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فعالیتگردشگریامروزهبهعنوانیکیازمهمترینوپویاترینفعالیتهادرجهانمطرحاستبهطوریکهشمارگردشگرانخارجیوداخلیومیز

 .اندرآمدزاییآندرسطحجهانیپیوستهروبهافزایشمیباشد

 .انواعگردشگریاستکهبهدلیلتاکیدبیشتربرپایداریتوسعهیافتهاستاکوتوریسمیکیاز

با تاکید مقایسه .دراینمطالعههدفمقایسهنظریوعملیاکوتوریسمبیندوکشوراسیاییواروپاییاست
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. استموردتوجهقرارگرفته (SEA)اکوتوریسمبرایکمکبهاهدافجهانسومبهویژهدرمنطقهجنوبشرقیآسیا

عه ه براي دستیابی به اهداف توسکنتایجپیشنهادمیکند .بهطورکلی،بینتئوریوعمالکوتوریسمتفاوتهایقابلتوجهیوجوددارد

  .اکوتوریسم در هر منطقه باید بین بخش دولتی و خصوصی در هر کشور هماهنگی و مشارکت وجود داشته باشد
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 .اکوتوریسمازلحاظنظري،بایدبرایکشوربازدهیاقتصادیواشتغالرافراهمکردهوازمحیطهاوفرهنگهایمحلیحفاظتکند

 (SEA)اکوتوریسممیتواندبرایاهدافکشورهایجهانسومبهویژهدرمنطقهجنوبشرقیآسیا

, cater(زبدونازبینبردناینمنابعشدیدااحساسمیشودموردتوجهقراربگیردچراکهاینکشورهانیازبهسودازمنابعگردشگریبرایبدستآوردنار

با این  اماخیلیازمحققان). 1993

 .کهاکوتوریسممیتواندمشکالتگردشگریراکاهشدهدموافقنیستندواعتقاددارنداکوتوریسممنبعرابیهودهاستفادهمیکندایده

 .اکوتوریسممعموالبرمبنایتاریخطبیعیوفرهنگبومییکمنطقهاست

البهمناطقتوسعهنیافتهیادرحالتوسعهسفرمیکنندتاطبیعتدستنخوردهآنجارامشاهدهکردهودرفرآیندمعالقهمندانبهاکوتوریسممعمو

و منابع  ایرانکشوروسیعیاست .حافظتازآنمشارکتکنند

 .فرهنگی،طبیعیوتاریخیزیادیداردکهتوریستهایعالقهمندبهاکوتوریسمزیادیرابهخودجذبمیکند

 .وریسماستزیرپایتختفرهنگیاروپامحسوبمیشودمجارستاننیزیکمقصدفوقالعادهبرایعالقهمندانبهاکوت

). 2009،هیچکاك،کینگوپرنول(توسعهمطالعاتدربارهاکوتوریسمدردههگذشتهبیشتراتفاقافتادهاست

 .بااینوجودتعدادمطالعاتیکهاکوتوریسمراموردبررسیقرارمیدهندمحدوداست

.وعلیرغمافزایشمطالعاتدربارهاکوتوریسمتمرکزبیشتررویکشورهایصنعتیاست

 .وریوعمالستئلیتفاوتچشمگیربیناکوتوریسموگردشگریسنتیدرتبطورک

اسدي(درواقع،شواهدزیادینشاندادهاندکهاکوتوریسمدرکلدنیااثراتمنفینیزداردکهبیشترناشیازعملکردواستراتژیهایآناست

 ) .،سیراکایا،ساسیدهارانوسونمز1993،وایت2012

این مطالعه توسعه  .گرفتنمحیطوبیرونیوفرهنگامکانپذیرنیستوآمادهکردناستراتژیهابرایتوسعهاکوتوریسمبدوندرنظر1999

این بررسی بر اساس مقایسه بین نظریه و مدیریت اکوتوریسم در هر کشور . اکوتوریسم در ایران و مجارستان را بررسی می کند

کوتوریسم در هر هدف آشنایی با مسائل حیاتی مربوط به سیاست ملی اکوتوریسم و اجراي عملی کارهاي مبتنی بر ا. است

  .کشور است

  مبانینظري

. اکوتوریسمیکزیرمجموعهازصنعتگردشگریاستکهمنعکسکنندهرفتارمسئولیتپذیربامحیطزیستوفرهنگهایمحلیاست

اکوتوریسمشاملطبیعت،پیادهروي،غواصی،تماشایحیاتوحشوگردشگریفرهنگیاستکهمعموالباتوجهبهاکوسیستم،آموزشوپرورشتنوعز

-Héctor Ceballosتوسطمحیطزیستشناسومعمارمکزیکی 1983 ایناصطالحبهطوررسمیدرسال .یستییاپایداري،مطرحمیشود

Lascuráinانجمنبینالمللیگردشگري - معرفیشدواولینسازمانکهبهاکوتوریسماختصاصیافتهبود )TIES ( - 1990 درسال 

)www.ecotourism.org (تاسیسشد) .NCKINNGY, 2016(  

فرصتهاوچالشهایتـوسـعهپایـداراکوتوریسـمدرایراندرراستایهدفمعرفیاکوتوریسمونقشفعالیتدرمقالهبررسی)1391(امینیانوهمکاران

هایاکوتوریسمدرتوسعهپایدارمحیطزیستومنابعطبیعیاستوبهایننتیجهرسیدهاستکهاکوتوریسـمبایـدبـانگرشـیسیسـتمیتوسعهیابدو

  .ستهمچنینراهکارهاییراهمارائهکردها. پویاییوپایاییرابهطورتوأمانداشتهباشد

سیستماکوتوریسمبراساساستفادهییکنواختواصولحفاظتازطبیعتوامکاناتزمینپایهگذاریشده،کهدرآنشرکتهایزیستمحیطیوگردشگریو

.  سازمانهاهمزمانبرایدستیابیبهمزایایاقتصادیواجتماعیبیشتریبهرقابتوهمکاریبایکدیگرمیپردازند
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. ائهارزشهایطبیعیراقبولمیکنندآنهابهعنوانیکهدفمشترك،توسعهوحفظهماهنگیبینحفاظتازطبیعتوار

  )Agnes & Laszio, 2010. (درایننوعگردشگریبهظرفیتزیستمحیطیمقصدوسایرفعالیتهایاقتصادیمحلیمحدودمیشود

  روشکار

) 2 مقایسهمنابعطبیعیگردشگري1: (بهمنظورایجادقابلیتمقایسه،کشورهاوشهرهابراساسدومعیارانتخابشدند

. دارابودنشرایطاقتصادیبرمبنایگردشگري

). 2019ویکیپیدیا(ایندوکشوردرمنطقهآسیاواروپاقراردارندومنابعمشترکخاصیرادرتوسعهگردشگریداراهستند

دومینشاخصنشانمیدهدکهکشورهایانتخابشدهبایدباگسترشگردشگري،اقتصادبهتریبدستآوردهباشندکهایندوکشورازلحاظاینشاخص

: فرایندمطالعهبهشرحزیراست. هامطلوببودند

. یسمبراساسحکومتمربوطهدرهرکشوریمانند،هیئتگردشگریملییاانجمناکوتوریسماستاول،تعریفرسمیاکوتور

دوماینکهچگونههرکشورسیاستزیستمحیطیومحصوالتاکوتوریسمرابهکارمیگیردکهبراساسمطالعاتموردي،وبسایترسمییابروشورهاوه

. مچنینوبالگهاییازگردشگرانکهدرفعالیتهایاکوتوریسمشرکتداشتهاند،بررسیمیشود

  .اینمطالعهباهدفکشفمعیارهایتوسعهاکوتوریسمدرهرکشور،بهتحقیقمیپردازددرنهایت،

  اکوتوریسم

) 1985( بیشازسهدههاززمانیکهاکوتوریسمبرایاولینباردررشتهعلمیانگلیسیزبانتوسطرومریل

 & weaver,2005;weaver( استفادهشدگذشتهاست،اکوتوریسمتوجهزیادیرادرصنعتگردشگریوادبیاتخودجلبکردهاست

lawton, 2007 .(گاهیاوقاتوابستهبهشرایطبهعنوانگردشگریطبیعی،بومیویاگردشگریاکولوژیکظاهرمیشود .

 2002 باتوجهبهاینکهاکوتوریسمدرگردشگریدرسرتاسرجهانهمچنانباارزشومهمبودهاست،سازمانمللسال

).weaver, 2005( درهمانسالمنتشرشدEcotourismرابهعنوانسالجهانیاکوتوریسماعالمکردونخستینشمارهمجله

سفربهمناطقطبیعیاستکهمحیطزیستراحفظمیکندورفاهواسایشمردممحلیرابEcotourismتعریفاکوتوریسمتوسطجامعهبینالمللی

 تعریفپذیرفتهشدهتوسطانجمناکوتوریسماسترالیا. هبودمیبخشد

 "یکندگردشگریپایداراکوسیستمباتمرکزاولیهبردرکمناطقطبیعیاستکهدرکمحیطزیستوفرهنگقدردانیوحفاظتازآنراتقویتم"

)Ecotourism Australia, 2013(  

) اکوتوریسم( انواعگردشگریراباتوجهبهگرایشوعملکردگردشگرانبهپایداروناپایدارتقسیمکرد،امادراینمیانبومگردشگري

  ).1383 زاهدي،( باتوسعهیپایدارهمخوانیبیشتریدارد

 -1: راست،اکوتوریسمبهاشکالیازگردشگریاشارهداردکهدارایویژگیهایزیUNWTOباتوجهبهتعریف

تماماشکالگردشگریمبتنیبرطبیعت،کهانگیزهاصلیگردشگران،مشاهدهوارزیابیطبیعتوهمینطورفرهنگهایسنتیغالبدرمناطقطبیعیاس

 -3. ویژگیهایآموزشیوتفسیریرادربرمیگیرد -2. ت

. بهطورکلی،امانهبهطورانحصاریتوسطاپراتورهایویژهتوربرایگروههایکوچکسازماندهیشدهاست

 - 5. فرهنگی-بهحداقلرساندنتاثیرمنفیبرمحیططبیعیواجتماعی  -4. دهندهخدماتدرمقصد،شرکتهایمحلیهستندشرکایکوچکارائه
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پشتیبانیازنگهداریازمناطقطبیعیبهعنوانجاذبههایاکوتوریسمبهوسیلهیایجادمزایایاقتصادیبرایجوامعمیزبان،سازمانهاومقاماتحوزههایط

مدبرایجوامعمحلی؛افزایشآگاهینسبتبهحفاظتازداراییهایطبیعیوفرهنگی،درمیانمبیعیبااهدافحفاظت؛ارائهفرصتهایجایگزیناشتغالودرآ

 1990 ازاوائلدههUNWTO. ردممحلیوگردشگران

درزمینهاکوتوریسمفعالیتداشتهوبرمجموعهایازدستورالعملهاکهبرارتباطقویمیانحفاظتمنطقهوگردشگریتأکیدمیکند،باهدفاطمینانازا

  ).UNWTO, 2019سایترسمی( یکندوآنهاراتضعیفنمیکندینکهگردشگریبهاهدافمناطقحفاظتشدهکمکم

 اکبرپور،سراسکانرودونوربخش،( بهطورکلیمیتوانگفتاکوتوریسمنهیکترفندویاتبلیغبازاریابیبلکهابزاریبرایدستیابیبهتوسعهپایداراست

1389;68 .(

. نیخوبشهریبیانگردیدتوسعهپایداربرایپاسخدادنبهمشکالتشهریدرجنبههایاقتصادي،اجتماعی،زیستمحیطیفمدیریتوحکمرا

)Malkina-Pykh, 2002:20(  

  اکوتوریسمدرایران

وجودچشماندازهاومناظرزیبایطبیعتدرایرانمانندسواحلدریاها،دریاچهها،تاالبها،جزایر،بیشهزارهاونقاطسرسبزوخرم،گیاهان

-وحشی،جنگلهاوپارکهایملی،نواحیتفرجگاهی،مناطقکوهستانیوییالقی،پتانسیلهایورزشی

غارپیمایی،کوهنوردي،کوهپیمایی،کاوشهایزمینشناسی،پیادهرویدرطبیعت،شنا،قایقرانی،ماهیگیریواستفادهازغذاهایتفریحیمانند

دریایی،جاذبههایمؤثردردرمانمانندچشمههایآبمعدنیوحتیمناطقبیابانیوکویري،ازکانونهاوجاذبههایتوریستپذیرایننوعازجهانگردیاس

). 1382 رضوانی،( ت

ایفرهنگیوتاریخیدرزمرهدهکشوراولدنیامحسوبمیشودامابایدبهخاطرداشتکهویژگیسرزمینیآننیزدارایجناگرچهایرانازنظروجودکانونه

  ).1391:5 امینیانوهمکاران،( بههایفراوانیاستبهنحویکهنمیتوانازاکوتوریسموژئوتوریسمآنبهسادگیگذشت

  :عمدهترینچالشهایاکوتوریسمدرکشورعبارتنداز

: عدمکیفیتزندگی -: چالشهایاقتصادي

: محیطی-عدمرعایتیکپارچگیاقتصادي - یفگستردهتریازرفاهبشریبایدارائهشود،بهنحویکهازمحدودهرفاهاقتصادیفراتررود؛تعر

). 91-90 ،1382 زاهدي،( تصمیماتاقتصادیبایدباتوجهبهآثاریکهبرمحیطزیستمیگذارنداتخاذشوند

 -فقدانعالیمراهنماوهشداردهندهدرمسیرهایخطرناکاکوتوریستی؛

خدماتزیربناییمانندراههاکهدرفصلزمستاندرمناطقشمالی،شمالغربوغربکشورودرفصلتابستاندرمناطقشرقیبهدلیلوقوعکمبودونارسایی

  ).1381:101 صبوریویوسفی،(طوفانهایگردوغبارحادثهخیزهستند

 - ذشوند؛درزمانحاضر،تصمیماتبایدباتوجهبهنتایجیکهبرمحیطزیستنسلهایآیندهدارند،اتخا: عدمتعهدبیننسلها -: چالشهایاجتماعی

: عدمعدالتاجتماعی

 -کلیهمردمدارایحقبرخورداریازمحیطیهستندکهبتواننددرآنمحیطرشدکرده،شکوفاشوند؛اکوتوریسمدرایرانوچالشهایپیشرویآن

 نهادهابایدمجدداًساماندهیشوندبهنحویکهازطریقآنهاامکان؛شنیدهشدنکلیهصداهادرفرایندتصمیمگیریفراهمآید: عدممشارکت

 -کمبودامنیتدرمناطقکویریوبیابانیایران؛ -) 91-90 ،1383 زاهدي،(

 -کمبودمدیرانمتخصصدرامراکوتوریسموعدموجودرشتهطبیعتگردیومدیریتمناطقاکوتوریستیدردانشگاههایکشور؛
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 -  عدمپاسخگوییهتلهاومراکزاقامتیبهنیازطبیعتگران؛ -عدمسهولتدرتهیهویزاوروادیدبرایورودطبیعتگرانخارجیبهکشور؛

 - ؛)جامعهمیزبان(عدمدرکارزشواقعیمنابعطبیعیکشورتوسطمردم - یزبانومیهمان؛شکاففرهنگیبینجامعهم

 صبوریویوسفی،(عدمرشدوآگاهیجامعهبهمنظوربهرهگیریازسایرمناطقتحتمدیریتکشورحتیبخشگستردهایازمناطقکویریوبیابانی

1381:101.(  

). 91-90 ،1382 زاهدي،( رورتداردمحافظتازمنابعوحمایتازدنیایجانوریوگیاهیض: عدمحفاظتطبیعی: چالشهایزیستمحیطی

  ).1381:101 صبوریویوسفی،( عدمشناختکاملپدیدههایجذباکوتوریستیکشوروشناساییآنهابااکوتوریستها

  اکوتوریسمدراستاناردبیل

اکوتوریسممسئولسفردرمناطقیاستکهدارایمنابعطبیعیهستندکهدارایویژگیهایبومیومنابعفرهنگییاتاریخیهستندودرسیست

. منطقهادغامشدهاندماکولوژیکیاین

هدفآنایجادآگاهیدرمیانتمامطرفهایذینفعازلزومواقداماتمورداستفادهبرایحفاظتازاکوسیستمهااستوبهاینترتیببهمشارکتاجتماعیوهم

  ).TISTR, 1997, p.8( چنینارائهیکتجربهیادگیریمشترکدرگردشگریپایدارومدیریتمحیطزیستمیپردازد

. ،یکدرصدازمساحتکلکشورراتشکیلمیدهدکیلومترمربع 18500 استاناردبیل،بابیشاز

ایناستانازشمالبهرودارس،ازشرقبهرشتهکوههایتالشوجمهوریآذربایجان،ازجنوببهرشتهکوهها،درههاوجلگههایبههمپیوستهاستانزنجان

). 1386:1عبداللهی،( وازغرببهاستانآذربایجانشرقیمحدوداست

 عیوجذابیشدهکهنشانازغنایطبیعیمنطقهداردوضعیتخاصزمینشناسیوتوپوگرافیمنطقه؛باعثایجادچشماندازهایطبی

  ).1385:5 پانتهآبوترابوفتوترودسري،(

. استاناردبیالزنظرجاذبههایطبیعیبرایگردشگراندارایرتبهیممتازیاست

. اقلیممتنوعوبکرایناستانگردشگرانرابهسویخودمیکشاند

یبسیاردراکوتوریسمایرانحائزاهمیتاستواگربرنامهریزایناستانبهدلیلداشتنتاالبها،دریاچهها،جنگل،آبهایمعدنیمعروف،رودخانهوآبشارها

یهاوسیاستهایگردشگریواکوتوریسمبهدرستیوباشاخصهایتوسعهپایدارتوسعهیابدنهتنهاآثارمنفیگردشگریدرایناستانبهحداقلمیرساندب

. لکهازنظراشتغالوسوداقتصادیبرایجامعهمحلیوسایرذینفعانمنبعخوبیمیباشد

  :یستیاستاناردبیلبیانشدهاستدرزیربرخیازجاذبههایطبیعیواکوتور

: دریاچهها

بهجزدریاچهشورابیلکهدرحریمشهراردبیلواقعشدهدریاچهنئورقابلیتقایقرانی،صیدماهیقزآلال،پیستدوچرخهسواریوپیستاسبسواریمیب

  .هکرداشار...  دریاچهنوشهر،دریاچهآلوچه،قرهسوو) گرمهی( اشدازدیگردریاچههایایناستانمیتوانبهدریاچهشورگل،دریاچهگیالرلهو

 20 چشمههایآبگرمدرسرعین: چشمههایآبمعدنی

کیلومتریاستاناردبیلواقعشدهاستوازمهمترینجاذبههایطبیعیایناستانمحسوبمیشودکهعالوهبرجاذبهطبیعیدرگردشگریدرمانیهمبهکار

  .چشمهآبگرمدرشهرهاینیر،کیویومشکینشهروجوددارد 20 بهجزچشمههایآبگرمسرعینحدود. میرود
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: طبیعتزیبایگردنهحیران

. اززیباترینجادههایایراناستوآنرادروازهورودیگردشگریاردبیلبهشمارمیآورندوکهدردوطرفدارایدامنههایسرسبزوکمشیبیاست

  .اینجادهنامخودراازروستایسبزوزیباییکهدرمسیرآنقرارداردگرفتهاست

 واقعشدهاستپیستاسکیالوارستاکیلومتریسرعین 42 کیلومتریروستایآلوارسو 10 دردامنههایمرتفعوزیبایسبالندر: پیستاسکیآلوارس

. ماهازسالبهدلیلوجودبرفدرمنطقهمورداستفادهقرارمیگیرد 8

  .آنرادرتمامفصولسالدیدنیمیکند...  جاذبههایبهاروتابستانیآنازجملهورودعشایربادامهایخودوهمینطورپوششگلهایختمی،شقایقکوهیو

...) کاهشمالیات،یارانهو) یجادزمینههایمناسبا -1: راهکارهایبهینهتوسعهاکوتوریسماردبیلبهترتیباهمیتعبارتنداز

-ایجادمدیریتسیستمیجاذبههاهمراهباتوجهبهاینجاذبه -2 جهتسرمایهگذاریهایخارجیباوجودپتانسیلهایموجوددرزمینهاکوتوریسم

  -4 راهاندازیوتوسعهتسهیالتارتباطیباکمیتوکیفیتویژهجهتسهولتسفربهاستان -3 هاباوجودجذابیتهایخاصدراستان

 - 5 بهکارگیرینیروهایمتخصصجهتشناساییجذابیتهاوبرنامهریزیمتناسبباپتانسیلهایمنطقهافزایش

 - 6 ورزشیدرمنطقهجهتتوسعهاکوتوریسموجلوگیریازتخلفاتبهدلیلدرانزواقرارگرفتن -  افزایشبهینهتسهیالتارتباطیوتفریحی

 - 7 ایجادرغبتبیشترجهتجذبگردشگربیشتربهاستانباوجودپتانسیلهایویژهدرمنطقه

 - 8 یشتبلیغاتدروناستانیوبروناستانیجهتشناساییوفرهنگسازیهمراهباتنوعسازیقابلیتهادرمنطقهافزا

 - 9 ورزشیدرکنارجذابیتاکوتوریسمیجهتتوسعهمنطقه–افزایشسرمایهگذاریجهتتوسعهتسهیالتتفریحی

  -10 تبلیغوسیعدرداخلوخارجاستانجهترفتارمناسبوافزایشرغبتگردشگرانبهسفربهاستانباوجودقابلیتهایویژه

 -11 افزایشتوجهبهاکوتوریسمنسبتبهسایربخشهایگردشگریدراستانبدلیلقابلیتهایویژهاینبخشدرمنطقه

  - 12 افزایشکیفیتتسهیالتارتباطیموجودجهتافزایشرغبتمسافرانبهعنوانتسهیلدرسفراکوتوریستها

  -13 افزایشاستفادهازنیروهایمتخصصهمراهبامدیریتمناسبجهتجذببیشتراکوتوریست

  - 14 یغاتدروناستانیوبروناستانیجهتشناساییوفرهنگسازیهمراهباتنوعسازیقابلیتهادرمنطقهافزایشتبل

  -15 برخوردبامتخلفاندرمکانهایاکوتوریسمیجهتاستفادهبیشترومناسبازجذابیتها

  - 16 افزایشبودجهسازمانهابرایاستفادهبهینهازقابلیتهایاستاندرزمینهاکوتوریسمهمراهبابرنامهریزیمناسب

  - 17بهطبیعتبابهرهبرداریاکوتوریسمیازآنهمراهباحفاظتازگونههاتوسعهتوجه

 -18 تقویتتبلیغاتدررسانههایداخلیوخارجیجهتشناساییوفرهنگسازیدراستانوبروناستانباجذابیتهایویژهمنطقه

  -19 شناساییوتنوعبخشیبهبستههایطبیعتگردیبهدلیلوجودشرایطتوسعهاینموارد

 -20 میاستانباجذابیتهایخاصجهتتوسعههمهجانبهاستاناستفادهمعقوالنهازپتانسیلهایاکوتوریس

)  افزایشکیفیتوکمیتجذابیتهایفرهنگیهمگامبااکوتوریسمجهتتوسعهجوامعمحلی

  ).SWOT): 1393( حاجینژاد،آقایی،راهکارهایبهینهتوسعهاکوتوریسماستاناردبیلبااستفادهازروشبرنامهریزیاستراتژیک

وتوریسمایجادشدهاند،اماهمهذینفعانبرطبقدرکخود،تفسیرمتفاوتیازاکوتوریاگرچهسیاستهاوبرنامههاییبرایهدایتتوسعهاک

 Phong and Thomas Bauer, ecotourism in. ( سمدارند،کهشامالنواعمختلفمحصوالتمبتنیبراکوتوریسمدرواقعیتاست

Thailand(...  
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: دناینضعفهاوتبدیالنبهنقاطقوتنشانمیدهدتجزیهوتحلیلنقاطضعفبرنامهریزیاستراتژیکدرمقالهحاجینژادوهمکاراننکاتیرابرایازبینبر

. کمبوداستفادهازمتخصصینگردشگریدراینحرفهبررویمیزانرضایتگردشگرانومسافراناردبیلتاثیرمستقیممیگذاردوازرضایتآنهامیکاهد

مطکمبودتسهیالتمواصالتیمناسببهویژهدرزمینهاکوتوریسمباعثکاهشعبورومروروشناختهشدناینجاذبههامیشودومنجربهاستفادهینا

. لوبازفرصتهایدردسترسایناستانمیشود

. کمبودامکاناتمختلفورزشی،فرهنگی،زیرساختیدرمجاورتمناطقاکوتوریستیباعثعدمرونقاکوتوریسمایناستاناست

اگراکوتوریسمبرایمردممحلیسودومنفعتاقتصادینداشتهباشدطبقشاخصداکسیگردشگریموجبآزردگیمردممحلیشدهکهبهبداخالقیب

. جهاستقباالزاکوتوریسمایناستانکممیشوداگردشگرانمیانجامدودرنتی

اینمسالهکهبنگاههاوسازمانهایخصوصیبتوانندبهبستههایتورتنوعبیشتریبدهندباعثرضایتوجذببیشترگردشگرانشدهولیدرصورتعدمتن

  .وعموجبرکودمیشود

  اکوتوریسمدرمجارستان

 1-  گیندمایماهانهدربامیان) ژانویهسردترینواوتگرمترینماه. مجارستاندرمنطقهقارهایمعتدلواقعشدهاست

: منطقهگردشگریتقسیمشدهاست 9 اینکشوربه. است(  درجهسانتیگراد 21.3 درجهسانتیگرادوبهمیزان

دریاچهتیزا،دشتشمالشمالی،مجارستانشمالی،دشتجنوبجنوبی،دوداBalatonبوداپستومنطقهمرکزیدانوب،دودانوبایمرکزي،دریاچه

  .نوبایجنوبیودودانوبایغربی

  :بوداپستبهشرحزیراستآماررشدگردشگردر

  میلیوناقامتشب 5.6 میلیوننفرمهمان، 2.3: 2009

  میلیوناقامتشب 9.3 میلیوننفرمهمان، 4.1: 2016

  میلیوناقامتشب 10.0 میلیوننفرمهمان، 4.3: 2017

 1000 ناحیهحفاظتشدهملیوبیشاز 300 دردهههایگذشته،مجارستانیکرویکردپیشرویرادراکوتوریسمبهکارگرفتهاستاز

افظتشدهمحلی،نگرشمجارستاننسبتبهحفظونگهداریآنیکیازاقداماتیاستکهتالشهایاکوتوریسمراتوسطکسبوکارهایمحلیوتقاسایتمح

. ضایاکوتوریسمازگردشگرانراتسهیلمیکند

(همانطورکهمیدانید،مجارستانیکمکانعالیاستکهدرآنبهمحلیبروید،وواقعااکوتوریسماینکشورارائهمیدهدرااحساسکنید

Va�Kht,2008.(  

 50 جهبهاینکهبیشازباتو

درصدگردشگریدرپایتختمجارستانمتمرکزشدهاست،اینشهرازلحاظاقتصادي،حملونقل،بخشهایتوریستیوفرهنگیدرسطحباالییقراردا

. انجمنتوسعهاقتصادملیپایتختمجارستان،بوداپست،یکنقطهکامالمشهوربرایگردشگراناست( دهاست

. وفرهنگفوقالعاده،بوداپستیکیازشهرهایبزرگاروپایشرقیاستباتاریخغنیوپیچیدهخود،معماریخیرهکننده،مردمدوستداشتنی

درحالیکهشهرهاهمیشهبرایفرصتهایاکوتوریسمخودشناختهنمیشوند،ماجراهایشهریبوداپست،تورهایروزانهومحلیعالیرابالمساکوتوری

  .سمبرایهمهارائهمیدهند
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. هایگرمسیریشهراستتجاربمنحصربهفردمحلی،جزءسفراستویکیازتجاربمحلیدربوداپست،بازدیدازیکیازحمام

ازقرنهاپیش،اینحمامهایحرارتیمرکزتوجهبوداپستهستند،ومردممحلیوگردشگرانیکهبهدنبالکمکردندردورنجخودبودندبیشترطرفدارآن

. عالوهبراین،ساختماناینحمامهایحرارتیزیباطراحیشدهاست.  هستند

ارائهکردنبینشدرموردسنتهاوتاریخآبگرم،ودیگرعناتورهایگردشگریوتفریحیبوداپست،برنامهمنحصربهفردیرابرایتجربهحمامحرارتی،با

  .صرسنتیومعماریشهرفراهممیکند

  .اکوتورهاخودرابهعنوانرهبرانطبیعیدراروپایشرقیتوصیفمیکنندچراکهمجارستاندربهاروتابستانخانهپرندگاناست

. ستنداکوتورهادرمجارستان،مقاصداکوتوریسمیمختلفیرادرسراسرجهانارائهمیدهند،امااکثرآنهادرمجارستانه

) 2011( عالوهبراین،طبقگفتهلیندسانترود. تورهایبسیارتخصصیباتمرکزبرمهاجرت،ویاپرندگانخاصمانندجغدها،جلبکهاوغیره

. سفررفتنبااکوتورهادرمجارستانراهمطمعنیبرایتجربهحیواناتاقلیمیاست

. مندانآنلذتبخشاستعالوهبراین،بعضیازتورهاصرفابهپروانههاوسنجاقکهااختصاصدادهشدهاستکهبهطورخاصبرایعالقه

  ....یکراهمطمئنبرایتجربهحیواناتمحلی،یکیازبهتریناکوتوریسمهادرمجارستاناستEcotoursیکتوربا

درمجارستانهنوزهماکوتوریسمدرحالرشداست،حتیسریعترازقبل،واحتماالافزایشبیشتریرادربرگزارکنندههایاکوتوریسمواکوتوریستت

 Gáborطبقگفته. شمهمیازصنعتگردشگریتثبیتشدهاستاکوتوریسمدرمجارستانبهعنوانبخ. جربهخواهدکرد

Michalkóدرحالیکهدرموردمقصدهایخارجی. ،بازاراکوتوریسممجارستانکامالمتفاوتازاکوتوریسمبینالمللیاست)2011( ودوستان 

) اروپایغربی،ایاالتمتحدهآمریکا،استرالیا(

یتوریستیمتخصصدرایناهدافاست،درمجارستانمقیاسپیشینهیمقصدهایبزرگاکوتوریسموتورهایمحیطیسازماندهیشدهتوسطاپراتورها

. بسیارکوچکتراستواکوتوریسمدراینکشورعمدتابرمبنایگردشگرانداخلیبناشدهاست

. معموالتورهایسازماندهینشده،بهویژهتورهایسازماندهیشدهتوسطخودمسافران،ومحصوالتدرحالحاضرپیچیدههستند

ممجارستانسفرمیکنندبیشترازتعدادمهمانانخارجیهستندکهازمکانهایاکوتمعموالبازدیدکنندگانیکروزهبهمکانهاینمایشگاهاکوتوریس

 2007 کهدرسال\"2006 گزارشگردشگریمجارستاندرمورددستاوردهایگردشگریسبز" سند. وریسممجارستاندیدنمیکنند

) توریستهایسبز( منتشرشدنشاندادکهاکوتوریستهایمجارستان

.  صیالتباالترازمتوسطهودرآمدبیشازمتوسطهستندبهطورمعمولگردشگرانداخلی،جوانانیامیانساالن،باتح

 3 تنها. انگیزهاصلیآنهاامکاناتگشتوگذار،زیباییمحیططبیعی،هوایپاکوآرامشاست

 6 درصدازمسافرانفقطسفررابرایرفتنبهپارکملیشروعمیکنندوحدود

 18 اگردرمسیرباشد،خوباست، - ازسویدیگر،بازدیدازیکپارکملی. درصدازآنهادرهنگامبرنامهریزیسفرخودازاینفرصتاستفادهمیکنند

. درصدازپاسخدهندگان،ازاینمقصدهااگربتوانند،دیدنمیکنند

  .هنگامبازدیدازپارکملی،آنچهکهاینگردشگرانبهآناهمیتبیشتریمیدهند،ارزشهایطبیعی،چشمانداززیبا،هوایتمیزومحیطآراماست

 2 و 1 بمیکنند،هتلهاياکوتوریستهابهطورمعمولنیازمنداقامتسادهومتوسطمیباشند،یعنیآنچهکهآنهاانتخا

. ستاره،خوابگاههایتوریستیوجوانان،سوییتهایتعطیالتاست

. آنهاتقاضایمحدودبرایبستههایخدماتپیچیده،راهنماییحرفهایوسخنرانیدارند
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برناهمچنیننیازبهامکاناتپذیراییوسایرخدماتمراکزبازدیدیرادارندوازینکههمهاینهارابصورتبستههایخدماتپیچیدهشاملسفر،اقامت،غذاو

  .مههایسازمانیافتهاستفادهکننداستقبالمیکنند

 استراتژیتوسعهگردشگریملیمجارستان

)NTDS(گردشگریتاریخیرابرپایهارزشهایفرهنگیوطبیعیبهمحصوالتگردشگریایکهاهمیتملیدارند،طبقهبندیمیکند، .

. راحیکردط 2008 ،دبیرخانهوزارتامورخارجهسابق،یکاستراتژیتوسعهاکوتوریسمملیدرسالNTDSبراساساهداف

. پسازتصویبایناستراتژي،ابتکارعملدبیرخانهگردشگریوزارتامورخارجهودبیرخانهحفظطبیعتومحیطزیستوزارتمحیطزیستوآبایجادشد

. اعضاازنمایندگاندووزارتخانهانتخابشدندووظیفهگروهاجرایاستراتژیبود

. میبردایناستراتژیابزارووظایفخاصیرابادرنظرگرفتنمعیارهایحفاظتازطبیعتوگردشگریبهکار

مسئلهمهمانتخابشدهدراستراتژي،افزایشتعدادبازدیدکنندهگانیاستکهازجاذبههایاکوتوریسمیوخدماتدهندگاناسافادهمیکنندوایجاد

. برأساسایناقداماتبایدنقشویژهایبرایایجاداستراتژیبازدیدکنندهاختصاصدادهشود. مراکزبازدیدیکهخدماتپیچیدهایراارائهمیکند

-ومکانهاینمایشگاهدوستانه

انوادگی،کهنیازهایخاصگروههایهدفرابرآوردهمیکند،همدرزمینهمکانهایموجودوهمدرنمایشگاههایبرنامهریزیشده،مسیرهایمطالعهخ

  .وسایرخدماتبوجودآیند

. چندیناثرغیرمستقیمبرایاکوتوریسمدارد) NHDP( برنامهجدیدتوسعهیمجارستان

برایتوسعهمحیطزیستوهمبرایآموزشآگاهانهسالمت،بهتریناباینسندبیانمیکندکهدرتوسعهمناطقروستایی،گردشگریارزشهایطبیعیهم

. زارممکناست

 مناطقروستاییراباتعدادکمجمعیتوتراکمجمعیتکم،توسعهییکپارچهمحصوالتبراساسکمکهایمحلیومنطقهایوNHDPدراینزمینه،

) خدماتمربوطبهگردشگري(

. راماست،حمایتمیکندکهبراساسابتکاراتجوامعمحلیاحیاشدهاست،تاآنجاکهجنبههایتوسعهپایدارمورداحت

. اجراشود) EAFRD( توسعهمناطقروستاییمیتواندازصندوقکشاورزیاروپابرایتوسعهروستایی

. امکاناتبازسازیمناطقروستاییدرمناطقمختلفسرمایهگذاریمتفاوتاست

وسعهفضا،حفاظتایندرمناطقیکهطبیعت،چشماندازوفرهنگفراوانیدارد،استفادهازمنابعپایدارمحلیومنطقهایبااستفادهازهمکارینزدیکت

  .ازطبیعتومیراثوگردشگریارزشگذاریمیکند

  نتیجهگیري

بازاراکوتوریسمسالهاستکهیکیازسریعترینبخشهایگردشگریدرحالتوسعهاستپدیدهجهانیکهباعثارتقااینروندمیشودافزایشس

. فرهایمسووالنهوآگاهیبیشترگردشگراننسبتبههدفسفرشانمیباشد
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فعالیتهایگردشگریبهویژهاکوتوریسمبهسرمایهگذاریباالیینیازندارندواگردرراستایاصوالساسیاکوتوریسمحرکتکنندبدوننیازبهسرمایهی

. زیادبرایذینفعاناینصنعتسودمندخواهدبود
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. افرادیکهباهدفطبیعتگردیسفرمیکنندبایدنسبتبهمحیطزیستوجامعهمحلیمسووالنهتربرخوردکنند



  کنفرانس بین المللی گردشگرياولین 

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٠

www.tourism2019.ir  

توسعهاکوتوریسمنیازبههمکارییکپارچهوهماهنگیبیندولت،سازمانهایخصوصیوجامعهمیزبانداردودرایرانبهدلیلنقشپررنگدولتدراینزمی

. دشگریبهتصمیمگیریهایمستقیموغیرمستقیمآنبستگیداردنهتوسعهاینگونهگر

. اینمطالعهمحدودیتهایجغرافیاییدرجمعآوریوتجزیهوتحلیلدادههادارد

بااینوجودتوسعهزیرساختهاوسایرامکاناتگردشگرینیازبهدرنظرگرفتنشرایطمنطقهوکاربریزمینداردتاطبقاصوالکوتوریسمباحدقلپیامد

.هباشدهایمنفیبرایمحیطزیستوجامعهمیزبانهمرا
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