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  خالصه

 

شناسی توجه  یسم یا توریسم اکولوژیکی یک شکل از توریسم یا گردشگری پایدار است که به اکولوژی یا بوماکوتور

زیست و فراهم آوردن رفاه برای  دارد. اکوتوریسم سفر مسئوالنه به مناطق طبیعی و طبیعت است که باعث حفظ محیط

و مستمر میتواند در بهبود وضعیت زیستی و معیشتی افراد محلی است. در واقع اکوتوریسم به عنوان یک فعالیت مناسب 

مردم بومی و جوامع محلی حاشیه اکوسیستمهای حائز اهمیت نقش داشته و از نظر اکولوژیکی باعث کاهش فشار بر منابع 
طبیعی، حفاظت از تعادل اکولوژیک، همکاری و مشارکت مردم بومی و  طبیعی گردد.کاهش فشارهای اکولوژیکی بر منابع

ها و تبادل اطالعات بین مردم بومی و  محیطی و افزایش سطح آگاهی امع محلی حاشیه مناطق حائز اهمیت زیستجو

 جوامع محلی و مناطق شهری میتواند تضمین کننده فعالیتهای اکوتوریسم پایدار و رسیدن به توسعه پایدار در محیط
م باید افزایش سطح درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم طبیعی باشد. در نتیجه هدف فعالیتهای اکوتوریس زیست و منابع

طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار باشد.هدف از این مقاله معرفی اکوتوریسم و نقش فعالیتهای  برای حفاظت از منابع

 ت.طبیعی اس زیست و منابع اکوتوریسم در توسعه پایدار محیط

 
 

 ، گردشگریتوسعه پایدار، اکوتوریسم، محیط زیستکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

به بعد، به دلیل بحران های شدید زیست محیطی، نظریه توسعه پایدار مورد توجه مجامع جهانی قرار  0891از دهه 

گرفته و تأکید شده است که الگوها و سیاست های موجود توسعه، پاسخگوی نیازها، ویژگی ها و ضرورت های حیات انسان 

د و روند توسعه باید تحول یابد.از دیدگاه توسعه پایدار اگر هدف از توسعه، گسترش امکانات نیست و نگرش جهان درباره رش
و بهبود شرایط و کیفیت زندگی انسان هاست، این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه برای نسلهای آینده نیز می بایست 

منابع طبیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و  مد نظر قرار گیرد.معنای توسعه پایدار، تنها حفاظت از محیط زیست و
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رشد اقتصادی است؛ رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم زدن تعادل زیست محیطی، عدالت و امکانات زندگی را 

 م می آورد.برای همه مردم، اعم از شهری، روستایی و عشایری و نه فقط قشرهایی محدود از جامعه فراه
ان گونه ای از گردشگری دوران پست مدرنیسم که در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولدد اکوتوریسم به عنو

یافته است.اکوتوریسم به عنوان یکی از ابزارهای با اهمیت توسعه پایدار بین تمامی بخش های صنعت گردشگری در حدال 

ر سود شناخته شده است.طبق آمار سازمان جهانی رشد است و با حصول میلیاردها دالر درآمد به عنوان صنعتی واقعی و پ

درصد کل هزینه سفرهای بین المللی از آن اکوتوریسم است.نرخ رشد ساالنه این بخش گردشگری در  7گردشگری، بیش از 
درصد بوده است.به همین دلیل و به جهت مزایای متعددد اکوتوریسدم، بسدیاری از کشدورهای  01تا  01دهه گذشته بین 

ان توسعه اکوتوریسم، اقام به تدوین و اجرای طرح های توسعه اکوتوریسم و سرمایه گذاری برای ایجداد زیرسداخت دارای تو

 های مورد نیاز جهت جذب عالقه مندان بازدید از جاذبه های اکوتوریسمی شده است.
طبیعی تخریب نمدی شدود، منطق حاکم بر فعالیت های اکوتوریسم به گونه ای است که از طریق گردشگری نه تنها منابع 

بلکه از آنها حمایت و حفاظت می شود.اکوتوریسم راهبردی پایدار در زمینه کسدب درآمدد و بده مدوازات آن حفدظ مندابع 

 طبیعی است.
 

 توسعه پایدار  .2

پرسش ها و نقدهای گسترده ای درباره برنامه های توسعه و پیامدهای ناسازگار آن بر محیط زیست مطرح  01در دهه 

شد که در نهایت منجر به طرح موضوع پایداری در توسعه شد و چارچوب و محدودیت هایی را برای توسعه مطرح کرد.پس 

از آن، شعار توسعه بدون پایداری، نه پایداری بدون توسعه، نه نیز رسمیت یافت.لذا با هدف ایجاد محدودیت هایی برای 

.در این زمان هدف کاهش مصرف منابع طبیعی و سوخت ها بود و توسعه، مفهوم جدیدی به نام توسعه پایدار خلق شد
سعی بر این بود که منابع سوختی از طریق بکارگیری انرژی های تجدید شدنی مانند انرژی خورشیدی حفاظت شوند.در 

میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری کنفرانس  0809میالدی در سال  0801و  0891دهه های 

در استکهلم برگزار شد.در این کنفرانس  0871ین المللی محیط زیست گرفت و در نتیجه اولین کنفرانس جهانی در ژوئن ب
بحث محیط زیست انسانی و تخریب طبیعت بطور جدی مطرح گردید و به تهدید جدی محیط زیست و شرایط بسیار 

در سراسر جهان با اندیشه بیشتر درباره پیامدهایی که به نامطلوب آن تأکید شد و اعالم شد که باید فعالیت های کشورها 

 محیط زیست دارد همراه باشد.

، بر ارتباط تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حق توسعه تأکید کرده و از این پیوند مفهومی 0871بیانیه استکهلم 
از موضوع منابع فسیلی تجدید ناپذیر  میالدی نگرانی ها فراتر 91چون توسعه پایدار زاده شده است.با این روند در دهه 

رفت و نگرانی های اکولوژیکی و زیست محیطی، توجه مردم به محیط زیست و نیز آگاهی یافتن از بحران های زیست 

محیطی مورد توجه خاص قرار گرفت.مباحث پایداری که در اوایل این قرن بر روی سیستم های بیولوژیکی و چاره جویی 
لی و مدیریت منابع قابل بازیافت متمرکز بود، در اواخر قرن بیشتر روی فعالیت های اکولوژیکی برای حفظ منابع فسی

 متمرکز شد.

کمیسیونی جهانی توسعه و محیط با ریاست خانم برانتلند نخست وزیر وقت نروژ جهت بررسی جامع  0890در سال 

یی خود را تحت عنوان آینده مشترکمان در مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد.این کمیسیون گزارش نها
منتشر کرد و از آن پس واژه توسعه پایدار مقبولیت و رواج گسترده ای یافت و اساس و مبنای تشکیل کنفرانس  0897سال 

در شهر ریودوژانیرو قرار گرفت.در کنفرانس مذکور که به  0881سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست و توسعه ژوئن 

اصل تهیه گردید که توجه جهانی را به مهم ترین  17منشور زمین یا کنفرانس ریو مرسوم گردید، منشوری در  کنفرانس
مسئله بشری در قرن بیست و یکم یعنی محیط زیست جلب نمود.پس از آن در اجالس هزاره ملل متحد در سپتامبر سال 
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یگری مشارکت جهانی برای توسعه بود.)احمدی، یکی از اهداف توسعه هزاره، تضمین پایداری محیط زیست و د 1111

0080) 
مفهوم توسعه پایدار مفهومی گسترده، کلی نگر و جامع است و تمام جنبه های زندگی انسان مانند ابعاد اجتماعی، 

ته اقتصادی، فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را در برمی گیرد.در این مفهوم، انسان در رأس امور و در مرکز توجه قرار گرف

است و همه پدیده های جهانی در چارچوب قوام و بقاء حیات بشر، در حال و آینده به همراهی و هماهنگی فراخوانده می 

 شوند.
بروکمن می گوید: توسعه پایدار توسعه ای است که تأمین کننده خدمات پایه ای در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و 

یب سیستم های طبیعی، مصنوعی و اجتماعی که این خدمات به آنها بستگی اجتماعی برای همه باشد، بدون تهدید و تخر

 دارد.
بانک جهانی، توسعه پایدار را توسعه ای می داند که دوام یابد.توسعه پایدار به معنی ارائه راه حل هایی در مقابل 

چون نابودی منابع طبیعی، تخریب الگوهای فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می باشد که بتواند از بروز مسایلی هم

سامانه های زیستی، آلودگی جهانی تغییر اقلیم، افزایش بی رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان 

ها حال و آینده جلوگیری کند؛ بنابراین توسعه پایدار تحولی است مواجه با تأمین نیازهای امروزی بدون از بین بردن 
سل آینده در تأمین نیازهایشان.در واقع یک تحول، زمانی پایدار است که محافظ محیط و مولد فرصت ها قابلیت های ن

باشد.این تحول نیازمند پیوند ناگسستنی میان اکولوژی، اقتصاد و امنیت اجتماعی است و پیشرفت های اقتصادی و شرایط 

 ی طبیعی زندگی باشند.زندگی اجتماعی باید در تطابق با جریان دراز مدت حفظ پایه ها

 

 اهداف و ابعاد توسعه پایدار  .3

هدف اصلی توسعه پایدار، تأمین نیازهای اساسی، بهبود ارتقاء سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم 
ر همراه با ها و آینده ای امن تر و سعادتمند تر ذکر شده است.این نوع توسعه راه تازه ای برای رسیدن به آرمان های بش

حفظ منابع و امکانات برای آیندگان است و توسعه ای است کیفی که کیفیات زندگی را مد نظر دارد.توسعه پایدار فرآیندی 

است که در آن سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی و صنعت و سایر سیاست ها به نحوی طراحی می 
لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد و مفهوم آن انجام سرمایه شوند که منجر به توسعه ای شوند که از 

گذاری به قدر کافی در زمینه آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژی است به نحوی که بدهی اجتماعی برای نسل های آینده 

 به وجود نیاید.

قب و ناظری است که دائماً به محاسبه بر اساس ایده توسعه پایدار نقش انسان در ارتباط با طبیعت همچون نقش مرا
سود و زیان و هزینه های ناشی از اقدامات مختلف که برای انسان و سیستم های طبیعی ایجاد می گردد می پردازد.در 

واقع، انسان به مثابه ولی و نگهداری کننده زمین تلقی می گردد.این دیدگاه به شکل بسیار زیبا و موجز در یکی از ضرب 

ی بومیان آمریکای شمالی چنین بیان شده است: ما زمین را از پدران خود به ارث نبرده ایم، بلکه آن را از فرزندان المثل ها
 خود به امانت گرفته ایم.

بیراه نیست اگر بگوییم آنچه توسعه پایدار را تبدیل به امری مهم و جذاب کرده است، جامع نگری آن است.این نوع 

و تأثیرگذار در زندگی بشر را مورد توجه قرار می دهد و برآوردن نیازهای همه جانبه او را در توسعه همه جنبه های مهم 

هر جای دنیا که باشد نه فقط در یک محله و منطقه بلکه در بعدی فرا منطقه ای و جهانی پاسخگو است.به لحاظ زمانی نیز 
آینده را مد نظر دارد.توسعه پایدار با بحث های  بسیار جامع و وسیع است و منحصر به امروز نیست بلکه هم حال و هم

زیست محیطی شروع شد، ولی در حال حاضر فقط محدود به بحث های زیست محیطی نیست، بلکه در قالب آن بحث 

توسعه متوازن، عدالت نسلی و اجتماعی و ... نیز مطرح است.در این دیدگاه توسعه فراتر از بعد اقتصادی است و پایداری 



 

 

 
wwwCAUP.ir         4 

وف به پایداری زیست محیطی نیست، بلکه پایداری اجتماعی نیز مطرح است.در واقع توسعه ای پایدار است که فقط معط

خواسته های ذینفعان مختلف را از نسل حاضر و نسل های آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه 
دار با وضوح بیشتری بر سه محور اقتصادی، زیست اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محقق کند.تعاریف اخیر توسعه پای

محیطی و اجتماعی متمرکز شده اند.تأکید این محورها بر این است که نه تنها مسائل زیست محیطی و اقتصادی، بلکه 

 پایداری زیست محیطی -0جوانب اجتماعی پایداری را باید مدنظر قرار داد.بر این اساس توسعه پایدار سه بعد اصلی دارد: 

 پایداری اجتماعی -0پایداری اقتصادی  -1)اکولوژیکی( 
 

 اکوتوریسم .4

اگرچه متون متعددی که تا کنون در زمینه اکوتوریسم نگاشته شده اند، بیانگر وجود ابهاماتی در مورد پیدایش واژه 

اکوتوریسم، سفری به » اکوتوریسم را اینگونه تعریف می کند: 0890السکورین در سال  -اکوتوریسم هستند.هکتور سبالوس

مناطق طبیعی نسبتاً بکر با هدف مطالعه، تحسین و لذت از مناظر، جانوران، گیاهان وحشی و هرگونه آثار فرهنگی) 
 «باستانی و معاصر( این مناطق است.

این واژه در ایران گردشگری بومی، گردشگری طبیعی و گردشگری سبز نیز ترجمه شده است.در واقع اکوتوریسم 

ی است مسئوالنه به مناطق طبیعی که منجر به حفظ محیط زیست شده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی می سفر
و در عین حال عالی ترین تعاریفی است که میتوان در مورد واژه اکوتوریسم بیان کرد که با شود.این تعریف از کاملترین 

 اهداف جامعه اکوتوریسم همخوان است.

مناطق تخریب نشده یا غیر آلوده طبیعی با هدف مطالعه، مشاهده و لذت از زیبایی ها و گیاهان و  اکوتوریسم سفر به

 جانوران بومی و نیز نشانه های فرهنگی این مکان ها )در صورت وجود( می باشد.
 :اکوتوریسم دارای مشخصات چهارگانه زیر است 

 .وابسته به طبیعت باشد 
  به عبارتی کمترین آسیب و اثرات سوء را برای طبیعت نداشته باشد.از لحاظ اکولوژیکی پایدار باشد و 
 .آموزش و ارائه ارزش های منطقه مورد بازدید، عنصر اصلی آن بازدید باشد 
 .جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند 

های گردشگری که به منظور جذب تمامی انواع طبیعت دوستان، طبیعت شناسان، دانشمندان، اکوتوریسم یعنی تور
هنرمندان و ماجراجویان که انگیزه اصلی آنها تفریح نیست بلکه تماشای شگفتی های طبیعت، گونه های کمیاب، پدیده 

ای اکوتوریستی عبارت است از پیاده های طبیعی، حتی االمکان در شرایط دست نخورده و بکر است، برپا میشود.فعالیت ه

روی های برنامه ریزی شده ایستگاهی و همچنین دامنه نوردی، سفر به مناطق ییالقی و مهمان عشایر و ساکنان بومی 
محل ها بودن، سفر به روستاها و مزارع اطراف روستاها به منظور لذت بردن از طبیعت، مطالعه طبیعت گیاهی و جانوری، 

و با استفاده از خودروهای  *ت و پرندگان، آشنایی با محیط زیست طبیعی در غالب دیگری به نام سافاریتماشای حیوانا

 روباز برای تماشای حیوانات و پرندگان.
 

 اشکال خاص توریسم .5

طی چند دهه اخیر اشکال دیگری از توریسم شهرت بیشتری پیدا کرده اند.برای نمونه می توان به این اشکال اشاره 

 د:کر

                                                 
* Safari 
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که در آن از نواحی ناهموار بازدید می شود یا ورزش های ماجراجویانه مثل کوهنوردی و قدم  مسافرت ماجراجویی:

 زدن )پیاده روی( انجام می گیرد.
 مسافرت مبتنی بر صنعت کشاورزی که به پشتیبانی از اقتصاد کشاورزی و منطقه انجام می شود. مسافرت کشاورزی:

ن را مسافرت نسب شناسی هم می گویند و هدف از آن سفر به دیار آباء و اجدادی و زادگاه که آمسافرت نیاشناسی: 

 نیاکان و گاهی آشنا شدن با فامیل می باشد.
که در آن فرد بصورت فیزیکی سفر نمی کند.بلکه از طریق اینترنت، کتاب ها، تلوزیون و ... به کشف  مسافرت مجازی:

 دنیا می پردازد.

امل تورهای صوتی در حین قدم زدن و سایر اشکال راهنمایی صوتی، مثالً در موزه ها و نیز کتب ش مسافرت صوتی:

 سفر، شنیداری می شود.
این سیستم اقدامی است در جهت حمایت از فروشگاه های مستقل کتاب و صاحبان آنها را  مسافرت فروشگاه کتاب:

 رده و عرضه نمایند.ترغیب می کند که کتاب های خود را به اقصی نقاط دنیا ب

این گردش می تواند حاوی تجربه واقعی و تخصصی فرهنگی هم باشد.مثالً در توریسم موزه؛ هنری  مسافرت فرهنگی:

 که در آن افراد از آن بازدید می کنند یا توریسم اپرا؛ که در آن از کنسرت ها و اپرا دیدن می کنند.
ه مناطق مرتبط با موضوع مرگ است.اولین تور از این دست، این نوع توریسم به منزله سفر ب مسافرت تاریک:

 سفرهایی بود که به لیک هورست انجام شد تا از محل سقوط کشتی فضایی هیندربر گدر نیوجرسی بازدید به عمل آید.
شامل سفر به مراکز تحصیلی بازگشت به زندگی جنگلی یا سایر نقاطی می شود که در آنها می  مسافرت تحصیلی:

 انواع کالس ها را تجربه کرد. توان
 .شامل سفر به نقاط خطرناک و دارای ریسک باال مسافرت افراطی:

 .بازدید از باغ های گیاه شناسی در مناطق معروف از نظر تاریخ گیاه شناسی گردش در باغ:
آهن ها و رزمگاه  بازدید از نواحی تاریخی مثل رم، آتن، کراکوی مراکز صنعتی مثل کانال ها و راه مسافرت میراث:

 های قدیمی و ...
 

 گردشگری پایدار  .6

گردشگری عبارتست از هر آنچه به گردشگران و خدمات مرتبط با آنان مربوط می شود.بر اساس این تعریف 

گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که در فرآیند جذب و میهمانداری بین گردشگران، سازمان های 

 ت های مبدأ، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار می شود.مسافرتی، دول
گردشگری پایدار نیازهای کنونی گردشگران و همچنین نسل های آتی را پاسخ می دهد و بین ابعاد محیطی، 

فرهنگی تعادل برقرار می سازد، یعنی گردشگری پایدار به دنبال سنجش ظرفیت تحمل اکولوژیکی،  -اقتصادی و اجتماعی

 فرهنگی است. -ن سنجی اقتصادی و مقبولیت اجتماعیامکا
مفهوم توسعه پایدار گردشگری با مفاهیم توسعه پایدار و گردشگری پایدار در ارتباط است.توسعه پایدار در گزدشگری 

نمی تواند به تنهایی توسط یک عامل واحد صورت پذیرد.بنابراین می بایست در جستجوی عامالنی برای تحقق توسعه 

 ار بود.پاید
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 اکوتوریسم و توسعه پایدار  .7

پیرامون اکوتوریسم به نقش آن در کنار توریسم در حمایت از توسعه پایدار، دستیابی به اهداف توسعه  *در بیانیه اسلو

 1117هزاره، آینده و کاهش قابل مالحظه فقر تأکید شده است.همچنین در کنار کنفرانس جهانی اکوتوریسمم که در سال 

 موضوع اصلی مطرح گردید که شامل: 4رگزار گردیده، ب

 شناخت نقش کلیدی اکوتوریسم در توسعه پایدار محلی 

 افزایش پتانسیل برای مدیریت خوب اکوتوریسم به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی و محافظ طبیعت 

  طریق بازاریابی مؤثر و حمایت از برپایی و اجرای سرمایه گذاری اکوتوریسم و فعالیت های مرتبط این امر از
 افزایش اطالعات و آموزش.

 .معرفی برخی اصول کلیدی به منظور پایدار کردن اکوتوریسم 
 تأثیر اکوتوریسم بر توسعه پایدار را می توان شامل موارد زیر دانست: 

 -1ها و دولت. NGOبرقراری ارتباط و مشارکت بیشترین جوامع بومی، تجارت توریسم در بخش خصوصی،  -0

رساندن منابع بیشتر به مردم فقیر از طریق سیاست گذاری برای افراد بومی، ایجاد شبکه برای ارائه محصوالت محلی، کمک 
ایجاد فعالیت های کشاورزی پایدار و  -0به تشکیل سرمایه گذاری، حمایت از خدمات محلی، زیرساخت های مورد نیاز.

تشویق بر توسعه محصوالت جدید و  -4ب بین اکوتوریسم و کشاورزی.منافع اقتصادی دو طرفه از طریق ارتباطات مناس

بیشتر منافعی که از  -9تجارت منصفانه توسط قوی تر کردن ارتباط میان میراث فرهنگی منطقه با هنر و صنایع دستی.

ت مسئول باال بردن دانش و مهارت و منابع اطالعاتی مقاما -0حفاظت حاصل می شود، به جوامع بومی اختصاص یابد.
توسعه راه های خالقانه  -7مناطق حفاظت شده در توسعه مدیریت اکوتوریسم و کسب حمایت کافی برای مدیریت مناسب.

در نظر گرفتن هماهنگی کامل با محیط  -9برای استفاده از اکوتوریسم در جهت پشتیبانی و حمایت مالی در امر حفاظت.

اشاره  -8اشتن حداقل اثرات و ترکیب تکنولوژی جدید با ایده های موجود.همگام با طراحی تسهیالت اکوتوریسم، باقی گذ
به تعامل بین بازدیدکنندگان و حیات وحش برای جلوگیری از نابود شدن تنوع زیستی و جستجوی سود خاص برای 

آنها از طریق  به روز کردن اطالعات قابل دسترسی در مورد بازارهای اکوتوریسم و افزایش امکان دسترسی به -01حفاظت.

بهبود مهارت های افراد بومی در راهنمایی و آموزش به عنوان یک بخش مهم در ارائه  -00استفاده از تکنولوژی جدید.

توجه به تأثیرات آب و هوا و اثرات آن بر روی اکوتوریسم از طریق معرفی الگوهای  -01اکوتوریسم معتبر و با کیفیت باال.
گزینه های مناسب حمل و نقل و تشویق به استفاده از طرح هایی که میزان خروج کربن در آنها مسافرتی، ترویج استفاده از 

 در حد استاندارد باشد.
 

 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری  .8

برنامه ریزی استراتژیک شامل هدف گذاری و اجرای برنامه است؛ در این برنامه ریزی به کنترل رویدادهای غیر 
ادهای طبیعی از قبیل سیل، بهمن، زلزله، آتشفشان، بیماریهای واگیردار از جمله سل، وبا، ایدز و سارس منتظره مانند رخد

و ... نا امنی ها و تنش های سیاسی مانند جنگ، ترور، درگیری های قبیله ای تأکید می شود در این نوع برنامه ریزی بر 

است، در برنامه ریزی استراتژیک شناسایی و تدوین اهداف حل مسائل مقطعی تأکید دارد و از جامعیت کمتر برخوردار 
انعطاف پذیر از اهمیت خاصی برخوردار است.اما در برنامه ریزی فرآیندی، جریان مداوم است و در آن کنترل به عنوان 

می  شاخص نمایی است که جهت صحیح کار را نشان می دهد و اگر برنامه مطابق با اصول پیش نرود توسط کنترل اصالح

شود، در سیستم برنامه ریزی فرآیندی در دوره های مختلف اجرای برنامه کنترل و میزان پیشرفت یا تعویق فعالیتها و علل 

                                                 
* Oslo 
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آن مورد بررسی قرار می گیرد.اگر پدیده اکوتوریسم سازمان یافته نباشد و بدون برنامه ریزی انسجام یافته به رشد خود 

ران ناپذیری را در زمینه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی به ادامه دهد چه بسا مشکالت عظیم و جب
وجود آورد، بنابراین هم پیوندی و سازماندهی منابع اکوتوریسم به منظور هدایت جریان های اکوتوریستی به نحو مطلوب 

 ضروری است.
 

 عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم  .9

 الف( تأسیسات زیربنایی

م نسبت به توریسم این برتری را دارد که اکوتوریسم نیاز چندانی به هتل های چند ستاره و کاالهای لوکس اکوتوریس
ندارد و اگر شرایط امنیتی در منطقه حکمفرما باشد می توانند شب را در آالچیق یا کمپ و چادر در منطقه سپری نمایند، 

ما الزم است حداقل کمترین امکانات زیربنایی برای این چون به قصد لذت از طبیعت قدم در این راه نهاده است، ا

گردشگران فراهم باشد، از تأسیسات زیربنایی، وجود جاده های استاندارد برای دسترسی به اماکن و جاذبه های طبیعی و 

 تأسیسات ورزشی آبی نظیر امکانات قایقرانی، اسکی روی آب و ... است.

 ب( سرمایه گذاری

فعالیتی اساس ترقی و پیشرفت آن است، اما در ایران در بخش اکوتوریسم سرمایه گذاری های  سرمایه گذاری در هر
دولتی و خصوصی به کندی صورت می گیرد که علت آن نیز عدم آشنایی آنها از این فعالیت و بازده سرمایه ای که در آنجا 

 بکار گرفته شده است.

 ج( مدیریت
م مدیریت خالق و منسجم می باشد.بنابراین برای رسیدن به هدف مورد نظر نیروی محرکه توسعه در زمینه اکوتوریس

بایستی مدیریت واحد و منسجمی در رأس هرم تصمیم گیری و ... قرار گیرد، در مجموع برای مدیریت خالق و کارآمد به 

 مدیریت واحد نیازمندیم.

 د( عوامل انسانی

برای توسعه نیازمند است.از آنجا که گردشگر با اولین برخورد ابراز  اکوتوریسم فعالیتی است که بیشتر به نیروی انسانی
رضایت خود را از مکان منتخب، در نظر می گیرد بنابراین بایستی افرادی متخصص در این زمینه جهت راهنمایی 

 گردشگران وجود داشته باشند.

 ه( عوامل سیاسی

وتوریستی دارد؛ زیرا این بحران ها بصورت مستقیم بر حوادث و بحران های سیاسی تأثیر زیادی بر فعالیت های اک

فعالیت های توریستی و اکوتوریستی تأثیر می گذارد و همچنین در زمینه اکوتوریسم باید سیاست روشن و مشخصی در 

 نظر گرفته شود و کلیه عوامل راحتی و آسایش برای اکوتوریست ها در نظر گرفته شود.

 ز( برنامه ریزی

ضروری است که یک برنامه ریزی جامع، سیستماتیک و انعطاف پذیر تدوین شود، طوری که برنامه های در این زمینه 
دیگر مرتبط با برنامه ریزی اکوتوریسم، با این برنامه تنظیم و تدوین شوند و مشارکت مردمی نیز باید در نظر گرفته شود و 

تناب شود؛ در این برنامه ریزی نباید تنها برای مناطق خاصی از برنامه ریزی متمرکز که برنامه ای انعطاف ناپذیر است اج

برنامه ریزی کرد، زیرا این عمل باعث فشار آمدن به آن مناطق خواهد شد و تعادل منطقه ای را برهم خواهد زد و موجب 

 رشد مناطق خاص شده و مغایر با عدالت اجتماعی است.
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 گیرینتیجه  .10

ت ارتقاء توسعه هر کشوری استفاده بهینه از کلیه منابع آن با مدیریت علمی است.روند یکی از گام های اساسی در جه

کنونی توسعه گردشگری در سطح جهان ایجاب می کند که از تمامی امکانات و منابع طبیعی در جهت کسب منافع بیشتر 

 استفاده شود و هیچ مانعی در مقابل این بهره اقتصادی قابل توجیه نیست.
م است اکوتوریسم باید با نگرشی سیستمی توسعه یابد و پویایی و پایایی را بطور توأمان داشته باشد.منظور آنچه مسل

 از نگرش سیستمی، توجه به کلیه ابعاد اکوتوریسم و ارتباط هایی است که با سایر اجزای موجود در محیط دارد.

 کوتوریسم پایدار مؤثر باشند:با توجه به آنچه گفته شد موارد زیر می تواند در جهت نیل به ا

 توجه به ظرفیت تحمل نواحی اکوتوریستی
 مشارکت مردمی

 یکپارچه سازی توریسم انبوه با اکوتوریسم

 ضرورت اتخاذ نگرش سیستمی

 تخصیص اعتبار برای محافظت از طبیعت
 

 مراجع  .11

پایدار شهری و روستایی )نمونه موردی: (، نقش اکوتوریسم در توسعه 0098اکبرپور سراسکانرود، م و نوربخش، ف، ). 0

 .001جزیره قشم(، مسکن و محیط روستا شماره 

(، نقش زمین در توسعه پایدار شهری، مجموعه مقاالت همایش زمین و توسعه شهری، مرکز 0079امین زاده، ب، ).  1

 تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری ایران.

 دشگری)ماهیت و مفاهیم(، انتشارات سمت.(، محمد حسین، گر0090پاپلی یزدی، ). 0

 محیط شناسی.، (، نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست0091)، علی اصغر ،رضوانی. 4

 (، اکوتوریسم تنها طبیعت گردی نیست، نشریه سفیر.0091شاهنده، بهزاد، ). 9

 .0، شماره 00و توسعه، سال (، نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی، فصلنامه روستا 0098هاشمی، ن، ). 0

 


