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 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  

در  ود.شتمتیآمد محلی)بومی( از نظر ایجاد فرصت های اشتغال و ایجاد در
اکوتوریسم یا گردشتگری این تعریف باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه 

در طبیعت از انواع توریسم مسووالنه است که هدف اصتلی آن حفاظتت از 
و نکته دو  اینکه طبیعت گردی موج  ایجاد بازار کتار  .محیط زیست است

در این مقالته د. گردیافته و در حال توسعه میپر رونق در کشورهای توسعه
زیست بر اقتصاد با زیست و محیطتالش شده تاثیر دوگانه اقتصاد بر محیط

و ایتن متوارد معرفی اکوتوریسم به عنوان صنعتی که به شتدت بتر ر هتر د
. در این راستا مقاله های متعتددی کته بته تاکید دارد مورد بررسی قرارگیرد

اشتتغال و در کتل رونتق  بررسی میزان تاثیر اکوتوریسم بر میتزان درآمتد،
اند، بررستی شتده و از منتابع معتبتری کته اقتصادی جوامع میزبان پرداخته

انتد رار دادهمیزان تاثیر این صنعت بر حفظ محیط زیست را مورد مطالعه قت
سراستر جهتان و ایتران  مطالعات متوردی ختوبی در .استنیز استفاده شده

 است.مورد از آنها اشاره شده انجا  شده که به عنوان مثال به چند عزیزمان
به عنوان صنعتی که رشد اقتصتادی  را اکوتوریسم در پایان مدل ارائه شده،

 کند.آورد معرفی میبه ارمغان میرا توا  با حفظ محیط زیست 

زیست، رونق اقتصاای،، اشاتلا  اکوتوریسم، محیط: کلمات کلیدی

 زایی

 مقدمه

 علم ب،کمیا منابع بهینه تخصیص علم اقتصای، 

 بطهرا مطالعه ،منابع از یهستفاا روش بهترین بنتخاا

 تولید علم وی و یر واقعنامحد ،هازنیا و بکمیا منابع

بنابراین محیط زیست و منابع  .وت استثر یعزتو و

طبیعی به عنوان منابع کمیاب سرزمین ها نیازمند 

برا، استفایه بهینه سیاست گذار، اقتصای، صحیح 

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 

کشورها  که تامین این منابع مالی به یغدغه حاکمان

بریاشت از یرآمد، که  میاناست. یر این تبدیل شده

حاصل  بی رویه و حتی آسیب رسان از منابع طبیعی

شوی، قابل چشم پوشی نیست. بنابراین یافتن راهی می

زیست ها، حفظ محیطکه عالوه بر تامین مالی هزینه

با اشتلا  زایی و کسب یرآمد کافی جایگزین مناسبی 

تواند چاره گشا، بی رویه باشد، می برا، بریاشت ها،

ید این مدیران و حاکمان باشد. اکوتوریسم به عنوان کل

النه به نقاط بکر و طبیعی با تاکید بر سفرمسئو مشکل

که یرآن حفظ محیط زیست و رونق اقتصای، جوامع 

شوی. اکوتوریسم معرفی می محلی اهمیت یاری

مناسب بویه  تواند منبع مالی قابل اتکا و جایگزینیمی

سعه اقتصای، توام با وو راه حلی همیشگی برا، ت

 حفظ محیط زیست باشد.

اکوتوریسم یا به نظر رخشانی نسب و ضرابی، 

مسووالنه است یشگر، یر طبیعت از انواع توریسم گر

. 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 

رشد کارطلب ساخته است. رضوانی معتقد است 

محیط اکوتوریسم عالوه بر آموزش اهمیت حفظ 

تواند از می زیست و چگونگی انجام آن به گریشگران

ها، این حفظ و حراست را هزینهلحاظ اقتصای، 

مشارکت موثر مریم  . همچنین به نظر و،تامین کند

محلی یر فعالیت ها، توریستی نقش بسیار مهمی 

 .یاری

 

 

 تعریف اکوتوریسم

یشگر، یر طبیعت از انواع توریسم اکوتوریسم یا گر

مسووالنه است که هدف اصلی آن حفاظت از محیط 

زیست است. این الگو، فضایی، یربرگیرنده گونه ها، 

امل گریشگر، و جمع آور، متفاوتی از گریشگر، ش

رخشانی نسب ) حیوانات و نظیر این هاست گیاهان و

اکوتوریسم نوعی گریشگر، یرواقع  .(5911، و ضرابی

طبیعت است که تاثیرات اندکی را بر محیط زیست  یر

و منابع طبیعی واری نمویه و یر حفظ بقا، گونه ها و 

)رخشانی نسب و  استزیستگاه ها، طبیعی سهیم 

توان گفت اکوتوریسم یا می .(5911 ،ضرابی

گریشگر، یر طبیعت، از گونه ها، مهم گریشگر، 

رخشانی )ازگار، را با توسعه یاری است که بیشترین س

 .(5911، نسب و ضرابی

طق طبیعی اواالرس و پیرس اکوتوریسم را نظر به من

منظور مطالعه و کسب خوریه که به نتقریبا یست 

رخشانی نسب و ) یانند.، میشویلذت انجام می

زینفر یر کمیسیون بین المللی حفظ  (5911، ضرابی

اکوتوریسم را  5313منابع طبیعی واشینگتن یر سا  

ها، نابوی، اکوتوریست شیوه»بیان می کند. ین چن

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 

)سلطانی « کنندمحلی یر مناطق بازییدشده تالش می

ن، گریشگر، به اعتقای گویبو  .(5937 و همکاران،

همه انواع گریشگر، متمرکز،  ،مبتنی بر طبیعت

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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 وحیدیان و حشمت.
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 شویاست را شامل می ، جذاب و تماشاییرویخانه ها

 .(5911، رخشانی نسب و ضرابی)

 5335یر سا   مجمع بین المللی اکوتوریسم،

: اکوتوریسم را چنین ارائه یای نخستین تعریف خوی از

اکوتوریسم مسافرت به منابع طبیعی همراه با » 

مسئولیت است که موجب حفاظت و حمایت از محیط 

 یم محلیزیست و بهبوی بخشیدن به سطح زندگی مر

صت ها، اشتلا  و ایجای یر از نظر ایجای فر )بومی(

یر واقع  (5937 )سلطانی و همکاران،« شوی.آمد می

شوی؛ یکی یر اکوتوریسم بر یو مولفه توجه ویژه می

زبان و ییگر، حفظ محیط اقتصای جامعه محلی و می

 .(5931زیست.)شیخی ئیالنلو، 

 

 تاثیر اکوتوریسم بر توسعه اقتصادی

اکوتوریسم سازگارترین نوع توریسم است. امروزه 

 ترین و یرآمدزا صنعت گریشگر، یکی از اشتلا  زا

سلطانی و همکاران، )روی ترین صنایع به شمار می

ار کار پر رونق طبیعت گری، موجب ایجای باز .(5937

 ) گریییافته و یر حا  توسعه مییر کشورها، توسعه

اکوتوریسم  حقیقت یر .(5937سلطانی و همکاران، 

یکی از الگوها، فضایی گریشگر، پسامدرن است و 

این یر حالی است که از نظر اقتصای، نیز اکوتوریسم، 

 ) شویایی اقتصای جوامع محلی را سبب میپوی

 .(5937سلطانی و همکاران، 

ا، که گریشگر، یر کشورها فعالیت گستریه مجموعه

اقتصای، ییگر لیت کند، بیش از فعاایجای می

آوری. این بدان علت است ها، شللی فراهم میفرصت

صنعتی خدماتی است که نیاز به  ،که اصوال گریشگر،

ها نیرو، انسانی یر مقایسه با سایر بخش تعدای زیای،

یاری. نسبت کارکنان این صنعت یر برابر منابع سرمایه 

گذار، شده بسیار باال است. به عبارت ییگر گریشگر 

سلطانی و ی کارطلب و اشتلا  زا است )صنعت

تواند ا، میگریشگر، یر هرناحیه .(5937همکاران، 

باعث ایجای و افزایش اشتلا  شوی و این امر یر جهت 

توسعه اقتصای، و اجتماعی ناحیه اهمیت بسزایی 

( یر روستاها و 5937سلطانی و همکاران، ) یاری.

تاریخی جوار آثار مناطق خوش آب و هوا و یر 

توانند با ها، خصوصی یا یولتی میمتروکه، بخش

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 

ی موثر یر ست، جلوگیر، کنند و این طریق، گاما

کشور بریاشته و از  جهت کاهش میزان بیکار، یر

خالی شدن و ویرانی روستاها و انباشتگی ناهنجار 

از جمعیت جلوگیر، کنند )سلطانی و شهرها 

 .(5937همکاران، 

مریم محلی از یانش و تجربه عملی زیای، یرباره 

رند که از اجدای خوی به محیط طبیعی خوی برخوریا

انند مستقیما یر تواند و با کمی آموزش میارث بریه

ها، اقتصای، وابسته به توریسم نظیر ایاره فعالیت

یع یستی و نظایر آن ، تولید صناحلیممراکز اقامتی 

ها، باشند. یر بسیا، از مواری سازمانمشارکت یاشته

توانند از طریق آموزش ها، مناسب جوامع محلی می

یر زمینه ایاره و مدیریت توریسم همانند صاحبان 

ها، ل کنند. فعالیتز خدمات توریستی عمامتیا

صنعت گریشگر،، عمدتا شامل صنایع ساختمان، 

صنایع غذایی، بخش تجارت جهانگری،، صنعت حمل 

ا، صنایع و نقل، مراکز فروش کاالها، سوغاتی و هدای

باشد. شرکت هایی که به یستی و مراکز تفریحی می

صورت مستقیم اشتلا  زایی می کنند، آنهایی هستند 

گریشگران یر تماس هستند و  که کارکنانشان با
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بصورت مستقیم با تجربه ها، جهانگریان سر و کار 

هایی که بصورت غیرمستقیم  یارند. شرکت

مشاغل مستقیم و غیر مستقیم  زایی افزاینده ازاشتلا 

شوی که یرصد نین اشتلا  افزاینده موجب میو همچ

سلطانی و باالیی از نیرو، کار به استخدام یرآیند )

 .(5937ن، همکارا

رونق و عمران اکوتوریسم از نظر اقتصای، باعث 

گری، می شوی و ها، طبیعتمناطق یارای، جاذبه

سعه و پیشرفت این این امرزمینه مناسبی را برا، تو

-ب و ضرابیسازی.)رخشانی نسمناطق فراهم می

منابع اقتصای، و اجتماعی طبیعت گری،  (5911

ها، یستتور باشد. برخالفچشمگیر می بسیار

ها پو  بیشتر، می پریازند و قراریای،، اکوتوریست

ها به تسهیالت اقامتی یستتوقع کمتر، یارند. اکوتور

ها، لوکس نیاز ها، پذیرایی یر رستورانو سرویس

هایی عمده ها تفاوتو بدین ترتیب اکوتوریستندارند 

ستفایه از اها جهت ها یارند. اکوتوریستبا توریست

 پریازند ویک کشور یا پارک ملی پو  می یستیز عتنو

و ارتقا،  زیستمبالغ بیشتر، جهت حفاظت از محیط

پریازند. این یر حالی سطح زندگی اهالی محلی می

است که تسهیالت رفاهی و امکانات اقامتی کمتر، 

کنند. به سبت به توریست ها، معمولی طلب مین

« همونته وری»لی یورافتایهنوان مثا  منطقه جنگع

کننده یاری و  بازییدهزار نفر 51یرکاستاریکا ساالنه 

ها مبللی وروی، اضافی می هریک از اکوتوریست

پریازند تا صرف نگهدار، هرچه بیشتر منطقه شوی. 

بسیار، از کشورها یر آمد بسیار باالیی از اکوتوریسم 

توانند از این یرآمد برا، بهتر که می طور،ه یارند ب

ساختن وضع زندگی و معیشتی مریم حداکثر استفایه 

آفریقایی مرکز، از این را ببرند. اغلب کشورها، 

 .(5937سلطانی و همکاران، )یست هستند 

الملی سرعتی رآمد حاصل از گریشگر، یر سطح بینی

بیش از تجارت جهانی یاشته و یر حا  حاضر از نظر 

زش صایراتی یرصد باالیی را تشکیل می یهد. ار

یرصد از کل تولید خالص جهانی متعلق به  5.03

یرصد از کل سرمایه  5501صنعت گریشگر، است و 

میلیاری یالر ..2گذار، ها، جهانی تقریبا معای  

صنعت گریشگر، متعلق است. گریشگر با رقمی 

تریلیون یالر ساالنه بعنوان بزرگترین  901نزییک 

ناخالص  یرصد از تولید 55عت مطرح است و صن

 .(5937سلطانی و همکاران،  )یاخلی را بر عهده یاری 

بررسی جلرافیا، طبیعی ایران این یر حالی است که 

و نیز امکان سنجی هرکدام از جاذبه ها، اکوتوریسمی 

قابل سرمایه گذار، یر کشورمان، بیانگر آن است که 

قتصای، کم نظیر، اکوتوریسم یر ایران یک منبع ا

خاص، بسیار مستعد و البته رها شده به حا  خوی 

ایران  (5937-است. )سلطانی و کیانی و تقدیسی

رت ها، ساالنه یر حدوی یک میلیاری یالر بابت مساف

به تعبیر، هر خانوایه کند. اتباع خوی پریاخت می

 %11ساالنه  ه طور متوسط پنج عضو یاری وایرانی ب

یالر از سهم تولید ملی خوی را بابت رونق این بخش 

نکه از این به بازار جهانی توریست می پریازی؛ بدون آ

 .(5937سلطانی و همکاران، ) بازار سهمی بریه باشد

 

 یستزتاثیر اکوتوریسم بر حفظ محیط 

گذشت سالیان یراز حیات انسان و کره امروزه پس از 

اندازها، طبیعی همچنان یر مسکون، مناظر و چشم 

معرض خطرات ناشی از تاثیر گذشت زمان، اعما  

غیرمسئوالنه مریم، مصرف بی رویه منابع طبیعی و 

استفایه نامعقو  از آنها، توسعه انجام گسیخته شهرها، 

از  رطوبت، فرسایش، گسترش آلویگی ها، ناشی
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و رواج توریسم گروهی و همگانی و  توسعه تکنولوژ،

ن قرار یارند. یر برابر چنین خطرات موجوی و امثا  آ

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 

ی اختیار عموم قرار یاین آن به شکل کاالها، توریست

، رضوانی )شوی ییر مقیاس جهانی کامال احساس م

591.). 

تاکید اکوتوریسم بر مسافرت مسووالنه به خوبی بیانگر 

تاثیر مثبت این نوع توریسم بر محیط زیست هر 

مهمترین انگیزه ا، که امروزه  منطقه است.

اذبه ها، طبیعی تشویق و جهانگریانی را به ییدار از ج

کند حس کنجکاو، توریست ها، کاوشگر ترغیب می

مطالعه گونه ها، گیاهی و جانور،  یر شناخت و

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 

، رضوانی )ر آنان برانگیخته و تقویت می کند را ی

591.). 

محیط  اهمیت حفظ ه بر آموزشرشد اکوتوریسم عالو

تواند از می زیست و چگونگی انجام آن به گریشگران

ها، این حفظ و حراست را هزینهلحاظ اقتصای، 

. امروزه حفظ محیط زیست و نگهدار، و تامین کند

استفایه بهینه از جاذبه ها، طبیعی موجوی یرآن به 

ویژه برا، کشورها، یر حا  توسعه و جهان سوم 

گونه کشورها برا، این بسیار پرهزینه است. از این رو

بایست منابع مالی و جبران هزینه ها می تامین

و یر مناطقی  اکوتوریسم را یر پارک ها، ملی خوی

ها، طبیعی هستند ترویج که یارا، جاذبه

نکته ییگر اینکه چنین نگرشی  (.591-)رضوانیند.یه

اهمیت حفظ و  موجب بیدار شدن اذهان عمومی برا،

ارب بدست آمده از تجگریی. حراست محیط زیست می

علمی و آگاه پذیر با اعما  مدیریت کشورها، توریست

یهد که یرآمد حاصل یر یر این خصوص نشان می

ها، محوطه اغلب مواری برا، ایاره پارک ها، ملی و

کافی و بعضا بیش از حد الزم است  اکوتوریسمی

 .(.591، رضوانی)

ا یر آمریکا، مرکز، یکی از برا، مثا  کاستاریک

یرصد سرزمین 72پیشروان توسعه اکوتوریسم است. 

ها، این کشور به ذخائر طبیعی اختصاص یایه شده 

است. سیاست گذاران توسعه اکوتوریسم یر این کشور 

ی تعدای زیای، از ریز، خوبا برنامهتوانسته اند 

ا حفظ ها، گیاهی بومی کاستاریکا رحیوانات و گونه

ها، تبلیلاتی جلب و با به کارگیر، شیوه کنند

توریست، اکوتوریست ها، زیای، را برا، ییدن 

هان بومی و نایاب خوی جذب نمایند حیوانات و گیا

 .(.591، رضوانی)

وابستگی معیشت ، از سو، ییگر با توسعه اکوتوریسم

به حفظ محیط زیست موجب  اهالی منطقه گریشگر،

یک حافظ محیط  می شوی هر یک از آنها خوی به

اشتلا  زایی از این د همچنین نتبدیل شو زیست

طریق می تواند افرای ساکن یر منطقه را به کنار 

زنند مشاغلی که به محیط طبیعی آسیب میگذاشتن 

 از جمله شکار، قطع یرختان و امثا  آن تشویق کند.

مشارکت موثر مریم محلی یر فعالیت ها، توریستی 

معموال روستاییان که یر  نقش بسیار مهمی یاری.

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، 

نها یاری، این است که آنها را می تواند به عوامل آ

01

 
 1  



 اقتصای و محیط زیست با محوریت...

 

 

 .91-72، 5، شماره 55، جلد 5931زیست سپهر، 

 

اجرایی موثر یر حفاظت از مناطق طبیعی تبدیل 

نماید و چون رفاه آنها وابسته به حفظ کیفیت محیط 

از آن زیست است، از هیچگونه تالشی یر حفاظت 

 .(5939، )قنبر، و صالحیی کریریغ نخواهد

اکوتوریسم و واقع حفظ محیط زیست الزمه توسعه  یر

وریسم خوی موجب حفظ محیط زیست رشد اکوت

وی. بدون شک توجهی که امروزه به پارک ها، شمی

ملی و حیات وحش شده است عالوه بر شمار زیای، از 

کارکریها، خوی از قبیل حفظ و حمایت از آبخیزها و 

هوایی محلی، نگهدار،  خاک ها، بهبوی شرایط آب و

ها، ر،، پژوهشنوها، گیاهی و جاجمعیت گونه

شرایط زیست محیطی یر مناطق علمی آموزشی، اصال 

ها، میراث یرامونی و حفظ و نگهدار، از ارزشپ

ت طبیعی، یر اکثر کشورها به ویژه کشورها، توریس

، )رضوانی است.پذیر موجب ترویج اکوتوریسم شده

591.) 

بر رونق اقتصادی کارکردهای صنعت اکوتوریسم 

 و حفظ محیط زیست

کوتوریسم صنعت گریشگر، پایدار یر طبیعت ا

تواند می گریی، که با مدیریت مناسب می محسوب

ا، باشد. به گونهیاشته ریها، مختلفی را یر برکارک

ه قطب یرآمد تواند بکه یر صورت اجرا، یرست می

. یر اینجا به بخشی از عمده کشور تبدیل شوی

 کارکریها، این صنعت می پریازیم:

یر سااطح ملاای ایجااای اشااتلا   ریسااماکوتو -

کند، این اشتلا  مستقیما هم مرباوط باه می

خوی بخش گریشگر، و هم مربوط به بخش 

ها، متنوع حمایات و مادیریت مناابع مای 

 شوی.

م صنایع ساویآور محلای را توساعه اکوتوریس -

بخشد و یر سطح محلی از طریق احاداث می

هاا، حمال و هاا، سیساتمها، رستورانهتل

، صنایع یستی و ارملاان هاا، محلای و نقل

 خدمات راهنما به منطقه رونق می یهد.

شوی و اکوتوریسم سبب جذب ارز خارجی می -

ز به اقتصاای محلای و منطقاه از این طریق نی

 کند.کمک می

اکوتوریسم به اقتصای محلی تنوع بخشایده و  -

ویااژه یر مناااطق روسااتایی کااه شاالل ه باا

کم بازیه  ها، نامطلوب وکشاورز، یر زمین 

هاا، جاایگزین مناساب شوی شللانجام می

 .ایجای کند

اعااث افاازایش تقاضااا باارا، اکوتوریساام ب -

ع محلی محصوالت و تولیدات کشاورز، جوام

 شویشده و سبب رونق سرمایه می

موجب بهبوی شبکه حمل و نقال، اکوتوریسم  -

ده و سطح رفاه ارتباطات و عوامل زیربنایی ش

 .بریرا باال می

قا  فرهنگ ها باه یکادیگر شاده و سبب انت -

 سطح یرک مریم از فرهنگ را ارتقا می یهد.

تواناد یر صورت مدیریت و هدایت یرست می -

ا، بارا، تربیات مادیران محلای پیش زمینه

ناطق حفاظت شاده، پاارک جهت مدیریت م

 کره شوی.ها، زیستگاهها و ذخیره

مکاناااات و موجاااب افااازایش ااکوتوریسااام  -

جوامع بومی نیز از این  شوی کهتسهیالت می

 تسهیالت برخوریار خواهند شد.
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ها، ها به ویژه یر مناطقی که استفایهاین کارکری

یاشته و مقرون به  ازیه بسیار پایینسنتی یر آنها ب

صرفه نیست، بسیار موثر است. به ویژه یر مناطق 

ها، سنتی کم بازیهی یا، که کاربرحفاظت شده

 معیشتی مناسبی باشد، یاری می تواند جایگزینوجوی 

ها را محلی را بهبوی بخشیده و تمایل آن اقتصای جوامع

ئیالنلو،  )شیخی مناطق افزایش یهد.به حفاظت این 

اکوتوریسم به عنوان یک ساز و کارایده آ   (5931

زیست  برا، یستیابی به هر یو پایدار، اقتصای، و

 (.Abdullahi et al, 2005) محیطی محسوب می شوی

 

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 

کند به همین علت هر اکوتوریست یک مبلغ تالش می

و بر ایجای روحیه  فرهنگی حفظ محیط زیست شده

گذاری. بوین تاثیر مثبت میحافظ محیط زیست 

فرهنگساز،  بنابراین توسعه اکوتوریسم سبب

زیستی میان گریشگران شده و از این طریق به محیط

کند. از سو، ییگر مک میحفظ محیط زیست ک

زیست الزمه توسعه اکوتوریسم است. هیچ حفظ محیط

یخالت  قی که باگری، یوست نداری به مناططبیعت

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، 

بنابراین  .است که اکوتوریسم بر آن تاکید یاری

اکوتوریسم از طریق رونق اقتصای، نیز حفظ محیط 

شتلا  زا وسعه اکوتوریسم ات شوی.زیست را موجب می

و یر نتیجه یرآمد زا است. با رشد اکوتوریسم جوامع 

محلی از مشاغلی نظیر شکار، قطع یرختان و سایر 

طبیعی و محیط منابع طور مستقیم به به مشاغلی که 

د و مشاغلی نظیر یامدار، رسانزیست آسیب می

ها به طور غیر مستقیم سنتی که با چرا، بی رویه یام

به منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه صدمه 

کشند و به فرصت ها، شللی که یست می زنند،می

این  آورند.اکتوریسم به وجویآوریه رو، می

، تواند یر بخش ها، حمل و نقلها، شللی میفرصت

یشگران، غذاخور، و رستوران، اسکان و اقامت گر

و راهنما، محلی به وجوی محصوالت صنایع یستی 

آیند. وابستگی معیشتی ساکنان محلی به جاذبه ها، 

طبیعی منطقه تالش این افرای را یر حفظ این جاذبه 

با گسترش اکوتوریسم افرای، ها به ارملان می آوری. 

زیست که پیش از این با آسیب رساندن به محیط

کریند، اکنون خوی به حافظان یرآمد میکسب 

 شوند.طبیعت منطقه تبدیل می

یر مقیاس بزرگتر رونق اقتصای، اکوتوریسم می تواند 

، برا، کشور ارزآور بویه و با افزایش یرآمد غیر نفتی

منابع  حفظ این اذهان عمومی را متوجه اهمیت

یعنی عالوه بر اینکه این ارزآور، کند.  اقتصای، ملی

واند هزینه تشوی، میرشد اقتصای، کشور میموجب 

و محیط زیست یاری را  هایی که حفظ منابع طبیعی

ن استخدام افرای به عنوا هزینه تامین کند، برا، مثا 

طبیعت و سایر هزینه ها،  نبان و نگهبانامحیط

 .کندگری، را تامین میها، طبیعتنگهدار، از جاذبه

ها، لیتمربوط به فعا ها،همچنین هزینه

کند. توسعه فرهنگساز، محیط زیستی را تامین می

اکوتوریسم نیز خوی به صرف هزینه برا، به 

ها، الزم نیازمند است. این آورین زیرساختوجوی

00

 
 1  



 اقتصای و محیط زیست با محوریت...

 

 

 .91-72، 5، شماره 55، جلد 5931زیست سپهر، 

 

 فرهنگساز،

ها، مختلفی نظیر حمل و نقل، ها بخشزیرساخت

این  شوی.اقامتگاه، تبلیلات و مدیریت منابع می

گزارها، بخش تواند از طریق سرمایهیرآمدزایی می

 گزارها، خارجی حاصل شوی.خصوصی و سرمایه

یر واقع توسعه اکوتوریسم توسعه اقتصای، را به  

از سه طریق حفظ محیط  و این اتفاق ارملان می آوری

یر پی یاری. او  به طور مستقیم هزینه ها،  زیست را

یوم اینکه  ظ محیط زیست را تامین می کند؛حف

ساز، محیط زیستی را تامین می هزینه ها، فرهنگ

سوم اینکه هزینه ها، توسعه اکوتوریسم را  کند؛

ریسم خوی حفظ تامین می کند که توسعه اکوتو

 ی.محیط را یر پی یار

 

 

 

 

 

        

            

            

            

            

            

 
 : نمودار فضایی روابط متقابل اقتصاد، محیط زیست و اکوتوریسم1شکل 

 

 نتیجه گیری

یابی به منابع مالی رشد اقتصای، موجب یست

ها، شوی که این منابع مالی برا، تامین هزینهمی

نیاز است. یر  نگهدار، از منابع طبیعی بسیار موری

ها، واقع حفظ محیط زیست بدون پریاخت هزینه

پذیر نیست اما منابع طبیعی و محیط الزم امکان

ها و کمک به زیست خوی قابلیت تامین این هزینه

ی، و اشتلا  زایی یر مناطق یارا، جاذبه  رشد اقتصا

را یارند، این قابلیت با توسعه صنایعی نظیر  طبیعی

کنند. اکوتوریسم عالوه بر ی میاکوتوریسم خوینمای

حفظ محیط اینکه موجب رونق اقتصای، و یر نتیجه 

شوی، به علت ماهیت وجوی، خوی که بر زیست می

ستقیم به حفظ محیط زیست تاکید یاری به طور م

کند. مطالعات نشان سترش این فرهنگ کمک میگ

ها، یارا، سرمایه ایرانیهد که نقاط بسیار، از می

 حفظ محیط زیست

 اکوتوریسم

 رونق اقتصای،
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ها، گریشگر، با قابلیت تبدیل شدن به قطبعظیم 

گری، است و توجه به این صنعت الزمه طبیعت

 مند، از این نقاط است.بهره
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