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 گزارش مطالعات تفصیلی طرح مدیریت منطقه حفاظت شده بحرآسمان.فاز یک. چکیده

 

 کرماناستان شهرستان جیرفت و هکتار در  119573منطقه حفاظت شده بحرآسمان با مساحت 

متر مربوط به قله نشانه بحرآسمان  3852حداکثر ارتفاع منطقه عمدتا کوهستانی بااست. واقع شده 

میانگین ساالنه درجه حرارت  باشد.متر در حوالی قرقطوییه می 1424در شمال منطقه و حداقل ارتفاع

میلیمتر می  3/236درجه سانتی گراد و متوسط وزنی بارندگی کل منطقه  1/17ماهیانه کل منطقه 

 اقلیم دارای آمبرژه روش با و خشک اقلیم دارای دومارتن اقلیمی بندی طبقه به توجه با باشد. منطقه

 .است معتدل خشک نیمه

به منظور بازنگری و به روز رسانی مطالعات طرح مدیریت منطقه حفاظت شده در این مطالعه 

های گیری از مدلههای اکولوژیکی ویژه منطقه حفاظت شده بحرآسمان با بهرابتدا مدلبحرآسمان، 

اکولوژیکی ایران و با توجه به وضعیت منابع اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی منطقه تهیه شد. در مرحله 

های فیزیوگرافی، قالب گزارشمرحله توجیهی در بعد با استفاده از نتایج مطالعات شناخت که در 

اکوتوریسم و  وحش،گیاهی ، حیاتشناسی و ژئومورفولوژی، خاک، اقلیم، پوششهیدرولوژی، زمین

مطالعات اقتصادی اجتماعی تهیه شده بود نسبت به انجام مراحل ارزیابی توان اکولوژیکی اقدام شد. 

های زیست محیطی شناسایی های اکولوژیکی ویژه منطقه، یگاندر مرحله بعدی با استفاده از مدل

و به روز شده نشان  بندی نهاییانجام شد. نتایج زوندد مجشده مورد ارزیابی قرار گرفت و مرزبندی 

زون  6زون پیشنهاد شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت، این منطقه دارای  11دهد که از بین می

درصد(، زون حفاظتی با  5/32هکتار )  38846باشد که عبارتند از: زون هسته امن با وسعت می

درصد(، زون سپر  5/0هکتار )632درصد(، زون تفرج گسترده با وسعت  5/58هکتار ) 70061مساحت 

 038/0هکتار ) 46درصد( و زون سایر استفاده ها با وسعت  3/8هکتار ) 9993بازدارنده با وسعت 

هکتار در حاشیه شمالی منطقه به عنوان زون تفرج متمرکز مشخص  7/9درصد(.سطحی معادل 

 گردیده است.
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و زیرمجموعه آن تدوین  ادر این گزارش بازنگری اطالعات ونقشه های عمومی منطقه دررابطه بازونه

  این گزارش شامل دو بخش می باشد:و ارائه شد. 

 شامل: تهیه نقشه هاي عمومی منطقه دررابطه بازونهاو زیرمجموعه آنبخش اول: 

  نمایش وضع موجودپایشگاهها ، پاسگاه ها ومراکز حفاظتی، تیمارگاهها،انبارها،سازه های

منطقه وپیش بینی ضرورت های آتی احداث ذخیره علوفه آبشخورها درتمام زون های 

 ( وجانمایی آنها بر روی نقشه زونها1)باستثناء زون 

  پیش بینی تعداد تابلوهای راهنما وهشدار دهنده اصلی  وتفسیری واطالع رسانی وجانمایی

آنهاروی نقشه برای تمام زونها  وتابلو های  منع ورود افراد غیر مرتبط برای زون های حفاظتی 

  یقاتی منطقه وجانمایی آنهابر روی نقشه زونها وتحق

  ( وجانمایی آنها بر روی 1پیش بینی آتش برها)بسته به مورد(برای تمام زونها )باستثناء زون

 نقشه زونها

  نمایش راههای موجود وپیش بینی مسیرونوع راههای قابل احداث آتی جهت دسترسی به

رزونهای مربوطه برای ترددباخودرو،موتور،مال هاومراکزحفاظتی و واداری وتفرجی دپایشگاه 

 ویاپیاده)حسب مورد(وجانمایی آنها بر روی نقشه زونها

  تعیین محل دقیق چشم اندازهای طبیعی  درمحدوده دشتها، جنگلها، علفزارها، کوهها، و

ها ومحل ها وبرکهمحیط های آبی از قبیل دریاچه ها، رودخانه ها، تاالبها، آبشارها، چشمه

 زون های منطقهبر روی نقشه11و5و4و3چالها و غارها  درداخل زونهای یخ

  تعیین محل دقیق آثارفرهنگی،مذهبی،تاریخی وباستانی درمنطقه موردمطالعه برروی

 زون هانقشه

  تعیین وسعت و محدوده مناطق تفرجگاهی موجودازقبیل عرصه های عمومی مورد استفاده

 زونهااهالی وجانمائی آنها بر روی نقشه 

بررسی وتهیه اطالعات عمومی منطقه دررابطه بازونهاو زیرمجموعه بخش دوم با عنوان  

 آنها شامل:
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  بررسی نیازمندی های تفرجی وفرهنگی بازدیدکنندگان ازطریق تهیه وتکمیل پرسشنامه

های گردشگری)نمونه پرسشنامه ها با هماهنگی مدیریت طرح تهیه وپس ازتائید استفاده 

 5و4و 3آماری نتایج حاصله برای استفاده دربرنامه مدیریت زونهای شود(وتحلیل

  به  وظرفیت بردمنطقه نسبت به جمعیت بازدیدکننده بررسی پتانسیلهای زیست محیطی

 منظور توسعه صنعت گردشگری

 بررسی پتانسیلهای گردشگری و تفرجگاهی موجود در منطقه مورد مطالعه 

 شگری و عوامل مؤثر در جلب گردشگران در بررسی وضعیت عرضه و تقاضا برای گرد

 محدوده مطالعاتی

  بررسی تسهیالت وامکانات رفاهی واقامتی گردشگری موجوددرمراکزتجمع

 انسانی)روستا،شهرک،شهر(درداخل وحاشیه منطقه

  بررسی زمینه وتوان ایجادتسهیالت وامکانات رفاهی واقامتی توریستی درمراکزتجمع

اخل وحاشیه منطقه ازطریق ترغیب و تشویق ومشارکت انسانی)روستا،شهرک،شهر(درد

 دادن ساکنین محل و راههای پیشنهادی برای نیل به این هدف

  بررسی زمینه وتوان ایجادتسهیالت وامکانات رفاهی واقامتی توریستی درمراکزتجمع

انسانی)روستا،شهرک،شهر(درداخل وحاشیه منطقه ازطریق ترغیب و تشویق ومشارکت 

 محل و راههای پیشنهادی برای نیل به این هدف دادن ساکنین

  بررسی وضعیت فعلی خدمات زیربنایی )آب، برق، راه دسترسی و ...( و امکان توسعه آن

 جهت توسعه تفرجگاهها

  تدوین دستورالعمل حفاظتی مناسب جهت جلوگیری ازتعارضات جوامع محلی

 کاهش آنها های تاریخی وراههایوبازدیدکنندگان به منابع طبیعی ومحل
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تعیین و ارائه کلیات برنامه بازدید اززون تفرج گسترده ومراکز تفرجی وفرهنگی  -

پیشنهاد ضوابط و مقررات عبور ومرورگردشگران وگارد حفاظتی  و5و4زونهای 

 درمبادی ورودی و  خروجی ،

تهیه وپیشنهاد کلیات برنامه گروههای کنترل ونظارت برتخلفات ،عملیات نجات،  -

 وخدمات اورژانسی درتمام زونها نشانیآتش

 مدیریت طرح جامع -زون بندی-ارزیابی -جیرفت منطقه حفاظت شده بحر آسمان کلمات کلیدي:

فاز یک ، مطالعات تفصیلی، 
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