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 Ecotourism if considered as a responsible trip to natural areas will preserve the 

environment and establishes a comfortable life for local people. In other words, ecotourism 

deals with multifaceted goals of environmental protection, respect for local communities 

and promotion of socio-cultural and economic components of the host community, which 

align with the concept of sustainable development. On the other hand, ecotourism is one 

of the main components in the formation and development of a sustainable economy. The 

special geographical location and diversity of natural phenomena have made Iran the fifth 

country in terms of natural diversity in the world. However, despite having many natural 

attractions, the country's ecotourism has faced various problems and obstacles in attracting 

tourists, which has prevented its expansion. Accordingly, in this article, as much as 

possible, after defining ecotourism, the opportunities, challenges and effective solutions 

for the development of ecotourism in the country are examined.  
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 تثبیت را محلی مردم راحت زندگی و حفظ را زیست محیط که است طبیعی مناطق به مسئوالنه مسافرت یک صورتبه گردی،بوم

 هایمؤلفه ارتقای و محلی جوامع به احترام زیست، محیط از حفاظت یعنی جانبه چند اهداف با گردیبوم عبارتی،به .نمایدمی

 دیگر، طرف از .است پایدار توسعه مفهوم با خوانهم اهداف این که دارد سروکار میزبان جامعه اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی

های دهپدی تنوع و ویژه جغرافیایی موقعیت آید.می شماربه پایدار اقتصاد توسعه و گیری شکل رد اصلی هایمؤلفه از یکی گردیبوم

رغم برخورداری عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. این در حالی است که علیطبیعی باعث شده تا ایران به

مواجه بوده که مانع از گسترش آن  گردشگرکشور با مشکالت و موانع گوناگونی در جذب  گردیبومهای طبیعی فراوان، جاذبه از

ها و ارائه ها، چالشفرصت بررسی به گردیبوم تعریف از پس امکان حد تا هگردید سعی مقاله این درشده است. بر این اساس، 

 .شود پرداخته کشور گردیبومبرای توسعه  راهکارهای موثر
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 مقدمه
ترین متنوع و ترینبزرگ از یکی عنوانبه )گردشگری( توریسم صنعت       

گردد. بسیاری از کشورها این صنعت را صنایع در جهان محسوب می

 زایی، رشد بخش خصوصی، توسعهعنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالبه

)نرگسی و همکاران،  اندو اصالح ساختار زیر بنایی خود درنظر گرفته

 2018. براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، در طول سال (1397

میلیارد  4/1به  ،رشد درصد 6 المللی بامیالدی تعداد گردشگران بین

نفر رسیده است که این رقم روند صعودی و رشد صنعت گردشگری 

ین درحالی است که گردشگران ورودی در طی این دهد. ارا نشان می

و  در منطقه آسیا ،درصد 7در آفریقا  ،درصد 10سال در خاورمیانه 

چنین رشد داشته است. هم درصد 3/6و در اروپا درصد  6اقیانوسیه 

میالدی روند رشد گردشگران خارجی در سطح  2019تا پایان سال 

 2019در طی سال  است. درصد دیگر افزایش داشته 4تا  3جهان بین 

درصدی توانست رکورد درآمد  9/3 صنعت جهانی گردشگری با رشد

میلیون شغل جدید را برای اقتصاد  319تریلیون دالر و ایجاد  8/8

، مد کل جهاندرصد درآ 11این میزان درآمد معادل  جهان رقم بزند.

تولید ناخالص جهانی  درصد 9چنین کل صادرات دنیا و همدرصد  6

 یا یناخالص داخل دیتول سهم گردشگری در ،1باشد. در جدول می

GDP (Gross domestic product)  برخی کشورها براساس آمار بانک

 .(1398)امیدی و قلمکاری،  داده شده است نشان 2019سال  در جهانی
 

 (Wang، 2019) : سهم گردشگران در تولید ناخالص داخلی1جدول 

 کشورها ردیف
سهم گردشگری 

 به درصد GDPدر 
 درآمد

 دالر( )میلیارد

 3/32 6/6 ایران 1
 4/47 9/10 عربی متحده امارت 2
 20 4/9 قطر 3
 1/105 7/12 ترکیه 4
 2/11 5/19 لبنان 5
 1/277 3/9 هند 6
 9/48 3/13 مالزی 7
 1580 9/10 چین 8
 9/156 9/10 استرالیا 9
 4/34 12 مصر 10
 7/31 7/8 جنوبی آفریقای 11
 5/8 8/8 کنیا 12
 47 2/21 یونان 13
 4/279 3/13 ایتالیا 14
 4/271 6/9 فرانسه 15
 1/56 7/9 سوئد 16
 1666 8/7 ایاالت متحده آمریکا 17
 1/218 3/17 مکزیک 18
 1/161 1/8 برزیل 19
 8/81 8/4 روسیه  20

دو مولفه کشور در  20شود، مشاهده می 1 گونه که در جدولهمان

( و درآمد حاصل GDP) تولید ناخالص داخلی در درصد سهم گردشگری

اند. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته GDPاز گردشگری بر مبنای 

مالک انتخاب این کشورها برای مقایسه با ایران، در برخی کشورها 

ها با های طبیعی و فرهنگی آنموقعیت جغرافیایی، در برخی شباهت

یافته یا در حال  برخی دیگر رابطه میزان توسعه یافتگی )توسعهایران و 

عنوان کشورهای ها و نقش گردشگری در این کشورها بهتوسعه( آن

چنین دو کشور ایاالت متحده حوزه گردشگری بوده است. هم مطرح در

مقاصد برتر  ودلیل ابرقدرت اقتصادی بودن و جزآمریکا و چین به

کشور  20اند. در میان مد نظر قرار گرفته شمار آمدن،گردشگری به

ترین سهم گردشگری را در تولید مذکور، ایران پس از روسیه، پایین

ناخالص داخلی خود دارد. متاسفانه در مقایسه ایران با کشورهای 

ترکیه و هند که از لحاظ فرهنگی و طبیعی تا حدود زیادی شبیه 

قایسه با کشور کوچک ایران هستند از یک سو و از طرف دیگر در م

 GDPامارات متحده عربی در همسایگی خود، از سهم گردشگری در 

 این جااین در اهمیت حائز تری برخوردار است. نکتهو درآمد بسیار کم

 کشور بیست جز زیستی تنوع غنای لحاظ از که ایران کشور که است

 آفریقای چین، مالزی، هند، کشورهای با مقایسه در دارد قرار جهان برتر

نیز  هستند فهرست این در نیز هاآن که برزیل و مکزیک کنیا، جنوبی،

 .دارد را تریپایین GDP به گردشگری سهم نسبت متاسفانه

گردشگری دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی براساس        

های اصلی گردشگری شاخه   های ارائه شده است. یکی ازبندیتقسیم

باشد که از رشد قابل توجه و روزافزونی گردی( میاکوتوریسم )بوم

 درصد 30که اکوتوریسم با رشد سالیانه حدود طوریبرخوردار است به

 اکوتوریسم شاخه داراست. گردشگری مختلف هایبخش در را رشد باالترین

تر تر و پیچیدهارتباطی گسترده گردشگری صنعت هایشاخه تمام بین در

 (.1394)احسانی،  طبیعی داردبا طبیعت و منابع 

که فرهنگستان  اکوتوریسم لغت )اکوتوریسم(: گردیبوم تعریف       

لغت با کمک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور آن را معادل 

و  Ecoگردی معنا کرده است، از نظر ریشه لغوی از دو جزء طبیعت

Tourism  ساخته شده است که پیشوند اکو برگرفته از ریشه یونانی به

و توریسم  )اکولوژی، اکوسیستم( زیستای از مفاهیم محیطمعنی آمیزه

معنای گردشگری است. این مفهوم بیش از هر چیز طبیعت را تداعی  به

اند و اکو توریسم کند. در فارسی کلمه بوم را معادل اکو قرار دادهمی

 The International Ecotourism) اندترجمه نموده گردیرا بوم

Society ،20201394، صنایعیانو  پیشوا ؛) . 
Ecotourism= Eco + Tourism 
Ecology/Ecosystem [Ecological tourism] 

گردی بنابر تعاریف ارائه شده دو تعریف زیر معتبرترین تعریف بوم

 باشد:می
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تعریف ارائه شده توسط اتحادیه جهانی اکوتوریسم        

(TIES-1991): سفری است مسئوالنه به مناطق طبیعی،  گردیبوم

 گردد.که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی می

تعریف ارائه شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت        

(IUCN-1996): محیطی مسئوالنه یک سفر و بازدید زیست گردیبوم

منظور لذت بردن از طبیعت و درک از مناطق طبیعی بکر است که به

طوری ههای فرهنگی مرتبط با آن انجام شود، بمواهب آن و نیز ویژگی

که باعث ترویج حفاظت گردد، اثرات منفی بسیار کمی از جانب بازدید 

مندی بهرهاشتغال و  را برای گذارد و شرایطی جایکنندگان بر محیط به

، صنایعیان، و پیشوا) اقتصادی و اجتماعی مردم محلی فراهم کند

1394). 

از دیدگاه توسعه پایدار  عنوان مفهوم پایداری:گردی بهبوم       

اگر هدف از توسعه گسترش امکانات و بهبود شرایط و کیفیت زندگی 

های هاست این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه برای نسلانسان

معنای توسعه پایدار تنها حفاظت  بایست مدنظر قرار گیرد.آینده می

زیست و منابع طبیعی نیست بلکه برداشتی نو از توسعه و از محیط

رشد اقتصادی است، رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و بر هم 

زدن تعادل محیط زیست عدالت و امکانات زندگی را برای همه مردم 

تایی و عشایری فراهم آورد. دستیابی به توسعه اعم از شهری، روس

پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست 

خصوص با انطباق موارد گفته شده در محیطی در یک جامعه است.

عنوان گردی بهتوان دریافت که بومگردی میپایدار با تعریف بوم توسعه

طور مستقیم تواند بهشود که میمیابزاری برای توسعه پایدار محسوب 

زیست حفاظت کرده و به رشد اقتصادی جوامع و غیرمستقیم از محیط

 ( 2002محلی کمک کند )مگان اپلروود، 

، ای برخوردار استهر نوع سفری از اصول اولیه :گردیبوماصول        

 :(2005)فنال،  گری نیز نه اصل اساسی وجود دارددر زمینه بوم

 حداقل اثرات منفی بر طبیعت و فرهنگ  -

 آموزش و تفسیر اهمیت حفاظت برای مخاطبان  -

تأکید بر تجارت مسئوالنه، با همکاری مردم محلی، با تکیه بر  -

 بومی های توانایی

 منافع مستقیم برای مدیریت و حفاظت مناطق  -

های مدیریت بندی مناطق برای توریسم، تهیه طرحتأکید بر زون -

 گردیبومبازدیدکنندگان و تعیین مقاصد مناسب 

های محیطی و اجتماعی و برنامهتأکید به انجام مطالعات زیست -

 منفی  پایش بلندمدت برای ارزیابی فعالیت و کاهش اثرات 

تالش برای افزایش منافع اقتصادی کشور میزبان، جوامع بومی و  -

 های محلی  تجارت

، از حدود قابل قبول گردشگریجستجوی یک تضمین، که توسعه  -

وسیله محققین با مشارکت هتغییرات  اجتماعی و زیست محیطی که ب

 .ساکنان بومی تعیین شده است، به هیچ وجه فراتر نرود

های سوخت کم از هماهنگی با محیط، استفاده که در تکیه بر زیربنایی -

ای از محیط زیست آمیزه بومی، وفسیلی، حفظ گیاهان و حیات وحش 

 .طبیعی و فرهنگی، توسعه یافته است

شد بستر  بیان ترپیش کهطورهمان گردی:های بومانواع فعالیت       

 باشد، البته الزم به توضیح است که درگردی طبیعت میاصلی بوم

های گردشگری شاخه جامعی به نام گردشگری بر بندی شاخهتقسیم

( تعریف شده است که این Nature Based Tourismپایه طبیعت )

-Eco) گردیحتی متضاد بوم و شاخه دربر گیرنده دو شکل متفاوت

(Tourism و گردشگری ماجراجویانه ((Advencher Turism باشد.می 

ها در طبیعت انجام در گردشگری ماجراجویانه هم بستر اصلی فعالیت

گردشگری به  این شکل ازهدف در  گردیگیرد ولی بر خالف بوممی

باشد و دو هدف های انسان در برابر طبیعت میچالش کشیدن توانایی

یعنی حفاظت از طبیعت و بهبود اقتصاد جامعه محلی گردی مهم بوم

های برخی از فعالیت اولویتی ندارد. ماجراجویانه چندان در گردشگری

اسکی، شکار، ، ، یخ نوردینوردیگردشگری ماجراجویانه شامل: صخره

)خاکساری  شودهای خروشان و آفرود میآب قایقرانی در، ماهیگیری

 .(1393و دهقانی، 

 Bird) نگریپرنده :گردی عبارتند ازهای بومدر حالی که اهم فعالیت

watching)،  تماشای حیات وحش(Wildlife viewing)،  تماشای

، کویر (Tracing)نوردی و دامنه نوردی کوه ،(Botanic tour)گیاهان 

، توریسمپیمایی، تورهای فرهنگی طبیعی )مانند بازدید از عشایر(، ژئو

 باشد. می (Land- scape viewing)دیدن چشم اندازهای طبیعی 

لحاظ ایران به گردی در ایران:ضرورت و جایگاه توسعه بوم       

اقلیمی ویژه جغرافیایی )پل ارتباطی میان غرب و شرق(، تنوع  موقعیت

)کشور چهار فصل(، غنای تنوع زیستی و داشتن چشم اندازهای بی 

شناسی در کنار آثار تاریخی و بدیل طبیعی و ساختار خاص زمین

گردها در سطوح ملی و فرهنگی دارای بهترین زمینه برای جذب بوم

 باشد. المللی میبین

مین کشور ایران از لحاظ غنای تنوع زیستی بر اساس سیزده       

که در  2016نشست اعضای متعاهد کنوانسیون تنوع زیستی در سال 

عنوان یکی از بیست کشور برتر تنوع زیستی مکزیک برگزار شد به

(Megadiverseمعرفی گردید. از آن ) جا که تنوع زیستی بستر اصلی

با توجه به کم نظیر بودن تنوع زیستی،  ،باشدگردی میتوسعه بوم

 Sixth) گردی داردای برای توسعه بومبالقوههای ایران قابلیت

National Biodiversity Report of The Islamic Republic of 

Iran ،2020) . 
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 عتصن های مهمدر طبیعت از گونه یا همان گردشگری گردیبوم       

ین چنهم دارد. پایدار توسعه را با سازگاری ترینکه بیش گردشگری است

 ر اغلبضدر حال حا باشد وباالیی برخوردار میاین صنعت از رشد 

 گیری ازکشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک، در پی بهره

د تری از درآمهای کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتوانمندی

ترین را به خود اختصاص دهند و با ساده گردشگریناشی از صنعت 

ه پایدار از ایران نیز  با استفاد درزایی بپردازند. شکل ممکن به اشتغال

زینه هتوان با توجه به کم منابع طبیعی )منابع درآمد غیر نفتی( می

و  گیری از تسهیالتگزاری در بهرهتر بودن سطح سرمایهو متناسب

 های این صنعت )گردشگری(شاخه با دیگر مقایسه در این بخش امکانات

نین چهم زایی پرداخت.اشتغالو سایر صنایع دیگر به ایجاد درآمد و 

 دلیل وجود مالحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شایدبه

ه کترین نوع گردشگری بوده گردی مناسببتوان اذعان نمود که بوم

 . (1395)چرامین و همکاران،  توسعه یابد تمام مناطق ایران تواند درمی

پیش از انقالب اسالمی  قانونی: منظر گردی ایران ازبوم جایگاه       

 گونههیچ از ، گردشگری1327ریزی در ایران در سال و در شروع برنامه

 سازمانی یا مؤسسه هیچ و نبوده برخوردار دولت بدنه در مشخصی متولی

 بنابراین .بپردازد گردشگری امر در مدون ریزیبرنامه به که نداشته وجود

 اول عمرانی برنامه در و حاکمیت عالی سطوح در جایگاهی صنعت این

های چهارم و پنجم تدریج در برنامهاست. به و سوم نداشته دوم و

عمرانی، یک فصل مجزا در برنامه به موضوع جهانگردی و با هدف 

پس از انقالب اسالمی  ایران پرداخته است. فرهنگ معرفی و شناخت

تر معطوف بیشگردشگری  موضوع های اول تا سوم توسعه،در برنامه نیز

 فرهنگی میراث جهانگردی، معرفی و ایرانگردی توسعه و به تقویت

 و مقدس، مرمت دفاع و اسالمی انقالب فرهنگی هایارزش و کشور

فرهنگی بوده است و برنامه سوم  تاریخی بناهای و هابافت احیای

توسعه، نخستین گام جدی برای گردشگری در کشور بوده است که 

بعد حفاظت  در گردشگری در ارتباط با سوم روح برنامه رسدنظر میبه

میراث فرهنگی ایران نمود یافته است. برنامه چهارم نیز با محوریت 

 صنعت در پذیریرقابت افزایش و غیردولتی بخش جایگاه ارتقاء

 گردشگری به این موضوع پرداخته است. در برنامه پنجم توسعه، هدف

ه مشخص گردشگری، یعنی مذهبی صورت دقیق در یک حوزگذاری به

 تأمین و زائرین امور و زیارتی، بوده است. برای مثال ساماندهی

 هایقطب در زیارتی خدمات و امکانات توسعه و الزم هایزیرساخت

 آن مورد توجه بوده است 12مذهبی در ماده  گردشگری و زیارتی

نخستین . (1399زیست ایران، گزارش ارزیابی راهبردی محیط دومین)

های پس از انقالب در مشیهدف کمی در حوزه گردشگری در خط 

بر  های کلی مرتبط برنامه ششم ذکر شده که مبتنیبطن سیاست

ای که ایرانگردهای خارجی گونه به است صنعت ایرانگردی پایدار توسعه

تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابند. در مواد برنامه 

طور خاص در چند بخش به موضوع گردشگری و به ششم نیز

( ب) بند گردی )اکوتوریسم( پرداخته شده است. برای مثال درطبیعت

 روی پیش  بخش خاص موضوعات جزء این برنامه، گردشگری 2 ماده

 نموده، موظف را دولت و بوده برنامه محوری مسائل از و اقتصاد

 قانون هایمهر و موم طی ساالنه بودجه در را هاآن با مرتبط هایطرح

نیز در مورد  36 ماده( ب) بند چنین،هم. نماید اعمال ششم برنامه

های آب معدنی و درمانی در توسعه صرف عوارض حاصل از چشمه

 تکالیف به( )الف بند ،98 ماده های گردشگری است. درزیرساخت

 صنایع از حمایت و فرهنگی میراث از صیانت در اجرایی هایدستگاه

 سازمان همکاری به( ب) بند و گردشگری توسعه و تشویق و دستی

 اجرایی هایدستگاه سایر با گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث

 جهانی شهرهای ایجاد و طبیعی میراث فرهنگی، میراث حوزه در ربطذی

 فرهنگ حوزه در زوال حال در سنتی هنرهای احیای و دستی صنایع

  حفظ، به برنامه این 99 ماده در .است شده اشاره ایرانی تمدن و

 بنیاد همکاری با گردشگری هدف روستاهای از برداریبهره و دارینگه

 ،(ب) ،(الف) بندهای 100 ماده. است پرداخته اسالمی انقالب مسکن

 دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان تکالیف بهترتیب به( ث) و( ت)

 تدوین گردشگری، توسعه راهبردی سند تدوین خصوص در گردشگری و

 و کشور غربشمال و شمال هایجنگل گردشگری ساماندهی طرح

 وجوه مکران، واریز سواحل اولویت با جنوبی و شمالی سواحل زاگرس،

 تاریخی هایمحوطه و اماکن از مردمی هایکمک و اختصاصی درآمد

 از بخشی واگذاری گردد،می افتتاح خزانه نزد که حسابی به هاموزه و

 تخصصی و ایحرفه هایتشکل به سازمان اجرائی و گریتصدی امور

 دولت تکالیف به ماده این( ج) و( پ) بندهای دارد. اشاره گردشگری

 جامع و یکپارچه مدیریت جهت الزم قانونی تمهیدات اعمال درخصوص

 گازرسانی به دهیاولویت و گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث

گزارش ارزیابی  دومین) هدف گردشگری پرداخته است روستاهای

 . (.1396 ،ریاحیو  روشنعلی؛ 1399زیست ایران، راهبردی محیط
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گردی در کشور پرداخته طور خاص به بومترین سندی که بهمهم       

های )مرکز پژوهش باشدمی 1384 گردی مصوب سالنامه طبیعتآیین

  .(1384مجلس شورای اسالمی، 

های از پتانسیل به برخی است شایسته ایران: گردیبوم هایظرفیت       

گردی در تواند بستر مناسبی برای توسعه بومگردی که میبالقوه بوم

های جنگلی، ایران باشد به اختصار پرداخته شود، مانند: اکوسیستم

ها دریایی، تاالب -کوهستانی، بیابانی و آبی )که شامل مناطق ساحلی

و همکاران،  اخالق)خوش و جانوری گیاهی هایگونه تنوعو  ها(و رودخانه

1390.) 

میلیون  3/14 ایران هایجنگل مساحت جنگلی: هایاکوسیستم       

هر چند گیرد. درصد کل مساحت کشور را دربر می 8/8هکتار بوده که 

باشد تر میها در ایران نسبت به بسیاری از کشورها کمجنگل مساحت

های بسیار شود ولیکن جنگلجنگلی فقیر محسوب می و ایران از لحاظ

های جنگل های هیرکانی،با ارزشی در ایران وجود دارد، مانند جنگل

طور مثال های مانگرو )حرا(. بههای زاگرس و جنگلارسباران، جنگل

صورت نوار باریکی در حاشیه ههای انبوه و سرسبز هیرکانی که بجنگل

دارد که قدمت آن به دوران سوم زمین شناسی جنوبی دریای خزر قرار 

جهان محسوب  هایجنگل تریندر زمره قدیمی هاجنگل این گردد.برمی

باشند )در های ایران و جهان میشوند و از ارزشمندترین جنگلمی

تواند در توسعه حال حاضر ثبت در میراث طبیعی جهانی است( که می

ومین گزارش ارزیابی راهبردی سزایی ایفا نماید )دهگردشگری نقش ب

های جنگلی طبیعی مانند: سی چنین پارکهم. (1399 محیط زیست،

های ترین کانونسنگان، رویان، سراوان، گیسوم، قرق و دلند از عمده

های ترین و بکرترین گردشگاهاز معروف جلب گردشگران هستند.

توان جنگل ابر شاهرود را نام برد. در حال حاضر جنگلی کشور می

منظور تهیه چوب، تغییر کاربری به ها بهرویه از این جنگلبی برداشت

های ویالیی و احداث ها به شهرکهای کشاورزی و یا تبدیل آنزمین

شود. از سایر ها میناپذیر آنهای متعدد موجب تخریب جبرانجاده

توان به گردی باالیی برخوردارند، میبوم های کشور که از ارزشجنگل

و  جنتمسروری) های بلوط غرب در منطقه زاگرس اشاره کردجنگل

 .(1394، فالحتصادق

سطح کشور  درصد 55حدود  هاکوه های کوهستانی:اکوسیستم       

های ایران به چهار رشته کوه شمالی )تالش، البرز اند. کوهرا فراگرفته

ها شوند. امروزه کوهو خراسان(، زاگرس، مرکزی و شرقی تقسیم می

شوند. فراغت محسوب می های گذران اوقاتتقاضاترین کانون یکی از پر

متر وجود دارد که قله  4000قله با ارتفاع بیش از  40در ایران حدود 

ترین قله ایران عنوان مرتفعمتر به 5671آتشفشان دماوند با ارتفاع 

ای زیبا بر فراز قله( و علم کوه باشد. قلل سبالن )وجود دریاچهمی

)دومین  متری( از معروفیت جهانی برخوردارند 450ای )دارای دیواره

عالوه بر قلل رفیع،  (.1399گزارش ارزیابی راهبردی محیط زیست، 

ترین عنوان طویلمتر طول به 3140غارها )مانند غار قوری قلعه با 

ترین غار آبی آسیا(، آبشارها )لوه در گلستان، شوی در غار و بزرگ

های شاهاندشت در مازندران(، از دیگر جاذبه در فارس، لرستان، مارگون

به ساختار آیند. گردشگری کوهستان شمار میمناطق کوهستانی به

شناسی و توپوگرافی یک سرزمین وابسته است و خود زمینه ساز زمین

ای از گردشگری به نام ژئوتوریسم است. در ایران تنها ژئوپارک شاخه

های سهند و قله هایثبت شده، ژئوپارک قشم است. البته محدوده

سبالن، غار کتله خور زنجان ازجمله پیشنهادات ایران به یونسکو برای 

 .(1397)عنابستانی و همکاران،  باشندمی جهانی ژئوپارک شبکه در بتث

 توضیحات گردی در قانونجایگاه بوم زمان شروع و خاتمه برنامه هاقانون برنامه

 - 1372-1368 اول
 جهانگردی و گردیایران توسعه و تقویت

 انقالب فرهنگی هایارزش و کشور فرهنگی میراث معرفی

 مقدس دفاع و اسالمی
  - 1378-1374 دوم
 ایران فرهنگی میراث حفاظت - 1383-1379 سوم

 - 1388-1384 چهارم
 صنعت در پذیریرقابت افزایش و غیردولتی بخش جایگاه ارتقاء

 گردشگری

 - 1394-1390 پنجم
 گردشگری، مشخص حوزه یک در دقیق صورتبه گذاریهدف

 زیارتی و مذهبی یعنی

  1400-1396 ششم

 درخصوص میراث طبیعی 98بند ب ماده 

 گردشگری ساماندهی طرح درخصوص تدوین 100بند ب ماده 

 شمالی سواحل زاگرس، و کشور غربشمال و شمال هایجنگل

 مکران سواحل اولویت با جنوبی و
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سوم وسعت کشور در سلطه  از یکبیش تم بیابانی: ساکوسی       

کمربند  طور عمده ناشی از تأثیرهای ایران بهها است. بیابانبیابان

سوب پرفشار جنب حاره بوده و بخشی از کمربند بیایانی کره زمین مح

یر های ایران را به دو بخش عمده دشت کویر و کوبیایاند. نشومی

کنان ویژه برای بسیاری از ساگردی، بهبیابان کنند.لوت تقسیم می

 یکی ،اندبهرهکشورهای اروپایی که از نعمت این بیوم طبیعی جهان بی

 شود. امروزه برخی ازهای گردشگری پرجاذبه محسوب میاز زمینه

النه های خود ساا از راه گردشگری در بیابانکشورها مانند تونس تنه

ه نمایند. این درحالی است کمیلیارد دالر درآمد کسب می 3حدود 

ی هاگستره شده این که سبب ایران هاینظیر بیابان گذشته از وسعت کم

 عوامل گیرد، قرار جهان نخست بیابان چهار شمار در کشور طبیعی

ی هاجاذبه عنوانبه ایران هایبیایان است شده موجب متعددی جغرافیایی

خود در جهان  ای نسبت به همتاهای طبیعیویژه گردشگری از موقعیت

های اچهها و دریها، استپها، کلوتهای شنی، رملبرخوردار شوند. تپه

ایران  انگیز در مناطق بیابانیهای شگفتترین پدیدهنمک ازجمله مهم

 حرارتی کره هایحیات و قطب ری ازعا طقاچنین یکی از منهم هستند.

بیعی عنوان دومین میراث طکویر لوت به باشد.زمین در کویر لوت می

ده های هیرکانی در یونسکو به ثبت رسیایران در جهان پس از جنگل

در صورتی که در منطقه دشت کویر مانند پارک ملی کویر و  است.

فردی هحصر بپارک ملی خارتوران پوشش گیاهی و حیات جانوری من

تارگان های دیگری مانند رصد سوجود دارد. عالوه بر موارد فوق جاذبه

یست زو شیوه  خاص هایی با معماریها و ابنیهکاروانسرا ،سماوی و اجرام

ب مناطق محسو های اینجاذبه وجز تواندمی مردم مناطق بیابانی سنتی

 .(1396؛ لطفی و همکاران، 1396مقدم و همکاران، )هادی شود

 هایاکوسیستم از متشکل خود که آبی هایاکوسیستم آبی: اکوسیستم   

باشد از می ایو رودخانه ای، تاالبیدریایی، دریاچه -دریایی، ساحلی

آیند. کشور ایران با وجود حساب میدر جهان به هاترین اکوسیستممهم

متفاوتی  دارد، دارای اشکال جهان قرار آب که در زمره کشورهای کماین

ترین که دریای مازندران )بزرگطوریههاست. باز این اکوسیستم

کیلومتر خط ساحلی در شمال کشور و  873دریاچه جهان( با حدود 

کیلومتر )با احتساب  4644خلیج فارس و دریای عمان در حدود 

 25جزایر( خط ساحلی در جنوب کشور گواه این مدعاست. وجود 

ده در کنوانسیون رامسر)این کنوانسیون به المللی ثبت شتاالب بین

پیشنهاد ایران شکل گرفت و در شهر رامسر به امضاء رسید( نشان 

 باشددهنده این است که ایران دارای چنین اکوسیستم ارزشمندی می

های آبی پهنه (.1399زیست، )دومین گزارش ارزیابی راهبردی محیط

های گردشگری ترین زمینهها پرتقاضامانند دریاها، سواحل و دریاچه

های اصلی که یکی از شاخهطوریشوند. بهگردشگری محسوب می بازار

تعیین شده، گردشگری  گردشگری جهانی گردشگری که توسط سازمان

گردی دارد. باشد که محورهای مشترک زیادی با طبیعتساحلی می

ز ای از گردشگری به نام گردشگری دریایی نیامروزه به تازگی شاخه

های عنوان پس کرانه فعالیتتعریف گردیده است. سواحل نیز هم به

های گردشگری مستقل گردشگری دریایی و هم خود به سبب ظرفیت

های تفرجی در تمام کشورهایی های توسعه فعالیتبه یکی از کانون

طور نهما های آبی وسیع مرتبط هستند تبدیل شده است.که به پهنه

خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران دارای  شد،که در باال گفته 

باشد. دریایی می -های بالفعلی در زمینه گردشگری ساحلیپتانسیل

های گردشگاه توان در ردیففارس را میخلیج ایرانی عالوه تمام جزایرهب

های دریایی حرا از کشور برشمرد. وجود جنگل بالقوه ساحلی و دریایی

ها میان جزیره یبند بوشهر )قسمت اعظم این جنگلخلیج گواتر تا نا

در منطقه خلیج  های مرجانیسنگو آب باشد(قشم و سرزمین مادر می

گردی های طبیعی بومفارس )قشم، کیش، الرک، هندورابی( از جاذبه

 .(1388)حمیدپناه،  شوندبسیار ارزشمند محسوب می
 

 گردیهای مهم از منظر بومهای کشور، وسعت و ویژگیاکوسیستم: 3جدول

 گردیهای مهم برای بومویژگی مساحت )هکتار( هااکوسیستم

 میلیون هکتار 3/14 جنگلی
  شناسیوحش، گیاهنوردی، مشاهده حیاتجنگل

 های خاص: جنگل حرا، جنگل ابرجنگل

 میلیون هکتار 2/88 کوهستانی

نوردی، غار نوردی، دیدن آبشارها، مشاهده حیات  صعود به قلل، دامنه

 وحش و گیاهان

 کوه های خاص: دماوند، سبالن و علم کوه

 میلیون هکتار  5/32 بیابانی
 کویر پیمایی، مشاهده حیات وحش، رصد ستارگان و اجرام سماوی

 های نمکی، کاروانسراهاها، دریاچههای شنی، کلوتهای خاص: تپهپدیده

 آبی

 کیلومتر 873ساحلی در شمال:  طول خط

 کیلومتر 4644طول خط ساحلی در جنوب با احتساب جزایر: 

 میلیون هکتار 3تاالب با وسعت تقریبی  140ها: حدود تاالب

 ها رودخانه

قایقرانی  ها،نگری در تاالبشنا و غواصی، تماشای جانوران دریایی، پرنده

 غیر ورزشی

 تاالب خاص 40از های خاص: خطوط ساحلی، بیش پهنه
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های متنوع طبیعت و اقلیم: های گیاهی و جانوریتنوع گونه       

های مطرح شده در باال( در خود گیاهان و جانوران ایران )اکوسیستم

فراوانی را جای داده است که هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع در 

دلیل گیاهان ایران به جهان شگفت انگیز است.مقایسه با سایر نقاط 

وسعت کشور و حاکم بودن شرایط اقلیمی و اکولوژیکی متفاوت در آن 

ها گونه گیاهی که در بین آن 8000بسیار متنوعند. وجود بیش از 

که دهد با این، نشان میباشندایران میاندمیک  گونه 2000حدود 

باشد از چه غنای ک میخشایران دارای آب و هوای خشک و نیمه

ها برخی برای جلب گیاهی باالیی برخوردار است. در میان این گونه

تری برخوردارند مانند گل سوسن چلچراغ گردشگران از اهمیت بیش

فرد در داماش گیالن(، الله واژگون )در هب ای اندمیک و منحصر)گونه

ل سرو های کهنساها، درختهای شقایق، زنبقمنطقه زاگرس(، دشت

ساله ابرکوه در یزد(،  4500 و سرو در ماسوله ساله هرزویل 3000)سرو 

 اند.های دریایی حرا از آن جملههای بیابانی گز و تاغ و جنگلگونه

تری های گیاهی از جذابیت بیشجانوری نسبت به گونه هایشاید گونه

های متفاوتی بندیکه دستهطورینزد گردشگران برخوردار است. به

هایی گردی را به خود اختصاص داده است. فعالیتهای بومدر فعالیت

 ها(،کوسه ها،نهنگ ها،)دلفین آبزیان تماشای نگری،پرنده چونهم

سازمان جهانی گردشگری، گردشگری و تنوع )تورهای سافاری و ... 

 (2014 ،زیستی

که گونه پرنده )به این دلیل  545کشور ایران با داشتن حدود        

هایی از گونه دارای پرندگان واقع شده است ایران در سه مسیر مهاجرت

های پرندگان گونه تمامی از بیش تنوع این که باشد(می و آسیا اروپا، آفریقا

نگرها در عنوان بهشت پرندگان برای پرندهلذا ایران به باشد،اروپا می

که در  اندمیک ایرانعنوان تنها پرنده زاغ بور به آید.حساب میجهان به

کند، در این بین شاخص  های ایران )پارک ملی کویر( زیست میکویر

عنوان تواند بههای حیات وحش ایران که میباشد. از سایر جاذبهمی

توان به گورخر ایرانی، گوزن زرد گردان قرار گیرد میهدف طبیعت

رانی، دلفین سنجاب ای شود(،ندرت دیده میه)ب یوزپلنگ آسیایی ایرانی،

تمساح دریایی،  هایبطری، دلفین گوژپشت، پورپویز، الکپشت بینی

های مرجانی )گاندو( و انواع ماهیان وابسته به آبسنگ پوزه کوتاه مردابی

جهان در دریای  خاویاری ماهیان درصد ذخیره 93 چنینهم اشاره نمود.

تواند که می دارد جنوبی یعنی مناطق متعلق به ایران( قرار خزر )سواحل

)دومین گزارش ارزیابی  برای گردشگران خارجی بسیار جالب باشند

 (.1399، راهبردی محیط زیست

ترین عمده طورکلیبه گردی در ایران:های بومتهدید و چالش       

 نمود بیان زیر شرحبه توانمی را کشور گردیبوم هایچالش موارد

 :(1388، یضراب و نسبیرخشان)

های راه وجود ساختارهای زیربنایی مناسب مانند کمبود و حتی عدم: 1

های بهداشتی، نبود عالئم راهنما و ارائه اطالعات مواصالتی، سرویس

 کشور کل در گردشگری و رفاهی خدمات مراکز و درمانی مراکز گردشگری،

: فرسوده و ناکافی بودن امکانات در ناوگان حمل و نقل عمومی 2

برای حمل و نقل مناسب در صنعت گردشگری )فرسوده  ویژهکشور به

 بوس(بودن هواپیماها و یا وسایلی مانند اتوبوس و مینی

: عدم بازاریابی و تبلیغات مناسب در بازار جهانی توریسم برای جلب 3

 گردشگران خارجی به کشور 

 ویژه اندرکاران صنعت گردشگری به: عدم حمایت الزم از دست4

 یریت کالن نامطلوب در صنعت گردشگری کشورگردی و مدبوم

: وجود نگاه امنیتی سختگیرانه به مقوله گردشگران خارجی و عدم 5

 سهولت صدور روادید 

: بروز مشکالت اجتماعی و فرهنگی بین جامعه میزبان و گردشگران 6

 گردی بوم ویژهبه گردشگری توسعه ریزی مناسب برایعدم برنامه دلیلبه

های کالن گزاریت توسعه صنعت گردشگری در سیاست: عدم الوی7

 گیران کشورتوسعه اقتصادی کشور توسط سیاستمداران و تصمیم

گردی توسط جامعه محلی های بوم: عدم درک ارزش واقعی جاذبه8

 از منظر توسعه پایدار

 در کشور طبیعی هایو جاذبه گردیجامع مناطق بوم اطلس تهیه : عدم9

گردی از نظر بوم گردی:پیشنهادها و راهکارهای توسعه بوم       

گردی های طبیعتاقتصادی باعث رونق و عمران مناطق دارای جاذبه

شود و این امر زمینه مناسبی را برای توسعه و پیشرفت این مناطق می

گردی ایران، سازد. لذا برای رفع موانع موجود و توسعه بومفراهم می

 گردی کشور موثر واقع شودموارد زیر در توسعه بومرسد می نظربه

 :(1385)زاهدی، 

: مدیریت بازاریابی مبتنی بر فناوری اطالعات و تبلیغات گسترده در 1

بازار جهانی توریسم برای جذب گردشگران با استفاده از شرکت در 

 ها و نیز تولید محتوا با هدف بازاریابی گردشگریها، همایشنمایشگاه

توسعه کسب و کارهای مرتبط با صنعت گردشگری  و ایجاد از یت: حما2

 گردی ویژه بومبه

گردی های بومگیری و اجرای برنامهمردم محلی در تصمیم : مشارکت3

 گردی میان جوامع محلیآمد ناشی از بومو توضیع عادالنه در

ریزی صحیح و خردمندانه برای توسعه گردشگری : مدیریت و برنامه4

چنین توجه به مالحظات اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان و همبا 

 اولویت به حفاظت از محیط زیست

گردی با درنظر ویژه بوم: اولویت دادن به توسعه صنعت گردشگری به5

های کالن کشور و آمایش گزاریگرفتن اصول توسعه پایدار در سیاست

 سرزمین 
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نفعان گردشگری ام ذیتم و مشارکت بخشی عمومی و آگاهی : آموزش6

 های توسعه گردشگریریزیدر برنامه

اندرکاران صنعت گردشگری : حمایت الزم و ارائه تسهیالت به دست7

 ها و نظارت مستمر بر فعالیت آن

صنعت گردشگری  های مناسب برای توسعهزیرساخت : ایجاد و تقویت8

 گذاراز طریق جذب سرمایه

ویژه ت مترقی در حوزه گردشگری به: وضع و اجرای قوانین و مقررا9

گردی در جامع و تفضیلی طبیعت هایچنین تهیه طرحگردی و همبوم

 ایران 

ها(، جامعه محلی های مردم نهاد )سمن: استفاده از ظرفیت سازمان10

 در مدیریت صنعت گردشگری کشور با تعامل حاکمیت 

ها در جهت کشور روابط مناسب با سایر توسعه و : برقراری دیپلماسی11

 جذب گردشگران با درنظر گرفتن حفظ منافع ملی و امنیت کشور

های طبیعی کشور با ذکر گردی و جاذبه: تهیه اطلس جامع بوم12

 بندی مناسب گردشگری و مجوزهای الزم آنزمان

گردی از مناطق چهارگانه محیط زیست با : تهیه طرح جامع بوم13

 ، بازدید و ...های اقامتبندیمشخص نمودن زون

خصوص در شاخه : تهیه بیمه حمایت از گردشگران طبیعی به14

 جویانهگردشگری ماجرا

 

 گیری نتیجه
ترین ترین و بزرگصنعت گردشگری که امروزه یکی از متنوع       

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  دارای اثرات آیدمی شماربه جهان در صنایع

، طور مثال ایجاد صلحبه .باشدکشورها میمحیطی بر فرهنگی و زیست

زایی در کنار پاک و سبز بودن مد، اشتغالآتبادالت فرهنگی، کسب در

 .(UNWTO ،2016) های آن بر شمردتوان از ویژگیاین صنعت را می

گردی که بر های مختلف صنعت گردشگری، شاخه بومدر میان شاخه

بهبود معیشت  و زیستمحیط حفاظت از و هدف آن باشدمی پایه طبیعت

 سزایی در توسعه پایدار برخوردار است.همردم محلی است از اهمیت ب

باشد و باید اصول جا که کشور ایران کشوری در حال توسعه میاز آن

های شاخه میان خود مدنظر قراردهد، از برنامه توسعه توسعه پایدار را در

که کشور ایران از لحاظ دلیل اینگردی بهصنعت گردشگری توسعه بوم

بیست کشور برتر جهان معرفی شده از یک  وغنای تنوع زیستی جز

خوانی دیگر و هم سوی چنین مالحظات اجتماعی و فرهنگی ازسو و هم

رسد بهتر است بر روی این شاخه نظر میگردی با توسعه پایدار بهبوم

 زیست،محیط حفاظت )سازمان شود متمرکز گردشگری صنعت از

1395). 

های زیادی از نظر طبیعی ها و جاذبهایران برخوردار از پتانسیل       

گردی هایی نیز برای تحقق رشد بوماست اما در مقابل موانع و چالش

در کشور وجود دارد . در این پژوهش سعی شد تا با توجه به جایگاه 

ر موجود در کشو هایبر ظرفیت در صنعت گردشگری با تاکید گردیبوم

 راهکارهایی ارائه گردد. ،های پیش روچالشچنین و هم
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نقش بوم گردی در توسعه  .1396.، و ،ریاحی . وم ،روشنعلی .11

 پنجهزاره دهستان موردی: )مطالعه روستایی مناطق اقتصادی
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، 7شهرستان بهشهر(. فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. دوره 

 .65تا  51، صفحات 25شماره 

مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تاکید . 1385، .ا.زاهدی، ش .12

 .صفحه 232 عالمه طباطبایی. دانشگاه .بر محیط زیست

 .2014. گردشگری و تنوع زیستی سازمان جهانی گردشگری، .13

 ترجمه: ابراهیمی، رسیدن به پایداری. برای مشترک اهدافبه  دستیابی

 صفحه. 112. جهاد دانشگاهی )واحد تهران(. 1393ف.ن.، 

 ضوابط دستورالعمل .1395 .زیستمحیط حفاظت سازمان .14

 5. گردی در مناطق طبیعیگذاری برای طبیعتمشارکت و سرمایه
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