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 چکیده 

 توانند می اثرات بگذارد. این بر جای گردشگرپذیر ی منطقه در وجهیت قابل و متفاوت اثرات تواند می اکوتوریسم

 گردشگری صنعت از نیز توسعه سیاست گزاران و ریزان باشند. برنامه محیطی زیست و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،

 اشکال هب واژه این پایدار ی توسعه کاربرد گستردگی به توجه کنند. با می یاد پایدار توسعه اصلی رکن عنوان به

 می طبیعی و اقتصادی اجتماعی، فرآیندهای ها، نظام بین روابط دگرگونی فرایند اصل در و شده توصیف گوناگون

چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت از کانون ها و جاذبه های توریست پذیر این نوع از جهانگردی است، لذا  .باشد

ور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. گرچه اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت محیط زیست به منظ

اهمیت نسبی اکوتوریسم در مقایسه با توریسم توده ای یا سنتی مرسوم هنوز پایین است اما در بعضی از کشورها به 

سرعت در حال توسعه و کسب اعتبار است. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره 

زیست -سافرت می کنند تجارت سودمندی به دست می آورند. آنان با کسب معرفت درباره ابعاد فرهنگیزمین م

محیطی طبیعت هر منطقه و کشوری به دوستداران و حافظان طبیعت می پیوندند. قدر مسلم فعالیت های توریستی 

ر محیط زیست الزم است برنامه بر روی محیط زیست تاثیرگذار است و برای جلوگیری و یا کاهش اثرات منفی آن د

ریزان و دست اندرکاران به هنگام تهیه طرح های جامع و تفصیلی از یک طرف نیازهای اساسی توریست ها را پیش 

بینی کنند و از سوی دیگر نسبت به اثرات مثبت و منفی آن بیندیشند. سازمان جهانی جهانگردی هم توسعه پایدار را 

ا محیط زیست و منابع طبیعی را حفظ می کند بلکه ظرفیت را نیز برای ایجاد درآمد و فعالیتی می داند که نه تنه

 اشتغال به طور مستمر افزایش می دهد. 

  اکوتوریسم، حفاظت، محیط زیست، منابع طبیعیواژگان کلیدی:             
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 مقدمه  

 نهادهای در همچنین و سیاستگذاری ختلفم جوامع در مفهومی نظر از اکوتوریسم یا گردی طبیعت که اخیر سالهای در

 قابل رشد ملی ناخالص تولید در ریالی و ارزی درآمدهای ایجاد همچنین و پایدار توسعه و محیطی زیست تشکلهای و عمومی

 چالشهای محصول واقع در و است یافته تشکیل توریسم و اکولوژی واژهای ترکیب از اکوتوریسم است شده برخوردار توجهی

 طبیعی ظرفیت حد در معقول استفاده طرفداران و طبیعت از مرز حدو بدون استفاده و گیری بهره افراطی طرفداران ینب زیاد

 کره شرایط از خاص دوره در داشتن قرار جهت به است. بوده طبیعی منابع این از پایدار گیری بهره و حفاظتی دیدگاههای با

 به نیازمند جمعیت بین جدی چالشهای وجود جمعیت، رشد به رو زایشاف طبیعی، منابع کمی،کیفی کاهش نظر از زمین

 خصوص به همگان بر اکوتوریسم مبحث به توجه لزوم طبیعی منابع محدود ظرفیت و اساسی نیازمندیهای تامین در طبیعت

 چیزی آن آتی هاینسل استفاده برای الهی مواهب از گیری بهره تاضمن شود، می آشکار پیش از بیش اندیشمندان و متفکران

 به که شود می شامل را توریسم از انواعی را اکوتوریسم باشد نداده دست از را خودش پایداری دهیم می تحویل که را

 فرهنگ و طبیعی جذابیت های از استفاده و بازدید اصلی انگیزه و شود می مربوط مستقیم غیر و مستقیم طور به طبیعت

(. مهمترین انگیزه ای که امروزه جهانگردان 2831نیا،  نماید )اسماعیلی آن متوجه را رتیخسا و خلل اینکه بدون است، بومی

را به دیدار از جاذبه های طبیعی تشویق و ترغیب می کند حس کنجکاوی توریست های کاوشگر در شناخت و مطالعه گونه 

یق تر آنان از طبیعت می شود که در نهایت های گیاهی و جانوری نایاب و ذخایر طبیعی است که موجب افزایش و قدردانی عم

(. 2811حس حفاظت و حراست از محیط های طبیعی را در آنان برانگیخته و تقویت می کند )سازمان حفاظت محیط زیست، 

اهداف ماجراجویانه در دیدار از پدیده ها و عوارض خاص طبیعی توام با ورزش، تفریح و لذت جویی و استفاده از جاذبه های 

ر در درمان و کسب سالمتی جسمی مانند چشمه های آب گرم نظایر آن نیز از دیگر انگیزه هایی است که به عنوان عوامل موث

توریست پذیر شناخته می شوند. مشکالت زندگی شهرنشینی ناشی از مهاجرت ها و جمعیت در شهرها، تغییرات آب و هوایی و 

( آلودگی هوا و آلودگی های صوتی در رابطه با 2813ه ملی توسعه پایدار، تغییر اکوسیستم ها ناشی از عوامل محیطی )کمیت

توسعه تکنولوژی، خستگی ناشی از کار در بخش های مختلف مشاغل شهری، افزایش روزهای تعطیل افزایش درآمد، تکراری و 

ای رفع خستگی و استراحت به یکنواخت بودن شرایط زندگی در شهر محل سکونت و ... انسان شهرنشین را وادار می کند که بر

 طبیعت پناه ببرد.

 روش تحقیق 
 کتابخانه اطالعاتی منابع از استفاده با که است ای کتابخانه پژوهش و بررسی نوعتحلیلی از  توصیفی حاضر تحقیق روش

 پژوهش های دهدا از بخشی آوری جمع اساس بر آن تئوریک مبانی است، شده گردآوری اینترنتی دانشگاهی و مقاالت وب سایت
 با محقق است. گرفته و محیط زیست انجام گردشگری زمینه در نشریات و مقاالت اسناد، کتب، از استفاده با و اسنادی روش به

 سایر به نسبت زیست محیط حفاظت با همراه اکوتوریسم معرفی که تحقیق هدف به توجه با آنها و تحلیل موضوعات بررسی

 زیست می پردازد. محیط بر اکوتوریسم منفی و مثبت ثراتا باشد به می گردشگری اقسام

 آمار و تاریخ آینه در اکوتوریسم و گردشگری

 روزمره جهانگردی کار انجام جهت نه ، تفریح یا تجارت برای جامعه از خارج به جابجایی عمل را مسافرت ها نامه لغت بیشتر

 اینچنین را (WTO) گردشگری و توریست گردی جهان زمانسا از نقل به 2832 ایران آمار مرکز .دانند می تحصیل یا

 از بیشتر و ساعت 12 از کمتر که مدتی برای خود زیست محیط از غیر شهری یا کشور به که است شخصی: کند  می تعریف

 ر،سمینا در شرکت ماموریت، دوستان، و اقوام دیدار ورزش، استراحت، تفریج، سفر از او قصد و کند سفر نباشد سال یک

 .باشد مذهبی فعالیت یا تحقیق معالجه، یا اجالس کنفرانس
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 این تدریجی رشد علل است برداشته را ای آهسته قدمهای گردشگری به نسبت 2881 دهه از مشهود طور به ایران کشور

سالهای  طی در کشور حمل ونقل راه سیستم نسبی بهبود به توجه سو یک از ، آن از بعد های دهه در و زمان آن در حرکت

 و بنادر آهن، راه تمام، نیمه راههای تامین و ایجاد از اعم نقل و حمل راه جامع اصطالح به برنامه ( پنج2831-2813)

 فراهم با که بود 2838 سال در جهانگردی جامع طرح اصطالح به اجرای دیگر سوئی آمد و از در اجرا به کشور فرودگاههای

 گسترش و بگیرد پا کشوری در جهانگردی صنعت آنکه برای. شد بخشیده توسعه عتصن این به اندکی نسبی امکانات شدن

 این نامید توان می FACTORLE – ENDOWMENT برتری عوامل را که آن دارد نیاز خدادادی های ویژگی به یابد،

 توان می دسته سه به را آنها و دارند بنیادی نقش گردشگری صنعت در کشور یک جایگاه گزینش در ها برتری یا ها دارایی

 : کرد تقسیم

 ای سرمایه های دارایی و کاری مهارتهای و کار زمینه در انسانی های دارایی فرهنگی، و هنری ، تاریخی ، طبیعی های دارایی

 از نشان کشورها در جهانگردی وضعیت. داراست را آنها سه هر ایران ما کشور که (2832)فریار،  اقتصادی های ساخت زیر و

 گردشگری جهانی سازمان. است داشته سریعی رشد اخیر سالهای در جهانی صنعت در توریسم است کشور آن اقتصادی قرون

، 2833 سال  در .باشد داشته رشد داخلی گردشگران نفر میلیون 121 تا درصد 2 سال هر در که است نموده بینی پیش

 .(Campbell, 1999)است  داشته آمددر دالر بیلیون 188میلیون نفر گردشگران داخلی معادل  182

 آینده در کلی طور به و پیوسته بوقوع اکوتوریسم بخش در رشد این از قسمت بیشترین که دهد می نشان موجود های یافته

 درصد خواهد رسید )نشریه 11درصد به  1 از گردان درصد خواهد بود. بدین ترتیب شمار طبیعت 21-81بین  بخش این رشد

 مستقیم غیر و مستقیم مشاغل تعداد( که بر طبق مطالعات جهانی مسافرت و توریسم Linbery, 1997از  نقل به بازاریابی

 و است بوده دالر تریلیون 21/8با  برابر آن از حاصله و درآمد شغل میلیون 181 با برابر 2882 سال در توریسم از حاصله

دالر برسد )نصیر زاده،  1/1به  آن درآمد و شغل میلیون 883 به این بخش مشاغل تعداد 1113 سال تا شود می بینی پیش

2831.) 

 21 دالر، میلیارد 212 معادل درآمدی ایجاد با گردشگری صنعت که دهد می نشان 1111 سال در گرفته انجام های بررسی

 تعداد و بوده درصد 2/1رشد  نرخ دارای گردشگری صنعت سال این در .است شده می شامل را جهانی اقتصاد درصد

 تعداد 1111 سال در WTOتوسط  گرفته انجام بینی پیش طبق بر است. گردیده بالغ نفر میلیون 288 گردشگران

 حدود شمالی آمریکای و غربی اروپای کشور 23، 2831دهه  ( طی2831رسید )بلمکی،  خواهد نفر میلیارد 32/2 گردشگران

 درصد 21 جذب در تنها کشورها این ،2881سال  در اما ودند،ب داده اختصاص خود به را جهانی گردشگران درصد 81

 گونه به ، آمده بوجود تغییراتی نیز گردشگر کننده جذب نخست کشور 23 ترکیب در ، این بر افزون بودند. موفق گردشگران

 زا غالاشت صنعت بزرگترین ، گردشگری صنعت است. شده گردشگری جذب در پنجم رتبه کسب به موفق چین کشور که ای

 . شود می شامل را جهانی اشتغال کل درصد 21 مستقیم غیر و مستقیم شغل میلیون 111 تولید که با است دنیا سطح در

 در اینکه با ایران 2881 سال در گردشگری جهانی سازمان آمار مطابق. است استرالیا صادراتی صنعت بزرگترین گردشگری

 درآمدهای درصد از 12/1تعداد و  درصد از 18/1  فقط باشد می گردشگری جاذبه از لحاظ جهان نخست کشور 21 مجموعه

 دارد قرار شده حفاظت مناطق قالب در کشور کل سطح از درصد 3 اکنون . است داده خود اختصاص به دنیا را در گردشگری

 (.2831 )وفائی، است تاسف بسی جای نباشد هم پذیر گردشگر کشور 31 ردیف در توصیف این با ولی.

: ECOTOURISM اولین .منطقه مردم زندگی به بخشیدن بهبود و آن از حفاظت و طبیعت نواحی به مسئوالنه سفری 

 . بود شده اشاره مالحظات محیطی و توریسم مقاله یک در 2811 سال در است شده اشاره اکوتوریسم به راجع که منبعی

 تضاد نقش همزیست، نقش باشد. داشته با طبیعت را نقش سه تواند می توریسم که کرد پیشنهاد اکولوژیست آمریکایی یک

 گیرد می نشات حیات های رشته بافتن هم در از که اخالقیاکوتوریسم از  (Ward, 1997)باشد  داشته هماهنگ نقش یا
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 و منطقه مردم آموزش با که ملی طبیعی منابع نگهداری برای تالش و محیط از پایدار استفاده میکند. و بحث آن روی

 (.Ward, 1997) است با طبیعت برخورد در گردشگران

 اقتصاد درآمد و کند می کمک بومی کوچک مشاغل توسعه به اکوتوریسم که کنند می بیانCampbell  (1999)آقای 

 به نهایت در و کند می تشویق بومی فرهنگ و سنتی زندگی شیوه تداوم به را منطقه افراد و دهد می افزایش را چندگانه

 نظر در اندازه یک به باید پایدار مدیریت ، آموزش ، طبیعت عنصر سه هر اکوتوریسم در .گذارد می احترام جامعه زشهایار

 و اجتماعی ، حفاظتی ، آموزش فواید از باالئی سطح . شود می تاکید کمتر اکوتوریسم اقتصاد های جنبه بر اما شوند گرفته

 کند می ایجاد غائی به هدف رسیدن برای را تصادیاق دست یافتهای از پائینی سطح و فرهنگی

 : یابند می را اکوتوریسم مصادیق زیر اصل 6 رعایت صورت در گردشگری فعالیتهای که دارند اعتقاد محققان

 . باشد داشته را محیطی زیست منفی پیامد کمترین که فعالیتهای انجام به التزام -

 به بازدیدکنندگان نسبت شود می باعث که فرهنگی ویژگی های و طبیعت درک آگاهی افزایش برای سازی زمینه -

 . نمایند بیشتری احساس فرهنگی خصوصیات و طیبعی منابع حفظ

 طبیعی منابع سایر و گیرند می قرار حفاظت مورد قانونی طور به که مناطقی مدیریت حفظ در مشارکت -

 گردشگری فعالیتهای میزان و نوع نتعیی به مربوط گیری تصمیم فرایند در محلی جوامع مشارکت تقویت -

 آنها زندگی محیط طبیعی ارزشهای به نسبت محلی جوامع برای مکمل آمدهای در و مستقیم منافع ایجاد -

 (.2831 فالح،  )جمالزاده آنها زندگی طبیعی ارزشهای به نسبت محلی جوامع آموزش -

 اجتماع و دین منظر اکوتوریسم از به بشر نیاز

 اثرات توریسم طبیعت در زیرا . دارد اساسی تفاوت فراگیر و معمولی گردشگری با طبیعت گردشگری که داشت توجه باید

 کند می طلب را زیربنایی کمتری عوامل به فعالیت نوع این ضمناً و شده وارد فرهنگی بافت و زیست محیط پیکر بر کمتری

 نموده تشویق فرهنگی مراودت و سرزمینهای مختلف دندی به را مسلمانان کرات به اسالم بخش حیات تعالیم که آنجا از .

 فرموده اشاره سفر از ناشی آمیز صلح تعامل و تبادل فرهنگی به کرات به سنت در هم و قرآن در هم اسالم مبین دین . است

 نیز سافرم نماز است آمده امر صیغه به و گرفته قرار سفارش سفر مورد و سیر مجید، قرآن شریفه آیه 11 از بیش در است

 باشد. می معاف نیز روزه واجب امر از است و همچنین شکسته و گرفته قرار تخفیف مشمول

 علم افزایش می توان جمله آن از که اند فرموده ذکر را خاصیت پنج گردشگری برای اسالم شیعیان پیشوای( ع) علی حضرت

.  کرد اشاره مختلف و اندیشمندان دانشمندان با ناییآش و گوناگون های سرزمین و وادیها از دیدار سبب به گردشگر آگاهی

 بال شکستن با برابر را درختی شاخه جمله شکستن آن از دارد تاکید خیلی طبیعت حفظ بر اسالم تعالیم در(  2831 ، بلمکی)

  . میداند برابر بشر جان نجات با را درختان به دادن آب یا و مالئکه

 می افراد و معرفت دانش سطح ارتقای و استعدادها شکوفایی و شخصیت رشد سبب اعیاجتم روانشناسی دید از اکوتوریسم

 در و آیند فائق محوری گوناگون، برخورد اقوام ملی ارزشها ، فرهنگها تنوع شناخت با تا دهد می یاری را انسانها و گردد

 های قومیت و فرهنگها با شدن آشنا ، دنیای ناشناخته به (. سفر2838)اشتری،  دارند بر گام انسانی خاندان وحدت جهت

 عوامل قدر هر امروزی انسان . نزدیک و دور آفاق به و سفر سیر طبیعت، زیبای مظاهر ، ها جنگل ، رودها دیدن ، مختلف

 کردن تجربه جمعی ارتباطات . گردد می سفر تشنه بیشتر انگار تر شود صنعتی و کند فراهم بیشتر را خود زندگی راحتی

 چهار به محبوس همیشه برای را خود تواند نمی صنعتی انسان کند می زیاد هم بلکه کاهد نمی بلکه انسان در را سفر

 روز به روز آلمانی ، آمریکایی ، ژاپنی توریستهای دلیل همین به . بود خواهد تشنه سفر گذشته از بیش او کند. دیواری

 جنگلهای تواند نمی ولی بیاورد خانه به و بخرد را الماس یا یاقوت ای نقاشی اثر گرانترین می تواند انسان شوند. می بیشتر

از  انسان ذهن در که ای خاطره رود، آنها تماشای به نزدیک از خودش باید . بیاورد خانه به را سبالن قله و کویر لوت آمازون،
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 با آمدن مترادف است توریسم ایه شاخه از نیز طبیعت توریسم که آنجا.نیست دیگران به انتقال قابل که ماند می سفر

 (.2813شود )یزدانی،  می محسوب نعمتی خود که است طبیعت به روحیه قوی و صبور و پرطاقت انسانهای

 اکوتوریسم ابعاد و اهداف ویژگیها،

 طبیعت از که گروهی :شوند می شامل را سنی گروه دو خود سفر انگیزه به بسته گردان اکوتوریسم طبیعت جامعه نظر از

 سال 21 از کمتر سنی مقاطع در ورزشی هستند اغلب گردشگری نیز و بکر سرزمینهای از دیدار ماجراجویی، دنبال به گردی

 حیات از دیدار و طبیعت از بردن لذت هدف با که دارد. اما گروهی قرار سال 28-83 محدوده در آنها شمار پیشینه و بوده

 در گردان طبیعت که دهد می نشان امریکا در دارند. مطالعات قرار 83-32نی محدوده س در پردازند می اکوتوریسم به وحش

 برای مقدار این از بیشتر خیلی المللی بین اکوتوریستهای البته . کنند می خرج پول دالر پانصد تا هزار معادل خود سفر هر

 می خرج پول مسافران گروههای دیگر از بیشتر گردان طبیعت که دارد وجود قطعیت این حال هر به نمایند می هزینه سفر

 کنند.

 حضور و طبیعت دیدار لذت از خواهند می آنهاییکه :کند می تقسیم دودسته به را گردان طبیعت دیگر بندی دسته یک در

 صورت به بیشتر اکوتوریستها ترکیب جنسی همچنین .تازه  هوای و حال و مکانها تجربه به وعالقمندان .شوند بهرمند آن

 درصد 31 دهند می ترجیح را گروهی آنها سفرهای از درصد 21 از بیش و . ندارند خاصی ترکیب و باشد می 31 به 31

 به اغلب را خود سفرهای نیز درصد 28 و بوده سفرهای خانوادگی آنها از درصد 23 و دارند عالیه تحصیالت گرها طبیعت

 است. روز 3-22گردها  عتطبی درصد 31 حدود سفر زمان متوسط . دهند می انجام تنهایی

 است: گرفته نظر در اکوتوریسم برای مهم نکته 3 گرفته صورت  Merg (1999) آقای توسط که پژوهشی در

 به احترام -2طبیعت و منابع طبیعی   از حافظت -8زیست   محیط فضای از آگاهی -1طبیعت    مقصد به مسافرت -2

 راسیدموک و انسانی حقوق رعایت -3منطقه     فرهنگ

 جوامع توسعه طبیعی و ویژگی های از حفاظت توان می را اکوتوریسم اساسی اهداف شده ارائه تعاریف از بندی جمع یک در

 تامین در مشارکت ، تنوع زیستی حفظ در مسئولیت : شامل رود می انتظار اکوتوریسم از که اهدافی . کرد معرفی محلی

 از زائی اشتغال تقویت ، یادگیری و های آموزشی فرصت آوری فراهم ، فرهنگها خرده ویژگی تقویت ، محلی جوامع رفاه

 ، ناپذیر تجدید منابع کمتر مصرف به التزام ، مرتبط ارائه خدمات و اکوتوریستها جذب در خرد تشکلهای کردن فعال طریق

 . عمومی مشارکتهای تقویت

 کشوری هر هوایی و آب تنوع و اقلیمی شرایط به توجه با که دارد فراوان های مجموعه زیر اکوتوریسم بندی تقسیم یک در

 : است متغیر آن نوع و تعداد

 ( طبیعی اندازهای وچشم وحش حیات پناهگاهای از دیدار ، شده حفاظت مناطق از )دیدار نوردی دامنه  -

 ی(گرد روستا ، رسوم و آداب توریسم ، عشایر زندگی از دیدار ، کوچ )توریسم شناسی مردم  -

 ییالقی( گاهای نقاهت از استفاده ، درمانی لجن ، گرم آب های )چشمه درمانی طبیعت -

 آب( روی اسکی ، غواصی ، سواری موج ، قایقرانی ، آبی )شنا و ساحلی ورزشهای -

  (.2831 نیا، )اسماعیلی صید و شکار ، نوردی برف ، سواری موج ، )اسکی زمستانی ورزشهای -

 ردشگریگ محیطی زیست اثرات

 مستقیم تواند می که . می گذارد جای به محیطی زیست پیامدهای اکوتوریستی مناطق در گردشگری فعالیتهای شک بدون

 :کرد خالصه ذیل موارد در توان می را طبیعی گردشگری مثبت اثرات جمله از باشد، مستقیم غیر و

 ملل و انسانی جوامع وحدت شدن مفراه فرهنگها، نزدیکی و گردشگران در محیطی زیست فرهنگ ترویج -

 جنبی امکانات و پذیرائی اقامتی، امکانات گسترش و ملی ناخالص درآمد افزایش و خارجی ارز کسب -

 گردشگران راهنمایی و خدمات نقل، و حمل کاال، فروش و تولید های زمینه در اشتغال زمینه ایجاد -
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 گردشگران فعالیتهای تجمیع محل توسعه -

 منفی اثرات است. این گردشگری فعالیتهای متوجه نیز محیطی زیست منفی اثرات شک بدون مثبت پیامدهای موازات به

 بر و شوند می پدیدار طبیعی یا انسانی زیست محیط در سیستم تغییر یا و تخریب آلودگی، قالب در فاکتورهایی از عبارت

 و تاریخی باستانی، فرهنگی، طبیعی، آثار به چنین هم و آنها بین ما فی ارتباط و هوا خاک، آب، زمین گیاه، حیوان، انسان،

 صنعت محیطی زیست منفی اثرات از خی بر .شد خواهد سبب را آن نابودی یا سیستمی اکو .گذارند می تاثیر منابع سایر

 :میباشد ذیل شرح به اکوتوریسم بویژه گردشگری

 مراتع و زارها بیشه در روی پیاده اثر در طبیعی محیط تخریب  -

 گیاهان نابودی و گلها چیدن ، اشجار قطع ، کنی بوته جنگلها، در سوزی آتش -

 باز فضاهای و پارکها ، ها چشمه ، ها رودخانه ، ها دریاچه ، آبی سواحل در ها زباله پراکندگی -

 گردشگری محیط در موذی حیوانات و مگس ، پشه تجمع -

 ها رودخانه ، آبی سواحل در گردشگری تاسیسات سایر و هاهتل نشده تصفیه فاضالبهای بوهای انتشار -

 گردشگری مراکز حوالی در رویه بی سازهای و ساخت بروز -

 مردمی مزاحمتهای و گدائی رواج و کاذب شغلهای بروز -

 گردشگری فضاهای به تبدیل و اراضی کاربری تغییر -

 مردم شلوغی و یهنقل وسایل تردد اثر در هوا آلودگی و صوتی آلودگی افزایش -

 (.2818)رهبر،  جاده حوادث افزایش -

 گیاهی ههای گون و وحش حیاط نابودی -

 ای هسته جنگ زیستی، خطر تنوع انقراض و اقلیمی هسته ای، تغییرات میکند: جنگ تهدید را زمین کره عمده خطر سه

 دما افزایش و خشکسالی صورت به نیز لیمیاق تغییرات خطر و کرده فروکش حدی تا قطبی دو نظام رفتن بین از با امروزه

 نابودی خطر میان، گرچه این در اما .است کرده خطر این متوجه را جهانی اذهان زود خیلی خوشبختانه و داده نشان را خود

 تنوع است. گرفته قرار توجه مورد کمتر، خطرات آن اما نیست، فوق پدیده دو از کمتر طبیعی میراث عنوان به زیستی تنوع

 .است انسان درک تصور از خارج آن، نابودی فاجعه ابعاد که است مقوله ای زیستی

 حیاتی اشکال گوناگونی شدن ساده و جانوری و گیاهی های ،گونه ها زیستگاه رفتن بین از معنی به زیستی تنوع نابودی

 های زمینه تمام در بشر های تپیشرف شدن محدود به منجر زیستی، تنوع نابودی روند ادامه به نسبت توجهی بی و است

 به را انسان بقای و حیات کل افتادن خطر به و بینی پیش قابل غیر خطرهای و ها بیماری برابر در او شدن سالح خلع و شده

 هیچ که گرفته قرار و مریخ زهره زده یخ و داغ سیاره دو بین در حیات، قابل و مسکونی کره تنها عنوان به زمین .دارد دنبال

 تکامل دوره طول در زنده موجود میلیارد یک حدود بر عالوه که دارد وجود اعتقاد این ندارند. خود در را حیات از ریآثا

 که است ژن و اکوسیستم، گونه شامل زیستی تنوع دارد. وجود حاضر عصر زیستکره در نیز گونه میلیون 1 زیستکره، حدود

 عامل ترین خطرناک که می باشد محیطی زیست تهدیدهای از یکی زیستی تنوع کاهش. دارند تنگاتنگ ارتباط با هم سه هر

 بین از پیش سال 111 در پرنده گونه 223 و پیش سال 211 در پستاندار گونه 33 آمار است. مطابق زیستگاهها تخریب آن

 از گروهی ان، جزودار مهره از جانوری گونه هزار یک از ش بی و گیاهی گونه هزار 13 حدود حاضر حال در و است رفته

 212 از بیش پرنده گونه 311 پستاندار، گونه 221 می باشند. حدود انقراض خطر معرض در که هستند طبیعی های میراث

 شناسایی گیاهی گونه هزار یک به نزدیک و دوزیست گونه 11 خزنده، گونه 222 و کشور داخلی های آب در ماهی گونه

 و ایران شیر شاخص دارند. دوگونه قرار جدی نابودی معرض در که میشوند محسوب کشور طبیعی های میراث جمله از شده،

 قانون 31 اصلی به توجه با زیست محیط حفاظت سازمان چند هر .اند شده منقرض ایران در که است دهه چند مازندران ببر

 طبیعی ازمیراث کنونی نسل معقولنا وری بهره اکنون هم اما است آتی های نسل به نادر مجموعه این تحویل متولی اساسی
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 تعادل خوردن هم بر و حیاتی سیستم تخریب موجب و آورده وارد طبیعی میراث این به شدید آسیب که است نحوی به

 اکوتوریسم برای بسترالزم زیست محیط و طبیعی منابع عرصه خود که است ذکر به (. الزم2831 است )عامری،  شده طبیعی

 نمود. سازماندهی اجرا و تدوین را الزم ریزی برنامه آن روی بتوان تا باشد داشته وجود عرصه این همه از قبل بایستی و است

 به نیز و فوق عوامل عملکرد بهبود با مستقیم ارتباط در پایداری اصول با آن تطابق و منطقه هر یا و کشور هر اکوتوریسم

 سازمان و زیست محیط سازمان جهانگردی، و ایرانگردی زمانسا است. دولت آن راس در و نظارت گروه عمل برخورد شیوه

 و هدف وضوح و علمی ریزی برنامه نبود دلیل به متاسفانه که دارند عهده بر را نظارت وظیفه هم با مراتع و جنگلها

 بوده دیگری ناقض یک هر همگرایی جای به دولتی سازمان سه این غایی، هدف به حصول جهت هماهنگ اجرائی راهکارهایی

 :اند مانده غافل است ذیل موارد شامل که خود وظایف از و

 پایدار اکوتوریسم برای علمی و مشخص هدف با کالن ریزی برنامه در اکوتوریسم جایگاه تعین  -

 نمایشگاهها، گروهی، های دانشگاه، رسانه پرورش، و آموزش طریق از اکوتوریسم اخالق و گردشگری فرهنگ ترویج  -

 ردمی.م تشکلهای

 هدف به رسیدن برای خصوصی و دولتی بخش برای مدرن و هماهنگ اجرایی راهکار تعیین  -

 اکوتوریسم، طبیعی، های جاذبه پیرامون اطالعات گردآوری با همراه اکوتوریسم پتانسیلهای و موجود وضعیت شناسایی  -

 محلی و ملی المللی، بین های دسته به آنها بندی اولویت

 مقاصد در رفتاری کدهای و پایدار مدیریت های شاخص و محیطی زیست اثرات ارزیابی ظرفیت پذیری، بندی سهمیه  -

 توریستی

 می قرار توجه مورد آن زایی اشتغال و ارزی درآمد موضوع و اقتصادی بعد عموما شود می مطرح گردشگری توسعه وقتی

 و گردشگری توسعه عدم اصلی مشکل رسد می نظر هب .هستند گردشگری توسعه بدیهیات از اینها که صورتی در گیرد،

 طرز این اگر و نشده تبیین درست که است گردشگر از ما تلقی طرز هم آن و گردد می بر فرهنگی موضوع به اکوتوریسم

 توسعه مخالف و موافق گروه .کرد نخواهد پیدا توسعه گردشگری شود برنداشته راه سر از ذهنی موانع و نشود اصالح تلقی

 هستند معتقد دو هر و هستند مواجه ذهنی موانع با دو هر ردشگریگ

 توسعه را گردشگری ناچارا باید ما گویند می نخست گروه دارد، فرهنگی ضایعات و اجتماعی های ناهنجاری گردشگری که

 هنوز ما گویند می مدو گروه ولی کنیم تحمل را فرهنگی ناهنجاریهای آن زایی اشتغال و ارزآوری اهمیت به توجه با و دهیم

 .کنیم ارتزاق گردشگری محل از شویم ناچار که ایم نرسیده مرحله آن به

 گردشگر ورود برای ویزا ارایه در گیری سخت و خروجی و ورودی مبادی در گیرانه سخت برخوردهای باعث ذهنی موانع این

 های سال در ها سختگیری کاهش آن شاهد ،کننده تشویق نه گردیده کننده تحقیر گردشگر به نگاه نوع و شده کشور به

 این است افتاده اتفاق گردشگر جذب در خاص اقداماتی انجام بدون که باشد می خارجی گردشگر نسبی افزایش و اخیر

 نمود حذف باید را ذهنی موانع ولیکن دارد ای بالقوه جذب قدرت تاریخی سابقه لحاظ به ما کشور که دهد می نشان موضوع

 .یابد توسعه کشور یگردشگر تا

 ارتباط توسعه اکوتوریسم با حفاظت محیط زیست

مسلما توسعه اکوتوریسم پایدار هم در گرو حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از امکانات موجود در آن است. تاثیر اکوتوریسم 

ی نیست بلکه آنان برای بر روی محیط زیست تنها منحصر به شرکت جستن اکوتوریست ها در فعالیت های فراغتی و تفریح

مدت زمانی که در منطقه ای سکونت می گزینند و نقش فراغتی خود را ایفا می کنند نیاز به تاسیسات و تجهیزاتی دارند که 

(. از این رو برای جلوگیری و کاهش اثرات 2883وجود این تاسیسات و تجهیزات بر محیط طبیعی اثر می گذارند )ادینگتون، 

اکوتوریستی در محیط زیست الزم است دست اندرکاران، برنامه ریزان و طراحان تاسیسات توریستی به  منفی فعالیت های

هنگام تهیه طرح های جامع و تفصیلی از یک طرف نیازهای اساسی اکوتوریست ها را پیش بینی نمایند و از سوی دیگر نسبت 
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تاسیسات توریستی بر محیط زیست دارند بیندیشند. بی به اثرات مثبت و منفی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اینگونه 

توجهی و سهل انگاری در این خصوص خطرات بسیار جدی برای اجتماعات حیات وحش و گونه های گیاهی و دیگر عوارض 

(. بدون شک توجهی که 2883طبیعی دارد و ممکن است موجب تغییرات اکولوژیکی در محیط زیست گردد  )ادینگتون، 

پارک های ملی و حیات وحش شده است عالوه بر شمار زیادی از کارکردهای خود از قبیل حفظ و حمایت از آبخیزها  امروزه به

و خاکها، بهبود شرایط آب و هوایی محلی، نگهداری جمعیت گونه های گیاهی و جانوری، پژوهش های علمی و آموزشی، اصالح 

اری از ارزش های میراث طبیعی، در اکثر کشورها به ویژه کشورهای شرایط زیست محیطی در مناطق پیرامونی و حفظ و نگهد

(. امروزه حفاظت از محیط زیست و نگهداری و استفاده 2813توریست پذیر، موجب ترویج اکوتوریسم نیز شده است )نویل گر، 

پرهزینه است. از اینرو این  بهینه از جاذبه های طبیعی موجود در آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بسیار

گونه کشورها برای تامین منابع مالی و جبران هزینه ها می بایست اکوتوریسم را در پارک های ملی خود و مناطقی که دارای 

(، چنین حرکتی نه تنها تمایل و 2811جاذبه های طبیعی هستند ترویج دهند )فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست، 

در پی یافتن آرامش، خلوت گزینی و تماس با طبیعت نشان می دهد بلکه این فرصت را نیز به وجود می آورد که تالش مردم را 

آنها با میراث های طبیعی خود و دیگران آشنا شوند. فعالیت های اکوتوریسم در پارک های ملی و یا هر منطقه حفاظت شده 

ی این مناطق و به طریق اولی وسیله ای برای حفاظت از آنها باشد، البته دیگر می تواند به عنوان مکانیسم مالی برای خودگردان

اینگونه فعالیت ها در صورتی امکان پذیر است که نوع و سطح مدیریت توریسم مطلوب و متناسب با ظرفیت برد این مناطق 

رای اهمیت حفظ و حراست (. نکته دیگر اینکه چنین نگرشی موجب بیدارشدن اذهان عمومی ب2813انجام گردد )نویل گر، 

محیط زیست می گردد. تجارب به دست آمده از کشورهای توریست پذیر با اعمال مدیریت علمی و آگاه در این خصوص نشان 

می دهد که درآمد حاصله در اغلب موارد برای اداره پارک های ملی و محوطه های اکوتوریستی کافی و بعضا بیش از حد الزم 

(. آنچه که مشهود است این است که دستیابی به توسعه پایدار توریسم با توجه به افزایش رو به رشد 2812است )ادینگتون، 

جمعیت جهان و نیاز مردم آنان به ایفای نقش فراغتی خود، که فعالیت های توریستی از مهمترین اشکال آن است، زمانی امکان 

 (.   2813شند )نویل گر، پذیر است که کشورهای میزبان به توریسم ترکیبی نیز بیندی

احترام به محیط زیست و حفظ آن یک فرهنگ است و فرهنگ نیز آگاهی از شخصیت خود، به عنوان یک موجود متفکر و 

(. از اینرو مراقبت از محیط زیست، بخش الزم یک سیاست 2818آگاهی او از روابطش با دیگران و محیط طبیعی است )تومه، 

بهترین روش های آموزشی برای آن به کار گرفته شود تا بهره برداری اصولی و معقول از منابع و فرهنگی است و اقتضا دارد 

داده های طبیعی صورت گیرد. همچنین ایجاد موازنه بین لذت بردن بازدید کننده و نیازهای حفاظتی از جاذبه های طبیعی 

م و فلسفه دیدار از جاذبه های طبیعی و زیست یک ضرورت است. جستجو برای چنین موازنه ای چیزی است که باید مفهو

 (.2811محیطی و اکوتوریسم را مشخص نماید )ایران زمین، 
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 گیرینتیجه
 یکسری مجموع در ولی است برخوردار الزم پتانسیلهای از کشورمان اکوتوریسم، مبحث در که میگیریم نتیجه تحقیق این از

 :میگردد پیشنهاد نسبی بهبود برای و گردید رهاشا باال در آنها اهم به که دارد وجود موانع

 با منظم جلسات تشکیل با صنعت این توسعه برای منطقی راهکارهای ارائه و گردی طبیعت ملی کمیته تشکیل -

 شناسان جامعه طبیعی، منابع کارشناسان شناسان، زیست اقتصادانان، توسعه، و ترویج جغرافیا، کارشناسان عضویت

 ریزی برنامه معاونت جهادکشاورزی، و عشایر امور فرهنگی، میراث زیست، محیط طبیعی، بعمنا سازمانهای از

 کشور وزارت و جمهور ریاست

                                                                                                                                                          طبیعت ملی وکمیته پایدار توسعه ملی کمیته توسط گردشگری با رابطه در زیست محیط استراتژی تهیه ضرورت -           

 رسانه ها و ترویج آموزش، طریق از طبیعی منابع حفظ جهت مردم اطالعات ارتقاء و اکوتوریستی مناطق معرفی  -

 اکوتوریستی مناطق در طبیعی منابع از فاظتح و توسعه ریزی، برنامه در محلی جوامع مشارکت  -

 در خدمات کنندگان بازدید گیاهی، پوشش بخشهای در طبیعی اثرهای و شده حفاظت مناطق وزون بندی منطقه -            

 گردی بوم برای منطقه مناسب ظرفیت از استفاده و ربط ذی سازمانهای              
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