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چکیده
در حــال حاضــر مســئله حفــظ و احیــای منابــع طبیعــی در
کشــور بســیار احســاس میشــود و مفهــوم توســعه پای ـدار
بــر مبنــای ایــن مســئله اســت کــه ایــن احیــا و حفاظــت از
منابــع طبیعــی بایــد بــه گونـهای باشــد که عــاوه بر نســل
کنونــی ،نســلهای آینــده نیــز از ایــن منابــع بهرهمنــد
شــوند .آمــوزش و ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم و ترویــج
فرهنــگ زیسـتمحیطی در راســتای بهســازی و حفاظــت
از محیطزیســت بهمنظــور اعمــال مدیریــت منابــع طبیعــی
و حفاظــت از آثــار مثبــت فعالیتهایی از قبیل اکوتوریســم بر
روی زیســتگاههای طبیعــی میباشــد .مدیریت اکوتوریســم
در راســتای توســعه پایـدار بایــد بــه گونـهای صــورت بگیــرد
کــه همزمــان بــا رســیدن بــه درآمدهــای پایــدار میــزان
تأثی ـرات ســوء وارده بــر محیطزیســت بــه حداقــل برســد .در
بیــن انـواع منابــع طبیعــی ،اکوسیســتمهای جنگلــی از جایگاه

ویــژهای در خصــوص توســعه اکوتوریســم برخوردار هســتند.
انســانها بــرای بقــای خویــش بــه جنگلهــا وابســته
هســتند .جنگلهــا عــاوه بــر تأمیــن زیســتگاه حیوانــات
و معیشــت بشــر ،از آبخیــزداری نیــز محافظــت مینماینــد.
بخــش عظیمــی از منابع طبیعــی تجدید شــونده را جنگلها
تشــکیل میدهنــد کــه دارای نقــش اساســی و اثربخــش
در راســتای توســعه پای ـداری زیس ـتمحیطی میباشــند .از
ســوی دیگر توســعه صنعت اکوتوریســم در مکانهای دارای
پتانســیل بالقــوه ســبب رشــد و توســعه همــه جانبــه جوامع
خواهــد شــد .درواقــع یکــی از پایدارتریــن و ســازگارترین انواع
توریســم با محیطزیســت ،شــاخه اکوتوریســم میباشــد .لذا،
هــدف اکوتوریســم بــا تکیــه بر مفهــوم توســعه پایـدار ،نیل
بــه ســود اقتصــادی در عیــن کمتریــن تأثیــر ممکــن بــر
جامعــه میزبــان و محیطزیســت میباشــد.

کلماتکلیدی :اکوسیستم جنگلی ،محیطزیست ،توسعه پایدار ،اکوتوریسم.

مقدمه
منابــع طبیعــی در هــر کشــور دارای اهمیــت بســیاری
میباشــد و از آن بــه عنــوان بســتر حیــات انســان یــاد
میشــود .منابــع طبیعــی ســرمایهای اســت کــه فقــط بــه
نســل امــروز تعلــق نـدارد ،بلکــه بایــد بــا حفــظ و احیــای
تــوأم بــا بهرهبــرداری پای ـدار ب ـرای آینــدگان نیــز باقــی
بمانــد .جنگلهــا در هــر کشــور تکیهگاهــی مطمئــن
بـرای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــه شــمار میرونــد؛
امــا در دهههــای اخیــر توســط عوامــل متعــددی از جملــه
عوامــل انســانی مــورد تخریــب قـرار گرفتــه اند .از ســوی
دیگــر تخریــب جنگلهــا و ســایر منابــع طبیعــی منجــر
بــه تخریــب محیطزیســت میشــود (عمرانــی.)1396 ،
همچنیــن مشــکالت و مســائل زیس ـتمحیطی یکــی
از مهمتریــن نگرانیهــا و دلمشــغولیهای انســان
هــزاره ســوم میباشــد (.)Klo ckner et al., 2013
امــروزه بــه دلیــل افزایــش مشــکالت و چالشهــای
زیســتمحیطی ،بازشناســی نگــرش و رفتــار انســان
بــا محیطزیســت اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت
(مهــدوی و همــکاران .)1398 ،جنگلهــا بــه عنـوان یکی
از اصلیتریــن و مهمتریــن ســرمایههای ملــی کشــور و
یکــی از مهمتریــن منابـ ع طبیعی تجدیدشــونده هســتند،
کــه نقــش مؤثــری در اســتمرار حیــات ،حفــظ و پایـداری
زیســت بومهــا ،توســعه پایــدار زیســتمحیطی ،حفــظ
تنوعزیســتی ،حفاظــت از آب و خــاک ،کنتــرل آبهــای
ســطحی و تغذیه ســفره آبهــای زیرزمینی ،جلوگیــری از
فرسایش،گردشــگاه ،اکوتوریســم ،ایجاد تفرجــگاه و تعدیل
آب و هـوا ،تولیــد چــوب و کاغــذ ،مـواد دارویــی و صنعتــی
و طبیعتگــردی دارنــد .لــذا از مهمتریــن رویکردهــای
مدیریــت و توســعه پایــدار ،جنگلــکاری و حفاظــت از
جنگلهــا میباشــد .در همیــن راســتا اولویتهــای
مدیریــت پایــدار شــامل اصــاح و احیــا کاربریهــای
جنگلــی میباشــد؛ همچنیــن اســتفاده از روشهــای
بهینهســازی کاشــت بــا انتخــاب گونههــای مقــاوم
بــا شـرایط اقلیمــی و مطابــق بــا وضعیــت آب و هوایــی
حاکــم بــر منطقــه ،بهرهگیــری از شــیوههای نویــن
حفاظــت و نگهـداری از مراتــع جنگلــی ،افزایــش وســعت
جنگلهــا ،جلوگیــری از تبدیــل جنــگل بــه اراضــی
کشــاورزی و تغییرکاربــری ،ممانعــت از بهرهبــرداری
بیرویــه و نگهـداری بهینــه بــا رعایــت اصول جنگلـداری
نقشــی اثربخــش در حفــظ سـرانه فضــای جنگلی کشــور
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خواهــد داشــت .همــگام بــا ایــن امــر اجـرای طرحهــای
توســعه جنــگل و طرحهــای حفــظ عرصههــای جنگلــی
و احیــا مناطــق از بیــن رفتــه نوعــی مدیریت اســتراتژیک
و حســاس در پیشــبرد اهـداف مدیریــت توســعه پایـدار بــا
عنایــت بــه رویکــرد زیسـتمحیطی میباشــد (عمرانــی،
 .)1396لــذا یــک راهــکار مدیریتــی چندمنظــوره در
اطــراف جنگلهــا ،بخصــوص جنگلهــای زاگــرس،
اگروفارســتری میباشــد کــه عــاوه بــر کاهــش فشــار
انســانی بــر منابع طبیعــی ،ســبب افزایش بهــرهوری زمین
در راســتای توســعه پایـدار طرحهای جنگلـداری اجتماعی
میگــردد (کریمــی و همــکاران .)1398 ،ازســویدیگر
گردشــگری پایــدار بهعنــوان ســطحی از فعالیتهــای
گردشــگری کــه میتوانــد در طوالنــی مــدت حفظ شــود،
منجــر بــه تحــول اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیسـتمحیطی
و فرهنگــی میشــود ( .)Stoddard et al., 2012درنتیجــه
فعالیتهــای اکوتوریســمی بهعن ـوان گزینههایــی ب ـرای
غلبــه بــر مســائل زیس ـتمحیطی بهدلیــل بهرهبــرداری
انســان بــا ایجــاد جایگزینــی ب ـرای بازیابــی اقتصــاد بــر
جامعه محســوب میشــوند ( .)Basyuni, 2016اکوتوریسم
گردشــگری مبتنــی بــر طبیعت اســت کــه امکان توســعه
اقتصــادی و محیطزیســتی جوامــع محلــی را فراهــم
میکنــد ( .)Roy, 2021بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد
در ســالهای اخیــر بــه دلیــل فعالیتهــای مختلــف
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 کشــورهای مختلــف از ایــن مناطــق
غنــی از تنــوع زیســتی دیــدن میکننــد و به همیــن دلیل
بــه عنـوان منبــع درآمدزایــی کالن از طریــق اکوتوریســم
بــه پیشــرفت جامعــه کمــک میکنــد ( .)Roy, 2021از
ســویی از مهمتریــن مســائل مطــرح شــده در نظامهــای
مختلــف محیطزیســت مباحــث پیرامــون محیطزیســت
و جنــگل میباشــد (بابایــی مهــر .)1389 ،لـذا در صــورت
تقویــت اکوتوریســم ،میتـوان امیــد داشــت کــه مســئله
گردشــگری میتوانــد بــه عنـوان راهــی جایگزیــن بـرای
اســتفاده پای ـدار و اقتصــادی در راســتای بهبــود زندگــی
مــردم و حفاظــت از محیطزیســت فراهــم کنــد (SITI and
.)YAMAJI, 2019

اکوتوریسم و پایداری
امــروزه اکوتوریســم بــه عنـوان صنعتــی پویا ،تأثیر بسـزایی
در امر توســعه پایدار جوامــع دارد (.)Kastenholz et al., 2012
یکــی از اصــول اصلــی توســعه پایـدار اکوتوریســم اطمینان
از مشــارکت مــردم محلــی در آن اســت و همچنیــن یکی از
کاربردهــای توســعه اکوتوریســم ،حمایــت از رفــاه اقتصادی
ســاکنان محلــی و تشــویق آنهــا جهــت حفــظ می ـراث
طبیعــی و فرهنگــی میباشــد و حرکــت به ســمت توســعه
پایــدار جوامــع را در دســتور کار دارد (.)Ibragimov, 2021
اکوتوریسـ م پایدار ســطحی از

فعالیتهــای گردشــگری اســت کــه میتوانــد در طوالنــی
مــدت حفــظ شــود ،زی ـرا منجــر بــه تحــول اجتماعــی،
اقتصادی ،زیسـتمحیطی و فرهنگی میشــود (Stoddard
 .)et al., 2012بهطــور کلــی میت ـوان گفــت فعالیتهــای
اکوتوریســمی بــه عنـوان یکــی از فعالیتهــای اقتصــادی
محســوب میشــوند ( .)Zein, 2021از اهــداف اســتراتژی
توســعه پایـدار بهبود ســطح درآمــد و رفاه عمومــی ،کاهش
فقــر و توســعه صنایــع اکولوژیکــی بــر اســاس منابع محلی
و بهبــود ســطح توســعه از طریق حاکمیت زیسـتمحیطی

اســت ( .)Zhu and Shen, 2021همچنیــن میتـوان گفــت
پایدارتریــن و اولیــن نــوع از گردشــگری کــه بــه کل ایــن
صنعــت کمک کــرده و کمــک میکنــد ،انواع گردشــگری
مذهبــی ،زیســتمحیطی و روســتایی اســت (Borysora,
 .)2021بــا توجــه بــه اینکــه اکوتوریســم مــورد اســتقبال
بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه اســت (Sardiana
 )et al., 2020و در راســتای توســعه موفق اکوتوریســم مســئله
زیــر ســاختهای مناســب بســیار ضــروری اســت؛ همچنین
در کشــورها و مناطــق کمتــر توســعهیافته کــه معمــو ًال دارای
زیرســاختهای محــدود میباشــند ،گســترش آن عامــل
اثربخــش و حیاتــی محســوب میشــود ( بیرانونــ دزاده و
همکاران.)1396 ،

رابطه محیطزیست و اکوتوریسم
اکوتوریســم ،یــک ســفر مســئوالنه و هدفمنــد بــه طبیعت
اســت کــه هــدف آن درک فرهنــگ و تاریــخ طبیعــی
محیطزیســت میباشــد کــه دغدغــه حفاظــت از
اکوتوریســم را نیــز دارا میباشــد و بهعنــوان فرصتــی در
راســتای پیشــرفت اقتصــادی و حفاظــت از منابــع طبیعی و
محیطزیســت و جوامــع محلــی بهشــمار مـیرود (Anowar
 .)Hossain et al., 2010در ایــن راســتا از راهکارهای توســعه
اکوتوریســم و حفاظــت از محیطزیســت ،ترویــج ،آمــوزش
و فرهنــگ زیســتمحیطی میباشــد؛ بــا اســتناد بــه
م ـوارد فــوق میت ـوان نتیجــه گرفــت کــه اکوتوریســم و
آمــوزش محیطزیســت بســیار به یکدیگر وابســته هســتند
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و بــدون توجــه بــه آمــوزش محیطزیســت نمیتــوان
بــه اکوتوریســم موفــق و توســعه پای ـدار دســت یافــت و
بــه عبــارت دیگــر اب ـزار مدیریتــی مناســب اکوتوریســم
درجهــت اث ـرات زیس ـتمحیطی آمــوزش محیطزیســت،
درراســتای کمــک بــه حفاظــت از منابعطبیعــی میباشــد
کــه درواقــع هــدف توســعه پای ـدار و گردشــگری پای ـدار
میباشــد (موگوئــی و همــکاران .)1394 ،بــه بیــان دیگــر
اکوتوریســم یــک رویکــرد بســیار مناســب و اثربخــش از
جهــت برنامــه ریــزی ،مدیریــت و فعالیتهای گردشــگری

پایــدار میباشــد؛ همچنیــن از جهــت حــل مشــکالت
زیســتمحیطی و اقتصــادی در منطقــه مــورد مطالعــه
بســیار کاربــردی و ســودمند میباشــد (.)Sahani, 2019
لـذا ،اکوتوریسـ م بهعنـوان یک فعالیــت اقتصادی دوســتدار
محیطزیســت درنظــر گرفتهمیشــود (Kumari et al.,
 .)2010چراکــه هــدف اکوتوریســم بهحداقــلرســاندن
آســیب بــر محیطزیســت و کمــک بــه توســعه اقتصــادی
جامعــه محلــی میباشــد (.)Dami et al., 2014

شکل .1
نمایی از
کارکردهای
اکوتوریسم

شکل .2
ابعاد توسعه پایدار
اکوتوریسم (افتخاری،
مهدوی و پورطاهری،
1390؛Mowforth
)2015 ,and Munt

استراتژي توسعه پايدار در جنگل
از بــا ارزشتریــن ثروتهــای هــر کشــور جنگلهــا
هســتند کــه از مهمتریــن ســامانههای زیســتگاههای
حیاتوحــش نیــز ب ـ ه شــمار میرونــد .اقدامــات انســان
علیــه نابــودی جنگلهــا و قطــع درختــان موجــب کاهش
و از دســت رفتــن توانایــی نگه ـداری آب بــاران توســط
گیاهــان شــده و درنهایــت توانایــی ذخیــره آب در خــاک
از بیــن م ـیرود و نتیجــه آن آغــاز فرســایش میباشــد؛
مســائل فراوانــی ماننــد بیاعتنایــی بــه ارزشهــای
محیطزیســتی و تنوعزیســتی ،عــدم ســاماندهی مراکــز
جمعیتــی و مشــاغل حــوزه جنگلهــا ،بهرهبــرداری
بیرویــه و غیــر اصولــی جنگلهــا و انقــراض نیــز
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از آثــار آن قلمـداد میشــود ( .)Jonsell, 2007باعنایــت بــه
اهمیــت حفاظــت از عرصههــا و زیســتگاههای جنگلــی
بـرای آینــدگان ،کشــورهای مختلــف جهــان فعالیتهای
زیــادی در ارتبــاط بــا حفاظــت از جنگلهــا بــا توجــه بــه
رویکــرد زیسـتمحیطی آنهــا داشــته انــد و درنهایــت به
نتایجــی مثبــت نیــز رســیدهاند .بیشــتر ایــن کامیابیهــا
مســتلزم برخــورداری از یــک اســتراتژی روشــن و یــک
برنامــه مناســب درازمــدت و همــکاری و بهرهمنــدی
از کارگروهــی متقابــل بیــن افــراد خبــره و مســئولین
میباشــد (شــعبانی و همــکاران.)1387 ،

شکل .3
تصویری از
یک عرصه
جنگلی
(روزنامه
اعتماد)
ظرفیتهایعرصههایجنگلیبرایتوسعه
اکوتوریسم
جنگلهــا از منابــع طبیعــی تجدیــد شــوندهای هســتند
کــه بــه عنــوان یکــی از ذخایــر طبیعی و زیسـتمحیطی
دارای اهمیــت بســیاری هســتند .جنگلهــای ایــران بــه
ســبب دارا بــودن چشـماندازهای بکــر و وســیع و وجــود
گونههــای گیاهــی و جانــوری کمیــاب میتوانــد مقصــد
مناســبی بــرای جذب گردشــگران زیــادی از سراســر دنیا
باشــد (ورامــش و حیــدری نیــا) .جنگلهــا از اهمیــت
زیــادی بــرای زندگــی انســانها برخوردارنــد .عــاوه
بــر اینکــه بــه تنظیــم آب و هــوا کمــک میکننــد ،در
حفاظــت خــاک نیــز مؤثرنــد .بســیاری از کارکردهــای
جنــگل در راســتای توســعه پایــدار اهمیــت دارنــد ،کــه
درصــورت عــدم مدیریــت و برنامهریــزی صحیــح
موجــب نابــودی جنگلهــا و عــدم نیــل بــه توســعه
پایــدار خواهــد بــود (معیــری .)1391 ،یکــی از راههــای
گســترش اســتفاده غیرمصرفــی از اکوسیســتم جنگلها،
توســعه اکوتوریســم اســت .در ایــران تعــداد زیــادی از
روســتاها در مناطــق جنگلــی قــرار گرفتهانــد و جنــگل
جــز جداییناپذیــر اقتصــاد ایــن مناطــق بــه شــمار
مـیرود ( رحیمــی .)1393 ،در کشــور مــا تعــداد زیــادی از
روســتاها در اکوسیســتمهای جنگلــی واقــع شــدهاند .بــه
عنــوان نمونــه در شــمال کشــور ،در اســتانهای گیــان،
مازنــدران و گلســتان و همچنیــن جنگلهــای واقــع در
پهن ـهی جنگلهــای زاگــرس روســتاهای زیــادی قــرار

گرفتهانــد (هاشــمی.)1389 ،
تجربیات موفق توسعه اکوتوریسم در جهت
حفاظت از جنگل
تحــت مدیریــت قــرار دادن عرصههــای مختلــف
بــه ویــژه عرصههــای جنگلــی از منظــر توریســتی و
اکوتوریســتی ســبب افزایــش جنبههای زیسـتمحیطی
جنگلهــا و کاهــش بهرهبــرداری از چــوب در قالــب
طرحهــای جنگلــداری خواهــد شــد (رنجبــر.)1385 ،
بــه عنــوان نمونــه میتــوان جنگلهــای هیرکانــی کــه
از مناطــق بازمانــده جنگلهــای طبیعــی باســتانی جهان
اســت ،را نــام بــرد .ثبــت جهانــی جنگلهــای هیرکانــی
ســبب لحــاظ شــدن امکانــات بهتــری جهــت اطفــای
حریــق ایــن منطقــه شــد .جنگلهــای ســرخدار ایــن
منطقــه ،بزرگتریــن لکــه جنگلهــای ســرخدار کشــور
اســت .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه ســایر عناصــر و
جانــوران ایــن منطقــه نیز منحصــر به فــرد بــوده و دارای
زمینــه افزایــش توســعه اکوتوریســم در منطقــه هســتند.
(حســینی .)1398 ،جنگلهــای زاگــرس دارای قابلیــت
تبدیــل شــدن بــه قطــب اکوتوریســم ایــران هســتند.
در ایــن خصــوص مناطــق حفاظــت شــده موجــود در
جنگلهــای زاگــرس ســبب ایجــاد امیــد بــه پیشــرفت
بیشــتر در توســعه اکوتوریســم جنگلهــای زاگــرس
میباشــد .سلســله جبــال زاگــرس بــا دارا بــودن مناطــق
کوهســتانی و جنگلهــای سرســبز بلــوط بــا درههــای
پــرآب و تاالبهــا و دریاچههــای زیبــا ،آبشــارها،
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