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معرفی تنوع گونه اي منطقه ي بزمان به عنوان پتانسیل هاي گردشگري طبیعی مکران
2، سمانه سارانی1غالمرضا نوري

استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزي محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان1
کارشناسی ارشد برنامه ریزي توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي 2

چکیده
خورده و کمتر اکوتوریسم یا بوم گردشگري یا بوم گردي ، در واقع گونه اي از گردشگري است که در آن گردشگران براي دیدار از مناطق طبیعی بکر و دست ن

در همین راستا منطقه شکار . ی بخشد شناخته شده سفر می کنند و سفر مسئوالنه ایست که از محیط طبیعی محافظت می کند و سالمت و رفاه مردم محلی را بهبود م
عرض شمالی ، در جنوب غربی استان سیستان و 05/28تا 36/27طول شرقی  ، 09/60تا 45/59هزار هکتار در محدوده جغرافیایی 30ممنوع بزمان  با مساحت 

و داراي قابلیت هاي ناشناخته اي است که این مقاله درصدد معرفی بلوچستان ، شمال غرب ایرانشهر و شرق حوزه جازموریان و شمال دریاي مکران گسترده شده است
% 35پرندگان استان و حدود % 30گونه هاي پستاندار، % 50مساحت استان را در بر می گرد ولی 0/ 001قیق نشان می دهد که بزمان با اینکه تنها مطالعات د.آنهاست 

نزدیکی به جازموریان و منابع آب مناسب توریسم کشاورزي نیز از دیگر توانمندیهاي منطقه مطالعاتی محسوب می خزندگان استان را در خود جاي داده است و به دلیل 
که داراي تنوع فون و فلور ،قله ي آتش (نتایج این تحقیق در قالب دستاوردهاي علمی و با مدیریت صحیح پتانسیل هاي حیات وحش این منطقه لذا انتظار می رود .  شود

توسط دست اندرکاران نه تنها موجب جذب گردشگر و رونق اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی منطقه گردد، بلکه ) می باشد ... چشمه آب گرم و کشاورزي درخور وفشانی ،
.  ن گرددبا حفاظت و بهره برداري درست از فون و فلور و جاذبه هاي ژئوتوریستی آن موجب جذب در آمد هنگفتی به سمت این خطه از سواحل مکرا

، بزمانGISرونق اقتصادي، تنوع گونه اي، فون و فلور ، اکوتوریسم ،:کلمات کلیدي

:مقدمه 
باشد که بنا به تعریف سفري است مسئوالنه به مناطقی طبیعی که حافظ محیط زیست بوده و طبیعت زنده میيترین فعالیت اکوتوریسم بر پایهاصلی

.کندگردي حداقل آسیب را به طبیعت و فرهنگ منطقه وارد میطبیعت. باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی گردد
نخستین . هاي باز گسترش یافته استهاي آن به طبیعت و محیطکه ریشهبه تعریفی دیگر، اکوتوریسم یا بوم گردشگري نوعی از گردشگري است 

توان نخستین مسافرانی که حدود نیم قرن پیش سرنگیتی در آفریقا را بازدید کردند، و یا ماجراجویانی که در هیمالیا کوهپیمایی کردند را می
.ها برشمرداکوتوریست
بوم گردشگري سفري مسئوالنه به مناطق طبیعی است که در آن محیط زیست «: گویدنیز در تعریف اکوتوریسم می)TIES(المللی اکوتوریسمانجمن بین

» .حفظ و بر رفاه مردم محلی تأکید شود
ي را در اواخر اکاربرد چنین واژهيسابقهنظرانصاحببرخی. استگرفتهصورتمتفاوتیاظهارنظرهايآنکاربرد◌ٔ سابقهواکوتوریسم◌ٔ پیرامون واژه

برابر تعریف . استاست که این واژه را به کار بردهبه عنوان نخستین کسی آمدهCeballos-Lascurainاما در تمام متون مرتبط. اندذکر کرده1980دهه 
جانوران و آشنایی با وگیاهان◌ٔ او، بوم گردشگري مسافرتی است که به منظور مطالعه، تحسین، ستایش و کسب لذت از سیماي طبیعی و مشاهده

و معتقدند . دهندنسبت میHetzerبهودورترزمانیبهرااکوتوریسم◌ٔ برخی سابقه.گیردهاي فرهنگی جوامع محلی در گذشته و حال صورت میویژگی
، مفهوم Hetzerبه اعتقاد . استدههاي فرهنگی، استفاده کربراي تشریح روابط متقابل گردشگري، محیط زیست و ویژگی1960که او این واژه را در دهه 

، 60و سابقه آن به اواخر دهه . هاي نامناسب و منفی توسعه و نادیده گرفتن مالحظات زیست محیطی، شکل گرفته استبوم گردشگري در واکنش به رویه
.گرددرویه از منابع نگران بودند، باز مییعنی زمانی که کارشناسان نسبت به برداشت بی

متحد تصمیم گرفت سازمان مللدارد،کشورهاازبسیارياقتصاددروطبیعیمحیطازمحافظت◌ٔ زمینهدراکوتوریسمکهزیادي◌ٔ ثیر بالقوهبه لحاظ تأ
و سازمان جهانی گردشگري را )UNEP(المللی اکوتوریسم اعالم کند و کمیسیون توسعه پایدار این سازمانمیالدي را به عنوان سال بین2002که سال 

انواعترویجوتشخیصگردشگري،بوم◌ٔ هدف از این کار، مرور مجدد تجربیات گذشته در زمینه. هایی در این سال ساختموظف به انجام فعالیت
هاي بومی ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگشود، تقسیم فوائد حاصل از فعالیتدر معرض خطر حفاظت میاکوسیستمهايها از در آنکهاکوتوریسم

.است
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درصد 7گردان در وضع موجود شمار طبیعت. درصد خواهد بود30تا 10بوم گردشگري در دهه حاضر نیز، رشدسازمان جهانی کشاورزيطبق برآورد 
کهاستبرخورداردرخشانوپررونقايآیندهازاکوتوریسمبنابراین. برسددرصد20بهآینده◌ٔ شود در دههبینی میکل مسافران جهان است که پیش

.خواهد شدهانیان جبرايفراوانیمزایاییموجب
:موقعیت جغرافیایی و روش تحقیق

منطقه حفاظت شده بزمان: و نام فارسیBazman  protected area:نام انگلیسی 
58دقیقه عرض شمالی و 27درجه و 31دقیقه  تا 3درجه  و 25کیلومتر مربع ازنظر جغرافیایی بین 187502استان سیستان و بلوچستان با مساحت 

کیلو متر مرز آبی با 300کیلومتر  مرز خشکی و 1100این استان با داشتن .دقیقه  طول شرقی قرار گرفته است 21درجه و 63دقیقه تا 50درجه و 
).1387نوري و همکاران،( کشور افغانستان و پاکستان و استان هاي خراسان جنوبی ، کرمان و هرمزگان و دریاي عمان هم جوار می باشد

نشهر عرض شمالی در استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان ایرا05/28طول شرقی و 02/60هکتار در 300000نوع بزمان با وسعت منطقه شکار مم
متر 550و حد اقل آن 3503حد اکثر ارتفاع از سطح دریا ).1شکل شماره (بمپور  از تقسیمات کشوري واقع گردیده است- ، شهر بزمان ، جاده ایرانشهر

هاى آب شیرین و پوشش با دره) متر3497(این منطقه داراى کوهى نسبتاً مرتفع .از نظر توپوگرافی بیشترین درصد منطقه کوهستانی است . اشد می ب
گیاهى نسبتاً مناسب است

موقیت منطقه مطالعاتی در کشور: 1شکل شماره 
:تاریخچه و سوابق حفاظتی منطقه 

هکتار در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان ، شمال غرب ایرانشهر و شرق حوزه جازموریان  قرار 300000منطقه شکار ممنوع بزمان با مساحت 
محیط زیست  تحت توسط سازمان حفاظت 1374طبیعی در سال این عرصه. فلور ایرانی و تورانی است گرفته است و از نظر پوشش گیاهی جزء 

. منطقه حفاظت شده اعالم گردید عنوان
شکوبهاي تحتانی و فوقانی منطقه بر حسب ااهمیت این منطقه از لحاظ   اکولوژیکی ، ویژگی هاي خاص سرزمین و پوشش گیاهی ویژه اي است که  در 

این منطقه به 1357-1358در سا لهاي  .  ده کرد ارتفاع منطقه  وجود دارد  بطوریکه اکثر گونه هاي گیاهی فلور ایرانی و تورانی را می توان در آن مشاه
گانه تحت تاثیر 4گانه  تحت حفاظت محیط زیست  خارج شد و پس از آن بدلیل فقدان مدیریت  مناطق 4دلیل شرایط امنیتی  ، از لیست مناطق 

حشام  ،  عمده زیست گاه هاي  گیاهی و جانوري خود شکار بی رویه  ،ورود جمعیت انسانی  تصرف اراضی جهت کشاورزي  و ورود دام و چراي سنگین ا
. را از دست داد

ساله 4این منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع از طریق شوراي عالی حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت  و طی دو دوره 1374مجددا  از سال 
)1385،نوري صادق  ( ت  تحت برنامه هاي مدیریتی اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر قرار گرف

:تحقیقروش 
، سازمان آب منطقه اي، استان سیستان و بلوچستانمحیط زیستحفاظت کل ةدراین مطالعه عالوه بر استفاده اسنادي از مجموع اطالعات موجود در ادار

هوایی و ماهواره اي، مشاهدات میدانی و جمع آوري سازمان جهاد کشاورزي، اداره محیط زیست ایرانشهر و ادارات مرتبط دیگر و استفاده از عکسهاي 
نیز استفاده شد و کلیه نقشه GIS، جهت تکمیل اطالعات فراتر از شرح خدمات از نرم افزار  ۀمطالعاتیعکس زمینی از سیماي عمومی منطقۀنمونه، تهی

. ترسیم شده اند250000:1به مقیاس ILWISSهاي مورد نیاز به کمک  
:منطقه اینمحیطیزیستوفرصتهاياستعدادها ، تواناییهاپتانسیل ها، 
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گرفته تا تنوع حیات وحش مهره دار و بی مهرگان وگونه )land scap(بزمان از تنوع ارزشهاي زیست محیطی برخوردار است که از سیماي طبیعی آن
بوم گردي را هاي گیاهی وفرصت هاي استثنایی همچون وجود قله آتشفشانی بزمان که همه این مجموعه فرصت هاي رویکرد جدید به محیط زیست و

براي منطقه به ارمغان آورد ،نظارت الع رسانی درست وکنترل وجلوي پاي انسان قرار داده است واز این طریق میتواند در آمدهاي هنگفتی را از طریق اط
فلور منطقه را از بازسازي ذخائر ژنتیکی فون وبلکه احیاء وههمچنین با مدیریت درست نه تنها رونق اقتصادي ، اجتماعی وفرهنگی منطقه را موجب شد.

.طبیعت فراهم کرد این آشتی کنان انسان و
:بزمان به شرح زیر میباشد پتانسیل هاي منطقه 

توان منطقه بزمان براي کاربري جنگلداري -1
توان منطقه بزمان براي احیاءپوشش گیاهی مناسب حیات وحش واحتماال حاشیه نشینان -2
توان منطقه بزمان براي توریسم واکوتوریسم-3

:فرصت تحقیقاتی وپژوهشی
قابل قبول آن ووجود گونه هاي گیاهی وجانوري گسترده وکمیاب فرصتی را براي محققین وتنوع) فون وفلور(با توجه به سیماي حیات وحش 

منطقه ECOTONهم مرزي با استان کرمان ودریاچه جازموریان موجب بوجود آمدن نقش"وپژوهشگران داخلی وخارجی میتواند فراهم کند وتقریبا
در فاصله نه چندان دور از منطقه مطالعاتی آب وهواي گرمسیري یا انی قرار گرفته است واست واز سویی بین دو رویشگاه خلیج عمانی وایران تورشده 

فرصت هاي خوبی را براي محققین می تواند ایجاد کند که در این زمینه مطالعات بیشتري نیازمند "بیوم نیمه گرمسیري گسترده شده است که یقینا
است

:یافته هاي تحقیق
:تنوع زیست محیطی

گونه دوزیست پتانسیلی براي مطالعات بسیار جدي والزم در بحث جمعیت 7گونه پستاندار و15گونه خزنده،54گونه پرنده ،164گونه گیاهی ،70وجود 
این در حالی است که طبق مدلهاي هواشناسی منطقه . شناسی وکنترل عوامل تهدید کننده وافزایش رقابت هاي زیست محیطی در منطقه را میطلبد 

سخت تر میشود )Biotope(بعبارتی هر چه شرایط زیستگاهی از نظر عوامل اکولوژیک غیر زیستی . ن در طبقه بیابانی یا فرا خشک قرار میگیرد بزما
امروزه ود وجذابیت مطالعات اکولوژیکی ، جغرافیاي زیست محیطی ، بیولوژیکی ، فیزیولوژیکی ورفتار شناسی وسازگاري با ساز وکارهاي منطقه بیشتر میش

و این منطقه به دلیل تنوع بسیار خوب .افراد بسیاري در جهان هستند که خود را وقف اینگونه مطالعات جهت کشف بخشی از اسرار طبیعت نموده اند 
.زیست محیطی از اینچنین ارزشی برخوردار است 

:محیط زیست بیولوژیکی 
بنه جزء فلور ایران تورانی محسوب شده وگونه هاي مهم مراتع استپی از قبیل درمنه ،بادام وپوشش گیاهی این ناحیه:انواع جوامع گیاهی وتراکم گونه ها

.غالب محسوب میشونددر این قسمت جزء گونه هاي 
:منطقه )بوم گردي ( جاذبه هاي اکوتوریستی 

براي دیدن و مطالعه آن ) اعم از گیاهی و جانوري ( بوم گردي کم هزینه ترین نوع گردشگري است و د واقع عالقه مندان به طبیعت و گونه هاي وحشی
. و همچون تفرج گسترده با کمترین امکانات و کمترین تاثیر منفی از نظر ابنیه ها در منطقه اسکان میابند ها  به زیست گاه مربوط  مراجعه کرده

برابر گردشگري  و رضایت مندي بوم 10الی 5اهنیاز دارد ، گاگردشگري به زمان همچنین بر طبق مطالعات انجام شده  بوم گردي خیلی بیشتر از
اي بوم گردان نیز بیشتر می باشد و در تکرار سفر ها به همان منطقه قبلی نیز در بوم گردي بیشتر است به همین دلیل کشورهایی که داراي جاذبه ه

. در آمد هاي آن را متوجه خود سازند تالش دارند فصت هاي بوم گردي و ،گردي و تنوع اکوسیستم ها می باشند 
گونه هاي جانوري ایران بخصوص  خزندگان که کمتر % 35به دلیل دارا بودن حدود با این مختصر توضیح مالحظه می شود با ادله زیر منطقه بزمان

تواند منطقه مورد مطالعه قرار گرفته اند در حالیکه بیشترین نقش را در تقویت یا تضعیف چرخه غذایی دارند عالوه بر شرایط خاص تنوع توپوگرافی  می 
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کنارك-ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي

متري از سطح دریا در شمال و داخل 3503غرب خاش در ارتفاع کیلومتري 120درکیلومتري شمال غربی ایرانشهر115آتشفشان نیمه فعال بزمان در 
وجود چشمه هاي آب گرم و گاز هاي خروجی که سبب  . متر می رسد 5000قطر دهانه بلند ترین قله به حدود . منطقه  شکار ممنوع واقع شده است 

از نظر ژئو اکوتوریسم که امروزه در سراسر دنیا . فعال معرفی می کند تغییر رنگ سنگها و توفهاي موجود در قله شده آن را به عنوان یک آتش فشان نیمه
.فراهم آورد بسیاري از تحوالت اقتصادي شده و مدیریت پایدار منطقه راءطرفداران بسیار زیادي دارد این قله خود می تواند منشا

:غار کرمانچی

نچینمایی از غار کرما: 2شکل شماره 
3/5252طول جغرافیایی و 3/2549/59با موقعیت این غار که در ارتفاعات شمال غرب بزمان در محور دره آهو و یک کیلو متري روستاي کرمانچی 

ی بوجود غار کرمانچی تحت تاثیر فعالیت هاي دوران زمین شناس. )2شکل شماره ( متر ارتفاع از سطح دریا قرار  دارد 10/28عرض جغرافیایی و 27/
کف آن سنگی و ماسه اي از نوع سنگ هاي دگرگونی است این غار زیستگاه مناسبی براي انواع خفاش بوده از ارزش علمی و تحقیقی . آمده است 

به عنوان یک جاذبه گردشگري قابل تعمق استبرخوردار است و بدلیل قرار گرفتن در منطقه شکار ممنوع بزمان 
:غارکربودار
ول جغرافیایی و ط44/660/21کیلومتري از شهر بزمان و یک کیلومتري آبادي گربودار با موقعیت12ارتفاعات شرق بزمان ، و با فاصله این غار در 

50به صورت زیر زمینی بوده و شیب مالیم دارد پس از طی مسافتی حدود . متراز سطح دریا قرار دارد 931عرض جغرافیایی و با ارتفاع 43/127/25
. استي به محلی می رسیم که غار داراي دو دهلیز می باشد که کسی تا کنون داخل دهلیز نرفتهمتر

بدنه . داین غار هم به احتمال زیاد در اثر فعالیت هاي زمین شانسی به وجود آمد که در آن سنگ و ماسه هاي از نوع سنگهاي دگرگونی مشاهد می گرد
در این غار انواع خفاش زیست می کنند این غار در حاشیه منطقه شکار ممنوع بزمان به . کوارتز و آهکی است غار پر از سنگهاي دگرگونی با بافت غالب

در نهایت براي بدست آوردن و جمع آوري اطالعات بیشتر نیاز به تحقیق و بررسی و تجهیزات . عنوان یک جاذبه طبیعت گردي و تفریحی قابل تعمق است
غار نوردي می باشد

در این غار انواع خفاش زیست می کنند این غار در حاشیه منطقه شکار ممنوع بزمان . ر پر از سنگهاي دگرگونی با بافت غالب کوارتز و آهکی است بدنه غا
و در نهایت براي بدست آوردن و جمع آوري اطالعات بیشتر نیاز به تحقیق و بررسی . به عنوان یک جاذبه طبیعت گردي و تفریحی قابل تعمق است

. تجهیزات غار نوردي می باشد
:چشمه آب گرم مکسان 

شکل ( .کیلومتري جنوب بزمان و در داخل منطقه شکارممنوع بزمان واقع شده است 35کیلومتري شمال غرب ایرانشهر ،110این چشمه در فاصله 
از راه بوده و همه ساله افراد بسیاري جهت درمان دردهاي استخوانی و بیماري هاي پوستی درجه سانتی گراد46رجه حرارت آب حدود د)  3شماره 

.هاي دور و نزدیک به منظور استفاده از آن به منطقه وارد می شوند 
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نمایی از چشمه آبگرم مکسان: 3شکل شماره 

سانتی گراد است از درجه 36دلگان واقع شده است درجه حرارت در تمام فصول سال –کیلومتري جاده بزمان 35این چشمه در : چشمه آبگرم بزمان
و التیام زخم ها  استفاده می شوددرمان ناراحتی پوستی آب این چشمه براي 

:پوشش گیاهی
.تقسیم می شونددرصد از مساحت استان را جنگلهاي گرمسیري تنک و خیلی تنک در بر می گیرد که به دو رویشگاه مجزا 5,3حدود 

:تورانی–رویشگاه ایران -1
کوه تفتان و ارتفاعات کوه بزمان از جمله پدیده هاي طبیعی استان هستند که سبب . خاش و بخشی از سوران است،زاهدان،شامل شهرستان هاي زابل

را در بر می گیرد بویژه ارتفاعات تفتان پوشیده از جنگلهاي تغییرات میکرو کلیماتیک در منطقه شده و از دشت تا انتهاي قله شرایط کلیماتولوژي مختلفی 
گز و ،تاغ،بنه،بادام کوهی:بنه و بادام کوهی و ارتفاعات سراوان حاوي جنگلهاي زیتون وحشی می با شد مهمترین گونه هاي این منطقه عبارتنداز

اسکنبیل
:عمانی-رویشگاه خلیج-2

،توج،چش،چگرد،کلیر ،کهور ایرانی: از مهمترین گونه هاي جنگلی در این منطقه می توان. نیک شهر و چابهار است،شامل شهرستان هاي ایران شهر
داز و گز روغنی را نام برد) در حال انقراض( شیشم،استبرق،کنار

:انواع جوامع گیاهی و تراکم گونه ها
ر این است که پوشش گیاهی این ناحیه جزء فلور ایران تورانی محسوب شده و گونه هاي بررسی و مشاهدات صحرایی در منطقه شکار ممنوع بزمان نماینگ

منطقه مورد مطالعه داراي نواحی کوهستانی تپه . بادام و بنه در این قسمت جزء گونه هاي غالب محسوب می شوند،مهم مراتع استپی از قبیل درمنه
العبور می باشد بطوریکه هر ناحیه فلور مخصوص به خود را داشته و پوشش گیاهی ها منطقه ماهوري و دشت بوده و در اکثر نقاط پر عارضه و صعب 

اقلیم و خاك در نوسان و تغییر می باشد و باعث تشکیل تیپ هاي متنوع گیاهی گردیده که از تنوع زیاد و ،توپوگرافی ،نشات گرفته از عوامل اکولوژیکی 
تراکم اندك برخوردار هستند

1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران

1107:کدمقالهمعرفی تنوع گونه اي منطقه ي بزمان به عنوان پتانسیل هاي گردشگري طبیعی مکران                                     

کنارك-ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي

نمایی از چشمه آبگرم مکسان: 3شکل شماره 

سانتی گراد است از درجه 36دلگان واقع شده است درجه حرارت در تمام فصول سال –کیلومتري جاده بزمان 35این چشمه در : چشمه آبگرم بزمان
و التیام زخم ها  استفاده می شوددرمان ناراحتی پوستی آب این چشمه براي 

:پوشش گیاهی
.تقسیم می شونددرصد از مساحت استان را جنگلهاي گرمسیري تنک و خیلی تنک در بر می گیرد که به دو رویشگاه مجزا 5,3حدود 

:تورانی–رویشگاه ایران -1
کوه تفتان و ارتفاعات کوه بزمان از جمله پدیده هاي طبیعی استان هستند که سبب . خاش و بخشی از سوران است،زاهدان،شامل شهرستان هاي زابل

را در بر می گیرد بویژه ارتفاعات تفتان پوشیده از جنگلهاي تغییرات میکرو کلیماتیک در منطقه شده و از دشت تا انتهاي قله شرایط کلیماتولوژي مختلفی 
گز و ،تاغ،بنه،بادام کوهی:بنه و بادام کوهی و ارتفاعات سراوان حاوي جنگلهاي زیتون وحشی می با شد مهمترین گونه هاي این منطقه عبارتنداز

اسکنبیل
:عمانی-رویشگاه خلیج-2

،توج،چش،چگرد،کلیر ،کهور ایرانی: از مهمترین گونه هاي جنگلی در این منطقه می توان. نیک شهر و چابهار است،شامل شهرستان هاي ایران شهر
داز و گز روغنی را نام برد) در حال انقراض( شیشم،استبرق،کنار

:انواع جوامع گیاهی و تراکم گونه ها
ر این است که پوشش گیاهی این ناحیه جزء فلور ایران تورانی محسوب شده و گونه هاي بررسی و مشاهدات صحرایی در منطقه شکار ممنوع بزمان نماینگ

منطقه مورد مطالعه داراي نواحی کوهستانی تپه . بادام و بنه در این قسمت جزء گونه هاي غالب محسوب می شوند،مهم مراتع استپی از قبیل درمنه
العبور می باشد بطوریکه هر ناحیه فلور مخصوص به خود را داشته و پوشش گیاهی ها منطقه ماهوري و دشت بوده و در اکثر نقاط پر عارضه و صعب 

اقلیم و خاك در نوسان و تغییر می باشد و باعث تشکیل تیپ هاي متنوع گیاهی گردیده که از تنوع زیاد و ،توپوگرافی ،نشات گرفته از عوامل اکولوژیکی 
تراکم اندك برخوردار هستند
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تصویري از پوشش گیاهی منطقه: 4شکل شماره

حفاظتی و فرم هاي رویشی  گوناگون از ،دارویی،جنس با ارزش هاي گوناگون خوراکی61تیره و 28گونه گیاهی متعلق به 68طبق بررسی هاي میدانی 
.اسایی شده استعلفی تا درختی و گونه هاي یک ساله و چند ساله شن

:حیات وحش جانوري
به عبارتی با اینکه اکوسیستم بزمان به . در خود جاي داده استت وحش جانوري ایران را دلیل تنوع اقلیمی و توپوگرافی یک سوم حیامنطقه بزمان به

رشته کوه هاي متفاوت و صعب ) دشتی و تپه ماهوري،کوهستانی( دلیل شرایط سخت اقلیمی شکننده  می باشد ولی به دلیل وجود سه تیپ زیستی
جیرفت و شرق هرمزگان همچون اکوتون عمل کرده واز تنوع قابل قبولی بر ،است بین سه منطقه ایرانشهر کهنوجموجب شده ........زدیکی آن والعبور در ن

. فراهم آورده استدر حیات وحش جانوري کار کنند رادر واقع منطقه مطالعاتی بزمان فرصتی را براي بسیاري از محققینی که تمایل دارند. خوردار باشد
اهمیت زیست محیطی منطقه را دو صد ........ وبا قرقره،هوبره،جیرفتی،خرس سیاهوجود گونه هاي حمایت شده و یا در معرض خطر انقراض از جمله

نه میزبان دهها محقق و پژوهشگر چندان نموده است و در صورت فراهم شدن امکانات اولیه مورد نیاز کارهاي تحقیقاتی در حد تفرج گسترده میتواند ساال
.کشور باشد دانشگاه هاي جوان از سراسر دانشگاه هاي 

هوبره از گونه هاي منحصر بفرد منطقه و گونه حمایت شده: 5شکل شماره 
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:نتیجه گیري
آن نسبت به کل استان مساحت اندكو شهرستان ایرانشهرآن به یبا توجه به قابلیت هاي بالقوه و بالفعل منطقه بزمان در شمال دریاي مکران و نزدیک

با توجه به یافته هاي تحقیق که از تنوع باالي گیاهی، جانوري، منظر هاي طبیعی بسیار جذاب از قبیل غارها، چشمه ها، است ،  %  001/0که حدود 
را به و حوزه دریاي مکران ن استا واند بخشی از اوقات فراغت گردشگران منطقه می تنایرودخانه و نزدیکی به تاالب هامون جازموریان برخوردار می باشد

فراهم شدن امکانات اولیه موردنیازباآناشاره شده در جود جاذبه هاي طبیعیوع گونه اي  بدلیل نا شناخته ماندن تنوهمچنین،خود اختصاص دهد 
ی منطقه میتواند گروههاي خاصی از مکوتوریسا، هریک از این پتانسیل هاي گردشگري و اطالع رسانی مناسب و فراهم کردن زیرساخت هاي کلیدي

یج این نتا.فراهم نمایدمنطقه را درتوریسمو درخور شرایط توسعه پایداروخارجی و داخلی را با توجه به عالیق مختلفشان به خود جلب کندگردشگران
که داراي تنوع فون و فلور ،قله ي آتش فشانی ، چشمه(و با مدیریت صحیح پتانسیل هاي حیات وحش این منطقه تحقیق در قالب دستاورد هاي علمی 

گردد می طقه مناجتماعی ،اقتصادي و فرهنگیگردشگر و رونق موجب جذبتوسط دست اندر کاران نه تنها ) می باشد ... آب گرم و کشاورزي درخور و
شده و بلکه با حفاظت و بهره برداري درست از فون و فلور و جاذبه هاي ژئوتوریستی آن موجب جذب در آمد هنگفتی به سمت این خطه از سواحل مکران

.فرصت هاي شغلی مناسبی را در پی خواهد داشت

:پیشنهادات
.همچون گذشته آنبه سطح حفاظت شدهاز شکار ممنوع ارتقاء سطح منطقه به دلیل غناي جانوري و گیاهی -
براي حفظ تنوع گونه اي منطقهآثار سوء خشکسالیکنترلاجراي طرحهاي -
و ارزش هاي زیست محیطی حفظ اراضی و باغاتطریقازو درخور اجراي سیاست توسعه پایدار-
آنها در زمینه توان اکوتوریستیمحدودیت وتوجه به ویژگیهاتوریسم درمنطقه باتنظیم راهبرد-
و ایاب و ذهاب مناسب و درخورپذیراییوسائل و تسهیالت اقامتی وهتفرجگاهی بمحوطه تفریحی وتجهیز منطقه و-

:منابع
.1387،انتشارات دانشگاه تهران،يژاکولو، محمدرضا، اردکانی.1
.بلوچستانزیست استان سیستان و محیطاطالعات دریافتی از اداره کل.2
.اطالعات دریافتی ازاداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر.3
.855،1385شماره ،زاهدانروزنامه،ایرانشهرزیسته نامه حفاظت محیطژوی.4
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