
 

 

 گردشگری پایدار

 تاثير خود  هزاره سوم، طي نيم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه صنعت گردشگری به عنوان يکي از مهم ترين پديده های

 قرن نظران، صاحب از بسياری که طوری به است؛ داشته کشورها فرهنگي تبادالت اقتصادی، پويايي و رشد در سزايي به

يجاد کننده ا بسترهای و عناصر به توجهي جهاني توسعه همانند گردشگری توسعه. اند نهاده نام گردشگری قرن را حاضر

اين صنعت نداشته وبا هدف سودآوری و افزايش رفاه اجتماعي اثرات 

مخربي را به همراه داشته به همين جهت در اين ميان تصوير نادرست 

 و نامناسبي از رابطه گردشگری و محيط به جا گذاشته است.

 

، کنفرانس وزراء جهانگردی کشورهای 1997در نخستين ماههای سال 

اقيانوس آرام درباره جهانگردی و محيط، وابسته به  آسيايي حوزه

سازمان جهاني جهانگردی در جمهوری مالديو تشکيل شد. بيانيه ماله 

که بيانگر روندی جهاني است با محوريت جهانگردی پايدار ماحصل 

 که بودند هايي سياست و راهکارها ارايه در سعي جهانگردی سازمانهای ماله بيانيه از پس. باشد کنفرانس مذکور مي

 . گردد صنعت اين پايداری موجب

  

 اصول گردشگری پایدار -1

کلي اين تالش ها نشان ازآن دارد که گردشگری قادر است در گردشگری پايدار ريشه در توسعه پايدار دارد. بطور

ی پايدار پيرامون پردازش توسعه پايدار راهکاری عملي را شکل دهد.از اين رو هدف اصلي در بسط معنايي گردشگر

ارائه روش های منطقي در بهره گيری از منابع طبيعي و انساني و ممانعت از به کارگيری غير علمي اين منابع مي 

باشد. توسعه پايدار گردشگری دارای دو جنبه حفاظت از محيط زيست، منابع وميراث فرهنگي جوامع است. از اين 

مدوني به اجرا در آيد تا بتواند حرکت اميد بخشي را در توسعه همه روگردشگری پايدار بايد با سياست مشخص و 



 

 

جانبه فضاهای جغرافيايي تضمين کند. گردشگری پايدار برای کارايي باالتر در اين زمينه دارای اصولي مي باشد که 

 هماهنگ کننده اهداف و راهکارهای عملي مي باشد.

ن است که دارايي صنعت گردشگری محسوب شود. نبايد منافع محيط ارزش ذاتي دارد و اين ارزش مهم تر از آ -

 "بيانيه ريو آمده است  3بلند مدت و حفاظت از محيط را فدای مالحظات کوتاه مدت کرد. همانطوری که در اصل 

 و حفظ هتوسع زمينه در را آينده های نسل و کنوني نسل نيازهای متساوياً که شود اعمال نحوی به بايد توسعه حق

 "سازد. برآورده زيست محيط

 .شود شناخته گردشگران نيز و جامعه برای مفيد های توانمندی با مثبت عامل بايد گردشگری -

 فعاليت. شود حفظ مدت بلند در محيط پايداری که شود مديريت ای گونه به بايد گردشگری و محيط بين روابط -

 د ويا آثار نامطلوبي ايجاد کند.برسان آسيب محيط به نبايد گردشگری های

 .شود ريزی فعاليت های گردشگری و توسعه بايد با توجه به ويژگي های محيط و طبيعت منطقه مورد نظر طرح -

 داشته وجود هماهنگي ميزبان جامعه و بازديد مورد محل کنندگان، مالقات نيازهای بين بايد ای منطقه هر در -

 .باشد

تغييرات اجتناب ناپذيرند و تغييرات ممکن است مفيد باشد. انطباق با تغييرات نبايد باعث  برخي پويا، دردنيای -

 خدشه دار شدن هيچ يک از اصول شود.

 اهداف کسب جهت در اصول اين به توجه با بايد همه محيطي، های صنعت گردشگری، نهادهای محلي و سازمان -

 .کنند تالش

 خصوصيات گردشگری پایدار -2

نابع به صورت پايدارحفظ م-  

حفظ و استفاده از منابع )طبيعي، اجتماعي و فرهنگي( بسيار حائز اهميت است وبه معنای تجارت دراز مدت مي 

 آتي های باشد به عبارت ديگر تامين نيازهای کنوني جامعه و حفظ و نگهداری از سرمايه و منابع نسل



 

 

 

  -مناسب تبليغات و بازاريابي

ريابي نقش موثری در شناسايي اهداف و مزايای گردشگری پايدار به عهده دارد. از اين طريق اطالعات تبليغات و بازا

بسيار کامل و جامعي در اختيار گردشگران قرار مي گيرد و درپي آن شناخت و توسعه و استقبال مردم از گردشگری 

احي ديدني مي شود، و رضايت مشتری پايدار، سبب افزايش احترام نسبت به محيط فرهنگي، اجتماعي وطبيعي نو

 را نيز افزايش مي دهد.

 مصرف و اتالف منابع-  کاهش بيش از حد

توسعه گردشگری، افزايش توليد منابع طبيعي به خصوص آب و زمين را در پي دارد. ترويج الگوی صحيح مصرف 

دراز مدت را گرفته وبه کيفيت  های مخصوصا در مورد جهانگردان و گردشگران جلوی هزينه های بازسازی، زيان

، همگان برای باالتر زندگي توسعه پايدار و کيفيت به نيل جهت"بيانيه ريو  8 گردشگری کمک مي کند.) اصل

اتخاذ  متناسب جمعيتي هایو رها نمايند و سياست داده غيرپايدار را کاهش توليد و مصرف ها بايد الگوهایدولت

 "نمايند. 

 حفظ تنوع -

حفظ و ارتقای تنوع طبيعي، اجتماعي وفرهنگي برای پايداری دراز مدت گردشگری اهميت ويژه دارد وپايگاه انعطاف 

 پذيری را برای گردشگری به وجود مي آورد.

 ريزیبرنامهاستراتژيک بودن در  -

د مدت را مشخص مي کند و برنامه ريزی عمل توسعه هر فرآيندی است وبرنامه ريزی، اهداف کوتاه مدت و بلن

 اهداف به دستيابي گردشگری در ريزی برنامه با. سازد تمامي عوامل را برای دستيابي به هدف مذکور هماهنگ مي

 فرهنگي محيط اقتصادی، محيط زيست، محيط حفظ) اقتصادی غير اهداف و شغل، ايجاد و درآمد افزايش) اقتصادی

 هد بود. خوا آسان و سهل کاری( ( اجتماعي ومحيط



 

 

 برایحفظ محيط زيست-  حفاظت از نظام اقتصاد محلي

گردشگری که تعداد زيادی از فعاليت های اقتصادی محلي را مورد حمايت وتحت پوشش خود قرار مي دهد و ارزش 

 انهدام جلوی اقتصادی های ها و هزينه های محيط زيست را مد نظر قرار مي دهد، عالوه بر حمايت از اين نظام

 حيط زيست را مي گيرد.م

ريزیمشارکت محلي مردم در برنامه-  

مشارکت کلي اجتماع های محلي در بخش گردشگری نه تنها به نفع خود آنها ومحيط است بلکه نوع تجربه 

 گردشگری را بهبود مي بخشد.

نفوذ محليمذاکره با افراد با-  

اجتماع ها، سازمان ها و نهادهای محلي مهم است البته در صورتي که دوشادوش شاوره بين صنعت گردشگری و م

 هم کار کنند واختالفات منافع را کنار بگذارند.

 خدمات-  انجام تحقيقات در جهت بهبود کيفيت

 پژوهش در حال پيشرفت ونظارت برآن از طريق صنعت با استفاده از تجزيه وتحليل وجمع آوری موثر اطالعات نه

تنها ما را در حل وفصل مشکالت گردشگری ياری مي کند بلکه مزايايي را برای مقاصد، صنعت ومشتريان در بر 

 خواهد داشت.

 نيرویانساني ماهر-  آموزش

آموزش خدمه که گردشگری پايدار را وارد روش های اشتغال مي کند و در کنار آن استخدام خدمه محلي در تمامي 

 يفيت گردشگری مي شود.مقاطع، سبب بهبود ک

 ديگران-  های خدماتي و استفاده از تجاربکنترل و نظارت بر فعاليت



 

 

اثر بخشي هر برنامه و فعاليتي بايد ارزيابي شده و بر کيفيت فعاليت های انجام شده و خدمات ارايه شده نظارت 

هداف صورت پذيرد در اين بين نبايد از دقيق وجود داشته باشد، تا تغيير برنامه ها و راهکارها در جهت نيل به ا

 تجربيات موفق ساير کشورها غافل بود. 

 ظرفيت پذیری و توسعه پایدار -2

توسعه پايدار گردشگری دارای دو بعد اصلي حفاظت از محيط زيست و منابع گردشگری و ميراث فرهنگي و يک مفهوم 

قالب تعيين  پذيری و سنجش مرزهای آن دراست. اين ابعاد اصوالً در چارچوب ظرفيت« پذيریظرفيت»اساسي و کليدی 

 آيد.های منسجم و يکپارچه محلي به اجرا در ميريزیخط مشي و برنامه

 ( دارای دو بعد اساسي است.که يک بعد آن اجتماعيCarrying capacityپذيری )ظرفيت

(Sociological carrying capacity( و بعد ديگر آن اکولوژيکي )Ecological carrying capacity )

 پذيری شامل موارد زير است: ي منظور از ظرفيتاست و به طور کل

اينکه آب و هوا محيط آلوده شوند بدون اينکه آسيب ببيند.  -تواندچه تعدادی مسافر مياز يک مکان بازديد کند بدون

 حيات وحش

 افراد محلي تحمل پذيرايي از چه تعداد گردشگر را دارند.  - -ساکنان

 در يک مکان اقامت گزينند بدون اينکه شلوغي و هياهو راکنند.احساس   -توانندچه تعدادی مي

 تاسيسات زيربنايي و روبنايي چه ميزان جمعيت را پاسخگو هستند.-  منابع آب،
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