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 چکيدُ
 

اوَتَضيؿن ثيبى فاللِ هٌسي اًؿبى ثِ هؾبّط عجيقی ٍ ربشثِ ّبي شاتی آى اؾت وِ زض ؾبلْبي اذيط ثب صٌقتی قسى رَاهـ ٍ       
ثِ ضٍقٌی آهَظـ اوَلَغيه . ًيبظهٌسي ثِ گصضاًسى اٍلبت فطاغت ثطاي وبّف فكبضّبي ضٍاًی، ثب اؾتمجبل چكوگيطي ضٍثِ ضٍ قسُ اؾت

اگطچِ، زض ًتيزِ فسم ٍرَز آگبّی ظيؿت هحيغی ٍ زاًف اوَلَغيه زض هيبى . اوَتَضيؿن هحؿَة هی قَز يىی اظ ضطٍضت ّبي اصلی
آهَظـ پيكطفتِ اوَتَضيؿن فجبضت . قَزشيٌغقبى صٌقت گطزقگطي، اذيطا تقساز ظيبزي اظ هجبحج تَؾقِ غيطپبيساض زض اوَتَضيؿن هكبّسُ هی

ّبي هرتلف ثِ هٌؾَض ثؿظ هفَْم تَؾقِ پبيساض زض ؿن ربهقِ پصيط ٍ ّوگبًی ثِ قىلاؾت اظ  تطٍيذ ٍ فوَهی ؾبظي يه زاًف اوَتَضي
ّبي حفبؽت ظيؿت هحيغی ّب ٍ هْبضتهيبى شيٌفقبى صٌقت گطزقگطي، تمَيت آگبّی ٍ زاًف پبيِ شيٌفقبى اظ اوَتَضيؿن ٍ ثْجَز ؽطفيت

 . ی آى ثِ تفصيل هَضز ثحج لطاض گطفتِ اؾتزض ايي هغبلقِ لعٍم آهَظـ پيكطفتِ اوَتَضيؿن ٍ ٍرَُ اؾبؾ. شيٌفقبى
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 هقدهِ - 
 

اًؿبى ثِ هؾبّط عجيقی ٍ ربشثِ ّبي شاتی آى اؾت وِ زض ؾبل ّبي اذيط ثب صٌقتی قسى رَاهـ ٍ اوَتَضيؿن ثيبى فاللِ هٌسي        
اوَتَضيؿن، تَضيؿن هؿئَليت . [1] ًيبظهٌسي ثِ گصضاى اٍلبت فطاغت ثطاي وبّف فكبضّبي ضٍاًی ثب اؾتمجبل چكوگيطي ضٍثِ ضٍ قسُ اؾت

لطى آيٌسُ زض صٌقت گطزقگطي، زٍضُ . هيالزي ضايذ ثَزُ اًس 1980اٍاذط زِّ پصيط ٍ تَؾقِ پبيساض ّوگی اظ هفبّيوی ّؿتٌس وِ اظ 
اوَتَضيؿن زض زضن فوَهی گطزقگطاى . اوَتَضيؿن اؾت ٍ ثبالتطيي زضصس ضقس ٍ تَؾقِ ايي صٌقت زض ثرف اوَتَضيؿن ضٍي ذَاّس زاز

ايي ظهيٌِ ثيكتط هی وٌس تب ثب هيل ٍ ضغجت ثيكتطي ثِ ًؿجت ثِ پيطاهًَكبى تغييطات هْوی پسيس آٍضزُ ٍ ؾغح آگبّی فوَهی آًْب ضا زض 
زض قطايظ حبؽط ٍ ثب تَرِ ثِ قفبف ًجَزى ضٍيىطزّبي اؾبؾی ثطاي تَؾقِ اوَتَضيؿن پبيساض، . [2] وبٍـ زض هحيظ ّبي عجيقی ثپطزاظًس

اصلی اوَتَضيؿن هحؿَة هی  ثِ ضٍقٌی آهَظـ اوَلَغيه يىی اظ ضطٍضت ّبي. [3]پيف ثيٌی ّبي زليك ثطاي تحمك آى هوىي ًيؿت 
اگطچِ، زض ًتيزِ فسم ٍرَز آگبّی ظيؿت هحيغی ٍ زاًف اوَلَغيه زض هيبى شيٌغقبى صٌقت گطزقگطي، اذيطا تقساز ظيبزي اظ هجبحج . قَز

 .[4]قَز تَؾقِ غيطپبيساض زض اوَتَضيؿن هكبّسُ هی

 

 تَريسن ٍ گزدضگزي -2
 

ازي ضا وِ ثب ًيت گصضاًسى اٍلبت فطاغت زض ووتط اظ يه ؾبل زض ذبضد اظ هحيظ فبزي ظًسگی ؾبظهبى رْبًی تَضيؿن فقبليت ّبي افط       
زض ظثبى ّبي اًگليؿی، فطاًؿِ ٍ  Tourismگطزقگطي هقبزل فبضؾی ٍ وبهال زليك ٍاغُ . [5]هی ًبهس  2ذَز صَضت هی گيطز، تَضيؿن

 Tornusضيكِ ايي ٍاغُ اظ اصالح يًَبًی ٍ التيي . ِ قسُ اؾتآلوبًی اؾت وِ ثصَضت هصغلح زض ظثبى فبضؾی ثصَضت رْبًگطزي تطرو
يب گطزقگطي آهسُ اؾت Tourismثِ صَضت اؾن هصسض  Ismگطفتِ قسُ وِ يىی اظ هقبًی آى گطزـ وطزى ٍ يب گكتي اؾت ٍ ثب پؿًَس 

[6]. 
اظ هٌبعك هرتلف  1996هيليَى رْبًگطز ثيي الوللی زض عَل ؾبل  592ثطآٍضز وطزُ اؾت وِ  1997ؾبظهبى رْبًی تَضيؿن زض ؾبل        

هيليبضز زالض ثَزُ اؾت وِ ًؿجت ثِ  423زضصس افعايف زاقتِ اؾت ٍ زضآهس رْبًی آى  5/4، 1995رْبى ثبظزيس وطزُ اًس وِ ًؿجت ثِ ؾبل 
زضصسي تَضيؿت ّب زض ّط ؾبل، تقساز گطزقگطاى ثِ  3/4ف زاقتِ اؾت ٍ پيف ثيٌی هی قَز وِ ثب ًطخ افعايف زضصس افعاي 6/7ؾبل لجل 

 .[7]هيليبضز زالض زضآهس رْبًی ذَاّس زاقت  5افعايف يبثس وِ ضٍظاًِ   2020هيليبضز ًفط زض ؾبل 6/1
ت گطزي زؾتِ ثٌسي قسُ اؾت وِ ثِ عَض هرتصط اظ آى ثِ زض يه تمؿين ثٌسي تَضيؿن ثِ ؾِ ًَؿ هبرطارَيبًِ، فطٌّگی ٍ عجيق       

گطزقگطي فبزي ٍ : زض يه تمؿين ثٌسي زيگط اظ زٍ ًَؿ گطزقگطي يبز قسُ اؾت. [6]يبز هی قَز  ”3ACE“فٌَاى گطزقگطي 
ِ ثبقس هبًٌس ثبظزيس گطزقگطي فبزي ًَفی اظ گطزقگطي اؾت وِ همصس اًتربثی آى العاهب ثب عجيقت ؾط ٍ وبض ًساقت. گطزقگطي عجيقت گطا

گطزقگطي عجيقت گطا قبهل آًسؾتِ اظ فقبليت ّبي . اظ آحبض ثبؾتبًی ٍ ربشثِ ّبي تبضيری ٍ هصّجی ٍ قطوت زض ركٌَاضُ ّبي فطٌّگی
 ثطايي اؾبؼ هی تَاى گطزقگطي عجيقت گطا ضا ثِ قف زؾتِ. گطزقگطي هی قَز وِ هؿتميوب ثب هٌبثـ ٍ ربشثِ ّبي عجيقی ؾط ٍ وبض زاضًس

گطزقگطي ؾبحلی، گطزقگطي هبرطارَيبًِ، گطزقگطي هصطفی، گطزقگطي هحصَض، گطزقگطي ؾالهت ٍ عجيقت گطزي : عجمِ ثٌسي وطز
[8]. 
 

 تعزيف اکَتَريسن ٍ اّويت رٍس افشٍى آى -3
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ايزبز ضفبُ ثطاي هطزم  ؾفط هؿئَالًِ ثِ هٌبعك عجيقی ثِ هٌؾَض حفبؽت اظ هٌبثـ عجيقی ٍ( 2005)اًزوي ثيي الوللی اوَتَضيؿن        
ثطًبهِ ارطايی رْبًی ثطاي تَؾقِ پبيساض زض رْت اّساف گطزقگطي . هقطفی ًوَز 4هحلی آى هٌبعك ضا اوَتَضيؿن يب تَضيؿن ثَم قٌبذتی

ثب فٌَاى ؾبل  2002پبيساض ذَز، اظ ثيي زيگط فقبليت ّبي ثيي الوللی، اقبضُ ٍيػُ اي ثِ فقبليت ّبي اًزبم قسُ زض اضتجبط ثب ًبهگصاضي ؾبل 
ؾبظهبى ثيي الوللی اوَتَضيؿن ًِ تٌْب فطصت هغلَثی ضا ثطاي ثطضؾی تزبضة . زاقتِ اؾت( اظ ؾَي ؾبظهبى هلل)ثيي الوللی اوَتَضيؿن 

اوَتَضيؿن زض ؾطاؾط رْبى پسيس آٍضزُ، ثلىِ ّوچٌيي ثبفج قٌبذت گؿتطزُ اي اظ ًمف هْن گطزقگطي پبيساض زض زؾتَض وبض تَؾقِ پبيساض 
 -زض وجه وبًبزا تبويس زاقت وِ اوَتَضيؿن هی تَاًس ٍؾيلِ ثب اضظقی ثطاي تَؾقِ ارتوبفی 2002ًكؿت رْبًی . ثيي الوللی قسُ اؾت

زض ول ّط ثطًبهِ گطزقگطي وِ قبهل . [9]التصبزي رَاهـ هيعثبى ثبقس ٍ ّوعهبى ثب آى هٌبثقی ضا ثطاي حفبؽت اظ هٌبثـ عجيقی فطاّن ؾبظز
هكبضوت  -4آهَظـ،  -3اظ ًؾط اوَلَغيه پبيساض،  -2ٍاثؿتِ ثِ عجيقت،  -1: بقس تحت فٌَاى اوَتَضيؿن ثيبى هی قَزچْبض ثرف شيل ث

 .[10]رَاهـ هحلی ٍ هيعثبى 
 

 

 پياهدّاي اکَتَريسن بز  طبيعت -4

 
زض فيي حبل . وی ثِ ّوطاُ زاضزثب تَرِ ثِ هميبؼ ٍ ٍؾقت رْبًی، صٌقت تَضيؿن ثِ قىل ارتٌبة ًبپصيطي احطات ظيؿت هحيغی هْ       

ثٌبثطايي . ايي صٌقت ثِ قست ثِ اًَاؿ هرتلف هٌبثـ عجيقی قبهل ؾَاحل، وَُ ّب، ضٍزذبًِ ّب، رٌگل ّب ٍ تٌَؿ ظيؿتی ٍاثؿتِ اؾت
ثطاي  ضقس صٌقت تَضيؿن زض ؾطاؾط رْبى تْسيسي رسي. تْسيسات ٍاضز قسُ ثط هحيظ ظيؿت زٍام پصيطي صٌقت تَضيؿن ضا تْسيس هی وٌس

اوَتَضيؿن فليطغن اّساف زٍؾتبًِ ذَز اظ ًؾط ظيؿت هحيغی، زض صَضت فسم هسيطيت صحيح هی . تٌَؿ ظيؿتی ٍ فطٌّگی ثِ قوبض هی آيس
ثؿيبضي اظ ايي ًتبيذ . ًكبى زازُ قسُ اؾت 1هْن تطيي احطات ظيؿت هحيغی تَضيؿن زض رسٍل . تَاًس احطات هٌفی ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس

اوَتَضيؿن ثيف اظ ؾبيط اقىبل گطزقگطي زاضاي تَاى ثلمَُ ثباليی زض ايزبز . ظ پطٍغُ ّبي غيطصحيح اوَتَضيؿن ًيع حبصل گطززهی تَاًس ا
ايي . احطات ظيؿت هحيغی هی ثبقس، ظيطا ثِ عَض هقوَل زض اوَؾيؿتن ّبي ثىط ٍ زؾت ًرَضزُ ٍ زض فيي حبل قىٌٌسُ صَضت هی پصيطز

زض . اظ تٌَؿ ظيؿتی ثطذَضزاضًس ٍ ايي يىی اظ زاليل اًتربة آًْب ثِ هٌؾَض اًزبم فقبليت ّبي اوَتَضيؿتی اؾتهٌبعك اغلت اظ زضرِ ثباليی 
هيبى احطات هٌفی ثلمَُ  حبصل اظ تَؾقِ اوَتَضيؿن ، هی تَاى ثِ اظزحبم ثيف اظحس افطاز ٍ فطؾبيف ذبن، رٌگل ظزايی ثب ّسف افعايف 

زّی تٌَؿ ظيؿتی ٍ ظيؿتگبُ ّب، افعايف هيعاى ضلبثت ثط ؾط هٌبثـ هحسٍز ٍ افعايف آلَزگی زض ؾغح زؾتطؾی ٍ ؾبذت تؿْيالت، اظ زؾت 
 . [11]ًَاحی ثب ؽطفيت  هحسٍز رصة گطزقگطاى اوَلَغيه، اقبضُ ًوَز 

 

 [  ] عودُ تزيي اثزات سيست هحيطي گزدضگزي - جدٍل

هاًٌد اًزصي، فطار بز سايز هٌابع  آلَدگي ٍ سبالِ اثزات اجتواعي ٍ  فزٌّگي 

 غذا ٍ هادُ خام

 فطار بز هٌابع طبيعي

 :احطات ارتوبفی ٍ فطٌّگی
اذتالل زض ؾبذتبضّبي ارتوبفی 
رَاهـ هحلی، تغييط زض فقبليت ّبي 
ؾٌتی هكبضوت وٌٌسُ زض اهط حفبؽت 

 اظ تٌَؿ ظيؿتی
 :تٌبلض ثط ؾط اؾتفبزُ اظ هٌبثـ

ضلبثت ثيي اوَتَضيؿت ّب ٍ افطاز 
آة هحسٍز، هحلی ثط ؾط هٌبثـ 

 تؿْيالت ثْساقتی ٍ هٌبثـ اًطغي

 :ظهيي
گطزقگطاى ثِ عَض )ظثبلِ ّبي ربهس  

ويلَگطم ظثبلِ زض  1هتَؾظ زض حسٍز 
 (.ضٍظ تَليس هی وٌٌس

 :ًَاحی ؾبحلی ٍ هٌبعك زضيبيی
رطيبى ضؾَثبت، آلَزگی تَليس قسُ اظ 
ّتل ّبي ؾبحلی، ظثبلِ ّبي تَليسي 
اظ ٍضظـ ّبي ؾبحلی ٍ ؾفطّبي 

 بيیزضي
 :َّا

 : هٌبثـ ظيؿتی
ترطيت ظيؿتگبُ حيبت ٍحف، پبن تطاقی 

گيبّی ثب ّسف تَؾقِ گطزقگطي، پَقف 
افعايف فكبض ثط گًَِ ّبي زض ذغط 
ثَاؾغِ قىبض ٍ تزبضت، افعايف تمبضب 

 ثطاي ؾَذت ٍ آتف ؾَظي رٌگل ّب
ًَاحی ثلمَُ حؿبؼ اظ ًؾط اوَلَغيه، 
تبالة ّب، هبًگطٍّب ، شذبيط هطربًی ٍ 

 :ثؿتطّبي فلف زضيبيی
اگط اوَتَضيؿن ثِ قىلی صحيح ثطًبهِ  

 :ؾطظهيي ٍ ؾيوبي ؾطظهيي
هقسى وبٍي، فطؾبيف ؾَاحل، 
فطؾبيف ذبن، قْط ًكيٌی، ؾبذت 
ربزُ ٍ فطٍزگبُ وِ هٌزط ثِ ترطيت 

ؾطظهيي، اظ زؾت زّی تٌَؿ ظيؿتی،  
اظ زؾت زّی ظيؿتگبُ حيبت ٍحف ٍ 

يي هی زض ًْبيت ظٍال ؾيوبي ؾطظه
 .قَز

 :هٌبثـ زضيبيی
ذؿبضت ثِ هطربى ّبي زضيبيی ٍ 

                                                 

 . Ecological tourism 
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زض ؾغح هحلی، آلَزگی َّاي ًبقی 
اظ حول ٍ ًمل گطزقگطاى، احطات 

هطثَط  CO2رْبًی ثَيػُ اظ اًتكبض 
ثِ هصطف اًطغي زض حول ٍ ًمل، 
تَْيِ َّا ٍ گطهبيف تؿْيالت 

 گطزقگطاى
 :صسا

 ًبقی اظ حول ًمل ظهيٌی ٍ َّايی  

يطيت ًكَز حؿبؼ تطيي ًَاحی ضيعي ٍ هس
 . اوَلَغيه رْبى ضا تْسيس ذَاّس ًوَز

احطات هتقبلت گطزقگطي ثط حفبؽت 
 ؾبحلی ٍ صٌقت هبّيگيطي

 :اتوؿفط
هصطف ثبالي اًطغي تَؾظ تؿْيالت 

 گطزقگطي ٍ حول ٍ ًمل
 :آة قيطيي

اؾتفسُ ثيف اظ حس اظ هٌبثـ آة حيبتی 
ايي ) ثَؾيلِ ّتل ّب، اؾترطّبي قٌب

ًَاحی هسيتطاًِ زيسُ هؿبلِ ثَيػُ زض 
هی قَز وِ آة وويبة ثَزُ ٍ 

ليتط زض  20هصطف گطزقگطاى ثيف اظ 
 (ضٍظ اؾت
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تَؾقِ پبيساض فطايٌسي اؾت وِ عی آى هطزم يه وكَض ًيبظهٌسي ّبي ذَز ضا ثطآٍضزُ هی ؾبظًس، ثسٍى هصطف هٌبثقی وِ ثِ ًؿل         
زض تَؾقِ پبيساض اصل ثطايي اؾت وِ هٌبثـ عجيقی پبيِ، ثِ گًَِ اي حفبؽت قَز وِ ًؿل ّبي آيٌسُ ثتَاًٌس زؾت ون . ّبي آيٌسُ تقلك زاضز
، آى ضا تَليس ٍ ثِ هصطف ثطؾبًٌس ٍ چٌبًچِ ثِ ثْبًِ حفؼ هٌبثـ عجيقی ٍ هحيظ ظيؿت، هطزم اظ ثْطُ ثطزاضي هٌبثـ ثِ اًساظُ ًؿل وًٌَی

عجيقی هحطٍم قًَس، ايي اهط ثِ هقٌبي اظ زؾت ضفتي فطصت ّبي هغلَة ثطاي تبهيي ًيبظهٌسي ّبي ربهقِ اؾت، اگط حفؼ هٌبثـ عجيقی 
ِ ثِ ٍيػُ زض رَاهـ هحلی ٍ ضٍؾتبيی قَز، ثبيس ثِ ًحَي هٌبؾت ٍ ثب احتطام ثِ فقبليت ّبي زاضاي هبًـ ثطذی فقبليت ّبي هطثَط ثِ تَؾق
ثسٍى قه فقبليت ّبي هطتجظ ثب گطزقگطي ثطپبيِ اوَتَضيؿن پبيساض لبزض اؾت وِ ايي ًمف زٍربًجِ . اٍلَيت ثيكتط، ايي ذؿبضت رجطاى قَز

 .[12]وِ ربًجِ ضا فطاّن ؾبظز ضا ثِ ًحَي ايفب وٌس ٍ هَرجبت تَؾقِ پبيساض ّ

اؾبؼ اوَتَضيؿن ثطپبيِ تَؾقِ پبيساض ايي هَضَؿ اؾت وِ چگًَِ گطزقگط هی تَاًس ثطاي اضتمبء ؾغح آگبّی، گصضاًسى اٍلبت فطاغت        
ساف هْن ؾيبؾت گصاضي يىی اظ اّ. ٍ لصت رَيی اظ هٌبثـ عجيقی ٍ فطٌّگی ثبظزيس وٌس ثسٍى ايٌىِ ضٍي ايي هٌبثـ تبحيط هٌفی زاقتِ ثبقس

يقٌی اوَتَضيؿن ضاثغِ هؿتميوی ثب اصَل حبون ثط گطزقگطي ثط . ثطاي تَؾقِ پبيساض، تَرِ ثِ هحيظ ظيؿت ٍ تالـ ثطاي حفؼ آى اؾت
زض ًتيزِ اوَتَضيؿن ضا هی تَاى ثركی اظ گطزقگطي زاًؿت وِ . هجٌبي تَؾقِ پبيساض ٍ ثرصَل زض هجحج حفبؽت اظ هحيظ ظيؿت زاضز

زض ًْبيت، گطزقگطي هؿئَليت پصيط ثب ّسف احيبء ٍ ًگْساضي . اضي زض توبم ثرف ّبي آى ثط اؾبؼ هؿئَليت پصيطي ضفبيت هی قَزپبيس
 . [13ٍ14]هٌبثـ ثِ گًَِ اي وِ هَرت ترطيت ثطاي ًؿل ّبي آيٌسُ ًجبقس، ثِ تَضيؿن پبيساض هٌزط ذَاّس قس 
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.  [15]حمك پبيساضي زض تَؾقِ ٍ حفؼ هحيظ ظيؿت ًيبظ ثِ اذالق ظيؿت هحيغی اهطي ارتٌبة ًبپصيط ثِ ًؾط هی ضؾس ثِ هٌؾَض ت        
آهَظـ زض توبم ؾغَح، ًمف ثؿيبض هْوی زض . ثطاي پسيساض قسى چٌيي اذاللی، ثبظًگطي زض ضٍـ ّب ٍ ًؾبم ّبي آهَظقی ضطٍضي اؾت

پبيساض ّوبًغَض وِ زض ثرف لجل اقبضُ قس قبهل اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ وليِ هٌبثـ ثطاي تَؾقِ ًؿل  ربهـ تطيي تقطيف تَؾقِ. تَؾقِ پبيساض زاضز
وٌفطاًؽ هحيظ  ″اٍليي وٌفطاًؽ ؾطاى وكَضّب زض ضيَزٍغاًيطٍ ثب فٌَاى 1992زض ؾبل . اهطٍظ ثب زض ًؾط گطفتي ًؿل ّبي آيٌسُ هی ثبقس

( 21ثطًبهِ تَؾقِ ثطاي لطى ) 21زض وٌبض ّن لطاض زاز ٍ ًتيزِ آى تسٍيي زؾتَض وبض ثطگعاض قس وِ تَؾقِ ٍ هحيظ ظيؿت ضا  ″ظيؿت ٍ تَؾقِ
ثِ  ″تَؾقِ آهَظـ ٍ ثبال ثطزى ؾغح آگبّی ″تحت فٌَاى 21زؾتَض وبض  36زض فصل . ثَز وِ زض آى توبهی اثقبز تَؾقِ هس ًؾط لطاض گطفت

 .[16]اّويت ٍ ًمف آهَظـ زض تَؾقِ پبيساض پطزاذتِ قسُ اؾت 
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 ٍضعيت کًٌَي آهَسش اکَتَريسن -7
هغطح قس،  1986ثقس اظ ايٌىِ هفَْم آهَظـ اوَتَضيؿن زض وٌفطاًؽ ثيي الوللی حفبؽت ظيؿت هحيغی زض هىعيه زض ؾبل        

ايي فميسُ ٍرَز زاضز وِ . ثالفبصلِ تَؾظ ّوِ وكَضّبي رْبى پبؾد زازُ قس ٍ فقبليت ّب ٍ تحميمبت ٍؾيقی زض ايي ظهيٌِ صَضت پصيطفت
ًساظ ٍ تئَضي اوَلَغيه، زض قٌبذت ٍ حوبيت اظ هيطاث عجيقی ٍ فطٌّگی زض همبثل ترطيت ؾْن ثؿعايی اوَتَضيؿن ثب زض ًؾط گطفتي چكن ا

تقطيف اضائِ . زاضز، اظ ايي ضٍ اوَتَضيؿن يه فقبليت ؾيبحتی ٍيػُ ثب تبويس ثط هؿبلِ آهَظـ ظيؿت هحيغی ٍ تطٍيذ فلَم اوَلَغيه هی ثبقس
زض ٍالـ ّسف اوَتَضيؿن حوبيت اظ هحيظ اوَلَغيه . ضيؿن يه هقٌبي ضوٌی آهَظقی زاضزقسُ ايي ٍالقيت ضا هٌقىؽ هی ؾبظز وِ اوَتَ

ثب پسيساض قسى هؿبئل هرتلف زض هؿيط تَؾقِ اوَتَضيؿن، رَاهـ . ٍ آهَظـ افطاز اوَتَضيؿت ٍ ؾبيط شيٌفقبى زض ظهيٌِ گطزقگطي هی ثبقس
زض حبل حبؽط صٌقت اوَتَضيؿن زض ايطاى زض هطاحل اثتسايی ذَز . ط ًوَزًساًؿبًی  تَرِ ذَز ضا ثط رٌجِ ّبي اوَلَغيه ًَاحی تفطری ثيكت

ًَاحی تفطری ًِ تٌْب ّيچگًَِ قٌبذت ٍ ازضاوی اظ آهَظـ ظيؿت هحيغی زض افطاز حبصل ًوی وٌس، ثلىِ ّيچگًَِ . ثبلی هبًسُ اؾت
ثب فسم ٍرَز آگبّی ظيؿت هحيغی قْطًٍساى ٍ  ّوطاُ. قطايغی ثطاي ّسايت تحميمبت فلوی زض ظهيٌِ آهَظـ ظيؿت هحيغی ًساقتِ اؾت

ٍرَز وبؾتی ّبيی زض زاًف اوَلَغيه، هؿبلِ آهَظـ اوَتَضيؿن ثب ٍرَز تَؾقِ ضٍظافعٍى صٌقت اوَتَضيؿن ّوچٌبى زض هطاحل اثتسايی 
 .[4]ذَز ثبلی هبًسُ اؾت 
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هيٌِ آهَظـ اوَتَضيؿن صَضت گطفتِ اؾت ٍ زض فيي حبل زيسگبُ ّب ٍ ًمغِ ًؾطات ايي هغبلقبت تبوٌَى تحميمبت فلوی اًسوی زض ظ       
ثِ هٌؾَض ثْجَز آگبّی زض اهط حفبؽت ظيؿت هحيغی ٍ زض فيي حبل اوَلَغيه ٍ ّوچٌيي افعايف ؾغح . ثب يىسيگط ثؿيبض هتفبٍت اؾت

ض اوَتَضيؿن، آهَظـ پيكطفتِ اوَتَضيؿن هغطح قسُ اؾت ٍ هفَْم آى تَرِ ٍ تبويس ثط هؿبلِ آهَظـ اوَتَضيؿن ٍ تضويي تَؾقِ پبيسا
ثَاؾغِ همبيؿِ ثب آهَظقی ؾٌتی گطزقگطي ٍ آهَظـ اثتسايی اوَتَضيؿن اظ هٌؾط هَضَؿ آهَظقی، ضٍـ آهَظقی، هحتَاي آهَظقی ٍ 

ت اظ تطٍيذ ٍ  فوَهی ؾبظي يه زاًف فجبضت اؾ 5آهَظـ پيكطفتِ اوَتَضيؿن.  هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت 2ًتيزِ آهَظـ زض رسٍل 
ّبي هرتلف ثِ هٌؾَض ثؿظ هفَْم تَؾقِ پبيساض زض هيبى شيٌفقبى صٌقت گطزقگطي، تمَيت اوَتَضيؿن ربهقِ پصيط ٍ ّوگبًی ثِ قىل

 . [4]ّبي حفبؽت ظيؿت هحيغی شيٌفقبى ّب ٍ هْبضتآگبّی ٍ زاًف پبيِ شيٌفقبى اظ اوَتَضيؿن ٍ ثْجَز ؽطفيت
 

 [4]قايسِ بيي آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن، آهَسش سٌتي تَريسن ٍ آهَسش ابتدايي اکَتَريسن ه -2جدٍل

 

 ٍيضگي آهَش سٌتي تَريسن  آهَسش ابتدايي اکَتَريسن آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن

ؾَز التصبزي، هٌفقت ظيؿت هحيغی ٍ 
 هٌفقت ارتوبفی

ؾَز التصبزي ٍ هٌفقت ظيؿت 
 هحيغی

 ّسف ؾَز التصبزي

زٌّسگبى گطزقگطي، گطزاًٌسگبى،  تَؾقِ
هسيطاى ٍ گطزقگطاى، افطاز هحلی ؾبوي زض 
ًَاحی گطزقگطي ٍ تين ذسهبت زٌّسُ 

 گطزقگطي

تَؾقِ زٌّسگبى گطزقگطي، 
 گطزاًٌسگبى، هسيطاى ٍ گطزقگطاى

تَؾقِ زٌّسگبى گطزقگطي، گطزاًٌسگبى، 
 هسيطاى ٍ تين ذسهبت زٌّسُ گطزقگطي 

 هَضَؿ آهَظـ

هَظـ ضؾوی، تقلين ٍ اثعاضّبي اّويت ثطاثط آ
 تجليغبتی

تبويس ٍيػُ ثط آهَظـ ضؾوی ٍ تقلين 
 ٍ هؿبفست اثعاضّبي تجليغبتی

 ضٍـ آهَظـ آهَظـ ضؾوی ٍ تقلين

 هحتَاي آهَظـضقس ٍ ثْجَز صالحيت هسيطيت ٍ هْبضت تقلين آگبّی ضيؿت هحيغی ٍ تقلين هفَْم تَؾقِ پبيساض ثِ گطٍُ ّبي 

                                                 

 . Advanced Ecotourism Education 
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گطزقگطي هطتجظ ٍ ثْجَز آگبّی ظيؿت 
 هحيغی ٍ اوَلَغيه حفبؽت آًْب 

 ّبي ذسهبت ضؾبًی  وبضٍضظاى گطزقگطي غيه وبضٍضظاى گطزقگطياوَلَ

 ًتبيذ تَؾقِ وَتبُ هست ٍ ًبپبيساض تَؾقِ ًؿجتب پبيساض تَؾقِ پبيساض ٍ عَالًی هست
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اوَتَضيؿن ثيف اظ آًىِ صطفب گطزقگطي عجيقی ٍ اوَلَغيه ثبقس، فقبليتی اؾت گطزقگطي وِ ّسف آى تمَيت هؿئَليت پصيطي        
آهَظـ اوَتَضيؿن تَؾقِ زٌّسگبى صٌقت گطزقگطي ضا . افطاز ثِ هٌؾَض حوبيت ّط چِ ثيكتط اظ هٌبثـ عجيقی ٍ هحيظ اوَلَغيه هی ثبقس

بلِ حفبؽت هحيظ ظيؿت آگبُ قسُ ٍ اعبفت اظ لَاًيي عجيقی تٌَؿ ظيؿتی ضا ضاُ حلی هٌبؾت ثطاي وبّف ٍ لبزض هی ؾبظز تب ثِ ذَثی اظ هؿ
 . حتی ارتٌبة اظ ّطگًَِ ضفتبض التصبزي وَتبُ هست ثساًٌس

اقت اضظـ گطزقگطاى اوَلَغيه يب اوَتَضيؿت ّب ثبيس اظ زاًف ٍ ذَزآگبّی الظم ًؿجت ثِ هؿبلِ حفبؽت ظيؿت هحيغی ٍ گطاهيس       
زٍلت ٍ هطزم هحلی ثبيس آگبّی ٍ زاًف ظيؿت هحيغی وبفی زاقتِ ٍ ثِ زًجبل تَؾقِ هكتطن زض . ّبي فطٌّگی ٍ عجيقی ثطذَضزاض ثبقٌس

اظ ايي عطيك يه اضتجبط اوَلَغيه ّوبٌّگ ٍ هتحس هيبى رَاهـ اًؿبًی ٍ عجيقت . ؾِ رْت ًؾبم التصبزي، اوَلَغيه ٍ ارتوبفی ثبقٌس
 .  [4]ِ پبيساض هٌبثـ گطزقگطي ٍ هحيظ ظيؿت حبصل هی قَز ثب ّسف تَؾق

 

 آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن بِ عٌَاى ّدف اکَتَريسن -1 

 
اوَتَضيؿن ثِ قىلی ًبهلوَؼ هحلی ثطاي آهَظـ هحؿَة هی قَز ٍ اگط ثِ فٌَاى فطايٌسي يىپبضچِ تصَض گطزز، هی تَاًس        

هضوَى ٍ ّسف اٍليِ فطايٌس يىپبضچِ اوَتَضيؿن زفبؿ اظ آهَظـ اوَلَغيه هی ثبقس تب ثساى . بيسهكبضوت ثَؾيلِ فوَم ربهقِ ضا هٌقىؽ ًو
ٍؾيلِ حوبيت اظ ظهيي ؾيوبّبي عجيقی ٍ اًؿبى ؾبذت، حوبيت اظ رَاهـ گيبّی ٍ ٍحكی، زضن ٍ قٌبذت عجيقت قگفت اًگيع ٍ فاللِ ثِ 

ْبضت ّبي الظم ثطاي حوبيت اظ زاًف اوَلَغي ٍ زض ًْبيت زؾتيبثی ثِ آى ثِ فٌَاى ذَاؾتِ هكتطن گطزقگطاى، وؿت زاًف پبيِ ٍ ه
 . [4]ّسف پيطٍي اظ عجيقت ضا فطاّن ؾبظز 
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اظ ًمغِ ًؾط گطزقگطاى، اوَتَضيؿن . قَز تَؾقِ پبيساض اوَتَضيؿن ٍرَُ هرتلف التصبزي، ارتوبفی ٍ ظيؿت هحيغی ضا قبهل هی       
اظ ًؾط افطاز تَؾقِ زٌّسُ صٌقت گطزقگطي، اوَتَضيؿن . زضآهسي ضا ثطاي افطاز حبصل ًوی وٌس اهب تزطثِ اي لصت ثرف ثِ قوبض هی آيس

يه ضاُ هسيطيت هی  اظ ًؾط پطؾٌل هسيطيتی رصة گطزقگط، اوَتَضيؿن. ضاّی اؾت ثطاي ثْطُ ثطزاضي ٍ قىلی اظ تَليس هحؿَة هی قَز
تَؾقِ اوَتَضيؿن ثبيس ثط اؾبؼ پيف فطضيبتی صَضت ثگيطز وِ اظ آى رولِ هی تَاى ثِ لبًَى احتطام ثِ عجيقت، پيطٍي اظ لَاًيي . ثبقس

، اوَلَغيه، حوبيت اظ تَاظى ٍ ّوبٌّگی هيبى ًَؿ ثكط ٍ عجيقت، تالـ ثطاي تَؾقِ هتٌبؾت ٍ ّوبٌّگ ٍرَُ هرتلف التصبزي، ارتوبفی
ظيؿت هحيغی ٍ اوَلَغيه ّوگبم ثب  تَؾقِ فلوی ٍ زض ًْبيت ؾقی زض ثِ حساوخط ضؾبًسى ؾَز التصبزي ثط اؾبؼ هٌبفـ ارتوبفی، ظيؿت 

 . [4]هحيغی ٍ اوَلَغيه اقبضُ ًوَز 
 
 

 ٍجَُ اساسي آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن -2 
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 هفَْم تَسعِ پايدار: ّستِ هزکشي آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن - -2 
 

اوَتَضيؿن ثبيس ثِ قىلی هَافك ّوطاُ ثب هحيظ ظيؿت عجيقی تَؾقِ يبثس ثِ ايي تطتيت ًجبيس تٌْب العاهبت تَؾقِ اوَتَضيؿن هَضز        
ضطٍضي اؾت تب هفَْم  فلوی تَضيؿن اوَلَغيه ٍ . تَرِ لطاض گيطز، ثلىِ ثبيس احطات هخجت ايي صٌقت ثط هحيظ ظيؿت ًيع آقىبض قَز

تَؾقِ پبيساض ٍ احتطام ثِ هٌبثـ گطزقگطي ٍ ظيؿت هحيغی ثِ هٌؾَض ضقس ٍ تَؾقِ ًؿل آيٌسُ زض ثيي قْطًٍساى ول ربهقِ قٌبذت هفبّين 
ّوچٌيي ثبيس ؾقی قَز تب هفبّين اضظـ اوَلَغيه، اصَل اذاللی اوَلَغيه ٍ هفَْم ظيجبيی قٌبؾی اوَلَغيه ثب حفؼ . تطٍيذ گطزز

ٍيذ  آهَظـ فلوی اوَتَضيؿن زض ول ربهقِ ٍ تمَيت تجليغبت زض ظهيٌِ اضظـ ٍ اّويت هٌبثـ فقبليت ّبيی هبًٌس فوَهی ؾبظي ٍ تط
اوَتَضيؿن تَؾقِ يبثس ٍ ثِ تسضيذ فضبيی ظيؿت هحيغی ٍ اوَلَغيه اظ فطٌّگ گطزقگطي، گطزقگطي فلوی ٍ گطزقگطي ؾبلن ٍ 

 .[4]تٌسضؾت زض ؾغح ربهقِ قىل ثگيطز 
 

 

 دست اًدرکاراى صٌعت اکَتَريسن: َريسناساط آهَسش پيطزفتِ اکَت -2-2 
 

قبهل عطاحبى، تَؾقِ زٌّسگبى، گطزاًٌسگبى ٍ )هَفميت اوَتَضيؿن زض ٍّلِ ًرؿت ثِ ٍرَز زؾت اًسضوبضاى ثب تزطثِ زض ايي صٌقت        
ثٌبثطايي هب ًيبظ . هقوَال، ظٍى تَؾقِ اوَتَضيؿن زض عجيقت، ثِ ًبحيِ اي حؿبؼ اظ هحيظ ظيؿت اوَلَغيه اقبضُ زاضز. ٍاثؿتِ اؾت( هسيطاى

طيتی اؾتبًساضز ثِ ثطًبهِ ضيعي گطزقگطي پطزاذتِ ٍ ارطاي ؾيؿتن هسيطيت عطاحی قسُ ٍ ويفيت ثطًبهِ ضيعي صَضت گطفتِ زاضين تب ثب هسي
ضطٍضي اؾت هترصصبى اوَلَغيه ٍ گطزقگطي ثِ هٌؾَض ايطاز ؾرٌطاًی ّب ٍ ثطگعاضي والؼ ّبي آهَظقی هَضز . ضا تضويي ًوبيين
بى اوَتَضيؿن، تين ضاٌّوب ثبيس گَاّيٌبهِ صالحيت ضاٌّوبي گطزقگطاى اوَتَضيؿن ٍ ّوچٌيي ثِ فٌَاى آهَظـ زٌّسگ. زفَت لطاض گيطًس

زاًف الظم زض ظهيٌِ فلَم اوَلَغي، رٌگلساضي ٍ حفبؽت هحيظ ظيؿت ٍ ٍرَُ عجيقی ٍ رغطافيبيی همصس اوَتَضيؿن ضا وؿت ًوبيس ٍ زض 
تْيِ يه ثطًبهِ . [4]زض ّوبٌّگی، ضاٌّوبيی ٍ آهَظـ گطزقگطاى زاضز ًْبيت ثبيس ثِ ايي ًىتِ تَرِ قَز وِ تين ضاٌّوب ًمف هْوی 

ضاّجطزي ثب ّسف حفؼ ويفيت هحيظ ظيؿت ثبيس تطتيت زازُ قَز تب فقبليت ّبي اوَتَضيؿت ّب ٍ احطات آًْب ثط هحيظ ظيؿت تحت ًؾط لطاض 
يعاى حؿبؾيت آًْب ثِ هؿبئل هحيغی ٍ هطالجت اظ ثبيس ؾقی قَز تب ؾغح آگبّی اوَتَضيؿت ّب ًؿجت ثِ هحيظ ثبظزيس قسُ ٍ ه. گيطز

.  ضاٌّوبيبى تَضّبي گطزقگطي فيٌی تطيي ٍ ًعزيه تطيي ٍاؾظ اضتجبعی ثيي عجيقت ٍ اوَتَضيؿت ّب ّؿتٌس. پيطاهًَكبى افعايف يبثس
ٌبثـ عجيقی ًمف فقبل تطي ايفب وٌٌس اوَتَضيؿت ّب ثب اعويٌبى ثباليی وِ ثِ ضاٌّوبيبى ذَز ٍ زاًف هحيغی آًْب زاضًس، هی تَاًٌس زض حفؼ ه

[4] . 

 

 

 گزدضگزاى اکَلَصيک: ًقطِ هزکشي آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن -2-3 
 

.  گطزقگطاى اوَلَغيه زض حبلی وِ حوبيت وٌٌسگبى هٌبثـ اوَتَضيؿوی ّؿتٌس، هی تَاًٌس ثِ فٌَاى ترطيت وٌٌسُ ًيع ثِ قوبض ثيبيٌس       
هی تَاى ضفتبض هتوسى گطزقگطاى ضا . اظ ايي ضٍ آهَظـ ثِ افطاز اوَتَضيؿت اظ لحبػ قٌبذت اضظـ ّبي اوَلَغيه هٌبثـ اهطي ضطٍضي اؾت

ثطاي هخبل . زض ايي ضاؾتب قيَُ هسيطيت هكبضوتی تَؾظ گطزقگطاى هی تَاًس هفيس ثبقس. ي فطٌّگی هَضز ّسايت لطاض زازثَؾيلِ فقبليت ّب
هی تَاى قطايظ هغلَثی ضا فطاّن ًوَز ٍ ثطذی اظ فقبليت ّب ضا زض لبلت پطٍغُ ثِ ّوطاُ زاًف ٍ ؾطگطهی عطاحی ًوَز وِ زض فيي حبل 

الئك گطزقگطاى ًؿجت ثِ زاًف اوَلَغيه قسُ ٍ آهَظـ حفبؽت ظيؿت هحيغی زض افطاز تحت تبحيط ربلت تَرِ ثَزُ ٍ هَرت تحطيه ف
 . [4]فَاهل يبز قسُ ثِ صَضت ًبذَزآگبُ ّسايت قَز 

 
 



کاراه" همایش   "مدرییت و تىسعه گردشگری؛ چالشها و راه

 0931مهر ماه  –تهران 

8 

 

 تَسعِ آهَسش پيطزفتِ اکَتَريسن بَاسطِ آهَسش ساکٌاى هحلي -3 
 

تَؾقِ اظ لحبػ التصبزي لطاض گطفتِ اًس وِ ؾغح آگبّی فطٌّگی  هٌبعك زاضاي اضظـ گطزقگطي اوَلَغيه فوستب زض ًَاحی زض حبل       
زض ايي . زض ايي ًَاحی زضن ٍ قٌبذت افطاز اظ هكبضوت پبييي ثَزُ ٍ تَاى هكبضوت افطاز ضقيف اؾت. ؾبوٌبى هحلی زض آًْب پبييي اؾت

َضَؿ آهَظـ زض ًؾط ثگيطز ٍ فقبليت ّبيی ٍضقيت، زٍلت هی تَاًس هٌبثـ ظيؿت هحيغی هَرَز زض هٌبعك گطزقگطي ّسف ضا ثِ فٌَاى ه
ثِ فالٍُ زٍلت هی تَاًس هيعاى هكبضوت ٍ ؾغح . ضا ثب ّسف تَاًبؾبظي گطزقگطاى ثطاي وؿت زاًف اوَتَضيؿوی اظ ضاُ تزطثِ عطاحی ًوبيس

ؾغح هفَْم فطٌّگ  آگبّی ؾبوٌيي هحلی ضا ًؿجت ثِ هؿبلِ گطزقگطي ثَاؾغِ تطٍيذ آهَظـ اوَتَضيؿن زض هيبى ؾبوٌبى هحلی، ثؿظ
ّوچٌيي زٍلت هوىي اؾت تَاًبيی ؾغح هكبضوت گطزقگطي ضا . ظيؿت هحيغی ٍ تحطيه هيل هكبضوت آًْب زض گطزقگطي افعايف زّس

هقوَال يه ًبحيِ زاضاي .  [4]زض ثيي ؾبوٌبى هحلی اظ عطيك آهَظـ هساٍم هسيطيت گطزقگطي ٍ هْبضت ّبي ذسهبت ضؾبًی ثْجَز ثركس 
ّوبًغَض وِ زض . ن يه هٌغمِ قىٌٌسُ اظ لحبػ اوَلَغيه ٍ هٌغمِ اي حؿبؼ اظ لحبػ گًَِ ّبي گيبّی ٍ ربًَضي اؾتاضظـ اوَتَضؾي

فول حبثت قسُ اؾت تمطيجب توبم وكَضّبيی وِ اظ لحبػ صٌقت اوَتَضيؿن هَفك ثَزُ اًس، لَاًيي ٍ آييي ًبهِ ّبيی ؾرتگيطاًِ ضا زض ايي 
ثبيس زض ايزبز ٍ اًتكبض لَاًيي وبهل هطتجظ ثب اوَتَضيؿن ثِ ّوطاُ رعئيبت ارطايی ًوَزى آى، ثطاي هخبل  زٍلت. ظهيٌِ ثِ تصَيت ضؾبًسُ اًس

 . [4]تقييي لَاًيي ولی ثطاي ثطًبهِ ضيعي ًَاحی اوَتَضيؿوی ٍ آييي ًبهِ ّب هطتجظ ثب هسيطيت هٌبثـ اوَتَضيؿن تالـ ثيكتطي زاقتِ ثبقس 

 
 

 ًتيجِ گيزي -4 
 

ِ ثِ اّويت اًؿبى ثِ فٌَاى ّسف تَؾقِ اظ يه ؾَ ٍ هحيظ ظيؿت ثِ فٌَاى ثؿتط فقبليت اًؿبًی اظ ؾَي زيگط، هَضَؿ ثب تَر       
زاقتي حك هحيظ ظيؿتی ؾبلن ثطاي ًؿل فقلی ٍ آيٌسُ اهطي ارتٌبة ًبپصيط ثِ ًؾط هی ضؾس ٍ زض چٌيي فضبيی ًمف آهَظـ ثِ فٌَاى يىی 

اًؿبًی هَضز تَرِ لطاض هی گيطز تب اظ ايي عطيك اًؿبى ّب ثِ فٌَاى هحَضّبي تَؾقِ ثتَاًٌس ضوي وؿت  اظ ثبضظتطيي اثعاضّب زض تحمك تَؾقِ
هزوَفِ ّبي ظيؿت هحيغی هقتمسًس وِ اوَتَضيؿن هی ثبيؿت ثط . [17]تَاًوٌسي ّبي رسيس ثِ ايفبي ًمكی فقبل زض تَؾقِ ثپطزاظًس 

ظ عجيقت ٍ حفؼ ٍ ًگْساضي اظ هٌبثـ عجيقی ضا تضويي وطزُ ٍ اؾبؼ توبم فقبليت اؾبؼ آهَظـ ّبيی ثبقس وِ هسيطيت ثطزاقت پبيساض ا
آهَظـ پيكطفتِ اوَتَضيؿن ثب تغييط زض ؾغح . [18] ّبي آى ثط هجٌبي يه ّسف هتقبلی يقٌی تغجيك ثب اصَل حفؼ ربشثِ ّبي عجيقی ثبقس

ارتوبفی ذَز ٍ هْبضت ّبي فلوی قبى هٌبثـ غيط لبثل ًگطـ ٍ آگبّی افطاز هَرت هی قَز تب گطزقگطاى عجيقت ثب قٌبذت َّيت 
ّسف اصلی آهَظـ پيكطفتِ اوَتَضيؿن تطثيت اوَتَضيؿن هؿئَل ٍ هتقْس اؾت وِ ثِ ًَثِ ذَز . [19]ربيگعيي عجيت ضا حفبؽت ًوبيٌس

رب گصاضز ٍ زض فيي حبل فطٌّگ قبهل ثطًبهِ ّبيی ذَاّس ثَز وِ ووتطيي احطات هٌفی لبثل هكبّسُ زض اوَتَضيؿن ؾٌتی ضا ثط هحيظ ثِ 
ثٌبثطايي زض اوَتَضيؿن ًِ تٌْب فَاهل هْن هحيغی ٍ فطٌّگی هَضز اضظيبثی لطاض هی گيطز، ثلىِ ثطًبهِ . فوَم هطزم هحلی ضا ثْجَز ثركس

التصبزي ثطاي ّبي پيكجطزي ٍ وبهلی ثطاي چطذِ ّبي ثبظيبثی عجيقت، ثْطُ ٍضي اظ اًطغي، حفبؽت اظ هٌبثـ آثی ٍ ايزبز فطصت ّبي 
 .  [2]رَاهـ هحلی، ًيع ثِ عَض رسي هَضز تَرِ لطاض هی گيطًس 
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