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چکیده 
در حــال حاضــر مســئله حفــظ و احیــای منابــع طبیعــی در 
کشــور بســیار احســاس می شــود و مفهــوم توســعه پایــدار 
بــر مبنــای ایــن مســئله اســت کــه ایــن احیــا و حفاظــت از 
منابــع طبیعــی بایــد بــه گونــه ای باشــد که عــالوه بر نســل 
ــد  ــع بهره من ــن مناب ــز از ای ــده نی ــل های آین ــی، نس کنون
شــوند. آمــوزش و ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم و ترویــج 
فرهنــگ زیســت محیطی در راســتای بهســازی و حفاظــت 
از محیط زیســت به منظــور اعمــال مدیریــت منابــع طبیعــی 
و حفاظــت از آثــار مثبــت فعالیت هایی از قبیل اکوتوریســم بر 
روی زیســتگاه های طبیعــی می باشــد. مدیریت اکوتوریســم 
در راســتای توســعه پایــدار بایــد بــه گونــه ای صــورت بگیــرد 
ــزان  ــدار می ــای پای ــه درآمد ه ــیدن ب ــا رس ــان ب ــه همزم ک
ــه حداقــل برســد. در  ــر محیط زیســت ب ــرات ســوء وارده ب تأثی
بیــن انــواع  منابــع طبیعــی، اکوسیســتم های جنگلــی از جایگاه 

ویــژه ای در خصــوص توســعه اکوتوریســم برخوردار هســتند. 
ــته  ــا وابس ــه جنگل ه ــش ب ــای خوی ــرای بق ــان ها ب انس
هســتند. جنگل هــا عــالوه بــر تأمیــن زیســتگاه حیوانــات 
و معیشــت بشــر، از آبخیــزداری نیــز محافظــت می نماینــد. 
بخــش عظیمــی از منابع طبیعــی تجدید شــونده را جنگل ها 
ــد کــه دارای نقــش اساســی و اثربخــش  تشــکیل می دهن
در راســتای توســعه پایــداری زیســت محیطی می باشــند. از 
ســوی دیگر توســعه صنعت اکوتوریســم در مکان های دارای 
پتانســیل بالقــوه ســبب رشــد و توســعه همــه جانبــه جوامع 
خواهــد شــد. در واقــع یکــی از پایدار تریــن و ســازگارترین انواع 
توریســم با محیط زیســت، شــاخه اکوتوریســم می باشــد. لذا، 
هــدف اکوتوریســم بــا تکیــه بر مفهــوم توســعه پایــدار، نیل 
بــه ســود اقتصــادی در عیــن کم تریــن تأثیــر ممکــن بــر 

ــان و محیط زیســت می باشــد. جامعــه میزب
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مقدمه
ــیاری  ــت بس ــور دارای اهمی ــر کش ــی در ه ــع طبیع مناب
ــاد  ــات انســان ی ــوان بســتر حی ــه عن ــد و از آن ب می باش
می شــود. منابــع طبیعــی ســرمایه ای اســت کــه فقــط بــه 
نســل امــروز تعلــق نــدارد، بلکــه بایــد بــا حفــظ و احیــای 
ــرای آینــدگان نیــز باقــی  ــرداری پایــدار ب ــا بهره ب تــوأم ب
ــن  ــی مطمئ ــور تکیه گاه ــر کش ــا در ه ــد. جنگل ه  بمان
بــرای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــه شــمار می رونــد؛ 
امــا در دهه هــای اخیــر توســط عوامــل متعــددی از جملــه 
عوامــل انســانی مــورد تخریــب قــرار گرفتــه اند. از ســوی 
دیگــر تخریــب جنگل هــا و ســایر منابــع طبیعــی منجــر 
ــی، 1396(.  ــود )عمران ــت می ش ــب محیط زیس ــه تخری ب
ــن مشــکالت و مســائل زیســت محیطی یکــی  همچنی
از مهم تریــن نگرانی هــا و دل مشــغولی های انســان 
 .)Klo ckner et al., 2013( می باشــد  ســوم  هــزاره 
ــای  ــکالت و چالش ه ــش مش ــل افزای ــه دلی ــروزه ب ام
ــان  ــار انس ــرش و رفت ــی نگ ــت محیطی، بازشناس زیس
ــت  ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــت زی ــت اهمی ــا محیط زیس ب
)مهــدوی و همــکاران، 1398(. جنگل هــا بــه عنــوان یکی 
ــی کشــور و  ــن ســرمایه های مل ــن و مهم تری از اصلی تری
یکــی از مهم تریــن منابــع  طبیعی تجدیدشــونده هســتند، 
کــه نقــش مؤثــری در اســتمرار حیــات، حفــظ و پایــداری 
ــظ  ــدار زیســت محیطی، حف ــعه پای ــا، توس زیســت بوم ه
تنوع زیســتی، حفاظــت از آب و خــاک، کنتــرل آب هــای 
ســطحی و تغذیه ســفره آب هــای زیرزمینی، جلوگیــری از 
فرسایش،گردشــگاه، اکوتوریســم، ایجاد تفرجــگاه و تعدیل 
آب و هــوا، تولیــد چــوب و کاغــذ، مــواد دارویــی و صنعتــی 
ــای  ــن رویکرد ه ــذا از مهم تری ــد. ل ــردی دارن و طبیعت گ
ــت از  ــکاری و حفاظ ــدار، جنگل ــعه پای ــت و توس مدیری
جنگل هــا می باشــد. در همیــن راســتا اولویت هــای 
ــای  ــا کاربری ه ــالح و احی ــامل اص ــدار ش ــت پای مدیری
ــای  ــتفاده از روش ه ــن اس ــد؛ همچنی ــی می باش جنگل
بهینه ســازی کاشــت بــا انتخــاب گونه هــای مقــاوم 
بــا شــرایط اقلیمــی و مطابــق بــا وضعیــت آب و هوایــی 
ــن  ــیوه های نوی ــری از ش ــه، بهره گی ــر منطق ــم ب حاک
حفاظــت و نگهــداری از مراتــع جنگلــی، افزایــش وســعت 
ــی  ــه اراض ــگل ب ــل جن ــری از تبدی ــا، جلوگی جنگل ه
کشــاورزی و تغییر کاربــری، ممانعــت از بهره بــرداری 
بی رویــه و نگهــداری بهینــه بــا رعایــت اصول جنگلــداری 
نقشــی اثربخــش در حفــظ ســرانه فضــای جنگلی کشــور 

خواهــد داشــت. همــگام بــا ایــن امــر اجــرای طرح هــای 
توســعه جنــگل و طرح هــای حفــظ عرصه هــای جنگلــی 
و احیــا مناطــق از بیــن رفتــه نوعــی مدیریت اســتراتژیک 
و حســاس در پیشــبرد اهــداف مدیریــت توســعه پایــدار بــا 
عنایــت بــه رویکــرد زیســت محیطی می باشــد )عمرانــی، 
1396(. لــذا یــک راهــکار مدیریتــی چند منظــوره در 
ــرس،  ــای زاگ ــوص جنگل ه ــا، بخص ــراف جنگل ه اط
ــر کاهــش فشــار  اگروفارســتری می باشــد کــه عــالوه ب
انســانی بــر منابع طبیعــی، ســبب افزایش بهــره وری زمین 
در راســتای توســعه پایــدار طرح های جنگلــداری اجتماعی 
می گــردد )کریمــی و همــکاران، 1398(. از ســوی دیگر 
ــای  ــطحی از فعالیت ه ــوان س ــدار به عن ــگری پای گردش
گردشــگری کــه می توانــد در طوالنــی مــدت حفظ شــود، 
منجــر بــه تحــول اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی 
و فرهنگــی می شــود )Stoddard et al., 2012(. درنتیجــه 
ــرای  فعالیت هــای اکوتوریســمی به عنــوان گزینه هایــی ب
غلبــه بــر مســائل زیســت محیطی به دلیــل بهره بــرداری 
انســان بــا ایجــاد جایگزینــی بــرای بازیابــی اقتصــاد بــر 
جامعه محســوب می شــوند )Basyuni, 2016(. اکوتوریسم 
گردشــگری مبتنــی بــر طبیعت اســت کــه امکان توســعه 
ــم  ــی را فراه ــع محل ــتی جوام ــادی و محیط زیس اقتص
می کنــد )Roy, 2021(. بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد 
ــف  ــای مختل ــل فعالیت ه ــه دلی ــر ب ــال های اخی در س
انســانی فشــار بــر تنــوع زیســتی افزایــش یافتــه و منجــر 
بــه کاهــش آن شــده اســت؛ بنابرایــن اهمیت حفــظ تنوع 
زیســتی بــه یــک موضــوع جهانــی تبدیل شــده اســت. از 
ســوی دیگــر مــردم کشــور های مختلــف از ایــن مناطــق 
غنــی از تنــوع زیســتی دیــدن می کننــد و به همیــن دلیل 
بــه عنــوان منبــع درآمدزایــی کالن از طریــق اکوتوریســم 
ــد )Roy, 2021(. از  ــک می کن ــه کم ــرفت جامع ــه پیش ب
ســویی از مهم تریــن مســائل مطــرح شــده در نظام هــای 
مختلــف محیط زیســت مباحــث پیرامــون محیط زیســت 
و جنــگل می باشــد )بابایــی مهــر، 1389(. لــذا در صــورت 
تقویــت اکوتوریســم، می تــوان امیــد داشــت کــه مســئله 
گردشــگری می توانــد بــه عنــوان راهــی جایگزیــن بــرای 
ــود زندگــی  ــدار و اقتصــادی در راســتای بهب اســتفاده پای
 SITI and( مــردم و حفاظــت از محیط زیســت فراهــم کنــد
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اکوتوریسم  و  پایداری
امــروزه اکوتوریســم بــه عنــوان صنعتــی پویا، تأثیر بســزایی 
 .)Kastenholz et al., 2012( در امر توســعه پایدار جوامــع دارد
یکــی از اصــول اصلــی توســعه پایــدار اکوتوریســم اطمینان 
از مشــارکت مــردم محلــی در آن اســت و همچنیــن یکی از 
کاربرد هــای توســعه اکوتوریســم، حمایــت از رفــاه اقتصادی 
ســاکنان محلــی و تشــویق آن هــا جهــت حفــظ میــراث 
طبیعــی و فرهنگــی می باشــد و حرکــت به ســمت توســعه  
 .)Ibragimov, 2021( ــتور کار دارد ــع را در دس ــدار جوام پای

اکوتوریســم  پایدار ســطحی از 

فعالیت هــای گردشــگری اســت کــه می توانــد در طوالنــی 
ــه تحــول اجتماعــی،  ــرا منجــر ب ــظ شــود، زی ــدت حف م
 Stoddard( اقتصادی، زیســت محیطی و فرهنگی می شــود
ــوان گفــت فعالیت هــای  et al., 2012(. به طــور کلــی می ت

اکوتوریســمی بــه عنــوان یکــی از فعالیت هــای اقتصــادی 
ــتراتژی  ــداف اس ــوند )Zein, 2021(. از اه ــوب می ش محس
توســعه پایــدار بهبود ســطح درآمــد و رفاه عمومــی، کاهش 
فقــر و توســعه صنایــع اکولوژیکــی بــر اســاس منابع محلی 
و بهبــود ســطح توســعه از طریق حاکمیت زیســت محیطی 

اســت )Zhu and Shen, 2021(. همچنیــن می تــوان گفــت 
پایدار تریــن و اولیــن نــوع از گردشــگری کــه بــه کل ایــن 
صنعــت کمک کــرده و کمــک می کنــد، انواع گردشــگری 
 Borysora,( ــت ــتایی اس ــت محیطی و روس ــی، زیس مذهب
ــه اینکــه اکوتوریســم مــورد اســتقبال  ــا توجــه ب 2021(. ب

 Sardiana( بســیاری از کشــور های در حــال توســعه اســت
et al., 2020( و در راســتای توســعه موفق اکوتوریســم مســئله 

زیــر ســاخت های مناســب بســیار ضــروری اســت؛ همچنین 
در کشــور ها و مناطــق کمتــر توســعه یافته کــه معمــوالً دارای 
ــل  ــترش آن عام ــند، گس ــدود می باش ــاخت های مح زیرس
اثربخــش و حیاتــی محســوب می شــود ) بیرانونــد زاده و 

.)1396 همکاران، 

رابطه  محیط زیست  و  اکوتوریسم
اکوتوریســم، یــک ســفر مســئوالنه و هدفمنــد بــه طبیعت 
ــی  ــخ طبیع ــگ و تاری ــدف آن درک فرهن ــه ه ــت ک اس
از  حفاظــت  دغدغــه  کــه  می باشــد  محیط زیســت 
ــی در  ــوان فرصت ــد و به عن ــز دارا می باش ــم را نی اکوتوریس
راســتای پیشــرفت اقتصــادی و حفاظــت از منابــع طبیعی و 
 Anowar( محیط زیســت و جوامــع محلــی به شــمار مــی رود
Hossain et al., 2010(. در ایــن راســتا از راهکار های توســعه 

اکوتوریســم و حفاظــت از محیط زیســت، ترویــج، آمــوزش 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــد؛ ب ــت محیطی می باش ــگ زیس و فرهن
ــوان نتیجــه گرفــت کــه اکوتوریســم و  مــوارد فــوق می ت
آمــوزش محیط زیســت بســیار به یکدیگر وابســته هســتند 

79



ــوان  ــت نمی ت ــوزش محیط زیس ــه آم ــه ب ــدون توج و ب
ــدار دســت یافــت و  ــه اکوتوریســم موفــق و توســعه پای ب
ــی مناســب اکوتوریســم  ــزار مدیریت ــارت دیگــر اب ــه عب ب
در جهــت اثــرات زیســت محیطی آمــوزش محیط زیســت، 
در راســتای کمــک بــه حفاظــت از منابع طبیعــی می باشــد 
ــدار  ــدار و گردشــگری پای ــع هــدف توســعه پای ــه درواق ک
ــه بیــان دیگــر  می باشــد )موگوئــی و همــکاران، 1394(. ب
اکوتوریســم یــک رویکــرد بســیار مناســب و اثر بخــش از 
جهــت برنامــه ریــزی، مدیریــت و فعالیت های گردشــگری 

ــکالت  ــل مش ــت ح ــن از جه ــد؛ همچنی ــدار می باش پای
ــه  ــورد مطالع ــه م ــادی در منطق ــت محیطی و اقتص زیس
 .)Sahani, 2019( ــد ــودمند می باش ــردی و س ــیار کارب بس
لــذا، اکوتوریســم  به عنــوان یک فعالیــت اقتصادی دوســتدار 
 Kumari et al.,( محیط زیســت در نظــر گرفته  می شــود
ــاندن  ــل  رس ــم به حداق ــدف اکوتوریس ــه ه 2010(. چراک

آســیب بــر محیط زیســت و کمــک بــه توســعه اقتصــادی 
.)Dami et al., 2014( ــد ــی می باش ــه محل جامع

شکل 1.
نمایی از 
کارکرد های 
اکوتوریسم

شکل 2. 
ابعاد توسعه پایدار 

اکوتوریسم )افتخاری، 
مهدوی و پورطاهری، 

 Mowforth1390؛
)2015 ,and Munt

استراتژي توسعه پایدار در جنگل
ــا  ــور جنگل ه ــر کش ــای ه ــن ثروت ه ــا ارزش تری از ب
ــتگاه های  ــامانه های زیس ــن س ــه از مهم تری ــتند ک هس
ــات انســان  ــد. اقدام ــه  شــمار می رون ــز ب حیات وحــش نی
علیــه نابــودی جنگل هــا و قطــع درختــان موجــب کاهش 
ــاران توســط  ــی نگهــداری آب ب ــن توانای و از دســت رفت
گیاهــان شــده و در نهایــت توانایــی ذخیــره آب در خــاک 
ــاز فرســایش می باشــد؛  ــی رود و نتیجــه آن آغ ــن م از بی
مســائل فراوانــی ماننــد بی اعتنایــی بــه ارزش هــای 
ــز  محیط زیســتی و تنوع زیســتی، عــدم ســاماندهی مراک
جمعیتــی و مشــاغل حــوزه جنگل هــا، بهره بــرداری 
بی رویــه و غیــر اصولــی جنگل هــا و انقــراض نیــز 

از آثــار آن قلمــداد می شــود )Jonsell, 2007(. با عنایــت بــه 
اهمیــت حفاظــت از عرصه هــا و زیســتگاه های جنگلــی 
بــرای آینــدگان، کشــور های مختلــف جهــان فعالیت های 
زیــادی در ارتبــاط بــا حفاظــت از جنگل هــا بــا توجــه بــه 
رویکــرد زیســت محیطی آن هــا داشــته انــد و در نهایــت به 
نتایجــی مثبــت نیــز رســیده اند. بیشــتر ایــن کامیابی هــا 
مســتلزم برخــورداری از یــک اســتراتژی روشــن و یــک 
ــدی  ــکاری و بهره من ــدت و هم ــب درازم ــه مناس برنام
ــئولین  ــره و مس ــراد خب ــن اف ــل بی ــی متقاب از کارگروه

ــکاران، 1387(. ــعبانی و هم ــد )ش می باش

80



شکل 3. 
تصویری از 
یک عرصه 

جنگلی 
)روزنامه 

اعتماد(

ظرفیت های عرصه های جنگلی برای توسعه 
اکوتوریسم

جنگل هــا از منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده ای هســتند 
کــه بــه عنــوان یکــی از ذخایــر طبیعی و زیســت محیطی 
دارای اهمیــت بســیاری هســتند. جنگل هــای ایــران بــه 
ســبب دارا بــودن چشــم انداز های بکــر و وســیع و وجــود 
گونه هــای گیاهــی و جانــوری کمیــاب می توانــد مقصــد 
مناســبی بــرای جذب گردشــگران زیــادی از سراســر دنیا 
ــت  ــا از اهمی ــا(. جنگل ه ــدری نی ــش و حی ــد )ورام باش
ــالوه  ــد. ع ــان ها برخوردارن ــی انس ــرای زندگ ــادی ب زی
ــد، در  ــم آب و هــوا کمــک می کنن ــه تنظی ــر اینکــه ب ب
ــد. بســیاری از کارکرد هــای  ــز مؤثرن حفاظــت خــاک نی
جنــگل در راســتای توســعه پایــدار اهمیــت دارنــد، کــه 
درصــورت عــدم مدیریــت و برنامه ریــزی صحیــح 
ــعه  ــه توس ــل ب ــدم نی ــا و ع ــودی جنگل ه ــب ناب موج
ــود )معیــری، 1391(. یکــی از راه هــای  ــدار خواهــد ب پای
گســترش اســتفاده غیرمصرفــی از اکوسیســتم جنگل ها، 
ــادی از  ــداد زی ــران تع ــت. در ای ــم اس ــعه اکوتوریس توس
روســتاها در مناطــق جنگلــی قــرار گرفته انــد و جنــگل 
ــمار  ــه ش ــق ب ــن مناط ــاد ای ــر اقتص ــز جدایی ناپذی ج
مــی رود ) رحیمــی، 1393(. در کشــور مــا تعــداد زیــادی از 
روســتاها در اکوسیســتم های جنگلــی واقــع شــده اند. بــه 
عنــوان نمونــه در شــمال کشــور، در اســتان های گیــالن، 
مازنــدران و گلســتان و همچنیــن جنگل هــای واقــع در 
پهنــه ی جنگل هــای زاگــرس روســتاهای زیــادی قــرار 

ــمی، 1389(. ــد )هاش گرفته ان
تجربیات موفق توسعه اکوتوریسم در جهت 

حفاظت از جنگل
تحــت مدیریــت قــرار دادن عرصه هــای مختلــف 
ــتی و  ــر توریس ــی از منظ ــای جنگل ــژه عرصه ه ــه وی ب
اکوتوریســتی ســبب افزایــش جنبه های زیســت محیطی 
ــب  ــوب در قال ــرداری از چ ــش بهره ب ــا و کاه جنگل ه
ــر، 1385(.  ــد )رنجب ــد ش ــداری خواه ــای جنگل طرح ه
بــه عنــوان نمونــه می تــوان جنگل هــای هیرکانــی کــه 
از مناطــق بازمانــده جنگل هــای طبیعــی باســتانی جهان 
اســت، را نــام بــرد. ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی 
ســبب لحــاظ شــدن امکانــات بهتــری جهــت اطفــای 
ــن  ــای ســرخدار ای ــه شــد. جنگل ه ــن منطق ــق ای حری
منطقــه، بزرگ تریــن لکــه جنگل هــای ســرخدار کشــور 
ــه شــایان ذکــر اســت کــه ســایر عناصــر و  اســت. البت
جانــوران ایــن منطقــه نیز منحصــر به فــرد بــوده و دارای 
زمینــه افزایــش توســعه اکوتوریســم در منطقــه هســتند. 
ــت  ــرس دارای قابلی ــای زاگ ــینی، 1398(. جنگل ه )حس
ــران هســتند.  ــه قطــب اکوتوریســم ای ــل شــدن ب تبدی
ــود در  ــده موج ــت ش ــق حفاظ ــوص مناط ــن خص در ای
جنگل هــای زاگــرس ســبب ایجــاد امیــد بــه پیشــرفت 
ــرس  ــای زاگ ــم جنگل ه ــعه اکوتوریس ــتر در توس بیش
می باشــد. سلســله جبــال زاگــرس بــا دارا بــودن مناطــق 
ــا دره هــای  ــوط ب کوهســتانی و جنگل هــای سرســبز بل
پــرآب و تاالب هــا و دریاچه هــای زیبــا، آبشــارها، 
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پوشــش جنگلی متنــوع و همچنین آثار باســتانی فــراوان 
از جملــه مناطــق مســتعد توســعه اکوتوریســم محســوب 
ــه  ــت اکوتوریســم در منطق ــا اینکــه صنع می شــود؛ کم

زاگــرس نیــاز بــه توجــه و عنایــت بیشــتر بــا توجــه بــه 
موقعیــت منطقــه دارد )پیــر محمــدی و همــکاران، 1389(.
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