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 چکیده

 نوشتار در و شده تبدیل جهاني هاي دغدغه به خاص طور به گردشگري صنعت در و عام طور به پایداري پارادایم امروزه

 فعالیت مهمترین از اكوتوریسم. است شده تبدیل جهان ودانشگاهي علمي مباحث اصلي كانون به پایداري مفهوم گردشگري توسعه

 از تا دهد مي قرار كنندگان بازدید اختیار در را مناسبي بسیار فرصت كه آید مي شمار به جهان مختلف نقاط در اقتصادي هاي

 را خوبي آمد در تواند مي شرایط این.یابند آگاهي طبیعت و محلي هاي فرهنگ از محافظت چگونگي و ها فرهنگ حفظ اهمیت

 بوم نظر از كه گردشگري نوعي از است عبارت پایدار اكوتوریسم. آورد وجود به طبیعي دوردست نواحي و محلي جوامع براي

 فرصت بسط و حفظ به زیست محیط به زدن صدمه جاي به و دهد پاسخ ها بوم زیست فعلي هاي نیاز به یعني پایدارباشد شناختي

 به سفر پایدار، اكوتوریسم در اصلي انگیزه دادن نشان پژوهش این از هدف . بپردازد آینده در آنها حیات تداوم براي هایي

 پژوهش حاضر، نوشتار. است آن بومي فرهنگ و كالبدي هاي ویژگي شامل منطقه یك طبیعي هاي جذابیت از دیدار و طبیعت

که در  دهد، مي نشان تحقیق این از حاصله نتایج. دارد تحلیلي - توصیفي رویكردي و است اي كتابخانه مطالعات بر مبتني

 با اكوتوریسم توسعه رو این از و است اقامتي و رفاهي تاسیسات از بیش انساني منابع به اكوتوریسم نیازشهرستان سردشت 

 طور به آن منافع كه كند مي ایجاد زیادي بسیار شغلي هاي فرصت اما نیست، همراه بنایي زیر سنگین گذاریهاي سرمایه جذب

  .رسد مي جامعه شهرستان سردشت بومي مردم به مستقیم

 شهرستان سردشت اكوتوریسم، ،شهریپایدار توسعه: كلیدي كلمات

 

 مقدمه

 

 نوشتار در و شده تبدیل جهاني هاي دغدغه به خاص طور به گردشگري صنعت در و عام طور به پایداري پارادایم امروزه

 علمي مباحث اصلي كانون به پایداري, (Mason & Van Der Borg, 0229) شدن بامشخص اكنون مفهوم گردشگري توسعه

 است. شده تبدیل جهان ودانشگاهي

 

 توجه و یافته نمود ضروري و مهم اي مسئله عنوان به پایداري پارادایم توسعه، مسیر در آنها فراوان مضرات و ها ناپایداري

 ارتباط خصوص در هایي بحث جهاني، هاي چالش این دنبال به. است كرده جلب خود به اخیر دهه دو درطول را جهاني مجامع

 ,V.R. Van der) روند در مهم هدفي به ،پایداري" مشترك آینده" گزارش انتشار زمان از دهه در پایدار توسعه و گردشگري

 . یافت گسترش و شد مطرح گذشته (55،0226

 اخیر هاي دهه طي مهم چالش این به پاسخ در. است شده تبدیل المللي بین و ملي اي، منطقه محلي، مختلف سطوح در توسعه

 راستاي در را زیادي ابتكاري هاي وبرنامه ت تحقیقا متعددي المللي بین و ملي مختلف ي نها سازما و ها پژوهشگران،دولت

 هها، كارگا(  5995)  ریو كنفرانس از بعد زمینه این در. اند كرده ارایه بیشتر هرچه ي پایدار ي سو به گذار و حركت

 درمورد پایداري ي نوشتارها و شد برگزار پایدار توسعه و گردشگري ارتباط خصوص در متعددي كنفرانسهاي و میزگردها

 و دهي جهت منظور به پایدار توسعه با پایدار گردشگري مفهومي ارتباط تبیین به معطوف ها تالش و یافت گسترش گردشگري

 ,V.R. Van der) این گسترش و بسط گردشگري توسعه براي وابزارها رویكردها ارتقاي جهت در مربوطه ت مطالعا مدیریت

 در هها دیدگا و مفاهیم . شد گردشگري ومقاصد نواحي در( فرهنگي یا)  طبیعي محیط از محافظت و جانبه همه, (0226،551

 مخرب تأثیرات و انبوه گردشگري صنعت فرآیند گسترش و ن گردشگرا تعداد سریع افزایش دنبال به گردشگري توسعه مطالعات

 كشورهاي صاحبنظران و كارشناسان ، 5992 دهه طول در تا شد منجر كه بود جهان مختلف نقاط در ها انسان و محیط بر آن

 عوامل تعدیل یا رفع درخصوص و شوند متذكر را گردشگري بخش در پایداري عوامل به توجه ضروت و اهمیت مختلف

 موافقتنامه چارچوب در زیست محیط حفظ نیز و ناپایداري عوامل بردن بین از ي برا رو این از. دهند هشدار بخش این ناپایداري

 و ریزي برنامه فرایند در معیارها و ها شاخص طریق از پایداري گیري اندازه و ر پایدا توسعه ي شها رو المللي، بین هاي



 هایي فعالیت و ها جاذبه بر متكي گردشگري توسعه سهم بیشترین كه چرا كرد، پیدا زیادي اهمیت گردشگري تأثیرات ارزیابي

 منابع این اگر بنابراین،.. شوند مي مربوط ي گردشگر مناطق فرهنگي الگوهاي و تاریخي میراث طبیعي، محیط به كه است

 در. شد نخواهد موفق گردشگري صنعت بالطبع و كنند جلب را ن گردشگرا توانند نمي گردشگري مناطق شوند، نابود یا ضایع

 ي برا ي مند م نظا ب چارچو تدوین و پایداري مفهوم تبیین پایداري، كلي رهیافت در سازي یكسان عوامل از یكي میان این

 ها، چالش این به توجه و شناسایي هاي روش از یكي. است پایدار توسعه مسیر در پیشرفت و پایداري میزان وارزیابي سنجش

 .است منظم الگویي و چارچوب در گردشگري پایدار توسعه هاي شاخص و ها معرف كارگیري به و ابداع

 مبانی نظری

 اختیار در را مناسبي بسیار فرصت كه آید مي شمار به جهان مختلف نقاط در اقتصادي هاي فعالیت مهمترین از اكوتوریسم

 این.یابند آگاهي طبیعت و محلي هاي فرهنگ از محافظت چگونگي و ها فرهنگ حفظ اهمیت از تا دهد مي قرار بازدیدكنندگان

 كه است این در اكوتوریسم شهرت.آورد وجود به طبیعي دوردست نواحي و محلي جوامع براي را خوبي آمد در تواند مي شرایط

 : اند عبارت كه دارد دنبال به را نتایجي اكوتوریسم  توسعه و اجرا. آید مي شمار به نواحي از محافظت براي مناسبي ابزار

 آنها اقتصادي ارزش بردن باال و ها اكوسیستم و شده حفاظت نواحي اهمیت افزایش-

 شده حفاظت نواحي براي مستقیم آمد در ایجاد -

 حفاظت در آنها انگیزه افزایش و محلي جوامع براي مستقیم غیر و مستقیم درآمد ایجاد -

 (.گفتار ،پیش 5811 ، مور و درام)زیستي جوامع تهدیدات كاهش به منجرشدن و طبیعي منابع از پایدار استفاده فرهنگ ارتقاي -

 مادي هاي منفعت بر عالوه كه است طبیعي محیط در انسان مسئوالنه گردشگري نوعي اكوتوریسم ، شد بیان كه آنچه به باتوجه

 مادي غیر و

 نظري)بود خواهد اكوتوریسم با مختلف ابعاد از پایداري میان پیوند برقراري آن نتیجه و است زیست محیط حفظ دنبال به

5811،0  ). 

 مطالعه مورد منطقه

 و بخش1 دارای شهرستان ،این است ایران غربی شمال در غربی آذربایجان استان های شهرستان از یکی سردشت شهرستان   

 واقع غربی آذربایجان استان غربی جنوب در مربع کیلومتر 5155 بر بالغ وسعتی با سردشت. باشد می روستا090 و دهستان دو

 شمال از پیرانشهر، شهرستان به شمال از سردشت شهرستان. است گرفته بر در را استان مساحت 7/8شهرستان این. است شده

 این. گردد می منتهی عراق کشور به غرب از و عراق کشور و کردستان استان به جنوب از بوکان، به شرق از مهاباد، به غربی

 و شود می محسوب آن مرکز سردشت شهر. باشد می مسکونی آبادی 097 و دهستان 5 بخش 0 شهری ی نقطه 8 شامل شهرستان

 دریا سطح از شهر فیزیکی بافت ارتفاع و گرفته قرار جغرافیای عرض «دقیقه 9 و درجه 85 - طول دقیقه 11 و درجه 16»در

 .باشد می متر 5656 حدود

 تحقیق روش

 

 .است میدانی و ای کتابخانه اسنادی، مطالعات از گیری بهره با و تحلیلی – توصیفی ی شیوه به شده بکارگرفته روش   

 

 سردشت شهرستان اکوتوریستی های جاذبه

 شلماش آبشار  .5

 گراوان معدنی آب ی چشمه .0



 کوچک زاب ی رودخانه .8

 بیوران سرد آب های چشمه .1

 وزینه زیبای و سرسبز دشت .6

 سردشت بلوط و مازو های جنگل .5

 نستان های کوه .7

 زمزیران زیبای و برفگیر ی گردنه .1

 

 توسعه و توسعه پایدار

 development ،(5877زاكس، و 5872 دیوب، و 5872 بئك،) بوده مطرح اقتصادي و مادي مقوالت در بدوا   كه است

 فرهنگ، انسان، همچون اجتماعي حیات با مرتبط هاي جنبه سایر براي تدریج به و كلمه براي منتخب معادل واژه توسعه،

 بسط معني به امر ابتداي همان از توسعه اصطالح. است گرفته قرار استفاده مورد نیز امثالهم و اجتماعي عدالت هنر، سیاست،

 این(.  5876 اردكاني، داوري) است (مدرنیته تفكر) تجدد توسعه نظر، مورد توسعه واقع در و شد تلقي جهان در غرب تمدن

 و بیني جهان از غربي واژه این. است بوده متمركز اقتصادي نتایج و اهداف بر اصوال   كه شود مي ناشي توسعه ماهیت از امر

. است گرفته قرار استفاده مورد اقتصادي توسعه براي بدوا   و ،5 است متأثر زمین مغرب بر مسلط گراي جهان و گرا مادي تفكر

 به و نبوده محدود( زمیني و مادي) بعد دو به كه نماید مي تأكید رشد و گرایي كمال به اسالمي تفكر وتفاسیر، تعابیر این عكس بر

 فرهنگ هاي ارزش به عنایت با ولي است، صحیحي( ظاهرا  ) انتخاب لغوي نظر از واژه انتخاب چه اگر. دارد توجه نیز تعالي

 و فرهنگي هاي ارزش گویاي كه را تري مناسب واژه واژه معادل عنوان به توسعه development باید و توان مي ایراني

 جایگزین ترین مناسب عنوان به را به آن از استفاده هنگام به حداقل یا و نمود انتخاب آن براي باشد مادي و معنوي معاني جامع

 چون واژگاني توان مي. داشت توجه آن هاي نارسایي و اشكاالت و نقایص«  تعالي»  یا«  تكامل»  ایراني -اسالمي هاي

 و متفكران چنانچه. دارند تأكید نیز انسان حیات معنوي هاي جنبه رشد و كمال بر كه كرد توصیه اسالمي فرهنگ موردنظر

 و رایج معناي به توسعه كه این اجماال  . دارند اشاره انساني تكامل و یافته تكامل هاي انسان به متأله « توسعه»  و مسلمان حكماي

 مثل كیفي موضوعات با رابطه در كه نیز مواردي در حتي و دارد، مدنظر را كمي هاي جنبه خویش ماهیت به بنا مصللحش،

 هاي جنبه و اصول به توجه نیز ایران در(.5816زاده، نقي) است متمركز كمیات بر عمدتا   شود مي مطرح نیز انسان و فرهنگ

و  معنا در كه ابهاماتي وجود با توسعه، مفهوم كه آنجائي از. است گرفته قرار مختلف تشكیالت مدنظر پایدار توسعه مختلف

 به عمدتا   و اقتصاد سمت به نیز را موضوعات است شده مطرح اقتصاد مقوله در بار اولین كه آن جهت به دارد، وجود تفسیرش

 براي(.  5816 رائو،) است نمانده امان در گرایش این از نیز پایدار توسعه مفهوم دهد، مي سوق زندگي كمي و مادي جنبه سمت

 تواند نمي محیطي پایداري از اي تجربه دنیا صنعتي اقتصادهاي تمام در یا و محیطي پایداري هاي ریشه اكینزمی گوید: نمونه

 .( 0 ،ص 5871 طبیبیان، از نقل به.) دارد اتكا محیطي پذیر پایان هاي انباشته به صنایع این دوام و بقا زیرا باشد، داشته وجود

 شهر وپایداری

 قرار استفاده مورد گوناگون هاي نظریه آزمودن براي مكاني مثابه به مختلف متخصصین وسیله به شهر گذشته قرن طول در

 است گرفته نام, Brugman Hersh, 5995, cited in Roseland.) به بعدي تك نگرش وجود این با به نیز گاهي و است گرفته

 عملكرد در هایي نارسایي به تبدیل سرزمین در آن جایگاه به توجهي بي و شهر عنوان«  انسان خالقیت ترین عالي»  5996) 

 گوناگون قواعد از تواند نمي كه پیچیده و پویا مكاني است؛ پایدار، توسعه با مرتبط موضوعات ترین قوي از یكي. است شده شهر

 پایداري تعریف و واژه از كلي استناد با برخي یك عنوان به شهر پذیرفتن«  اكوسیستم»  كند خالي شانه غیرطبیعي و طبیعي

 ولي است خیالي انگاره یك.(Tjallingii, 5995) تنها این گویند مي بعضي و باشند پایدار توانند نمي شهرها كه كنند مي استدالل

 كاربرد .شوند پایدار بایستي و خواهند شهرها كه اند عقیده این بر هم گروهي كه آموزیم مي زمینه این در ادبیات الي البه از

 یك از بیش واحد یك استفاده ازاء در كه است معني این به پایداري :است زیر علت به شهرها پایداري مورد در 00 خیالي واژه

 پایدار روزي باالخره شهرها كه باورند این بر اي عده. كنند مي عمل عكس بر شهرها ولي. كرد جایگزین توان نمي8 واحد

 Peter.)بدیهی استاست، خیال و توهم یك شهرها پایداري معتقدند كه دیگر گروهي با همسان آنها براي تصور این و شد خواهند

Berg,5911.)  



 شهریراهبرد های توسعه پایدار 

 داراي باید پایداري روي این از. است توسعه و انساني جوامع میان پیماني مبین راهبردي یا سیاستگزاري سطح در پایدار توسعه

 .دهد مي ارائه زیر شرح به را پایدار توسعه از كالن تصویري جانبه سه ارتباط این. باشد مهارت و منابع اجتماع، مشخص ابعاد

 .گرایانه بوم تعامل و پویا اقتصادي و اجتماعي عدالت به وابسته پایدار، توسعه اجتماعي هاي جنبه -5

 بوم و طبیعي محیط انرژي، انواع شامل و نمود دریافت محیط از توان مي كه منابعي شامل توسعه منابع پایداري هاي جنبه -0

 .باشد مي محیطي منابع با مرتبط موارد از آینده منابع و آب انرژي، سالمت،. است محلي

 و ساخت فني دانش خرد، تا كالن از متفاوت هاي مقیاس در طراحي هاي مهارت به توجه پایدار، توسعه مهارتي هاي جنبه -8

 .غیره و صنایع تربیت، و تعلیم فرهنگي، هاي پشتوانه نوین، منابع و فناوري ساز،

 اکو توریسم پایدار

 آن مفهوم و معني باره در هایي پرسش همواره ، است طوالني چندان نه عمري با جدید اصالحي 5" اكوتوریسم" كه آنجا از

 در.  اند برده كار به را اصطالح این 8 السكوریان و 0 هكتورسبالوس 5911 در مكزیك در بار نخستین. است بوده مطرح

 نیز و مختلف هاي فرهنگ و وحش، حیات بكر، طبیعت مطالعه و مشاهده هدف با گردشگري از است عبارت اكوتوریسم حقیقت

 اكوتوریسم .آورد حساب به پایدار توسعه محصوالت از را اكوتوریسم توان مي ترتیب بدین طبیعي محیط در آرامش به رسیدن

 به و دهد پاسخ ها بوم زیست فعلي هاي نیاز به یعني پایدارباشد شناختي بوم نظر از كه گردشگري نوعي از است عبارت پایدار

 در اصلي انگیزه.  بپردازد آینده در آنها حیات تداوم براي هایي فرصت بسط و حفظ به زیست محیط به زدن صدمه جاي

 .است آن بومي فرهنگ و كالبدي هاي ویژگي شامل منطقه یك طبیعي هاي جذابیت از دیدار و طبیعت به سفر پایدار اكوتوریسم

 گذاري سرمایه جذب با اكوتوریسم توسعه رو این از و است اقامتي و رفاهي تاسیسات از بیش انساني منابع به اكوتوریسم نیاز

 مردمي به مستقیم طور به آن منافع كه كند مي ایجاد زیادي بسیار شغلي هاي فرصت اما نیست همراه بنایي زیر سنگین هاي

 هویتي بي و نابودي به روستاها طبیعي انداز چشم و وحیط در دخالت كه داشت توجه باید البته. رسد مي میزبان جامعه بومي

 اجتماعي اهداف دسته سه و كرد ارائه 5992 در را پایدار اكوتوریسم مدل كه بود كساني نخستین از سدلر .نینجامد آنها هاي بافت

 ریزي مه برنا در ،مشاركت اجتماعي مزایاي تامین شامل اجتماعي اهداف گنجاند خود مدل در را محیطي زیست و ،اقتصادي

 مي اقتصادي پایایي و میزبان محلي جامعه براي اقتصادي مزایاي شامل اقتصادي اهداف و محلي ساكنان اشتغال و ،آموزش

 نیز محیطي زیست اهداف و میشد اقتصادي پایایي و میزبان محلي جامعه براي اقتصادي مزایاي شامل اقتصادي اهداف شد،و

 وسرانجام گرفت مي بر در را طبیعي منابع تقاضاي و عرضه مدیریت و منابع تخریب از اجتناب محل طبیعي منابع حفظ به كمك

 با.  است طبیعي ذخایر و اندازها چشم حفظ براي راهي اكوتوریسم .است شده خوانده پایدار اكوتوریسم اهداف این تالقي محل

 حفظ براي الزم اعتبارات تامین نتیجه در و طبیعي مناظر براي اقتصادي هاي كاربري ایجاد امكان اكوتوریسم توسعه و گسترش

 از مانده جاي بر وطبیعي فرهنگي هاي میراث و تاریخي هاي یادمان از انبوهي با ابران هاي جاذبه غناي .شود مي فراهم آنها

 مجموعه ایران اكوتوریسم هاي داشته حال این با.بنامند مرز یك در جهاني را سرزمین این كه است شده سبب مختلف هاي دوره

 امكان نیز و طبیعي جغرافیاي بررسي. میگیرد بر را نابودي به رو موارد بسیاري در و نشده ثبت پراكنده منابع از گسترده اي

 منبع یك اكوتوریسم كشورمان در كه است آن بیانگر ایران در گذاري سرمایه قابل شناختي بوم هاي جاذبه از كدام هر سنجي

 .است خود حال به شده رها البته و مستعد بسیار خاص، ، نظیر كم اقتصادي
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 داراي باید پایداري روي این از. است توسعه و انساني جوامع میان پیماني مبین راهبردي یا سیاستگزاري سطح در پایدار توسعه

 .دهد مي ارائه زیر شرح به را پایدار توسعه از كالن تصویري جانبه سه ارتباط این. باشد مهارت و منابع اجتماع، مشخص ابعاد

 .گرایانه بوم تعامل و پویا اقتصادي و اجتماعي عدالت به وابسته پایدار، توسعه اجتماعي هاي جنبه - 5
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 .باشد مي محیطي منابع با مرتبط موارد از آینده منابع و آب انرژي، سالمت،. است محلي



 و ساخت فني دانش خرد، تا كالن از متفاوت هاي مقیاس در طراحي هاي مهارت به توجه پایدار، توسعه مهارتي هاي جنبه - 8
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 با اكوتوریسم توسعه رو این از و است اقامتي و رفاهي تاسیسات از بیش انساني منابع به اكوتوریسم نیازدر شهرستان سردشت ،

 طور به آن منافع كه كند مي ایجاد زیادي بسیار شغلي هاي فرصت اما نیست همراه بنایي زیر سنگین هاي گذاري سرمایه جذب

 بي و نابودي به روستاها طبیعي انداز چشم در دخالت كه داشت توجه باید البته. رسد مي میزبان جامعه بومي مردمي به مستقیم
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