل گرفته است، شورگالسی ن الگوي فرمی از کوهستان،ای
،تل حمید از زیر مجموعـه ایـن تیـپ الگـوي     گور آبخور و کویرهاي سیاه طاق، لوتک

چشم انـداز دیـده    4یا بعضاً  3و تعداد چشم اندازها محدود ،درتیپ سوم .فرمی است
بیشتر خصوصیت شکل این  .شودنمایان میچشم انداز شوره زار  نوع،در این  .شود می

زار  و چـون شـوره   گـردد ن بیشتر نمایان مـی گیرد و هویت کویري آکویري به خود می
   .گیردمناسب ندارد و مدنیت پایداري درآن شکل نمی پتانسیل ،از نظر مدنی ،دارد

  

  
  .الگوي فرمی مدل سوم .5شکل 

  
  بندي کویرهاي استان یزد از نظر تیپ الگوي فرمی طبقه

  کویر طاقستان و کویر سیاهکوه 

اي، گالسی، تراس دریاچه وي فرمی اینسلبرگ،کویرطاقستان وکویر سیاه کوه با الگ
  .کنندمیرمی مدل اول تبعیت یپ فشوره زار از ت
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  .الگوي فرمی کویرهاي طاقستان و سیاهکوه .6شکل 

  
  کویر ساغند 

ز زیر زار ااي، شورهاي، تپه ماسهبا الگوي فرمی اینسلبرگ،گالسی، تراس دریاچه
  .اول هستند مجموعه تیپ الگوي فرمی مدل

  
  .الگوي فرمی کویرهاي ساغند .7شکل 

    
 کویر درانجیر و کویر ابرکوه  

یندي که در کویر ابرکوه و کویر درانجیر رخ داده است و با توجه بـه  آبا توجه به فر
و کـویر  توان کـویر ابرکـوه   می ،اندها شکل گرفته هاي فرمی که کویرها براساس آنمدل

ول نامید کـه در الگـوي فرمـی آن عـالوه بـر      درانجیر را جرء زیر مجموعه تیپ مدل ا
اي، چالـه آبـی شـکل    الگوي فرمی مدل اول که از کوهستان، گالسی، پادگانـه دریاچـه  

در واقـع  . باشدپوشش گیاهی نیز می هاي نمکی وپلی گون داراي حاشیه رسی، ،گرفته
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یـک  و  هاي فرمی کویرهـا هسـتند  ترین الگويبا این الگوي فرمی از کامل این دو کویر
بهتـرین منطقـه بـراي     رونـد، همچنـین  بـه شـمار مـی   کامل  ژئومورفولـوژي    مجموعه

  .باشندریزي در زمینه جذب توریسم می برنامه

  
  .الگوي فرمی کویر ابرکوه ودرانجیر .8شکل 

  
  کویر بهادران و کویر مروست  

کویر بهادران و کویر مروست با الگوي فرمی اینسـلبرگ، گالسـی، دشـت رسـی از     
  .دنکنیپ فرمی مدل دوم پیروي میت

  
  الگوي فرمی کویر بهادران و مروست .9شکل 

  کویر اهللا آباد و گورآبخور  
از  زار رگ، گالسی، شورهکویر اهللا آباد و کویر گور آبخور با الگوي فرمی اینسلب

  .کنند  الگوي فرمی مدل سوم تبعیت می
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  .الگوي فرمی کویر اهللا آباد وگورآبخور .10شکل 

  کویرسیاه طاق  
زار شوره اي،زار، پهنه ماسه گالسی، شوره کویر سیاه طاق با الگوي فرمی اینسلبرگ،

  .استاز زیر مجموعه الگوي فرمی مدل سوم 

  
  الگوي فرمی کویر سیاه .11 شکل

  گیري  نتیجه
یک  توان کویرهاي استان یزد را در سه گروه طبقه بندي کرد که هربه این ترتیب می

ریـزي   مـه برنا هریـک از ایـن کویرهـا    و هسـتند گوي فرمی مخصوص به خود لداراي ا
مروست شهرهاي براي مثال . طلبدخاصی در زمینه توریست و برنامه ریزي آمایشی می

داراي سـابقه مـدنیت    ،انـد و هرات که در حاشیه و لبه کویر مروست بـه وجـود آمـده   
زیـرا از چنـین    ؛تـوان یافـت  نمـی اما چنین مدنیتی را در کویر سـیاه طـاق   اند، طوالنی

توانـد بیـانگر تفـاوت در    مکانی می فاصلههر  جا از آنواحدهاي فرمی محروم است و 
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هـا   ریـزي بـراي آمـایش آن   بدیهی است که برنامـه  ،یندهاي حاکم در آن مکان باشدآفر
براي مثال دو کـویر درانجیـر و ابرکـوه کـه داراي چشـم       .متفاوت و متمایز خواهد بود

هاي بیشتري براي توریسم خواهند جاذبه ،باشدهاي متعدد و متنوع ژئومورفیک میانداز
ها به عبارتی تنوع در جدابیت و تنوع در واحـدهاي آمایشـی   داشت و این تنوع در فرم

 10هـر   اوالً ،منطقـه کـویري در یـزد    10علی رغم هم مفهوم بودن  رواز این. آن است
هـا بـراي آمـایش     تعداد محدودي از آن ثانیاً ارند وسان و یکسانی ند پتانسیل هم ،کویر

توریستی اولویت خواهند داشت و در بعضی موارد اگرچه آمایش این کویرها مقدور و 
  .کنندنمی کسبهاي توریستی اولویت چندانی را ولی در حوضه فعالیت ،ممکن است

ي توسـعه  و به هر حال در الگـو  یزد استاندازهاي غالب استان  کویر یکی از چشم
ـ  اي نمیمنطقه دسـت فراموشـی   ه توان چشم انداز هاي فوق را در توسعه این منطقـه ب
این استان داراي چندین چشم اندازکویري مانند کویر سـیاهکوه، کـویر ابرکـوه،    . سپرد

بـرداري،   بهره رو ، از اینکویردر انجیر، کویرهرات و مروست، کویر ساغند و غیره است
اده دیگر از این واحدهاي چشم اندازي براي استانی مانند استان آمایش و یا هرنوع استف

 ،در این پـژوهش بـا بـه کـارگیري مـدل فرمـی       .یزد از اهمیت خاصی برخوردار است
بنـدي فرمـی بـا اسـتناد بـه       در طبقـه  .یـزد انجـام گرفـت    بندي کویرهـاي اسـتان   طبقه

بدون . ده شدسه گروه مختلف تشخیص دا ،هاي فرم شناسی و واحدهاي فرمی شاخص
. هاي متفـاوت آمایشـی اسـت   تردید وجود واحدهاي متعدد فرمیک به معناي توانمندي

هـاي   فعالیـت  ،شـود هاي گلی و پوشـش گیـاهی مـی   براي مثال وقتی صحبت از صحنه
کشاورزي و دامداري و چشم اندازهاي جاذب توریستی از یک سو و وجود واحدهاي 

بـه  . دکنهاي دیگري را تعریف تواند جاذبهیپلی گونی نمکی و زمین هاي پف کرده م
 2000همین خاطر در کویرهایی که چشم اندازهاي رسی و اراضی و ارتفاعات بیش از 

هویت مکانی سکونت گاهی در آن  ،کندارتباط پیدا می با هم متر به ویژه در منطقه نسار
انـداز یـک    توان گفـت هـر واحـد چشـم    به طور کلی می .دنمای تر جلوه می بسیار قوي

 مخصـوص یک کاربري ویژه و به عبارت دیگر یـک راهبـرد آمایشـی     ،جذابیت خاص
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توان یک مدل آمایشی را در آمایش اراضی و کویرهاي استان یزد نمیرو از این. طلبد می
هاي فرمی د و بدیهی است که بر اساس الگو و مدلکرکویرها پیاده  براي همه سطوح و

  .دکرتواند را هبرد آمایشی متعدد و متفاوتی را تدوین می ،که قبال به آن اشاره شد
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