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1گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه

چکیده
اکوتوریسم ،مسافرت به منابع طبیعی همراه با مسئولیت استت کته موجت
حفاظت و حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به سطح زندگی مترد
محلی(بومی) از نظر ایجاد فرصت های اشتغال و ایجاد درآمد متیشتود .در
این تعریف باید به دو نکته توجه کرد :اول اینکه اکوتوریسم یا گردشتگری
در طبیعت از انواع توریسم مسووالنه است که هدف اصتلی آن حفاظتت از
محیط زیست است .و نکته دو اینکه طبیعت گردی موج ایجاد بازار کتار
پر رونق در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه میگردد .در این مقالته
تالش شده تاثیر دوگانه اقتصاد بر محیطزیست و محیطزیست بر اقتصاد با
معرفی اکوتوریسم به عنوان صنعتی که به شتدت بتر ر هتر دو ایتن متوارد
تاکید دارد مورد بررسی قرارگیرد .در این راستا مقاله های متعتددی کته بته
بررسی میزان تاثیر اکوتوریسم بر میتزان درآمتد ،اشتتغال و در کتل رونتق
اقتصادی جوامع میزبان پرداختهاند ،بررستی شتده و از منتابع معتبتری کته
میزان تاثیر این صنعت بر حفظ محیط زیست را مورد مطالعه قترار دادهانتد
نیز استفاده شدهاست .مطالعات متوردی ختوبی در سراستر جهتان و ایتران
عزیزمان انجا شده که به عنوان مثال به چند مورد از آنها اشاره شدهاست.
در پایان مدل ارائه شده ،اکوتوریسم را به عنوان صنعتی که رشد اقتصتادی
توا با حفظ محیط زیست را به ارمغان میآورد معرفی میکند.
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تهران

Biospher

مقدمه
اقتصای ،ﻋلم تﺨصیﺺ ﺑهیﻨﻪ مﻨاﺑﻊ کمیاب ،ﻋلم
انتﺨاب ﺑهتریﻦ روش استﻔایه از مﻨاﺑﻊ ،مطاﻟﻌﻪ راﺑطﻪ
مﻨاﺑﻊ کمیاب و نیازﻫا ،نامحدوی و یر واقﻊ ﻋلم توﻟید
و توزیﻊ ﺛروت است .ﺑﻨاﺑرایﻦ محیط زیست و مﻨاﺑﻊ
طبیﻌی ﺑﻪ ﻋﻨوان مﻨاﺑﻊ کمیاب سرزمیﻦ ﻫا نیازمﻨد
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سیاست گذار ،اقتصای ،صحیح ﺑرا ،استﻔایه ﺑهیﻨﻪ
ﻫستﻨد .ایﻦ ﺑرنامﻪ ریز ،ﻫا ،اقتصای ،ﺑاید ﺑهتریﻦ
شیوه استﻔایه از ایﻦ مﻨاﺑﻊ را ﺑﻪ گونﻪ ا ،تﻌییﻦ کﻨد
کﻪ ﻋالوه ﺑر رفﻊ نیازﻫا ،ﺑیشتر ﺑﻪ حﻔاظت از آنها
توجﻪ کﻨد.
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امروزه حﻔظ محیط زیست نیازمﻨد مﻨاﺑﻊ ماﻟی است
کﻪ تامیﻦ ایﻦ مﻨاﺑﻊ ماﻟی ﺑﻪ یغدغﻪ حاکمان کشورﻫا
تبدیل شدهاست .یر ایﻦ میان یرآمد ،کﻪ از ﺑریاشت
ﺑی رویﻪ و حتی آسیب رسان از مﻨاﺑﻊ طبیﻌی حاصل
میشوی ،قاﺑل چشم پوشی نیست .ﺑﻨاﺑرایﻦ یافتﻦ راﻫی
کﻪ ﻋالوه ﺑر تامیﻦ ماﻟی ﻫزیﻨﻪﻫا ،حﻔظ محیطزیست
ﺑا اشتلا زایی و کسب یرآمد کافی جایگزیﻦ مﻨاسبی
ﺑرا ،ﺑریاشت ﻫا ،ﺑی رویﻪ ﺑاشد ،میتواند چاره گشا،
مدیران و حاکمان ﺑاشد .اکوتوریسم ﺑﻪ ﻋﻨوان کلید ایﻦ
مشکل ﺑا تاکید ﺑر سﻔرمسئوالنﻪ ﺑﻪ نقاط ﺑکر و طبیﻌی
کﻪ یرآن حﻔظ محیط زیست و رونق اقتصای ،جوامﻊ
محلی اﻫمیت یاری مﻌرفی میشوی .اکوتوریسم
میتواند مﻨبﻊ ماﻟی قاﺑل اتکا و جایگزیﻨی مﻨاسب ﺑویه
و راه حلی ﻫمیشگی ﺑرا ،توسﻌﻪ اقتصای ،توام ﺑا
حﻔظ محیط زیست ﺑاشد.
ﺑﻪ نظر رخشانی نسب و ضراﺑی ،اکوتوریسم یا
گریشگر ،یر طبیﻌت از انواع توریسم مسووالنﻪ است
کﻪ ﻫدف اصلی آن حﻔاظت از محیط زیست است.
سلطانی و ییگران اکوتوریسم را سازگارتریﻦ نوع
توریسم یانستﻪ و مﻌتقد است ایﻦ صﻨﻌت پویایی
اقتصای ،جوامﻊ محلی را یر پی یاری .ﻫمچﻨیﻦ از نظر
و ،خدماتی ﺑوین از اکوتوریسم صﻨﻌتی اشتلا زا و
کارطلب ساختﻪ است .رضوانی مﻌتقد است رشد
اکوتوریسم ﻋالوه ﺑر آموزش اﻫمیت حﻔظ محیط
زیست و چگونگی انجام آن ﺑﻪ گریشگران میتواند از
ﻟحاظ اقتصای ،ﻫزیﻨﻪﻫا ،ایﻦ حﻔظ و حراست را
تامیﻦ کﻨد .ﻫمچﻨیﻦ ﺑﻪ نظر و ،مشارکت موﺛر مریم
محلی یر فﻌاﻟیت ﻫا ،توریستی نقش ﺑسیار مهمی
یاری.
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تعریف اکوتوریسم
اکوتوریسم یا گریشگر ،یر طبیﻌت از انواع توریسم
مسووالنﻪ است کﻪ ﻫدف اصلی آن حﻔاظت از محیط
زیست است .ایﻦ اﻟگو ،فضایی ،یرﺑرگیرنده گونﻪ ﻫا،
متﻔاوتی از گریشگر ،شامل گریشگر ،و جمﻊ آور،
گیاﻫان و حیوانات و نظیر ایﻦ ﻫاست (رخشانی نسب
و ضراﺑی .)5911 ،یرواقﻊ اکوتوریسم نوﻋی گریشگر،
یر طبیﻌت است کﻪ تاﺛیرات اندکی را ﺑر محیط زیست
و مﻨاﺑﻊ طبیﻌی واری نمویه و یر حﻔظ ﺑقا ،گونﻪ ﻫا و
زیستگاه ﻫا ،طبیﻌی سهیم است (رخشانی نسب و
ضراﺑی .)5911 ،میتوان گﻔت اکوتوریسم یا
گریشگر ،یر طبیﻌت ،از گونﻪ ﻫا ،مهم گریشگر،
است کﻪ ﺑیشتریﻦ سازگار ،را ﺑا توسﻌﻪ یاری (رخشانی
نسب و ضراﺑی.)5911 ،
واالرس و پیرس اکوتوریسم را نظر ﺑﻪ مﻨاطق طبیﻌی
تقریبا یست نﺨوریه کﻪ ﺑﻪ مﻨظور مطاﻟﻌﻪ و کسب
ﻟذت انجام میشوی ،مییانﻨد( .رخشانی نسب و
ضراﺑی )5911 ،زیﻨﻔر یر کمیسیون ﺑیﻦ اﻟمللی حﻔظ
مﻨاﺑﻊ طبیﻌی واشیﻨگتﻦ یر سا  5313اکوتوریسم را
چﻨیﻦ ﺑیان می کﻨد« .اکوتوریست شیوهﻫا ،ناﺑوی،
حیات وحش و مﻨاﺑﻊ طبیﻌی را تجرﺑﻪ کریه و از طریق
اﺑزارﻫا ،کار ،و ماﻟی ﺑا ﻫدف ﺑهره گیر ،مستقیم یر
جهت حﻔاظت از مﻨطقﻪ و رفاه اقتصای ،ساکﻨان
محلی یر مﻨاطق ﺑازییدشده تالش میکﻨﻨد» (سلطانی
و ﻫمکاران .)5937 ،و ﺑﻪ اﻋتقای گویﺑﻦ ،گریشگر،
مبتﻨی ﺑر طبیﻌت ،ﻫمﻪ انواع گریشگر ،متمرکز،
گریشگر ،ﺑا انگیزه ﻫا ،ﻫیجان طلبی و گریشگر،
ﺑا پیامد ﻫا ،خﻔیف را کﻪ آنها انگیزه اصلی ﺑهره
ﺑریار ،از طبیﻌت وحشی و یست نﺨوریه ﻫمراه ﺑا
گونﻪ ﻫا و زیستگاه ﻫا ،جانور ،سیماﻫا ،طبیﻌی و
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رویخانﻪ ﻫا ،جذاب و تماشایی است را شامل میشوی
(رخشانی نسب و ضراﺑی.)5911 ،
مجمﻊ ﺑیﻦ اﻟمللی اکوتوریسم ،یر سا 5335
نﺨستیﻦ تﻌریف خوی از اکوتوریسم را چﻨیﻦ ارائﻪ یای:
« اکوتوریسم مسافرت ﺑﻪ مﻨاﺑﻊ طبیﻌی ﻫمراه ﺑا
مسئوﻟیت است کﻪ موجب حﻔاظت و حمایت از محیط
زیست و ﺑهبوی ﺑﺨشیدن ﺑﻪ سطح زندگی مریم محلی
(ﺑومی) از نظر ایجای فرصت ﻫا ،اشتلا و ایجای یر
آمد میشوی( ».سلطانی و ﻫمکاران )5937 ،یر واقﻊ
یر اکوتوریسم ﺑر یو موﻟﻔﻪ توجﻪ ویژه میشوی؛ یکی
اقتصای جامﻌﻪ محلی و میزﺑان و ییگر ،حﻔظ محیط
زیست(.شیﺨی ئیالنلو.)5931 ،
تاثیر اکوتوریسم بر توسعه اقتصادی
اکوتوریسم سازگارتریﻦ نوع توریسم است .امروزه
صﻨﻌت گریشگر ،یکی از اشتلا زا تریﻦ و یرآمدزا
تریﻦ صﻨایﻊ ﺑﻪ شمار میروی (سلطانی و ﻫمکاران،
 .)5937طبیﻌت گری ،موجب ایجای ﺑازار کار پر رونق
یر کشورﻫا ،توسﻌﻪیافتﻪ و یر حا توسﻌﻪ میگریی (
سلطانی و ﻫمکاران .)5937 ،یر حقیقت اکوتوریسم
یکی از اﻟگوﻫا ،فضایی گریشگر ،پسامدرن است و
ایﻦ یر حاﻟی است کﻪ از نظر اقتصای ،نیز اکوتوریسم،
پویایی اقتصای جوامﻊ محلی را سبب میشوی (
سلطانی و ﻫمکاران.)5937 ،
مجموﻋﻪ فﻌاﻟیت گستریها ،کﻪ گریشگر ،یر کشورﻫا
ایجای میکﻨد ،ﺑیش از فﻌاﻟیت اقتصای ،ییگر
فرصتﻫا ،شللی فراﻫم میآوری .ایﻦ ﺑدان ﻋلت است
کﻪ اصوال گریشگر ،،صﻨﻌتی خدماتی است کﻪ نیاز ﺑﻪ
تﻌدای زیای ،نیرو ،انسانی یر مقایسﻪ ﺑا سایر ﺑﺨشﻫا
یاری .نسبت کارکﻨان ایﻦ صﻨﻌت یر ﺑراﺑر مﻨاﺑﻊ سرمایﻪ
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گذار ،شده ﺑسیار ﺑاال است .ﺑﻪ ﻋبارت ییگر گریشگر
صﻨﻌتی کارطلب و اشتلا زا است (سلطانی و
ﻫمکاران .)5937 ،گریشگر ،یر ﻫرناحیﻪا ،میتواند
ﺑاﻋث ایجای و افزایش اشتلا شوی و ایﻦ امر یر جهت
توسﻌﻪ اقتصای ،و اجتماﻋی ناحیﻪ اﻫمیت ﺑسزایی
یاری( .سلطانی و ﻫمکاران )5937 ،یر روستاﻫا و
مﻨاطق خوش آب و ﻫوا و یر جوار آﺛار تاریﺨی
متروکﻪ ،ﺑﺨشﻫا ،خصوصی یا یوﻟتی میتوانﻨد ﺑا
ایجای امکانات تﻔریحی و پذیرایی و ﺑﻪ خدمت گرفتﻦ
جوانان روستایی از ﻫجوم سیل آسا ،روستاییان ﺑﻪ
سو ،مراکز شهر ،کﻪ ﺑازارشان از نیرو ،کار اشباع
است ،جلوگیر ،کﻨﻨد و ایﻦ طریق ،گامی موﺛر یر
جهت کاﻫش میزان ﺑیکار ،یر کشور ﺑریاشتﻪ و از
خاﻟی شدن و ویرانی روستاﻫا و انباشتگی ناﻫﻨجار
شهرﻫا از جمﻌیت جلوگیر ،کﻨﻨد (سلطانی و
ﻫمکاران.)5937 ،
مریم محلی از یانش و تجرﺑﻪ ﻋملی زیای ،یرﺑاره
محیط طبیﻌی خوی ﺑرخوریارند کﻪ از اجدای خوی ﺑﻪ
ارث ﺑریهاند و ﺑا کمی آموزش میتوانﻨد مستقیما یر
فﻌاﻟیتﻫا ،اقتصای ،واﺑستﻪ ﺑﻪ توریسم نظیر ایاره
مراکز اقامتی محلی ،توﻟید صﻨایﻊ یستی و نظایر آن
مشارکت یاشتﻪﺑاشﻨد .یر ﺑسیا ،از مواری سازمانﻫا،
جوامﻊ محلی میتوانﻨد از طریق آموزش ﻫا ،مﻨاسب
یر زمیﻨﻪ ایاره و مدیریت توریسم ﻫمانﻨد صاحبان
امتیاز خدمات توریستی ﻋمل کﻨﻨد .فﻌاﻟیتﻫا،
صﻨﻌت گریشگر ،،ﻋمدتا شامل صﻨایﻊ ساختمان،
صﻨایﻊ غذایی ،ﺑﺨش تجارت جهانگری ،،صﻨﻌت حمل
و نقل ،مراکز فروش کاالﻫا ،سوغاتی و ﻫدایا ،صﻨایﻊ
یستی و مراکز تﻔریحی میﺑاشد .شرکت ﻫایی کﻪ ﺑﻪ
صورت مستقیم اشتلا زایی می کﻨﻨد ،آنهایی ﻫستﻨد
کﻪ کارکﻨانشان ﺑا گریشگران یر تماس ﻫستﻨد و
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ﺑصورت مستقیم ﺑا تجرﺑﻪ ﻫا ،جهانگریان سر و کار
یارند .شرکت ﻫایی کﻪ ﺑصورت غیرمستقیم
اشتلا زایی افزایﻨده از مشاغل مستقیم و غیر مستقیم
و ﻫمچﻨیﻦ اشتلا افزایﻨده موجب میشوی کﻪ یرصد
ﺑاالیی از نیرو ،کار ﺑﻪ استﺨدام یرآیﻨد (سلطانی و
ﻫمکاران.)5937 ،
اکوتوریسم از نظر اقتصای ،ﺑاﻋث رونق و ﻋمران
مﻨاطق یارای ،جاذﺑﻪﻫا ،طبیﻌتگری ،می شوی و
ایﻦ امرزمیﻨﻪ مﻨاسبی را ﺑرا ،توسﻌﻪ و پیشرفت ایﻦ
مﻨاطق فراﻫم میسازی(.رخشانی نسب و ضراﺑی-
 )5911مﻨاﺑﻊ اقتصای ،و اجتماﻋی طبیﻌت گری،
ﺑسیار چشمگیر میﺑاشد .ﺑرخالف توریستﻫا،
قراریای ،،اکوتوریستﻫا پو ﺑیشتر ،می پریازند و
توقﻊ کمتر ،یارند .اکوتوریستﻫا ﺑﻪ تسهیالت اقامتی
و سرویسﻫا ،پذیرایی یر رستورانﻫا ،ﻟوکس نیاز
ندارند و ﺑدیﻦ ترتیب اکوتوریستﻫا تﻔاوتﻫایی ﻋمده
ﺑا توریستﻫا یارند .اکوتوریستﻫا جهت استﻔایه از
تﻨوع زیستی یک کشور یا پارک ملی پو میپریازند و
مباﻟغ ﺑیشتر ،جهت حﻔاظت از محیطزیست و ارتقا،
سطح زندگی اﻫاﻟی محلی میپریازند .ایﻦ یر حاﻟی
است کﻪ تسهیالت رفاﻫی و امکانات اقامتی کمتر،
نسبت ﺑﻪ توریست ﻫا ،مﻌموﻟی طلب میکﻨﻨد .ﺑﻪ
ﻋﻨوان مثا مﻨطقﻪ جﻨگلی یورافتایه«مونتﻪ وریه»
یرکاستاریکا ساالنﻪ 51ﻫزار نﻔر ﺑازیید کﻨﻨده یاری و
ﻫریک از اکوتوریستﻫا مبللی وروی ،اضافی می
پریازند تا صرف نگهدار ،ﻫرچﻪ ﺑیشتر مﻨطقﻪ شوی.
ﺑسیار ،از کشورﻫا یر آمد ﺑسیار ﺑاالیی از اکوتوریسم
یارند ﺑﻪ طور ،کﻪ میتوانﻨد از ایﻦ یرآمد ﺑرا ،ﺑهتر
ساختﻦ وضﻊ زندگی و مﻌیشتی مریم حداکثر استﻔایه
را ﺑبرند .اغلب کشورﻫا ،آفریقایی مرکز ،از ایﻦ
یست ﻫستﻨد (سلطانی و ﻫمکاران.)5937 ،
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یرآمد حاصل از گریشگر ،یر سطح ﺑیﻦاﻟملی سرﻋتی
ﺑیش از تجارت جهانی یاشتﻪ و یر حا حاضر از نظر
ارزش صایراتی یرصد ﺑاالیی را تشکیل می یﻫد.
 5.03یرصد از کل توﻟید خاﻟﺺ جهانی متﻌلق ﺑﻪ
صﻨﻌت گریشگر ،است و  5501یرصد از کل سرمایﻪ
گذار ،ﻫا ،جهانی تقریبا مﻌای 2..میلیاری یالر
صﻨﻌت گریشگر ،متﻌلق است .گریشگر ﺑا رقمی
نزییک  901تریلیون یالر ساالنﻪ ﺑﻌﻨوان ﺑزرگتریﻦ
صﻨﻌت مطرح است و  55یرصد از توﻟید ناخاﻟﺺ
یاخلی را ﺑر ﻋهده یاری ( سلطانی و ﻫمکاران.)5937 ،
ایﻦ یر حاﻟی است کﻪ ﺑررسی جلرافیا ،طبیﻌی ایران
و نیز امکان سﻨجی ﻫرکدام از جاذﺑﻪ ﻫا ،اکوتوریسمی
قاﺑل سرمایﻪ گذار ،یر کشورمان ،ﺑیانگر آن است کﻪ
اکوتوریسم یر ایران یک مﻨبﻊ اقتصای ،کم نظیر،
خاص ،ﺑسیار مستﻌد و اﻟبتﻪ رﻫا شده ﺑﻪ حا خوی
است( .سلطانی و کیانی و تقدیسی )5937-ایران
ساالنﻪ یر حدوی یک میلیاری یالر ﺑاﺑت مسافرت ﻫا،
اتباع خوی پریاخت میکﻨد .ﺑﻪ تﻌبیر ،ﻫر خانوایه
ایرانی ﺑﻪ طور متوسط پﻨج ﻋضو یاری و ساالنﻪ %11
یالر از سهم توﻟید ملی خوی را ﺑاﺑت رونق ایﻦ ﺑﺨش
ﺑﻪ ﺑازار جهانی توریست می پریازی؛ ﺑدون آنکﻪ از ایﻦ
ﺑازار سهمی ﺑریه ﺑاشد (سلطانی و ﻫمکاران.)5937 ،
تاثیر اکوتوریسم بر حفظ محیط زیست
امروزه پس از گذشت ساﻟیان یراز حیات انسان و کره
مسکون ،مﻨاظر و چشم اندازﻫا ،طبیﻌی ﻫمچﻨان یر
مﻌرض خطرات ناشی از تاﺛیر گذشت زمان ،اﻋما
غیرمسئوالنﻪ مریم ،مصرف ﺑی رویﻪ مﻨاﺑﻊ طبیﻌی و
استﻔایه نامﻌقو از آنها ،توسﻌﻪ انجام گسیﺨتﻪ شهرﻫا،
رطوﺑت ،فرسایش ،گسترش آﻟویگی ﻫا ،ناشی از
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توسﻌﻪ تکﻨوﻟوژ ،و رواج توریسم گروﻫی و ﻫمگانی و
امثا آن قرار یارند .یر ﺑراﺑر چﻨیﻦ خطرات موجوی و
ﺑﻪ تزاید آگاه ساز ،جدید از نیاز ﺑﻪ حﻔاظت از ایﻦ
ذخائر طبیﻌی وحرکتی نویﻦ ﺑرا ،مشارکت فﻌاالنﻪ
مریم ﺑﻪ ویژه مریمان محلی ﻫرکشور ،یر نگهدار ،و
اختیار ﻋموم قرار یاین آن ﺑﻪ شکل کاالﻫا ،توریستی
یر مقیاس جهانی کامال احساس میشوی ( رضوانی،
.)591.
تاکید اکوتوریسم ﺑر مسافرت مسووالنﻪ ﺑﻪ خوﺑی ﺑیانگر
تاﺛیر مثبت ایﻦ نوع توریسم ﺑر محیط زیست ﻫر
مﻨطقﻪ است .مهمتریﻦ انگیزه ا ،کﻪ امروزه
جهانگریانی را ﺑﻪ ییدار از جاذﺑﻪ ﻫا ،طبیﻌی تشویق و
ترغیب میکﻨد حس کﻨجکاو ،توریست ﻫا ،کاوشگر
یر شﻨاخت و مطاﻟﻌﻪ گونﻪ ﻫا ،گیاﻫی و جانور،
نایاب و ذخائر طبیﻌی است کﻪ موجب افزایش و
قدریانی ﻋمیق تر آنان از طبیﻌت می شوی کﻪ یر
نهایت حس حﻔاظت و حراست از محیط ﻫا ،طبیﻌی
را یر آنان ﺑرانگیﺨتﻪ و تقویت می کﻨد ( رضوانی،
.)591.
رشد اکوتوریسم ﻋالوه ﺑر آموزش اﻫمیت حﻔظ محیط
زیست و چگونگی انجام آن ﺑﻪ گریشگران میتواند از
ﻟحاظ اقتصای ،ﻫزیﻨﻪﻫا ،ایﻦ حﻔظ و حراست را
تامیﻦ کﻨد .امروزه حﻔظ محیط زیست و نگهدار ،و
استﻔایه ﺑهیﻨﻪ از جاذﺑﻪ ﻫا ،طبیﻌی موجوی یرآن ﺑﻪ
ویژه ﺑرا ،کشورﻫا ،یر حا توسﻌﻪ و جهان سوم
ﺑسیار پرﻫزیﻨﻪ است .از ایﻦ رو ایﻦگونﻪ کشورﻫا ﺑرا،
تامیﻦ مﻨاﺑﻊ ماﻟی و جبران ﻫزیﻨﻪ ﻫا میﺑایست
اکوتوریسم را یر پارک ﻫا ،ملی خوی و یر مﻨاطقی
کﻪ یارا ،جاذﺑﻪﻫا ،طبیﻌی ﻫستﻨد ترویج
یﻫﻨد(.رضوانی )591.-نکتﻪ ییگر ایﻨکﻪ چﻨیﻦ نگرشی
موجب ﺑیدار شدن اذﻫان ﻋمومی ﺑرا ،اﻫمیت حﻔظ و
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حراست محیط زیست میگریی .تجارب ﺑدست آمده از
کشورﻫا ،توریستپذیر ﺑا اﻋما مدیریت ﻋلمی و آگاه
یر ایﻦ خصوص نشان مییﻫد کﻪ یرآمد حاصل یر
اغلب مواری ﺑرا ،ایاره پارک ﻫا ،ملی و محوطﻪﻫا،
اکوتوریسمی کافی و ﺑﻌضا ﺑیش از حد الزم است
(رضوانی.)591. ،
ﺑرا ،مثا کاستاریکا یر آمریکا ،مرکز ،یکی از
پیشروان توسﻌﻪ اکوتوریسم است72 .یرصد سرزمیﻦ
ﻫا ،ایﻦ کشور ﺑﻪ ذخائر طبیﻌی اختصاص یایه شده
است .سیاست گذاران توسﻌﻪ اکوتوریسم یر ایﻦ کشور
توانستﻪ اند ﺑا ﺑرنامﻪریز ،خوی تﻌدای زیای ،از
حیوانات و گونﻪﻫا ،گیاﻫی ﺑومی کاستاریکا را حﻔظ
کﻨﻨد و ﺑا ﺑﻪ کارگیر ،شیوهﻫا ،تبلیلاتی جلب
توریست ،اکوتوریست ﻫا ،زیای ،را ﺑرا ،ییدن
حیوانات و گیاﻫان ﺑومی و نایاب خوی جذب نمایﻨد
(رضوانی.)591. ،
از سو ،ییگر ﺑا توسﻌﻪ اکوتوریسم ،واﺑستگی مﻌیشت
اﻫاﻟی مﻨطقﻪ گریشگر ،ﺑﻪ حﻔظ محیط زیست موجب
می شوی ﻫر یک از آنها خوی ﺑﻪ یک حافظ محیط
زیست تبدیل شوند ﻫمچﻨیﻦ اشتلا زایی از ایﻦ
طریق می تواند افرای ساکﻦ یر مﻨطقﻪ را ﺑﻪ کﻨار
گذاشتﻦ مشاغلی کﻪ ﺑﻪ محیط طبیﻌی آسیب میزنﻨد
از جملﻪ شکار ،قطﻊ یرختان و امثا آن تشویق کﻨد.
مشارکت موﺛر مریم محلی یر فﻌاﻟیت ﻫا ،توریستی
نقش ﺑسیار مهمی یاری .مﻌموال روستاییان کﻪ یر
طبیﻌت و یر نزییکی مﻨاطق حﻔاظت شده پارک ﻫا،
ملی زندگی می کﻨﻨد یارا ،یرآمد کمی ﻫستﻨد و
گزیﻨﻪ ﻫا ،اقتصای ،پایدار زیای ،ندارند .اکوتوریسم
می تواند ﺑرا ،ایﻦ یستﻪ از مریم گزیﻨﻪ اقتصای ،ﺑا
ارزش ﺑﻪ شمار آید .امتیاز ییگر ،از اکوتوریسم ﺑرا،
آنها یاری ،ایﻦ است کﻪ آنها را می تواند ﺑﻪ ﻋوامل
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اجرایی موﺛر یر حﻔاظت از مﻨاطق طبیﻌی تبدیل
نماید و چون رفاه آنها واﺑستﻪ ﺑﻪ حﻔظ کیﻔیت محیط
زیست است ،از ﻫیچگونﻪ تالشی یر حﻔاظت از آن
یریغ نﺨواﻫدکری (قﻨبر ،و صاﻟحی.)5939 ،
یر واقﻊ حﻔظ محیط زیست الزمﻪ توسﻌﻪ اکوتوریسم و
رشد اکوتوریسم خوی موجب حﻔظ محیط زیست
میشوی .ﺑدون شک توجهی کﻪ امروزه ﺑﻪ پارک ﻫا،
ملی و حیات وحش شده است ﻋالوه ﺑر شمار زیای ،از
کارکریﻫا ،خوی از قبیل حﻔظ و حمایت از آﺑﺨیزﻫا و
خاک ﻫا ،ﺑهبوی شرایط آب و ﻫوایی محلی ،نگهدار،
جمﻌیت گونﻪﻫا ،گیاﻫی و جانور ،،پژوﻫشﻫا،
ﻋلمی آموزشی ،اصال شرایط زیست محیطی یر مﻨاطق
پیرامونی و حﻔظ و نگهدار ،از ارزشﻫا ،میراث
طبیﻌی ،یر اکثر کشورﻫا ﺑﻪ ویژه کشورﻫا ،توریست
پذیر موجب ترویج اکوتوریسم شدهاست( .رضوانی،
)591.

-

میﺑﺨشد و یر سطح محلی از طریق احاداث
ﻫتلﻫا ،رستورانﻫاا ،سیساتمﻫاا ،حمال و
نقل ،صﻨایﻊ یستی و ارملاان ﻫاا ،محلای و
خدمات راﻫﻨما ﺑﻪ مﻨطقﻪ رونق می یﻫد.
-

اکوتوریسم صﻨﻌت گریشگر ،پایدار یر طبیﻌت
محسوب می گریی ،کﻪ ﺑا مدیریت مﻨاسب میتواند
کارکریﻫا ،مﺨتلﻔی را یر ﺑر یاشتﻪﺑاشد .ﺑﻪ گونﻪا،
کﻪ یر صورت اجرا ،یرست میتواند ﺑﻪ قطب یرآمد
ﻋمده کشور تبدیل شوی .یر ایﻨجا ﺑﻪ ﺑﺨشی از
کارکریﻫا ،ایﻦ صﻨﻌت می پریازیم:
-

اکوتوریسم سبب جذب ارز خارجی میشوی و
از ایﻦ طریق نیز ﺑﻪ اقتصاای محلای و مﻨطقاﻪ
کمک میکﻨد.

-

اکوتوریسم ﺑﻪ اقتصای محلی تﻨوع ﺑﺨشایده و
ﺑااﻪ ویااژه یر مﻨاااطق روسااتایی کااﻪ شاالل
کشاورز ،یر زمیﻦ ﻫا ،نامطلوب و کم ﺑازیه
انجام میشوی شللﻫاا ،جاایگزیﻦ مﻨاساب
ایجای کﻨد.

-

اکوتوریساام ﺑاﻋااث افاازایش تقاضااا ﺑاارا،
محصوالت و توﻟیدات کشاورز ،جوامﻊ محلی

کارکردهای صنعت اکوتوریسم بر رونق اقتصادی
و حفظ محیط زیست

اکوتوریسم صﻨایﻊ ساویآور محلای را توساﻌﻪ

شده و سبب رونق سرمایﻪ میشوی
-

اکوتوریسم موجب ﺑهبوی شبکﻪ حمل و نقال،
ارتباطات و ﻋوامل زیرﺑﻨایی شده و سطح رفاه
را ﺑاال میﺑری.

-

سبب انتقا فرﻫﻨگ ﻫا ﺑاﻪ یکادیگر شاده و
سطح یرک مریم از فرﻫﻨگ را ارتقا می یﻫد.

-

یر صورت مدیریت و ﻫدایت یرست میتواناد
پیش زمیﻨﻪا ،ﺑارا ،ترﺑیات مادیران محلای

اکوتوریساام یر سااطح ملاای ایجااای اشااتلا

جهت مدیریت مﻨاطق حﻔاظت شاده ،پاارک

میکﻨد ،ایﻦ اشتلا مستقیما ﻫم مرﺑاوط ﺑاﻪ

ﻫا و ذخیرهگاهﻫا ،زیستکره شوی.

خوی ﺑﺨش گریشگر ،و ﻫم مرﺑوط ﺑﻪ ﺑﺨش

-

اکوتوریسااام موجاااب افااازایش امکاناااات و

ﻫا ،متﻨوع حمایات و مادیریت مﻨااﺑﻊ مای

تسهیالت میشوی کﻪ جوامﻊ ﺑومی نیز از ایﻦ

شوی.

تسهیالت ﺑرخوریار خواﻫﻨد شد.
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ایﻦ کارکریﻫا ﺑﻪ ویژه یر مﻨاطقی کﻪ استﻔایهﻫا،
سﻨتی یر آنها ﺑازیه ﺑسیار پاییﻦ یاشتﻪ و مقرون ﺑﻪ
صرفﻪ نیست ،ﺑسیار موﺛر است .ﺑﻪ ویژه یر مﻨاطق
حﻔاظت شدها ،کﻪ کارﺑریﻫا ،سﻨتی کم ﺑازیﻫی
وجوی یاری می تواند جایگزیﻦ مﻌیشتی مﻨاسبی ﺑاشد،
اقتصای جوامﻊ محلی را ﺑهبوی ﺑﺨشیده و تمایل آنها را
ﺑﻪ حﻔاظت ایﻦ مﻨاطق افزایش یﻫد( .شیﺨی ئیالنلو،
 )5931اکوتوریسم ﺑﻪ ﻋﻨوان یک ساز و کارایده آ
ﺑرا ،یستیاﺑی ﺑﻪ ﻫر یو پایدار ،اقتصای ،و زیست
محیطی محسوب می شوی (.)Abdullahi et al, 2005

تاثیر اکوتوریسم بر رونق اقتصادی توام با حفظظ
محیط زیست
ﺑﻨاﺑر تﻌریف ،اکوتوریسم ،سﻔر ،مسووالنﻪ ﺑﻪ محیط
ﻫا ،ﺑکر طبیﻌی است پس اکوتوریست ﺑﻪ خوﺑی ﺑر
اﻫمیت حﻔظ فضا ،طبیﻌی واقف است و یر ایﻦ راستا
تالش میکﻨد ﺑﻪ ﻫمیﻦ ﻋلت ﻫر اکوتوریست یک مبلغ
فرﻫﻨگی حﻔظ محیط زیست شده و ﺑر ایجای روحیﻪ
حافظ محیط زیست ﺑوین تاﺛیر مثبت میگذاری.
ﺑﻨاﺑرایﻦ توسﻌﻪ اکوتوریسم سبب فرﻫﻨگساز،
محیطزیستی میان گریشگران شده و از ایﻦ طریق ﺑﻪ
حﻔظ محیط زیست کمک میکﻨد .از سو ،ییگر
حﻔظ محیطزیست الزمﻪ توسﻌﻪ اکوتوریسم است .ﻫیچ
طبیﻌتگری ،یوست نداری ﺑﻪ مﻨاطقی کﻪ ﺑا یخاﻟت
انسانی آسیب ییده و ﺑکر نیستﻨد سﻔر کﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ
توسﻌﻪ اکوتوریسم و حﻔظ محیط زیست الزم و ملزوم
یکدیگرند.
رشد اقتصای ،جوامﻊ محلی و میزﺑان موﻟﻔﻪ ییگر،
است کﻪ اکوتوریسم ﺑر آن تاکید یاری .ﺑﻨاﺑرایﻦ
اکوتوریسم از طریق رونق اقتصای ،نیز حﻔظ محیط
زیست سپهر ،5931 ،جلد  ،55شماره .91-72 ،5

زیست را موجب میشوی .توسﻌﻪ اکوتوریسم اشتلا زا
و یر نتیجﻪ یرآمد زا است .ﺑا رشد اکوتوریسم جوامﻊ
محلی از مشاغلی نظیر شکار ،قطﻊ یرختان و سایر
مشاغلی کﻪ ﺑﻪ طور مستقیم ﺑﻪ مﻨاﺑﻊ طبیﻌی و محیط
زیست آسیب میرساند و مشاغلی نظیر یامدار،
سﻨتی کﻪ ﺑا چرا ،ﺑی رویﻪ یامﻫا ﺑﻪ طور غیر مستقیم
ﺑﻪ مﻨاﺑﻊ طبیﻌی و پوشش گیاﻫی مﻨطقﻪ صدمﻪ
میزنﻨد ،یست میکشﻨد و ﺑﻪ فرصت ﻫا ،شللی کﻪ
اکتوریسم ﺑﻪ وجویآوریه رو ،میآورند .ایﻦ
فرصتﻫا ،شللی میتواند یر ﺑﺨش ﻫا ،حمل و نقل،
اسکان و اقامت گریشگران ،غذاخور ،و رستوران،
محصوالت صﻨایﻊ یستی و راﻫﻨما ،محلی ﺑﻪ وجوی
آیﻨد .واﺑستگی مﻌیشتی ساکﻨان محلی ﺑﻪ جاذﺑﻪ ﻫا،
طبیﻌی مﻨطقﻪ تالش ایﻦ افرای را یر حﻔظ ایﻦ جاذﺑﻪ
ﻫا ﺑﻪ ارملان می آوری .ﺑا گسترش اکوتوریسم افرای،
کﻪ پیش از ایﻦ ﺑا آسیب رساندن ﺑﻪ محیطزیست
کسب یرآمد میکریند ،اکﻨون خوی ﺑﻪ حافظان
طبیﻌت مﻨطقﻪ تبدیل میشوند.
یر مقیاس ﺑزرگتر رونق اقتصای ،اکوتوریسم می تواند
ﺑرا ،کشور ارزآور ﺑویه و ﺑا افزایش یرآمد غیر نﻔتی،
اذﻫان ﻋمومی را متوجﻪ اﻫمیت حﻔظ ایﻦ مﻨاﺑﻊ
اقتصای ،ملی کﻨد .یﻌﻨی ﻋالوه ﺑر ایﻨکﻪ ایﻦ ارزآور،
موجب رشد اقتصای ،کشور میشوی ،میتواند ﻫزیﻨﻪ
ﻫایی کﻪ حﻔظ مﻨاﺑﻊ طبیﻌی و محیط زیست یاری را
تامیﻦ کﻨد ،ﺑرا ،مثا ﻫزیﻨﻪ استﺨدام افرای ﺑﻪ ﻋﻨوان
محیطﺑان و نگهبانان طبیﻌت و سایر ﻫزیﻨﻪ ﻫا،
نگهدار ،از جاذﺑﻪﻫا ،طبیﻌتگری ،را تامیﻦ میکﻨد.
ﻫمچﻨیﻦ ﻫزیﻨﻪﻫا ،مرﺑوط ﺑﻪ فﻌاﻟیتﻫا،
فرﻫﻨگساز ،محیط زیستی را تامیﻦ میکﻨد .توسﻌﻪ
اکوتوریسم نیز خوی ﺑﻪ صرف ﻫزیﻨﻪ ﺑرا ،ﺑﻪ
وجویآورین زیرساختﻫا ،الزم نیازمﻨد است .ایﻦ

اقتصای و محیط زیست ﺑا محوریت...
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زیرساختﻫا ﺑﺨشﻫا ،مﺨتلﻔی نظیر حمل و نقل،
اقامتگاه ،تبلیلات و مدیریت مﻨاﺑﻊ میشوی .ایﻦ
یرآمدزایی میتواند از طریق سرمایﻪگزارﻫا ،ﺑﺨش
خصوصی و سرمایﻪگزارﻫا ،خارجی حاصل شوی.
یر واقﻊ توسﻌﻪ اکوتوریسم توسﻌﻪ اقتصای ،را ﺑﻪ
ارملان می آوری و ایﻦ اتﻔاق از سﻪ طریق حﻔظ محیط

زیست را یر پی یاری .او ﺑﻪ طور مستقیم ﻫزیﻨﻪ ﻫا،
حﻔظ محیط زیست را تامیﻦ می کﻨد؛ یوم ایﻨکﻪ
ﻫزیﻨﻪ ﻫا ،فرﻫﻨگساز ،محیط زیستی را تامیﻦ می
کﻨد؛ سوم ایﻨکﻪ ﻫزیﻨﻪ ﻫا ،توسﻌﻪ اکوتوریسم را
تامیﻦ می کﻨد کﻪ توسﻌﻪ اکوتوریسم خوی حﻔظ
محیط را یر پی یاری.

حﻔظ محیط زیست

فرﻫﻨگساز،

رونق اقتصای،

اکوتوریسم
شکل  :1نمودار فضایی روابط متقابل اقتصاد ،محیط زیست و اکوتوریسم

نتیجه گیری
رشد اقتصای ،موجب یستیاﺑی ﺑﻪ مﻨاﺑﻊ ماﻟی
میشوی کﻪ ایﻦ مﻨاﺑﻊ ماﻟی ﺑرا ،تامیﻦ ﻫزیﻨﻪﻫا،
نگهدار ،از مﻨاﺑﻊ طبیﻌی ﺑسیار موری نیاز است .یر
واقﻊ حﻔظ محیط زیست ﺑدون پریاخت ﻫزیﻨﻪﻫا،
الزم امکانپذیر نیست اما مﻨاﺑﻊ طبیﻌی و محیط
زیست خوی قاﺑلیت تامیﻦ ایﻦ ﻫزیﻨﻪﻫا و کمک ﺑﻪ
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رشد اقتصای ،و اشتلا زایی یر مﻨاطق یارا ،جاذﺑﻪ
طبیﻌی را یارند ،ایﻦ قاﺑلیت ﺑا توسﻌﻪ صﻨایﻌی نظیر
اکوتوریسم خوینمایی میکﻨﻨد .اکوتوریسم ﻋالوه ﺑر
ایﻨکﻪ موجب رونق اقتصای ،و یر نتیجﻪ حﻔظ محیط
زیست میشوی ،ﺑﻪ ﻋلت ماﻫیت وجوی ،خوی کﻪ ﺑر
حﻔظ محیط زیست تاکید یاری ﺑﻪ طور مستقیم ﺑﻪ
گسترش ایﻦ فرﻫﻨگ کمک میکﻨد .مطاﻟﻌات نشان
مییﻫد کﻪ نقاط ﺑسیار ،از ایران یارا ،سرمایﻪﻫا،

وحیدیان و حشمت.

0
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ﻋظیم گریشگر ،ﺑا قاﺑلیت تبدیل شدن ﺑﻪ قطبﻫا،
طبیﻌتگری ،است و توجﻪ ﺑﻪ ایﻦ صﻨﻌت الزمﻪ
ﺑهرهمﻨد ،از ایﻦ نقاط است.
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