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 چکیده 

 هایروبرو شدن با چالش قراولزیست الزمه زندگی مدرن و پیشپذیری در زمینه طبیعت و محیطمسئولیت

نار ابعاد زند ولی کزیستی کنونی است. اکوتوریسم اگر چه سفری مسئوالنه به طبیعت را رقم میمحیط-اجتماعی

اش، دارای بخش مهم و برجسته حوزه اقتصاد است. اقتصاد اکوتوریسم دربرگیرنده اقتصاد آموزشی و تربیتی

وده که در هر حالت، اگر به توسعه و جایگزینی سبک معیشت پر خرد و کالن و نیز اقتصاد محض و کاربردی ب

خطر و مخرب افراد محلی نیانجامد، نتوانسته آن مفهوم و رویکرد واقعی خودش را نمایان سازد. اقتصاد 

های اکوتوریسمی مربوط های حفاظتی مرتبط با فعالیتاکوتوریسم به دستاوردهای اقتصادی و فواید کنش

ها و اثرات اقتصاد اکوتوریسم، تبلیغات و بازاریابی اکوتوریسمی، گروداران ه به بررسی ارزششود.این مقالمی

پردازد. در نتیجه، اکوتوریسم در کنار علم اقتصاد، مفهومی اکوتوریسم و سازوکارهای پایایی اکوتوریسم می

یابد. است که معنا می

 اریابی، تبلیغات، گروداران اکوتوریسمهای طبیعی، اثرات اقتصادی، بازجاذبه ها :کلید واژه
مقدمه  

ها، كه تعاملي ميان افكار، انديشه [1]اكوتوريسم مفهومي بسيار جامع در ابعاد پيچيده اقتصادي، فرهنگي واجتماعي است  

ه تور اتخاذ اي فرانسوي كه از ريش[. توريسم واژه2كند ]سازي ميساليق و باورها را در بستر مكان و در عرصه زمان زمينه

باشد. البته ريشه يوناني اين واژه توريست شده است. تور در زبان فرانسه به معناي عمل پيمودن و طي كردن پيرامون مي

[. در واقع اكوتوريسم به نوعي از توريسم يا 3است كه از يونان به اسپانيا، سپس فرانسه و از آنجا وارد انگليس شده است ]

طالعه و جويي، مشود كه سفري هدفمند و مسئوالنه را به مناطقي نسبتا طبيعي براي لذتمي گردشگري در طبيعت اطالق

 [.4كند ]ريزي كرده و به اقتصاد محل كمک ميانداز طبيعي موجود را برنامهديدن مناظر گياهان، جانوران و هر نوع چشم

المللي باعث شده كه فرهنگي و تفاهم بين اهميت سير و سياحت در طبيعت و همچنين اهميت توريسم در رشد و تعالي

سال را روز جهاني جهانگردي اعالم نمايد. بنابراين جابجايي و  مهر( هر 5سپتامبر ) 29مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 

 [. كاشفان و ماجراجويان و5ها عالوه بر تاثيرات فرهنگي و روحي، اثرات اقتصادي عظيمي را به دنبال دارد ]حركت انسان
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 [.6جهانگردان مشهوري نظير ماركوپولو، ماژالن، كريستف كلمب و اركودوگاما به نوعي سفرهايشان گردشگري بوده است ]

اند. براي نمونه انجمن اكوتوريسم در در حال حاضر موسساتي با هدف توسعه و گسترس اكوتوريسم در جهان به وجود آمده

المللي تشكيل شد تا توريسم مخرب و مصرفي را به ابزاري حامي براي به صورت يک سازمان غيرانتفاعي بين 1990سال 

دهي و هاي يادهاي كالن، مقاطع تحصيلي، شيوهگذاري[. در حيطه سياست7زيست و توريسم پايا تبديل كند ]محيط

د، جامعه ، اساتيهاي مرتبط با گردشگري، اشاعه فرهنگ گردشگري در ميان دانشجويانيادگيري علوم گردشگري، ايجاد رشته

هاي علمي و فرهنگي با هدف گسترش گردشگري به عنوان يک فرصت براي توسعه انساني، المللي، ايجاد زيرساختبين

به دليل [. 8المللي به آن اشاره شده است ]گذاري بيناقتصادي از مسائل مهمي بوده كه در سياست-فرهنگي و اجتماعي

ان امروز، بدين منظور در اين مقاله سعي بر اين بوده تا با نگاهي ژرف به موضوع تاثير چشمگير صنعت اكوتوريسم بر جه

 هاي روز جامعه آشنا شويم.اكوتوريسم و اقتصاد اكوتوريسم با دغدغه
 

 گردی مسئوالنه(گردی یا طبیعتاکوتوریسم )بوم.1

هاي مختلف گردشگري، [ كه يكي از شكل9هاي طبيعي و مصنوعي است ]ها و محيطگردشگري يا توريسم، بازديدي از پديده

اي است كه از طيف وسيعي تشكيل [. گردشگري در طبيعت، پديده10باشد ]توريسم طبيعي يا گردشگري در طبيعت مي

شده به طوريكه از يک بازديد علمي تا يک بازديد اتفاقي از يک محيط طبيعي به عنوان فعاليت پايان هفته يا قسمتي از يک 

[. بر طبق تعريف سازمان جهاني توريسم، توريست شخصي است 11تواند شامل شود ]و طوالني مدت را مي مسافرت كلي

كه به سرزمين يا كشوري به غير از محل دائمي سكونت خود سفر كند و حداقل يک شبانه روز و حداكثر يكسال در آنجا 

واژه  [.13گردي نام گرفته است ]تي يا همان بومزيسدر ادبيات فارسي، جهانگردي محيط [. اكوتوريسم12مستقر باشد ]

[. اكوتوريسم 14] كه در اصطالح گردشگري اكولوژي مورد توجه است اكوتوريسم داراي ريشه يوناني به معني خانه كوتاه شده

همراه  مبتني بر سفرهاي هدفمند سازد ودل طبيعت مهيا مي شكلي از گردشگري است كه فعاليت فراغتي انسان را عمدتا در

اكيد ت سانهاي متنوع طبيعت است بدينجويي از پديدههاي طبيعي و لذتبا تجربيات فرهنگي، معنوي، بازديد از جاذبه

 (IUCNالمللي حافظت از طبيعت )[. در همين راستا اتحاديه بين15هاي طبيعي دارد ]ها و جاذبهزيادي بر حفاظت از ارزش

النه به مناطق نسبتا بكر طبيعي به منظور لذت بردن از طبيعت، به طوريكه تاثير منفي اكوتوريسم را مسافرتي مسئو مفهوم

[. در 16داند ]سازد، مياقتصادي جمعيت بومي را فراهم مي -كمي بر طبيعت داشته و زمينه همكاري و مشاركت اجتماعي

هاي فرهنگي هم سو با طبيعت و ارزش نهايت اكوتوريسم، انگيزه اصلي مشاهده و احترام به طبيعت و نيز محترم شمردن

 [.17بهبود اقتصاد جوامع محلي است ]

 های طبیعیبندی جاذبهبندی و اولویت.طبقه2

رو بررسي گردشگري دارند از اين ي و توسعهريزها به عنوان كانون اصلي مقاصد اكوتوريسم نقش بسزايي در برنامهجاذبه

هاي هاي طبيعي داراي جنبه[. جاذبه18شوند ]ريزي اكوتوريسم محسوب مينامهگردشگري از اصول و قواعد برهايجاذبه

هاي طبيعي پذير است. جاذبهها امكانها، از نظر مالكيت و ظرفيت، تداوم و نوع آنبندي جاذبهو نيز طبقه مختلفي هستند

ول شامل مناظر طبيعي، اقليم، ( به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم شدكه دسته ا1969توسط شخصي به نام پترز )

هاي تفريحي و ديدني فرهنگ، مجتمع-باشد. دسته دوم اصوال محصول تاريخوحش ميها و حياتگياهي، جنگلپوشش

بندي كرده است كه ها را براساس نوع مالكيت آنها تقسيم( هم جاذبه2002مصنوعي است. به دنبال اين موضوع گان )

 [. ولي به6شود ]دوستي را شامل مي گردشگريهايخصوصي، جاذبه هاي بخشلتي، جاذبههاي غيردوهاي سازمانجاذبه

هاي زمستاني .ورزش1بندي كرد گونه طبقههاي طبيعي را براي اكوتوريسم ايناي از جاذبهتوان مجموعهطور كلي مي

[ در همين 19درماني ] .طبيعت7اهيگيري .شكار صيد و م6گردي .بيابان5نوردي .كوه4نوردي .دامنه3هاي ساحلي .ورزش2



 

96 

 

اهي متنوع، گيهايي براي توسعه اكوتوريسم اشاره نمود كه عبارتند از تنوع اقليمي در منطقه، پوششتوان به فرصتراستا مي

وژيک ها، موقعيت ژئومرفولها و ناهمواري، كوه، وجود سواحل مرجانيهاي داخليموقعيت دريايي و ساحلي، وجود درياچه

[. البته اگر بخواهيم 19رود ]ترين شاخص در توسعه صنعت توريسم به شمار ميكه اقليم منطقه، مهم [. شايان ذكر است20]

وحش، ملي، حيات هاياندازهاي ويژه طبيعي، پارکتوانيم به چشمهاي اكوتوريستي را متذكر شويم ميپايه و اساس فعاليت

-مناطق تحت حفاظت، روستاها، اقوام و عشاير، فرهنگ، آداب و رسوم منطقه و غيره اشاره كره و سايرهاي زيستگاهذخيره

مد  وعاتاز موضيكي  طبيعيهاي هاي طبيعي شايد پرداختن به كاركرد اكوسيستمبندي جاذبه[. به دنبال تقسيم17كنيم ]

.كاركردهاي توليدي 3زيستگاهي  .كاركردهاي2ي تنظيم.كاركردهاي 1اصلي چهار گروه  به باشد كه اكوتوريسمنظر 

 1999ال و ويليس در سباشدكه توسط بتمن بندي ميترين نوع تقسيم.كاركردهاي اطالعاتي تقسيم شده است و اين جامع4

 [.21صورت گرفته است ]

 کسب درآمد از اکوتوریسم هایاکوتوریسم و راههای .بسته3

[، در واقع 22ي است كه فرهنگ و سنت بومي را به عنوان يک هسته مركزي به دنبال دارد ]هاياكوتوريسم يكي از استراتژي

[. به طوريكه صنعت اكوتوريسم عالوه بر اينكه از جنبه اقتصادي حائز 13ها و ارتباط اجتماعي است ]پيوند ميان فرهنگ

آموختن از تاريخ، سالمتي روح و روان،  معنوي، پند -تواند موجب رشد و شكوفايي فرهنگ روحيباشد حتي مياهميت مي

ي زندگي مردم شهرنشين، حافظ آثار آموختن دانش و معرفت، تقويت آداب و رسوم ملي شودكه با اثرگذاري مثبت در شيوه

[. اكوتوريسم بر روي فرهنگ، اجتماع و سياست نيز اثربخشي دارد. امروزه 23هاي قومي نيز خواهد شد ]تاريخي و اصالت

داليل همكاري ميان كشورهاي مختلف، پيرامون موضوع گردشگري و بويژه اكوتوريسم است كه خود مسبب ايجاد  يكي از

توان اثرات فرهنگي را اين گونه [. در همين راستا مي24شود ]دوستي و حفظ ثبات كشورها از جنگ و تهاجمات سياسي مي

ميان اقشار مختلف مردم يک كشور به منظور ايجاد سازگاري  .تشويق به تعامل فرهنگي و اجتماعي1مورد بررسي قرار داد 

اقتصادي به -.هنرها، آداب و سنن بومي و نيز پيشرفتهاي اجتماعي3ها، و در نهايت .معرفي كشور و فرهنگ2اجتماعي، 

ات فراغت هايي براي گذران اوق.محيا ساختن فرصت1المللي. اما اثرات اجتماعي آن عبارتند از منظور كسب اهميت بين

 هاي اجتماعي و فرهنگي، وبه منظورآشنايي از پيشرفت .فراهم كردن امكانات تفريحي و آموزشي براي اكوتوريست2مردم، 

فرهنگي كه ذكر شد تجديد حيات صنايع دستي يكي -[. در ميان تاثيرات اجتماعي18منطقه و ايجاد وحدت ملي ] .اقتصاد3

صنايع دستي و صنعت اكوتوريسم بر يكديگر اثر متقابل داشته و . [25وسعه است ]از مسائل مورد توجه كشورهاي روبه ت

شود كه هر هاي فرهنگي و هنري قلمداد ميآورند. اين صنعت يكي از جلوهزمينه رشد و شكوفايي يكديگر را فراهم مي

لب اي براي جهم اينكه زمينههاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي محل توليدش است و فرآورده دستي آن بيان كننده ويژگي

گاهي حاكي از چگونگي  [. صنايع دستي26شود ]و جذب اكوتوريسم داخلي و خارجي و توسعه پايا اقتصادي محسوب مي

كننده موقعيت جغرافيايي منطقه توليد آن محصول است. اما به گفته كيت مرسدن صنايع ساخت يک كاالست و گاهي تعيين

توان [. بدين ترتيب مي27شود كه دست و ذوق انسان در توليد آن دخيل است ]ها اطالق ميعاليتاي از فدستي به مجموعه

هاي مختلفي .ايجاد اشتغال مولد و درآمد براي گروه1ها وكاركردهاي صنايع دستي اين گونه اشاره كرد اي از نقشبه مجموعه

هاي صنايع دستي از اين راه امرار ا با پرداختن به يكي از رشتهدر اجتماعات كه داراي هنر و استعداد بوده و تمايل دارند ت

شان از طريق بويژه فعاليت در فواصل زماني بين كاشت .ايجاد زمينه براي درآمد مكمل روستاييان و خانواده2معاش نمايند 

آداب و رسوم ديرينه و .4هاي فرهنگي .شناخت و حفظ ارزش3هاي كشاورزي، هاي فارغ از فعاليتو برداشت محصول، زمان

( 1999[. در همين راستا الواني )28.ايجاد فرصت مناسب براي همكاري اقتصادي زنان ]5گذاري در جامعه، و هاي پايهاصالت

ها، معيارها و كاالهايي است ها، خدمات، ضوابط، سياستمشيها، خطاي از فعاليتاظهار داشته صنعت اكوتوريسم مجموعه

ختن يک سفر اكوتوريسمي ضرورت دارد. به دنبال كسب درآمد از اكوتوريسم نظام اداري به عنوان كه براي محقق سا
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ترين اهرم اداره سياسي حكومت و مجري قوانين و مقررات ملي، از عواملي است كه نقش بسزايي در جلب اكوتوريسم و مهم

ن تعداد بازديدها در هر سال و برآورد رابطه بين [. در كل با در نظرگرفت29در نهايت جذب درآمدهاي اكوتوريسمي دارد ]

 [.30توان عامل كسب درآمد از اكوتوريسم را شناسايي كرد ]هاي حاصله از هر بازديد ميتعداد و هزينه

 .اثرات اقتصادی اکوتوریسم4

ه صورت خواسته يا گيرد و باقتصادي در بستر طبيعت شكل مي ها در راستاي دستيابي به توسعههاستكه تالش انسانسال

ترين صنايع در جهان الرشدترين و سريع[. در اين بين، اكوتوريسم يكي از مهم31گذارد ]ناخواسته بر كيفيت آن تاثير مي

[. امروزه صنعت اكوتوريسم بعد از صنايع 32ترين منبع درآمد، ثروت و اشتغال در اكثركشورهاست ]است و همچنين با ارزش

ا ها ايفزايي و درآمدزايي كشورزا مبدل شده است و نقش موثري در اشتغالبه سومين صنعت درآمد سازينفت و اتومبيل

ا، رتبه ههاي صنعتي و با نظر به رويكرد كشورترين فناوري[. به طوريكه اكوتوريسم با در دست داشتن حداقل33كند ]مي

شغل در جهان، يک شغل،  11[. به بياني ديگر از هر 34زايي ارزي را در جهان به خود اختصاص داده است ]اول درآمد

مرتبط به بخش سفر و اكوتوريسم بوده است. براي نمونه، ايسلند، ژاپن، مكزيک، نيوزلند، قطر، عربستان صعودي، تايلند و 

ار ارزشمند ا بسيزايي براي آنههايي هستندكه تقاضاي مستمر براي اكوتوريسم دارند و از نظر اقتصادي، اشتغالاوگاندا كشور

كند و يا متوقف شود، درآمد اين كشورها مخصوصا درآمد ارزي آنها با [. اگر جريان اكوتوريسم بنا به هر دليلي16است ]

هاي زايي، افزايش فرصتتواند از جهات مختلف به اشتغالاكوتوريسم مي  [.35شود ]ناپذيري مواجه ميهاي جبرانخسارات

ها، محافظت از زندگي، گسترش زيرساختها و سنن محلي، بهبود كيفيت هنگي، تقويت ارزشفر گذاري، رشدسرمايه

[. براي درک بهتر موضوع 19ريزي و نظاير آن منجر شود ]هاي مربوط به برنامههاي تاريخي و اكولوژيكي، توسعه مهارتسايت

.پررونق 3هاي مختلف، .اشتغال در زمينه2به كشور،  .وارد شدن ارز1پردازيم به چند نمونه از ثمرات چشمگير اكوتوريسم مي

گذاري، .افزايش سرمايه6.افزايش امنيت، 5ها، هاي فرودگاهترشدن حمل و نقل و سيستم.فعال4فروشي، شدن بازار خرده

ت البيشتر شدن توليدات محلي، بومي و صنعتي )صنايع دستي و محصو.8.انتقال فرهنگ از يک كشور به كشورهاي ديگر، 7

گذاري بخش خصوصي )هتل سازي و ساير خدمات مربوط به آن( .افزايش ميزان مشاركت سرمايه9فرهنگي(، و در نهايت، 

اقتصادي كشورها ارزشمند است كه اقتصاددانان -توان گفت اكوتوريسم به قدري در توسعه اجتماعي[. با اين اوصاف مي33]

هاي طبيعت و ا كه پيشرفت اين صنعت، راهي براي ارتقاء آگاهي از ارزش[، چر6كنند ]آن را صادرات نامرئي قلمداد مي

اقتصاد اكوتوريسم سبب شده [. 36باشد ]همچنين ابزاري براي حمايت مالي، پاسداري از منابع طبيعي و توسعه اقتصادي مي

زايي، افزايش حلي، اشتغالهاي مردم شود از جمله دستاوردهايي همچون رونق بازارهاي متا ثمرات چشمگيري مهمان خانه

 ها و در نهايت گسترش فوايد به گروه كثيري از گروداران.صنايع دستي، بهبود وضعيت حمل و نقل، تداوم پيوند ميان فرهنگ

توان چنين تعريف كرد كه عبارت است از گسترش صنعت اكوتوريسم و جذب اكوتوريست با توسعه پايا اكوتوريسم را مي

م را اجتماعي، انتظار اكوتوريس-بع موجود، به طوريكه عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي، فرهنگيبهره گرفتن از منا

زيست، رفاه مردم كشور و مهمانان آنان را به طور هماهنگ و پيوسته به بهترين شكل مرتفع سازد و قادر باشد سالمت محيط

هاي بسياري از كشورها به اي اكوتوريسم در هماهنگي پرداخته[. در واقع ارزهاي حاصل از فعاليت37ممكن تامين كند ]

 ريزيتوان گفت اكوتوريسم با برنامه[. به طوركلي مي38خصوص كشورهاي در حال توسعه تک محصولي، تاثير بسزايي دارد ]

صادي و بدست تواند عاملي در مسير توسعه اقتجامع و با در نظرگرفتن راهبردهاي مناسب مي هدفمند، انجام تحقيقات

 [.39آوردن درآمد در جهت حفاظت بيشتر طبيعت به شمار آيد ]

 .تبلیغات و بازاریابی اکوتوریسم5

يجاد هاي تبليغاتي با هدف اتوسعه صنعت اكوتوريسم در هرمنطقه اي ابتدا مستلزم توسعه اكوتوريسم داخلي، اجراي برنامه

د. باشنتبليغات دو عامل موثر در ايجاد زمينه براي جذب اكوتوريسم مي [. در همين راستا، بازاريابي و13انگيزه سفر است ]
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ا خدمات كاال و يهاست كه با هدف فروشها و پيامتوان نوشت كه تبليغات هرگونه فعاليت براي انتقال غير مستقيم ايدهمي

پروري شود وريسم بايد فرهنگگسترش صنعت اكوت[. براي40شود ]پذيرد و بابت اين فعاليت مبلغي دريافت ميصورت مي

هاي محلي، [. در اين بين، تشكل23ريزي دقيق منفعت فراواني نصيب جامعه گردد ]گيرد تا با برنامهو تبليغات زيادي صورت

آوردن امكانات رفاهي در مناطق مانند ها نقش بسزايي در مديريت اكوتوريسم دارند زيرا با فراهمها و مثال شهرداريانجمن

تواند تصاويري زيبا از يک منطقه را در ذهن هايي براي استراحت موقت ميها و تهيه مكانتابلوهاي راهنما در جادهنصب 

كند عبارتند از  تواند شوق سفر اكوتوريسمي را در افراد بارور[. بنابراين مجموعه عواملي كه مي40كند ]اكوتوريسم خلق

دشي، تورهاي فروش، تورهاي علمي، تورهاي ادبي، تورهاي فولكولوريک، گربرگزاري تورهاي تخصصي همچون، تورهاي

اتولوگ المللي، تهيه كهاي بينتورهاي نمايشگاهي، تورهاي تابستاني، تورهاي زيارتي و همچنين با شركت فعال در نمايشگاه

ا، هواپيما، تبليغات در تلويزيونطبيعي در داخل ه هايهايي از جاذبههاي سياحتي، پخش فيلمو بروشورهاي زيبا از جاذبه

داخلي و خارجي، دعوت از روزنامه نگاران و نويسندگان  هايها و مجالت، تشكيل سمينارها وكنفرانستبليغات در روزنامه

ي هاي اقتصاد[. بسياري از پژوهشگران معتقدند كه اكوتوريسم ممكن است حتي به افزايش مسائل و هزينه24توريستي ]

هاي زندگي، افزايش كاذب قيمت زمين، ن دامن بزند. براي نمونه، افزايش قيمت كاال و خدمات، افزايش هزينهجوامع ميزبا

[. از طرف 41توان ذكركرد ]جايي در اشتغال افراد بومي و برگشت ناچيزي سرمايه را ميهاي شغلي، جابهفصلي بودن فرصت

هاي ارزان قيمت، تهيه ، تورهاي فردي و دسته جمعي، ايجاد هتلهاي خاص توريستيهاي ويژه براي گروهديگر، با تخفيف

 ايههايي جهت اقامت اكوتوريسم، ايجاد بازارهاي مخصوص اكوتوريسم، كاهش ضوابط و مقررات گمركي، ساخت دهكدهمكان

م در ونق بازار اكوتوريستوان بر رهاي بين المللي ميرساني در سازمانهاي مسافرتي و وجود دفاتر اطالعاكوتوريستي، آژانس

[. بازاريابي اكوتوريسم فرايندي است ميان عرضه و تقاضا كه طي آن كاال و خدمات اكوتوريسمي در 24كشورها افزود ]

ها و موانعي بر سر راه [. به دنبال رونق بازار اكوتوريسم، چالش42شود ]محيطي كه مختص اين صنعت است معامله مي

.موانع اجتماعي و فرهنگي، 2[، 43هاي اقتصادي ].موانع و نارسايي1كند كه شامل پافشاري ميتوسعه اين صنعت پر ارزش 

.نارسايي امكانات و خدمات رفاهي 6.موانع فرهنگي و تبليغاتي، و 5.موانع آموزشي و تحقيقاتي، 4.ضعف مديريتي و سازماني، 3

سازد و جايگاه خود را  شكل مطلوبي از رقبايش متمايز [. به منظوركسب موفقيت در بازار هدف، مقصد بايد خود را به24]

هاي مطرح شدن در بازار رقابتي جهان، معرفي برند موثر و پايا براي شهر يكي از راه [.44در ذهن مشتريانش تثبيت كند ]

 ساختن يکاست. برندسازي يكي از مسائل مهم طرح شده در حوزه اكوتوريسم است. اين امر براي تعيين هويت و متمايز 

[. در مجموع، بازاريابي فرآيندي 45اي بسيار مهم و با ارزش است ]رو در ذهن اكوتوريسم، مسئلههاي پيشمقصد از سايرگزينه

بيني، شناخت و مهيا ساختن نياز مشتريان به شكلي سودآور تعريف شده كه عالقه و گرايش مشتريان مسئوالنه براي پيش

رين، تالمللي به عنوان يكي از مهمبدين ترتيب صنعت اكوتوريسم در بازار رقابت در سطح بين [.46كند ]را در عمل اجرا مي

 [.16كند ]ترين صنايع خودنمايي ميترين و متنوعغني

 .گروداران اکوتوریسم6

رد كه اتواند باعث رشد اقتصاد محلي، ملي و حتي جهاني شود. اين شكوفايي بستگي به اين داكوتوريسم در درازمدت مي

[. در اين راستا 47زيست طبيعي تا چه حد از توان بااليي برخوردار باشد و باعث رضايتمندي اكوتوريسم گردد ]محيط

( صنعت اكوتوريسم، كليه افراد و نهادهايي از موسسات كوچک تا متوسط جوامع محلي تا stakeholdersگروداران )

هاي اكوتوريسمي در مناطق دور دست را بر عهده داشته و در فوايد يا هاي غيردولتي كه گسترش و اجراي برنامهسازمان

باشد هاي گرودار ميسان رمز موفقيت اجراي توسعه پايا اكوتوريسم، حمايت ازگروه[. بدين17مضرات آن سهيم هستند ]

. ها دارندكارآمدي برنامه(، گرودار، گروه يا افرادي هستند كه نقش موثري بر ارتقاء عملكرد و1983[. بر طبق فريمن )48]

براي نهادهاي دولتي، ايجاد شايان ذكر است كه هيچ هدف واحدي براي ايجاد انگيزه در گروداران وجود ندارد. به طور نمونه 
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هاي بزرگ و سودآورتر هدف محسوب ها سهم وامشود، براي بانکشغل و درآمدهاي مالياتي از اهداف اصلي شمرده مي

آوردن حامي مالي هدف اصلي به شمار هاي بزرگ، اعتبار و بدستها، رشد دانش و براي شركتدانشگاه [، براي49شود ]مي

آيند زايي و كسب درآمد و ترويج فرهنگ هدف به حساب ميهاي محلي و بومي، اشتغال[، براي جوامع و تشكل50آيد ]مي

هايي را كه در زمينه توريسم پايا، حفاظت از روژه(، پUNDPالمللي توسعه )مانند هاي بين[، و در نهايت آژانس51]

 گيرندكوچک اقتصادي هستند، مورد حمايت مالي قرار داده و در زمره گروداران قرار ميزيستي و گسترش موسساتتنوع

ل، حا شوند. به هرزيستي محلي، ملي و فراملي نيز جزو گروداران محسوب ميهاي مردم نهاد بويژه محيط[. حتي سازمان17]

همانطوركه مشهود است گروداران اصلي و كليدي اكوتوريسم، كساني هستند كه بيشترين تاثير را از ورود اكوتوريسم 

 پذريند.مي

 .سازوکارهای پایداری اکوتوریسم7

ئز حاكشوري تواند براي هردر ميان اين همه مشكالت و موانعي كه بر سر راه توسعه اكوتوريسم قرار دارد آن چيزي كه مي

ريزي براي جلب افراد بيشتر است. عوامل مهم موثر در ماندگاري اهميت باشد، چگونگي حفظ اكوتوريسم فعلي و برنامه

ها و خدمات مرتبط با آن، خدمات توان در مواردي قيد نمود همچون كيفيت مهمانسراها، هتلاكوتوريسم يا ميل به سفررا مي

آهن، ها، امكانات روشنايي، تسهيالت دريايي، اتوبوس، ايستگاه راهها، پارکها، جادهدگاه[، فرو6كزخريد، بازار ]فروشگاهي، مر

[. در اين بين بر مراكز اقامتي 52[، اينترنت، خدمات امنيتي و امكانات بهداشتي و غيره ]13ها، امكانات تفريحي ]موزه

رويي مردم محلي و تورليدرها در ث مطرح شده، خوش[. اما گذشته از تمام مباح6)مهمانسراها( تاكيد بيشتري شده است ]

هاي اكوتوريسمي است. همچنين مهيا بودن هاي پايداري گردشنوازي از بنيانمبدا و مقصد، همراه با گذشت و مهمان

امكانات حمل و نقل مناسب، راحت، سريع و ارزان شرط اصلي توسعه اكوتوريسم جمعي است. زيرا اكوتوريسم در تصميم 

كه رغبت افراد را براي ماندن در يک محل هاي ديگري[. از مجموعه زمينه53دهد ]هزينه و زمان را مورد توجه قرار مي خود

شناختي، اكوتوريسم حمل سواري، اكوتوريسم بومهاي راهپيمايي و دوچرخهتوان به گردشبخشد ميحتي شهري ثبات مي

كوچكي از راهكارهايي است كه براي [. تمامي موارد ذكر شده بخش10كرد ]و نقل آبي، اكوتوريسم اردويي وكارواني اشاره 

توسعه  هاگرفت تا در نهايت جايگاه كشور در ميان ساير كشورتوان از آنها بهرهجذب و پايداري هر چه بيشتر اكوتوريسم مي

 يابد.

 گیریبندی و نتیجهجمع

هاي مرتبط و همچنين به نقش پارامترهايي ريسم و پايداري فعاليتاين مقاله سعي بر آن داشت تا به مفهوم اقتصاد اكوتو

هاي اكوتوريسمي پيوندي بزند. آن نتيجه گرفت كه اگر اكوتوريسم را نتوانيم به همچون بازاريابي و تبليغات در ثبات كنش

يد كه سفر گوم. چه كسي مييابيايم به بازنمايي اكوتوريسم دستاقتصاد اجتماعات و جوامع محلي پيوند بزنيم، نتوانسته

پيوند  كند؟ سفرتواند در آن تحولي ايجادبراي همه دلپذير نيست يا زندگي بر پايه يک مدار ثابت است وگشت وگزار نمي

ه كگذاري براي خود و نسليآدمي است و راهي براي فراتر رفتن از جهان مادي، سرمايهها و ساليقميان احساسات و انديشه

يابيم كه دنياي اطراف ما نيازمند افرادي است كه آنرا سخنان در مي اي بعد از ما نخواهد داشت. از اينحتي اندوخته

ت و دنيا مانند يک كتاب اس»كند سازند. و چه زيبا سنت آگوستين تاكيد مي كنند و حقيقت زندگي را بر مالرمزگشايي

. خوب است كه بدانيم طبيعت اطراف ما گاه نيازمند خوانده «اندهرا خواند اند تنها يک صفحه آنكساني كه به سفر نرفته

هر سفري تقديري مخفي در خود »گويد شدن است. آنقدر بايد خوانده شود كه برسد به مفهوم سخن مارتين بوبر كه مي

نده طبيعت نه، بلكه ها آنقدر بايد ادامه يابد كه نامش خوان، و اين خوانده شدن«خبر استپنهان دارد كه مسافر از آن بي

 اكوتوريسم شود. 
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