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  چکیده
آید و هاي جهان بشمار میهمه جانبه بسیاري از کشورهاي مهم توسعه امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از محور

آوري چشمگیر اقتصادي، اي است از صنعت زنده و پویاي توریسم در عین بازدهی و سوداکوتوریسم که زیرمجموعه
ترین بخش صنعت گردشگري ریزي در حوزه اکوتوریسم با عنوان مهمتر توسعه است. برنامههاي عمیقمتضمن تامین الیه

 ه و بدون شک یکی از راههاي رسیدن به توسعه پایدار و رواج و گشترش این صنعت در کشور قرار گرفته است.بود
ها بوده است و به همین هاي اخیر گردشگري یکی از عوامل توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بسیاري از کشوردر دهه

ري از توریسم را به خود اختصاص دهند. وجود کنند که سهم بیشتهاي جهان تالش میدلیلی بسیاري از کشور
هاي فراوان توریسمی اعم از فرهنگی و طبیعی در ایران و به خصوص در استان آذربایجان شرقی موجب شده توانمندي

است که این استان یکی از مناطق مهم در زمینه اکوتوریسم در کشور به حساب آید. این صنعت به عنوان پایدارترین نوع 
استان آذربایجان شرقی نیز به دلیل داشتن طبیعت زیبا و حس مکان شاخص خود آید و گردي به حساب میطبیعت 

 پتانسیل فراوانی براي توسعه این صنعت در خود دارد.
 

 محیط زیستحس مکان، اکوتوریسم، توسعه پایدار،  کلیدي: هايواژه
 
 مقدمه -1

-باعث میهایی است که ویژگیاي از خصوصیات و داراي مجموعههر محیط طبیعی یا به اصطالح دیگر هر اکوسیستمی 
گی در گذشته دهند. این ویژبه دست میها یک بیان مشترك از محیط را این ویژگیمجموعه شود آن محیط شاخص شود. 

 "مکانحس "یکی از اساسی ترین عوامل شکل دهی به اعتقادات و جهان بینی انسان بوده است. این بیان مشترك یک محیط 
 . ]1[ آن محیط نام دارد

اي در جهان یک کویر حس مکان منحصر بفردي دارد که متفاوت از حس مکان یک جلگه یا یک جنگل است. هر منطقه
شود تا افراد بسیاري در سرتاسر جهان به دنبال تجربه حس باشد. همین حقیقت باعث میداراي حس مکان مختص خود می

هاي اخیر، در سرتاسر ،به خصوص در سال سفر هاییناطق مختلفی از جهان سفر کنند. چنین م هاي مختلف و نو، بهمکان
گذاري در جهت هاي مختلفی با سرمایهافزایش است و با استقبال زیادي مواجه شده است. در این میان کشورجهان در حال 

ري به کشور خود می کنند. به بیان دیگر ها به مکان هاي طبیعی کشور خود سعی در جذب افراد بیشتتسهیل سفر توریست
 کنند. هاي طبیعی خود را این گونه صادر میها حس مکان محیطاین کشور

باشد حتما در نظر گرفته شود این حقیقت است که این صادرات به خودي خود صادراتی نکته مهمی که در این میان 
شود. در نتیجه این صنعت در عین حال عث حفظ محیط طبیعی میگذاري در این صنعت باپایدار است. عالوه بر این، سرمایه
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تواند یک ریزي صحیحی براي مدیریت آن انجام گیرد میتواند صنعت پربازدهی از لحاظ اقتصادي باشد، اگر برنامهکه می
 پایدار به حساب آید. %100صنعت 

آید. در این میان استان این صنعت به حساب میهاي طبیعی فراوان یک منبع سرشار براي کشور ما با دارا بودن جاذبه
اي اصلی این صنعت در کشور به هتواند به عنوان یکی از قطبآذربایجان شرقی به دلیل تنوع طبیعی بی اندازه فراوان خود می

 آید. شمار
 

 مبانی نظري-2
 گردشگري 2-1

تواند رهیافتی براي توسعه اقتصادي در قلمرو گردشگري به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می
هاي اقتصادي در حال کاهش هاي دیگر بخشملی و همچنین محلی باشد. گردشگري به خصوص در زمانی که سود فعالیت

باشد، جایگزین مناسبی براي آنها و راهبردي براي توسعه است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگري غلبه بر پایین بودن 
تواند امیدهایی را براي کاهش فقر به جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه محلی است و میطح درآمد و ارائه فرصتهاي س

 ].2[اند فراهم آورد خصوص در نواحی که به نحوي دچار رکود اقتصادي شده
 

 اکوتوریسم 2-2
 واژه یشاپید ردمو در بهاماتیادجوو بیانگر ،نداهشد نگاشته یسمرکوتوا مینهز در نکنو تا که ديمتعد نمتو گرچها

  رهکتوواژه  را    ینا  که  هدد  می  ننشا  ديگر  طبیعت  لمستد  تمقاالاز    یکی  ماا  ،هستند  یسمرکوتوا
. او اکوتوریسم را پرداخته، ابداع کرده استالسکورین در سال  هنگامی که به پروژه حمایت از طبیعت در مکزیک میسسبالو
کند: اکوتوریسم، سفري به مناطق طبیعی نسبتاً بکر با هدف مطالعه، تحسین و لذت از مناظر، جانوران، ونه تعریف میاین گ

 .]3[ باستانی و معاصر) این مناطق استگیاهان وحشی و هر گونه آثار فرهنگی (
ت مخرب کمتري بر پیکر محیط اکوتوریسم با گردشگري انبوه و فراگیر تفاوت اساسی دارد زیرا در گردشگري طبیعت اثرا

اي کند. گردشگري طبیعت (اکوتوریسم) پدیدهزیست وارد شده و ضمنًا این نوع فعالیت عوامل زیربنایی کمتري را طلب می
شود. از یک بازدید علمی تا یک بازدید اتفاقی از منطقه طبیعی به ها را شامل میاي از مخاطبان و نیتاست که طیف گسترده

تواند شامل شود. اکوتوریسم در حقیقت یک توریسم لیت آخر هفته یا بخشی از یک مسافرت کلی و طوالنی را میعنوان فعا
اي استوار است، به عبارت دیگر اکوتوریسم مسئوالنه است که بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار فرهنگ و اقتصاد منطقه

 . ]4[ سازدط زیست، سالمت جوامع محلی را نیز پایدار میهاي طبیعی است که ضمن حفظ محیسفري مسئوالنه به محیط
 دانند:بسیاري از متخصصین حداقل چهار عامل زیر را به عنوان مشخصات یک سفر اکوتوریسمی الزم می

 سفر به یک منطقه طبیعی -1
 حمایت و حفاظت از تنوع زیستی -2
 محیط زیست درك و فهم از طبیعت و  -3
 سودمندي براي جوامع میزبان محلی -4
 

ها، جزایر، بیشه زارها و نقاط سرسبز و خرم، ها، تاالبها و مناظر زیباي طبیعت مانند سواحل دریاها، دریاچهچشم انداز
تفریحی مانند -هاي ورزشیها و پارکهاي ملی، نواحی تفرجگاهی، مناطق کوهستانی و ییالقی، پتانسیلگیاهان وحشی، جنگل

وشهاي زمین شناسی، پیاده روي در طبیعت، شنا، قایقرانی، ماهیگیري و استفاده از غار پیمایی، کوهنوردي، کوهپیمایی، کا
هاي ها و جاذبههاي آب معدنی و حتی مناطق بیابانی و کویري از کانونهاي موثر در درمان مانند چشمهغذاهاي دریایی، جاذبه

 ].5[توریست پذیر این نوع از جهانگردي است 
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هاي فرهنگی و تاریخی در زمره ده کشور اول دنیا محسوب شده است اما باید به خاطر انوناگرچه ایران از نظر وجود ک
توان از اکوتوریسم و ژئوتوریسم آن نیز هاي فراوانی است به نحوي که نمیهاي سرزمینی آن نیز داراي جاذبهداشت که ویژگی

هاي فراوانی براي گسترش و تحکیم اراي پتانسیلدر این میان تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، د به سادگی گذشت.
 باشد. اکوتوریسم می

 
 توسعه پایدار 2-3

به بعد، به دلیل بحرانهاي شدید زیست محیطی، نظریه توسعه پایدار مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته و  1980از دهه 
هاي حیات انسان نیست و نگرش ها و ضرورتیژگیهاي موجود توسعه، پاسخگوي نیازها، وتاکید شده است که الگوها و سیاست

جهان درباره رشد و روند توسعه باید تحول یابد. از دیدگاه توسعه پایدار، اگر هدف از توسعه، گسترش امکانات و بهبود شرایط و 
نظر قرار گیرد. معناي بایست مد هاست، این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه براي نسلهاي آینده نیز میکیفیت زندگی انسان

توسعه پایدار، تنها حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادي است؛ رشدي که 
بدون تخریب منابع طبیعی و برهم زدن تعادل زیست محیطی، عدالت و امکانات زندگی را براي همه مردم، اعم از شهري، 

 ]. 6آورد [ه فقط قشرهایی محدود از جامعه فراهم میروستایی و عشایري و ن
اي است که در تعریفی که سازمان ملل از توسعه پایدار ارائه داده است نیز چنین آمده است: توسعه پایدار آن گونه توسعه

قابل قبول و از نظر فن از نظر اقتصادي پویا و پربازده، از نظر زیست محیطی غیر مدافع و غیر مخرب، از نظر اجتماعی عادالنه و 
 ]. 7[ آوري متناسب و مطلوب باشد

 باشد:سه عنصر اصلی توسعه پایدار به شرح زیر می
 برابري در جامعه (پیشرفت اجتماعی بطوریکه نیازهاي هر فرد شناخته شود) -1
ارها، برون ساماندهی اقتصاد (رشد پایدار، راندمان سرمایه، حفظ ثبات اقتصادي، ماکزیمم کردن سود، توسعه باز -2

 ها، حفاظت از سطح و ثبات رشد اقتصادي و کارکنان)سپاري هزینه
 پایداري محیط زیست یا اکولوژي (صرفه جویی در استفاده از منابع طبیعی و حفاظت موثر از محیط زیست) -3

معه و محیط بنابراین همان طور که در شکل یک نشان داده شده است، توسعه پایدار تعادلی را بین اقتصاد، سالمت جا
تواند به عنوان شکلی از توسعه پایدار عمل کند و اگر همه عناصر توسعه پایدار را شامل شود کند. اکوتوریسم نیز میبرقرار می

 ].8[ هاي آینده به ارمغان آوردهایی را براي نسل حاضر و نسلتواند منفعتمی
 

 
 : توسعه پایدار1-2شکل 
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 اکوتوریسم و توسعه پایدار-3
هاي فعلی باشد، اي که پاسخگوي نیازتوسعه"اساس تعریف کمیسیون جهانی سازمان ملل، توسعه پایدار عبارت است از  بر

اي توسعه پایدار، توسعه"گوید بانک جهانی می." هاي آینده در تامین نیازهاي خود را تحت تاثیر قرار دهدبدون آنکه توان نسل
 "است که دوام یابد.

باشد. توجه به چهار عامل اساسی عه پایدار کارایی اقتصادي، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی میعناصر کلیدي توس
 . انی و توان اکولوژیک ضرورت داردحصول توسعه پایدار یعنی منابع مالی، فن آوري، نیروي انس

آینده محیط زیست از محیط  هاي بعدي،در تعاریف متعددي که از توسعه پایدار شده است، محور تمامی آنها توجه به نسل
هاي تجدید ناپذیر از اصول هاي بومی و تجربیات گذشته، بهره گیري از انرژيزیست جهانی بوده است. توجه به فرهنگ، ویژگی

 توسعه پایدار است.
اي توسعه پایدار گردشگري عبارت است از گسترش صنعت گردشگري و جذب توریست با استفاده از منابع موجود، به گونه

هاي اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظار گردشگران، بتوان وحدت و پاسخ دادن به نیازکه ضمن 
ها را به طور متوازن و یکپارچگی و هویت فرهنگی، سالمت محیط زیست، تعادل اقتصادي و رفاه مردم کشور و میهمانان آن

 پیوسته در حد بهینه تامین کرد.
موضوع اکوتوریسم یا طبیعت گردي در سطح بین المللی توجه بسیار زیادي را به خود معطوف کرده است، زیرا با استفاده 

تواند براي رسیدن به توسعه پایدار بسیار مفید و سودمند باشد. بالنگی و مهتا به نقش هاي سود و هزینه میها و مدلاز روش
ریزي توریسم می دانندد و اکوتوریسم اشاره می کند و آن را نگرش مهمی براي برنامه مهم احیاي اکولوژیکی مناطق در زمینه

معتقدند احیاي اکولوژیکی مهم ترین نقش را در اکوتوریسم دارد که می تواند به رشد سریع فعالیت توریسم و توسعه پایدار در 
 د.ابعاد مختلف آن بی انجام

زیست و ارتقاي ا مسافرت مسئوالنه به مناطق طبیعی با هدف حفظ محیطانجمن بین المللی اکوتوریسم،اکوتوریسم ر
 تندرستی مردم تعریف می کند.

توسعه پایدار بر اساس نیازهاي انسانی و متناسب با ظرفیت هاي محیطی در بعد زمان اتفاق م افتد و پایداري آن در محکم 
بودن و تلفیق آن با اکوسیستم است که در کنارش باید به پذیزي و سیستماتیک بلکه در انعطافبودن استخوان بندي نیست،

ها به پایداري در خور بودن و ماندگار بودن خواهد رسید، پس هاي انسانی هم توجه شود در نهایت این هماهنگیاکوسیستم
هاي ه سالشود شروع مباحث گردشگري در جوامع غربی مربوط بریزي میاکوتوریسم داراي ظرفیت است که طبق آن برنامه

بخش ثبات و ریزي توسعه و عملیات باید جزئی از استراتژي توسعه و نویدگردد. در گردشگري برنامهبرمی 1970آغازین 
هاي صنعت گردشگري باید همه جانبه و جامع، در ریزي توسعه و فعالیتبرنامهباشد،  کشورپایداري براي یک ناحیه یا یک 

هاي خصوصی و افراد بتوانند در آن شرکت کرده و از مزایاي هاس مختلف دولتی، شرکتزمانها باشد تا سابرگیرنده همه بخش
اي که در هاي طبیعی و فرهنگی است به گونههاي گردشگري در محیطآن بهره گیرند. اکوتوریسم در برگیرنده انواع فعالیت

امل کوهستان، بیابان، نواحی ساحلی، جزایر و...است هایی که شتوانند به مناطق داراي جاذبهبستر جغرافیایی، گردشگران می
ها آشنا شوند. براي هاي زندگی آنمسافرت کنند و مدتی با ساکنین نواحی گردشگرپذیر زندگی کنند تا با آداب و رسوم و شیوه

عی و فرهنگی در مدیریت اکوسیستم و حفاظت از منابع طبی هاي بومیرسیدن به پایداري در اکوسیستم درگیر کردن جمعیت
اجتناب ناپذیر است، پس مشارکت محلی براي تضمین توسعه پایدار اکوسیستم داراي اهمیتی انکار ناپذیر است، علیرغم اینکه 

-هاي محلی، منطقهکنند، دخالت بیشتر بازیگران از جمله دولتجوامع محلی نقش کلیدي در توسعه پایدار اکوتوریسم ایفا می
ریزي درست، ور و موسسات آموزشی و تحقیقاتی نباید از نظر دور نگه داشته شود. در صورت برنامهاي و ملی، گردانندگان ت

نماید زیست زمینه را براي اشتغال مردم شهر فراهم کرده در ضمن درآمدي را عاید منطقه میاکوتوریسم بدون آسیب به محیط
 شود.و منجر به ترقی، رفاه، آسایش و تعالی شهروندان می
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 ل اکوتوریسموصا-4

براي  1991هاي آموزشی و جلسات برگزار شده از سال ها، کارگاهاکوتوریسم اصولی را که نتایج نشستالمللی انجمن بین
 کند:ذینفعان اکوتوریسم بوده است را این گونه بیان می

 تواند به محل مورد نظر آسیب برساند.کاهش اثرات منفی بر فرهنگ و طبیعت که می-
 گردشگران در مورد اهمیت حفاظتآموزش -
هاي محلی و منافع حفاظت را شود تا نیازمنصبان محلی اداره میتاکید بر کار پر مسئولیتی که در همکاري با مردم و صاحب-

 نشان دهند.
 درآمدهاي مستقیم براي حفاظت و مدیریت مناطق حفاظت شده-
هاي مدیریت بازدید کننده براي مناطق طبیعی یا مناطقی که به مهاي براي طراحی برناتاکید بر نیاز بخش توریسم منطقه-

 شوند.بومی تعیین میعنوان مقاصد زیست
هاي نظارتی بلند اند و اسنفاده از برنامهریزي شدهمحیطی پایهتاکید بر انجام مطالعاتی که بر موضوعات اجتماعی و زیست-

 اثرات منفی آن کاهش یابد.مدت براي اینکه اثرات اکوتوریسم بررسی شوند و 
محیطی تعیین شده توسط محققان هاي اجتماعی و زیستتالش براي اطمینان از اینکه توریسم از تغیی قابل قبول محدودیت-

 رود.با همکاري ساکنان محلی، فراتر نمی
ن مناطق حفاظت شده و میزبان، جوامع محلی به ویژه مردمی که پیرامو کوشش براي افزایش منافع اقتصادي براي کشور-

 کنند.مناطق طبیعی زندگی می
وحش محلی و در هاي فسیلی، حفظ گیاهان و حیاتزیست،کاهش استفاده از سوختتکیه بر زیرساختی که در تطبیق محیط-

 زیست فرهنگی و طبیعی توسعه یافته است.حیطمترکیب با 
 

 
 بررسی جغرافیاي طبیعی تبریز-5

است. این شهر از الیه مشرق و جنوب شرق جلگه تبریز قرار گرفتهن آذربایجان شرقی و در منتهیتبریز در غرب استا      
گردنه  به شرق سمت از گوزنی، و باباباغی هايسمت شمال شرق به کوه از علی، بن عون چین وهاي پکهسمت شمال به کوه

ها ها بسیار سرد و در تابستانهواي تبریز در زمستاناست. آب و شده محدود سهند کوه هايپایان و از سمت جنوب به دامنه
گردد. تبریز هاي زیادي در پیرامون شهر تعدیل میاگرچه حرارت به دلیل نزدیکی به کوه سهند و وجود باغ خشک و گرم است؛

شده و به شکل محدود  رودتلخه زارهايهاي هموار و شورهاز سمت شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین
 ]. 9[ استکوهی درآمدهیک چاله نسبتاً بزرگ و یا یک جلگه بین

 در خود تبریز جریان دارند و انها عبارتنداز: اّنها دو رود هایی شده که ازطبیعی تبریز،سبب پیدایش رودخانه وضع
 تر می شود)مهران رود یا میدان چائی که این یکی با قوري چاي هم بس2)آجی چائی یا تلخه رود  1
در حوالی شهر اردبیل و ارتفاعات نیر سرچشمه می “ سبالن=ساواالن“ دامنه هاي کوه این رودخانه از آجی چاي یا تلخه رود:  

منشا این رود کوههاي پیوسته سهند است که بعداز مسیري طوالنی و مشروب ساختن نواحی  میدان چائی یا مهران رود:. گیرد
تبریز ،به اجی چاي پیوسته “حکم آباد=حکموار“ و گذشتن از ناحیه پربرکت“ بارنج”و “باسمنج“ ”جدیز” ”لیقوان ”تابعه مثل 

یط هاي کوهستانی شراگرافی و گسترهمنطقه تبریز به لحاظ موقعیت توپو همچنین  وهمراه با آن به دریاچه ارومیه می ریزد.
. هاي آبهاي زیر زمینی قابل توجهی برخوردار استهرو سفدائمی و فصلی از جریانهاي سطحی  اقلیمی و نزوالت قابل مالحظه

عالوه بر رودخانه ها ،شهرستان تبریز داراي آبهاي معدنی متعدد است که عبارتند از :آب گرم معدنی بستان آباد ،چشمه معدنی 
 .]10[ معدنی کندوان را می توان نام بردپان آذرشهر و آب تا–صوفیان ، چشمه معدنی نی تاپ 
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باشد. با ر همچنین به دلیل داشتن خاك مناسب و آب و هواي مساعد داراي درختان مختلف با ثمر و بدون ثمر میاین شه
هاي متعدي براي تبدیل شدن به یک قطب اکوتوریسم در شمال غرب کشور را در نظر گرفتن این عوامل تبریز داراي پتانسیل

 دارد.
 نتیجه گیري-5

توان صنعتی پر سود و بازده از هر جنبه در نظر گرفت. اکوتوریسم بیان شد اکوتوریسم را میبا توجه به آنچه در این مقاله 
در جهت حفظ آن نیز برد بلکه پایدار بوده و به همین دلیل نه تنها منابع مالی و انرژي را از بین نمی %100صنعتی است که 

طلبد و این در حالیست که اگر بر اساس برنامه ایع میگذاري کمتري نسبت به سایر صندارد. این صنعت سرمایهگام بر می
تواند سودي چندین برابر سایر صنایع عاید سرمایه گذاران کند. از نگاهی دیگر از آنجا ریزي صحیح و عملی به اجرا درآید می

شدت با فرهنگ و ها و مردم یکی از وجوه اساسی برنامه ریزي اکوتوریسم است این صنعت به که فرهنگ سازي براي توریست
تواند در ارتباط باشد. همچنین از آنجا که هویت و فرهنگ یک منطقه با طبیعت و محیط آن منطقه پیوند هویت یک کشور می

المللی شود هاي بینباعث جذب توریستالمللی مطرح شده و تواند به شکل بینخورده است و از طرفی چون این صنعت می
هویت و فرهنگ یک منطقه دارد. در این میان شهر تبریز به دلیل وضعیت یی براي شناساندن توان گفت که پتانسیل باالمی

را در ها و کوههاي فراوان شرایطی هاي طبیعی فراوانی است. همانگونه که ذکر شد وجود رودخانهتوپوگرافی خود داراي پتانسیل
هاي شناخته شده است. براي شهري با ن در ایران جزو قطباین اقلیم بوجود آورده است که از نظر زیبایی و منحصر بفرد بود

هاي بالقوه آن در زمینه اکوتوریسم باید برنامه ریزي صحیحی انجام گیرد تا نهایت بهره برداري از توانمنديهایی چنین پتانسیل
اداري و صنعتی شمال غرب  آید و قطبهاي ایران به حساب میبه عمل آید. به دلیل اینکه شهر تبریز یکی از بزرگترین شهر

تواند باعث شود که این صنعت در این باشد. همین عامل میآید بسیار مستعد جذب توریست خارجی میکشور به حساب می
 هاي پیشرو در این زمینه در کشور مطرح شود.به عنوان یکی از شهرشهر به سرعت رشد کند و 
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