
  

  

  

  

  

  نگاهي اجمالي به امكانات طبيعي گردشگري در شهرستان باغملك 

  

  عليرضا تقيان

  عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان

  

  

حدي كه به آن  دهد به هاي مهم اقتصادي كشورها را گردشگري تشكيل مي امروزه يكي از بخش

ترين اثرات ناشي از  مهم اما شايد. ندا داده»  صادرات نامرئي«و »  صنعت توريسم«عناويني همچون 

ها  موجب تكامل و رشد فرهنگ اين صنعت تبادل فرهنگي بين جوامع مختلف بشري است كه

مردم درصد  ٨١كه بدانيم هر سال حدود   قدر بس در مورد اهميت اين موضوع همين. شود مي

در استان .  گردشگر دارنداي براي جذب ه ويژ  قابليت برخي از مناطق ايران ١.كنند جهان سفر مي

و  ، اگر مكاني مناسب براي تفريح و استراحت است  گرم و مرطوب حاكم هوايخوزستان كه

تواند  مي اي نزديك وجود داشته باشد گذران بخشي از اوقات فراغت براي ساكنان آن در فاصله

امكاني را در اختيار   ترين مكاني كه بتواند چنين نزديك. آنها را در حد وسيعي به خود جذب نمايد

و ارتفاعات سرسبز و خنك  ها  خوزستان قرار دهد شهرستان باغملك با رودخانهةجمعيت گرمازد

توجه به محروميت اين شهرستان و  با. استهاي غربي سلسله جبال زاگرس  شرقي آن در دامنه

گيري  توان با بهره ديگر براي جذب آنها مي  و عدم وجود امكانات  ٢جمعيت بيكار نسبتاً باالي آن
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هاي شغلي جديدي را  منطقه رونقي داد و فرصت هاي آن به اقتصاد از اين مزيت و ساير توانمندي

  .براي جوانان جوياي كار فراهم آورد

و   ، انساني و اقتصادي و تهيه هاي طبيعي  توانمندي، شناسايي وضعيت موجودةدر زمين  

، ٤ يكم ، مهندسين مشاور٣اي خوزستان منطقه شهرستان سازمان آب ةهاي توسع تدوين طرح

استان خوزستان    و جهاد سازندگي٥) مهندسين مشاور آبادين(سازمان مسكن و شهرسازي 

را برعهده  هائي از آن بخش  جز در مورد آخر كه نگارنده نيز مطالعات اند كه به مطالعاتي انجام داده

  . است  هرستان نشدههاي توريستي ش ، توجه چنداني به توانمندي داشته

  

   روش تحقيق

باغملك در ابتدا   هاي طبيعي صنعت گردشگري در شهرستان در بررسي و تشخيص توانمندي

هاي هواشناسي با  داده مطالعات و تحقيقات موجود و مرتبط با موضوع بررسي شده و سپس

 تجزيه و تحليل ) رگرسيون خطي ، همبستگي پيرسون(شناسي و آماري  هاي اقليم استفاده از روش

هاي  بازديدهاي ميداني و استفاده از نقشه ، ، منابع اسنادي با تلفيق نتايج حاصله.  شده است

 ساماندهي مناطق مناسب ة در زمينهاييپيشنهاد ها مشخص و ، توانمندي شناسي توپوگرافي و آب

  . توريستي شهرستان ارائه شده است

  

   خصوصيات جغرافيايي شهرستان باغملك

 درجه و ٣١ دقيقه طول شرقي و١٥ درجه و ٥٠ دقيقه تا ٢٣ درجه و ٤٩ستان باغملك بين شهر

شهرستان با وسعتي   اين.  عرض شمالي از خط استوا قرار داردة دقيق٤٣ درجه و ٣١ دقيقه تا ١٣

،  و از شمال به شهرستان ايذه  كيلومترمربع در شرق استان خوزستان واقع شده است٢٢٤٥حدود 

شهرستان رامهرمز و از غرب به    استان كهگيلويه و بويراحمد، از جنوب غرب بهاز شرق به

  ٦.باشد سليمان محدود مي شهرستان مسجد

سطح دريا در   متر از٣٠٠٠ تا بيشتر از ، متر در غرب٤٠٠اين شهرستان در ارتفاعي كمتر از   

  .شود طور كلي از غرب به شرق به ارتفاع آن افزوده مي شرق قرار داشته و به
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در  متر  ميلي١٠٠٠ تا بيشتر از ٤٠٠مقدار بارش از غرب به شرق افزوده شده و از حدود   

رطوبت  ،  سلسيوسة درج٢٠، ٦ متوسط درجه حرارت شهر باغملك حدود.  سال متغير است

به آمار هواشناسي    با توجه٧.استمتر  ي ميل٢٠٦٠ درصد و تبخير ساالنه حدود ٥١نسبي حدود 

. بيشترين فراواني را دارند  درصد١٥ درصد و باد غربي با ٨/١٧ باد شمال غرب با ،ازايستگاه اهو

 در ٨.باشند بادهاي بهاري سريعتر مي رين سرعت را داشته و غالباًت نات بيش٤/٧بادهاي جنوبي با 

 و مناطق شرقي hsB در طيف اقليم نيمه بياباني  بندي اقليمي كوپن مناطق غربي شهرستان تقسيم

  . قرار داردasC اي  اقليم مديترانهةمنطقدر 

مترمكعب  ١٣/٩ و ٩٦/١٢ترتيب   و زرد با دبي متوسط بهء اصلي شهرستان اعالةدو رودخان  

 درصد ٤/٢٧شهرستان   از كل مساحت. هاي متعددي هستند  كه هركدام داراي شاخهاستدر ثانيه 

ها و  باقي را سنگالخ تع و درصد را مر٥/٣٢،   درصد را اراضي كشاورزي٣٥ ،ها را جنگل

  ٩.دهند ها تشكيل مي رودخانه

جمعيت بوده   نفر٨٠١٧٥ داراي ١٣٧٠ آمارگيري جاري جمعيت سال ةاين شهرستان بر پاي  

در نقاط روستايي    نفر ساكن٦٤٥٣٥ نفر ساكن در نقاط شهري و تعداد ١٣٣٢٤كه از اين تعداد 

 در سرشماري ١٠.دهد مي خوزستان را تشكيل درصد جمعيت كل استان ٥٢/٢باشند كه جمعاً  مي

،   نفر شهري١٦٠٨١ كه استنفر  ٩٠١٠٦ جمعيت شهرستان ١٣٧٥عمومي نفوس و مسكن سال 

  ١١.هستند   نفر غير ساكن١١١٠ نفر روستائي و ٧٢٩١٥

 

   امكانات طبيعي

  :  اقليم مناسب-1

نامناسب  بخش بسيار آسايش ايران در يكه تمامي دشت خوزستان در تقسيمات اقليم در حالي

اعظم شهرستان   قرار داشته و اكثر جمعيت استان خوزستان نيز در اين دشت ساكن هستند، بخش

سطح مبنا قرار دارد كه اين   متر از٢٠٠٠ كوهستاني بيش از ةباغملك در اقليم نسبتاً مناسب و منطق

  ) ١ ة شمارةنقش (١٢.گيرد مي هاي گرم سال جزء مناطق بسيار مناسب قرار مناطق نيز در ماه
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ماتيك ياستفاده از نمودار بيوكل،  هاي بررسي تناسب اقليم با آسايش انسان يكي از روش  

.  سايش انسان مشخص شده استآ ةمنطق  در اين نمودار با استفاده از دما و رطوبت نسبي. است

يش رطوبت توسعه ، باد و افزا اقليمي مثل تابش  البته مرزهاي اين منطقه با دخالت ساير عوامل

سايش قرار آ ةماه از سال اقليم شهر اهواز خارج از منطق ٥ با توجه به جداول زير حدود ١٣.يابد مي

ها اقليم  كه درست در همين ماه در صورتي. باشد شهريور مي ها از ارديبهشت تا دارد كه اين ماه

 ةبت و باد، داخل منطقآسايش قرار دارد و يا با كمي افزودن رطو ة شهر باغملك يا در منطق

 متر از سطح دريا دارند، ١٥٠٠مناطق شرقي شهرستان كه ارتفاعي بيش از  .گيرد آسايش قرار مي

 .باشد  آسايش قرار داشته و براي انسان بسيار مناسب و مطبوع ميةمذكور در منطق   ماه٥در طول 

  ). نمودار بيوكليماتيك(

  ١٤ مطالعاتيةدماي منطق
 سال شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر 

 ٩/٢٤ ٤/٣٢ ٦/٣٥ ٦/٣٦ ٧/٣٤ ٤/٣٠ ٣/٢٤ ٧/١٨ ٣/١٤ ٢/١٢ ٥/١٣ ٤/١٩ ٤/٢٦  اهواز

 ٦/٢٠ ١/٢٩ ٣٢ ٧/٣١ ٢/٢٨ ١/٢٢ ٥/١٦ ٩/١٢ ٩/٩ ٩ ١٣ ١٩ ٧/٢٤ باغملك

ارتفاع 

١٥٠٠ 
٧/١٣ ٦/٢٢ ٢/٢٧ ٢/٢٥ ٦/٢٠ ١٣ ٦/٨ ٩/٥ ٧/٣ ٧/٢ ٨/٦ ١٢ ١/١٧ 

 ٣/١١ ٢/٢٠ ٢/٢٨ ٧/٢٢ ٨/١٧ ٦/٩ ٧/٥ ٥/٣ ٦/١ ٣٦/٠ ٨/٤ ٧/٩ ٥/١٤ مال آقا

 

 ةرابط  متري از سطح دريا از١٥٠٠ دماي روستاي مال آقا و ارتفاع ةدر بررسي و محاسب  

كه ضريب همبستگي   هاي مختلف سال استفاده شده است  براي ماه١٥گراديان ارتفاع و دما

  ١٦.باشد دار مي يمعن% ٩٥معادالت آن در سطح 

  : اندازهاي طبيعي  چشم-2

شرق   متر در٣٠٠٠ متر در غرب تا باالتر از ٤٠٠ارتفاع شهرستان باغملك از حدود :  ارتفاعات

  . استمتغير

شرق   هاي زاگرس به شكل نواري از شمال غرب تا جنوب غربي كوه  هاي جنوب دامنه  

آورده است  وجود د اشكال گوناگون طبيعي بهشهرستان با تنوع ساختماني و مورفولوژيكي كه دار

ارتفاعات   اين. هاي عمده با عوارض يكدست و يكنواخت دشت خوزستان دارد كه تفاوت
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را  و امثال آن  نوردي ، سنگ ي همچون كوهنوردييها امكانات مناسبي براي تفريحات و ورزش

  . فراهم آورده است

آبشور،  ، ، زرك ، صيدون ، ايوك هاي سيراب رشاخه و زرد با سءهاي اعال رودخانه: ها رودخانه  

فراخ و پهن  هاي تنگ و باريك در مشرق و آب و دلي با دره ، آل خورشيد، تلخ ، گالل ابوالعباس

مناظر متنوعي را  هاي كوچك خود ها و درياچه ها، آبشارها، ماندآب در غرب شهرستان با تندآب

 ةامكانات فراواني در زمين ها اين رودخانه. دكن ايجاد نموده و اكوتوريسم مناسبي را ارائه مي

توان با احداث امكانات  مي ها در كنار اين رودخانه. كند هاي آبي و ماهيگيري فراهم مي ورزش

  .آورد  هاي مناسبي را براي تفريح و استراحت فراهم تفرجگاهي مكان

چشمه   كه بعضي همچون١٧ دهنه چشمه در اين شهرستان وجود دارد٢٩حدود : ها هچشم  

امكانات توريستي و  توانند مكان مناسبي براي احداث كروك و يا برم جمال با دبي زياد خود مي

  .وجود آورند جذب گردشگران به

 ستهاي خداوندي ا  هكتار جنگل در اين شهرستان يكي از نعمت٦١٥٠٠وجود : ها جنگل  

ايران    جنوبةي مثل ارس كه در منطقيها شود خصوصاً گونه طور صحيح از آنها استفاده نمي كه به

ها  رودخانه ها همراه با مراتع و ارتفاعات و اين جنگل. شود  تقريباً كمياب محسوب ميةيك گون

  .باشد اندازهاي جذابي براي تفريح و گذران اوقات فراغت مي فضاها و چشم

  : تاه منطقه تا مراكز جمعيتي استان كوة فاصل-3

امكان  )  ساعت٢حدود (ي همچون اهواز ي اندك مناطق مساعد شهرستان با شهرهاةفاصل

تدارك يك  توانند با سازد و بسياري از مردم مي هاي روزانه و كوتاه مدت را ميسر مي مسافرت

ارتباطي موجود در   هاي بته راهال. راحتي به اين مناطق دسترسي داشته باشنده سفر يك يا دو روزه ب

. شود تر نيز مي مسافت كوتاه   باغملك اين- جديد اهوازةباشد ولي با اتمام جاد حد مطلوب نمي

گذاري در اين بعد  بوده و نياز سرمايه هاي داخل شهرستان نيز از چنين وضعيتي برخوردار جاده

  )١ ةعكس شمار( .استالزم و ضروري 
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   هنگيامكانات انساني و فر

  :  مذهبي-هاي فرهنگي  جاذبه-1

وجود امامزاده . استهاي مذهبي و اماكن مذهبي  هاي گردشگري در ايران جاذبه يكي از جاذبه

كوچك طبيعي عالوه  ة ها و ارتفاعات شرقي شهرستان در كنار يك درياچ  در ميان جنگلعبداهللا

كه مايلند  كسانيبراي باشد و  يم هاي فرهنگي و مذهبي يك مكان تفريحي نيز بر داشتن جاذبه

 كه كمتر استسياحتي نيز برخوردار باشند، مكاني مناسب  عالوه بر يك سفر زيارتي از يك سفر

در حال حاضر با وجود كمبود امكانات . اين مشخصات وجود دارد مكاني در استان خوزستان با

 كثيري ةرتباطي هر هفته عد و بدي راه اسكونت در محل امامزاده عبداهللا  حمل و نقل و،مناسب

 ةعكس شمار( .برند ، مذهبي و اقتصادي آن بهره مي كنند و از مواهب تفريحي مي به اين مكان سفر

٢(  

  : هاي هفتگي  بازارچه-2

آمده كه اوج  وجود  به محلي شبه هفتگي در محل امامزاده عبداهللاةدر حال حاضر يك بازارچ

شود شامل مواد  ارائه مي  والتي كه در اين بازارچهمحص. استفعاليت آن تعطيالت آخر هفته 

داخل شهرستان از قبيل قاليچه    برخي محصوالت صنايع دستي توليديگاه، پوشاك و  غذايي

خصوصاً لبني نيز از توليدات محلي هستند   البته الزم به تذكر است كه برخي مواد غذايي. باشد مي

وضعيت اين بازارچه نامطلوب بوده و اكثر . رسانند مي  شفروه ها ب كه افراد محلي در اين بازارچه

بهداشتي و غير استاندارد بودن آنها احتياج به يك  توجه به غير با. باشد هاي آن شبيه كپر مي دكه

راهي نيز  در حال حاضر يك بازارچه تقريباً دائمي بين) ٣ ةعكس شمار( .دارند ساماندهي اساسي

با . دكن مي   كه بيشتر مايحتاج عمومي اهالي و مسافران را تأميناستباد دائر آ راهي اسالم در سه

  .فروش رسانده توان بسياري از محصوالت شهرستان را ب  اين بازارچه ميةتوسع

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

با توجه به . گرديد  اي گذرا به امكانات طبيعي گردشگري در شهرستان باغملك در اين مقاله اشاره

ورزشي و سياحتي  ، هاي طبيعي الزم در امور تفريحي ، اين شهرستان زمينه ر شدهمطالب ذك
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آبگيرها و  ها، ها، بركه رودخانه اندازهاي جالب طبيعي، ، مناظر و چشم همچون اقليم مناسب

هاي  مستلزم مطالعه و بررسي بيشتر در بخش  استفاده از اين مواهب طبيعي. ردها را دا جنگل

گردد  لذا پيشنهاد مي. استهاي توريستي  فعاليت ، اقتصادي و فرهنگي مرتبط با ، انساني طبيعي

در ذيل مواردي جهت تأكيد و توجه بيشتر . گردد  طرح جامعي در اين زمينه تهيه و تدوين

اميد است با اجراي . گردد در اين منطقه را دارند ارائه مي  عزيزاني كه احتماالً در آينده قصد مطالعه

  :هاي موجود در منطقه فراهم شود برداري از امكانات و پتانسيل بهره  هاي الزم براي زمينهاين طرح 

  ؛ هاي توريستي  احداث دهكده-١

  ؛هاي ارتباطي مناسب داث راهح ا-٢

  ء؛زرد و اعال هاي رود هايي در سرشاخه  احداث كمپ-٣

  ؛ امامزاده عبداهللاة ساماندهي مناسب بقع-٤

  ؛هاي محلي ازارچه بة ساماندهي و توسع-٥

  .آقا  مال ، رباط عليا و نما در مناطقي همچون امامزاده عبداهللا  ايجاد فضاهاي طبيعي و آب-٦

  

  ها نوشت پي

كارشناسي ارشد،  ة نام ، پايان بررسي جغرافيايي نقش توريسم فرهنگي در طرح جامع اصفهان، ديبا،  باش  زيرك.۱
   .۲، ص ۱۳۷۷،  دانشگاه اصفهان

 درصد ۲۹/۷  و۴/۱۳ترتيب   نفوس و مسكن جمعيت بيكار روستايي و شهري به۱۳۷۵مارگيري سال طبق آ. ۲
  .باشد باشد كه شامل بيكاري فصلي و پنهان نمي مي
  . ۱۳۶۷،  اي خوزستان ، سازمان آب منطقهطرح جامع آب كشور،   مهندسين مشاور جاماب.۳
  .۱۳۷۵،  كشاورزي وزارتتهران، ،  ي و دامپروري مارونمطالعات طرح جامع قطب كشاورز مهندسين مشاور يكم، .۴
  . ۱۳۷۵شهرسازي،  ، وزارت مسكن و ي ايزه و باغملكها  شهرستانةطرح جامع توسع،   مهندسين مشاور آبادين.۵
روستايي شهرستان   طرح جامع توسعه و عمران مناطق، ) مشاور حميدرضا وارثي(سازندگي استان خوزستان   جهاد.۶

  .۲۲ -۲۵، ص ۱۳۷۶ ، باغملك
 ۱۸، ص ۱۳۷۵ ،  كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهانة، رسال رود زردةآبخيزداري و مهار سيل در حوض، ناصر،   اورك.۷
  . ۲۳و 
ارشد، دانشگاه    كارشناسية، رسالتحليل جغرافيايي توسعه مسكن و مسايل آن در شهر اهواز،   شريفي فرد، هاشم.۸

   .۲۵، ص ۱۳۷۷،  اصفهان
  .۲۲ -۲۵، ص ...طرح جامع توسعه و عمران هاد سازندگي استان خوزستان، ج. ۹

  . همان. ۱۰
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  . ۱۶ -۲۷، ص ۱۳۷۵،  نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان باغملك ،  مركز آمار ايران.۱۱
 ات ومركز مطالعتهران، ، )  محيط زيست-۶ (ي شهرسازيها مجموعه مباحث و روش، كامبيز،   بهرام سلطاني.۱۲

  . ۱۴۱، ص ۱۳۷۱،  تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
  . ۳۶ -۳۹، ص ۱۳۶۳،  سازي ايران ، شركت خانه اقليم و معماري،  ، مرتضي  كسمائي.۱۳
  .) هاي هواشناسي سالنامه (آمار هواشناسي سازمان هواشناسي كل كشور، .۱۴
  .۴۲۲ -۴۲۸، ۱۳۷۱،  سمتتهران، ،  يمباني آب و هواشناس،  كاويانيمحمدرضا ، بهلول و   عليجاني.۱۵
مشهد،   جهاد دانشگاهيمشهد، نيا،  بزرگابوالقاسم ، و  تهرانيانمحمد صادق  ة، ترجم آمار كاربردي ،ماريو  تريوال،.۱۶

  . ۳۵۳، ص ۱۳۷۴
  ).آمار منتشر نشده (هاي سطحي و زيرزميني آمار منابع آباي خوزستان،  سازمان آب منطقه. ۱۷
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  هاي توريستي پيشنهادي شهرستان باغملك هاي ارتباطي و دهكده ها، راه ها، چشمه رودخانه) ١(نقشة شمارة 
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  ها در امامزاده عبداهللا اماكن مورد استفاده براي اسكان چند روزة مسافران و فروشگاه: ١عكس شمارة 

  
  
  

  
  نراه ارتباطي امامزاده عبداهللا در ارتفاعات صيدو: ٢عكس شمارة 
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  درياچة طبيعي در جوار امامزاده عبداهللا: ٣عكس شمارة 

  


