
پرداخت مابه ازاء خدمات اکوتوریستی

باید محاسبه شود که اکوتوریسم چه می دهد و چه می ستاند. آیا آنچه از آن عاید می شود بر هزینه های آنی و آتی آن بیشتر 
خواهد بود؟ آیا منافع آنی و کوتاه مدت آن به خســارت آتی و بلندمدت این صنعت می ارزد؟ چگونه می توان اکوتوریســم را 
بــا پایداری طبیعت عجین کرد؟ در این راســتا بهترین راهکار شــامل توجه به ظرفیت تحمل نواحی اکوتوریســتی، مشــارکت 
مردمــی، ضــرورت اتخاذ نگرش سیســتمی و تخصیص اعتبار بــرای محافظت از طبیعــت خواهد بود. این مهم در بســیاری از 
کشــورها ازطریق طرح های پرداخت مابه ازاء خدمات اکوسیستمی صورت می گیرد. این طرح برمبنای تمایل به پرداخت افراد 
و مؤسســات می باشد. در ابتدا این خدمات ارزشگذاری شــده و در گام بعدی مکانیسم مناسب پرداخت آن ازسوی ذینفعان 

به فراهم کنندگان این خدمات طراحی می شود.
توریســت ها و برگزارکننــدگان تور یکی از ذینفعان اصلی خدمات اکوسیســتم هســتند. اولین گام در اجــرای طرح پرداخت 
خدمات مابه ازاء اکوسیســتم، شناسایی ذینفعان خدمات اکوتوریسمی می باشد که دو گروه را شامل می شود: نهادهای تجاری 
و توریســت های انفــرادی. این دو گــروه به روش های مختلفی به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم از طبیعت بهــره می برند. 
نهادهای تجاری به صورت مســتقیم بهره اختصاصی و اقتصادی می برند درحالیکه گروه دوم با لذت بردن از طبیعت از خدمات 

اکوسیستم بهره می برند )شکل2(.

پرداخت به ازاء این خدمات، نیاز به پرداخت برای جبران آسیب بعد از تخریب طبیعت را به حداقل می رساند و آینده کسب وکار با 
بهره گیری از محیط زیست را بهبود می بخشد و حفظ این کسب وکار وابسته به حفظ این خدمات است.

مدیریت بهتر که شــامل اجرای بهتر، نظارت و ارزیابی فعالیت های اکوتوریســم است کلید موفقیت در اکوتوریسم می باشد. به طور 
خاص، ضرورت دارد یک سیســتم ایجاد شــود تا تمام جنبه های اکوتوریســم را در نظر بگیرد. به این ترتیب، مطالعات علمی بیشــتر 
مربوط به تنوع زیســتی پارک ها، زیســتگاه ها و اختالل در آن، ظرفیت پذیرش اکوسیستم موردنظر، آلودگی، بازدید و سایر مسائل 
مشابه، باید انجام شود. همچنین مطالعات مشابه در ارتباط با تولید درآمد و فعالیت های توسعه اقتصادی حاصل از اکوتوریسم نیز 
باید به صورت منظم انجام شــود تا تعیین شــود که آیا رشــد اقتصادی محلی در حال وقوع اســت یا خیر. به همین ترتیب، دولت، با 
همکاری سازمان های دولتی و غیردولتی مختلف، باید مسائل مربوط به تأثیر اکوتوریسم بر شیوه های فرهنگی و شیوه زندگی جوامع 

محلی به منظور ارزیابی و پیشگیری از هرگونه عواقب منفی تعیین کند.
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شکل 2: ارتباط توریسم و طرح پرداخت به ازاء خدمات اکوتوریسم

اصول اساسی اکوتوریسم

همان طور که گفته شد به طور خالصه اکوتوریسم چیزی نیست جز حفظ و نگه داری از محیط زیست، جوامع بومی و سفر مسئوالنه 
با هدف ایجاد پایداری در زیســت بوم. کســانی که می خواهند در زمینه بوم گردی مشارکت و فعالیت داشته باشند می بایست 

اصول زیر را به عنوان اصول اساسی و پایه این نوع خاص از گردشگری در فعالیت های خود اتخاذ کنند:

ایجاد آگاهی فرهنگی و زیست محیطی و ترویج فرهنگ احترام به طبیعت و مردم بومی	 
به حداقل رساندن آسیب های فیزیکی، اجتماعی، رفتاری و روانی در طول مسافرت	 
فراهم کردن تجربه مثبت و لذت بخش از سفر هم برای بازدیدکننده و هم برای افراد محلی	 
ایجاد منافع مستقیم مالی برای حفظ و حراست از زیست بوم	 
ارائه و تالش در ایجاد تجربه به یادماندنی برای مسافران به گونه ای که آنها را نسبت به منطقه میزبان دلسوز و حساس 	 

کرده و به اوضاع اجتماعی، آب وهوایی، زیست محیطی و سیاسی آن منطقه اهمیت دهند
طراحی و ساخت امکانات سازگار با طبیعت و فرهنگ منطقه با کمترین آسیب ممکن به اکوسیستم بومی	 
آموزش قوانین و باورهای معنوی مردم محلی به گردشگران و ایجاد همکاری و مشارکت بین گردشگران و جوامع محلی 	 

با هدف توانمندسازی فردی و گروهی

چالــوس، میــدان معلم، معاونــت امور جنگل ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشور، دفتر پـروژه مدیریت چندمنظــوره جنگل های هیرکانی
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اکوتوریســـم یـــا طبیعـــت گـــردی
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اکوتوریسم یا طبیعت گردی

اکوتوریســم یا طبیعت گردی گونه ای از گردشــگری است که در آن گردشگران به مناطق طبیعی همچون کوه، جنگل، دریا 
و ... سفر می کنند و به دیدار از زیست بوم )محیط زیسـت( و طبیعت زنـده می پـردازند. همچـنین، بـنابر تـعریف جامعـه 
بین المللی اکوتوریســم در سال 2015 بوم گردی یا اکوتوریســم سفری است مسئوالنه به جاذبه های طبیعی برای لذت 
بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن، به گونه ای که نسبت به حفظ طبیعتی که در آن حضور می یابد خود را مسئول بداند.

طبیعت گردی در ایران

بســیاری از کشــورهای جهان از اکوتوریســم درآمدهای هنگفتی کســب می کنند اما طبیعت گردی در ایران به 
دلیل عدم رعایت فرهنگ حفظ محیط زیســت از سوی برخی از طبیعت گردان با خسارت های جبران ناپذیری به 

طبیعت همراه بوده است. 
ایران سرشار از ظرفیت های طبیعی گردشگری تحت عنوان جنگل، تاالب، آبشار و چشمه در مکان های مختلف 
می باشد که می توانند کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و تحولی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع 
محلی ایجاد کند، بنابراین آشــکار اســت که اکوتوریســم تأثیرات مثبت بزرگ و کوچک بر محیط زیست و اقتصاد 
کشور دارد و می تواند اقتصاد کشور را ارتقا دهد. اما به دلیل عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح، گردشگری در 
طبیعت با تخریب همراه شده است، به این صورت که رقابت بین جامعه محلی با شرکت ها و نهادهایی که در حوزه 
گردشــگری فعالند، موجب افزایش تخریب شــده اســت، به گونه ای که کمترین تعامل بین جوامع محلی، نهادهای 

دولتی و غیردولتی مسئول و متولی در حوزه گردشگری وجود دارد. 

اثرات مثبت و منفی صنعت اکوتوریسم بر طبیعت

گردشگری یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد در جهان و همچنین یکی از منابع اصلی درآمد و اشتغال برای کشورهای 
در حال توســعه اســت و به طور فزاینده ای بر محیط طبیعی تمرکز دارد. با این حال، گردشگری یک فعالیت دو طرفه است 
که این پتانســیل را دارد تا به موفقیت مثبت در دســتیابی به دســتاوردهای اجتماعی و اقتصادی کمک کند، اما در عین 

حال رشد سریع و گاهی اوقات کنترل نشده می تواند علت اصلی تخریب محیط زیست و از دست دادن هویت محلی 
و فرهنگ های ســنتی باشد. منابع زیســتی و فیزیکی در واقع دارایی هایی هستند که گردشگران 
را جذب می کنند. با این حال، تنش ناشــی از فعالیت های گردشگری بر اکوسیستم های شکننده و 

استفاده بیش از ظرفیت اکوسیستم می تواند موجب تسریع و تشدید تخریب آنها شود.
ریختن زباله هایی همچون ظروف پالســتیکی که غیرقابل تجزیه هســتند و برای صدها سال تجزیه 

نشــده در طبیعت باقی می مانند، به مرور اتمســفر، زمین و آب را آلوده می کنند. همچنین بوته کنی، 

اکوتوریسم پایدار

بــه گفته کارشناســان، فقدان فرهنگ مناســب طبیعت گــردی، از بین رفتن چشــم اندازهای زیبای طبیعی و مرگ محیط زیســت را 
به دنبال دارد. توسعه صنعت اکوتوریسم بدون فرهنگ سازی جهت برقراری ارتباط سالم با محیط زیست و حفظ آن، منجر به نابودی 
طبیعت می شــود. آنچه در زمینه اکوتوریســم از درجه اهمیت بســیار برخوردار اســت، توجه به حفظ صنعت اکوتوریسم پایدار در 
کنار بهره بردن از اکوتوریسم از جنبه گردشگری آن با حفظ محیط زیستی سالم و پایدار است. در توسعه اکوتوریسم با برنامه ریزی 
صحیح و کنترل اقتصادی و فرهنگی ضمن اینکه خســارت به طبیعت به حداقل می رســد، پایداری اکوسیســتم نیز تضمین و منافع 

اقتصادی سرشار و اشتغال نیز حاصل می شود.
اکوسیســتم های طبیعــی از جمله جنگل خدمات اکوتوریســمی مختلفــی را ارائه می دهند که در نهایت افراد به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم از آن بهره می برند )شــکل1(. تحقق مزایای اکوتوریســم، مســتلزم تدوین راهبردهای کارآمد و برنامه ریزی صحیح 
اســت که براســاس آن اقدامات حفاظتی انجام شــده و به مدیریت پایدار این منابع منجر گردد؛ مزایای اکوتوریسم، به طور کلی به 
گســتره و ابعاد گردشگری، مســاحت کل کشور و بخش های مرتبط اقتصادی بســتگی دارد؛ به عالوه، اکوتوریست ها، بیش از سایر 
گردشگران، پذیرای شرایط متفاوت از میهن خود هستند و شرایط متفاوت تنها با حفظ طبیعت و جلوگیری از تخریب آن امکان پذیر 
اســت. وقتی گردشــگر از طبیعت برمی گردد فقط باید ردپای او در طبیعت به جا مانده باشــد، اما در ایران انواع ردهای تخریب در 

طبیعت از رهاسازی زباله گرفته تا تخریب پوشش گیاهی، منابع آب و خاک و انواع آلودگی دیده می شود.

رعایــت مالحظات زیســت محیطی و توجه به مباحث آموزشــی از نکات حائز اهمیت در توســعه 
طبیعت گــردی و جلوگیــری از آسیب رســانی به مناطق طبیعی اســت. برای جلوگیــری از تخریب 

طبیعت باید ورود گردشگران به مناطق طبیعی با اعمال محدودیت زمانی و محدودیت  راه ها همراه 
باشــد و لزوم ارائه مجوز ورود به مناطق طبیعی و لزوم بازگرداندن زباله ها از این مناطق مورد توجه 

جدی قرار گیرد.
در بحث گردشــگری چند گروه مخاطب وجود دارد که باید منافعشــان تأمین شود. اگر منافع یک گروه فدای گروه های 

دیگر شود در نهایت نمی توان به بهره برداری پایدار رسید. این گروه ها می توانند شامل جوامع محلی، دستگاه های متولی، 
تشــکل های غیردولتی فعال و تورهای گردشــگری باشند. اما گروهی که در این میان کمتر موردتوجه قرار گرفته و منافع 
آن به شــدت در خطر اســت خود طبیعت است. در شــرایطی می توان به بهره برداری پایدار رسید که صادقانه و منصفانه 
منافع حاصل از گردشــگری بین همه گروه ها توزیع شــود. اگر این اتفاق بیفتد و منفعت عادالنه تقســیم شــود، می توان 
امیدوار بود که بهره برداری پایدار از خدمات طبیعی صورت گرفته و گردشگری نه تنها منجر به تخریب عرصه های طبیعی 
کشــور نمی شــود، بلکه باعث ایجاد درآمد شده و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل کاهش فقر و معیشت های جایگزین در 

بین جوامع ملی و بومی مطرح شود.

شکل 1: نمونه ای از طرح شماتیک مفهوم ارزش های خدمات اکوسیستم جنگلی )موارد نام برده شده جامع 
نیست و تنها به تعدادی از این خدمات اشاره شده است(

بریدن شاخ و برگ درختان برای روشن کردن آتش، برپا کردن آتش در کنار درختان و خاموش نکردن آتش پس از استفاده هم مشکالتی 
برای منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد کرده است. استفاده مکرر از یک مسیر برای پیاده روی موجب تخریب خاک و پوشش گیاهی مسیر 
می شــود. بنابراین ضرورت دارد که انتخاب مســیر در فصول مختلف و تعداد اســتفاده از آن مسیر مدیریت شود و بهره برداری مناسبی 

صورت گیرد.
عالوه بر این، صنعت گردشــگری از طریق ســاخت و نگهداری زیرســاخت ها بر کمیت و کیفیت آب، حیات وحش و تنوع زیســتی و به طور 
کلی خدمات اکوسیســتم های طبیعی تأثیر می گذارد. به عنوان مثال تأثیرات زیرســاخت های گردشــگری می تواند به صورت مســتقیم یا 

غیرمستقیم دامنه مهاجرتی و زیستگاه حیات وحش را محدود کند.
موارد فوق تنها تعداد محدودی از اثرات منفی ناشــی از گردشــگری غیرمسئوالنه است. بنابراین به طور کلی می توان گفت فشار بیش از 
حد انســان روی اکوسیســتم های طبیعی پدیده های زیانباری را موجب می شوند که زمینه تخریب محیط توسط انسان را به اشکال مختلف 
در ســطوح گســترده فراهم می کنند. از طرف دیگر اکوتوریسم می تواند فواید بســیار زیادی در سطح ملی و محلی به دنبال داشته باشد. 
اکوتوریسم با گذشت زمان تبدیل به یکی از توجیهات اصلی برای حفاظت از مناطق طبیعی در منطقه می شود. اکوتوریسم عالوه بر اجرای 
وظایف خود در زمینه ترویج پایداری زیست محیطی، توسعه اقتصادی قابل توجهی هم در سطح ملی و هم در سطح محلی ایجاد خواهد کرد.

درنتیجه، بازدیدکنندگان طبیعت، با اســتفاده نادرســت یا بیش از حد از جاذبه های طبیعی می توانند محیط زیســت طبیعی را در معرض 
خطرات شدیدتر قرار دهند. در کنار آن کاربری اصولی و متناسب با توان محیط در کنار اعمال ضوابط و قوانین دولتی و تالش در راستای 

آموزش و ایجاد حساسیت نسبت به اکوسیستم های طبیعی می تواند به اثرات مثبت طوالنی مدت در طبیعت و گردشگران منتج گردد. 

تنوع زیستی

زیبایی منظر

تنظیم و 
ذخیره سازی آب

تنظیم اتمسفر

تجربیات حیات وحش )مانند 
تماشای حیات وحش(

بهره مستقیم اقتصادی
برای نهادهای تجاری )مانند 
هتلها، برگزارکنندگان تور و 

بهره اقتصادی اجتماعی 
برای توریست ها

ورزش هایی که در طبیعت 
انجام می شود )مانند اسکی(

فواید غیرمستقیم )مانند 
ارائه آب و هوا پاک(

لذت بردن از مناظر طبیعی

شکار

1

2

3

4

5

خدمات محیط زیستی 
اکوسیستم جنگل

خدمات تفریحی برای 
توریست ها

ارزش های 
ایجاد شده


