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چکیده
و  توپوگرافی  وضعیت خاص  همراه  به  اقلیمی  تنوع  جغرافیایی،  ویژه  شرایط   
ژئومورفولوژیکی در سطح ایران بیانگر پتانسیل های بالقوه منحصر به فرد در زمینه 
اکوتوریسم در کشور است که عمدتًا منطبق با گستره طبیعی نواحی جغرافیایی 
غرب کشور می باشد. این واقعیت در حالی است که گردشگری به طور اعم و 
گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( به طور اخص در کشور، توسعه نیافته است و این 
بیانگر ظرفیت های گسترده برای توسعه ی اکوتوریسم در سطح کشور می باشد. 
بنابراین توجه به این موضوع عالوه بر مزیت های مختلف در سطح منطقه ای و ملی 
مکان تحول نواحی محروم و منزوی غرب کشور که به عنوان حافظان سنتی طبیعت 

پیرامونی خود ایفای نقش می کنند را نیز ممکن می سازد.
پایدار، شرایط  توسعه  نواحی غربی کشور،  اکوتوریسم،  واژ های  کلیدی: 

جغرافیایی، گستره طبیعی

مقدمه 
از تنوعی  بررسی ویژگی های طبیعی گستره جغرافیایی کشور حکایت 
گوناگونی  آنها  تبع  به  و  اقلیم  ژئومورفولوژی،  توپوگرافی،  در  جانبه  همه 
شیوه های سکونت و فعالیت دارد.  چنین  تفاوتی در الگوی مکانی – فضایی 
بستر جغرافیای متنوع ایران طبعًا تنوع پتانسیل ها و غنای اقتصاد فضایی نیز 
خواهد داشت. در این میان  نواحی غربی کشور با ویژگی های طبیعی منحصر 
ایجاد  جغرافیایی  موقعیت  و  پتانسیل  لحاظ  به  را  ویژه ای  شرایط  فرد،  به 
نموده اند که در تفسیر اقتصاد فضایی کشور قبل از هر چیز حکایت از تنوع 

در عناصر عرضه گردشگری طبیعی دارد.
این ترتیب نواحی مرتفع غربی کشور که در فرایند های تاریخی –  به 
سیاسی از توسعه در خورو مناسب خویش بازمانده اند، اکنون با رویکرد های 
عینیت  با  تا  یافته اند  را  آن  فرصت  اسالمی  انقالب  از  ناشی  محور  عدالت 
بخشی به پتانسیل های خداداد، جایگاه بحق خویش را اگر چه با تأخیر؛ در 

اقتصاد ملی و توسعه منطقه ای باز یابند.
 عناصر متنوع و گوناگون طبیعی از قبیل پدیده های ژئومورفولوژیکی و 
زمین ساخت ارتفاعات که جریان آب و تنوع چشم انداز در فصول مختلف 
و  صید  شفابخش،  و  معدنی  آب های  می سازد،  چندان  دو  را  آنها  زیبایی 
شکار، ورزش های زمستانی، کوه پیمایی، دامنه نوردی، صخره نوردی و... از 
ویژگی های نواحی طبیعی غرب کشور است که در دنیای امروز که انسان ها 

تحلیلی بر جایگاه اکوتوریسم 
در توسعه پویا و پایدار نواحی غربی کشور     

داراب فتاح پور مریکی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   

بینند  می  آن  از  ناشی  آلودگی های  و  صنعت  اسیر  را  خود  طبیعی  فطرت 
چونان بهشتی است که امکان رهایی و پرکشیدن را اگر چه به صورت موقت 
فراهم ساخته، بازیابی توان های تحلیل رفته در غوغای صنعت و تکنولوژی 
را امکان پذیر می سازد و در تعاملی دو سویه و پویا با نواحی مرکزی امکان 
برای  مناسب  فراهم ساخته مکانی  نواحی غربی  برای  را  انزوا  از  برونرفت 

پویایی و توسعه درونجوش و پایدار خواهد بود. 
در  اگر  زیست،  محیط  و  طبیعت  بر  مبتنی  گردشگری  یا  اکوتوریسم 
فرایندی استوار بر برنامه ریزی جامع و نظام مند مورد توجه قرار گیرد و از 
نقش اساسی نظارت در پایداری آن غفلت نشود، دارای کارکردهای متنوع 

در سطوح منطقه ای، ملی و حتی بین المللی خواهد بود. 
تحول  و  شکل گیری  بستر  و  ظرف  عنوان  به  زیست  محیط  به  توجه 
کارکرد های متنوع و مثبت در اکوتوریسم می  تواند به تحولی پویا و پایدار در 
سطح جوامع مختلف به ویژه جوامع محلی و خصوصًا روستایی منجر گردد.
تواند  می  خوبی  به  نظام مند  و  اندیشیده  اکوتوریسم  اساس  این  بر   
موجبات تحول مثبت و هدفمند در فرهنگ، اجتماع و اقتصاد جوامع مرتبط 
اقتصادی اکوتوریسم به عنوان شاخه ای از  را فراهم سازد، حتی از جنبه ی 
طبق  که  جایی  تا  دارد  توجهی  شایان  جایگاه  امروز  دنیای  در  گردشگری 
گزارش سازمان گردشگری )WTO( در حال حاضر صنعت گردشگری پس 
است  جهانی  درآمد  تولید  بخش  سومین  سازی  اتومبیل  و  نفت  صنایع  از 

)پوروخشوری، زهرا، 1380، ص 182(. 

اکوتوریسم  راهکاری برای اتصال نواحی غربی به تعامالت 
منطقه ای و اقتصاد ملی 

استعدادهای ذاتی و  نیافتن  تأثیر گذار در عینیت  از عوامل مهم و  یکی 
تداوم محرومیت نواحی مستعد انزوا، عدم درگیر شدن این نواحی با چرخه 

تعامالت مکانی – فضایی و اقتصاد ملی است.
بویژه  منطقه ای   – ملی  سیستم  به  نواحی   این  اتصال  اساس  این  بر   
پیوند فضاهای منزوی واقع در ارتفاعات به زنجیر تعامالت همه جانبه ملی 
– منطقه ای از ضروریات دستیابی به توسعه ای یک پارچه است ) فتاح پور، 
1385، 56 (که برونرفت از چرخه آزار دهنده محرومیت دراین نواحی را با 

خروج از انزوا و ورود به سیستم ملی و فرا ملی میسر می سازد. 
 بعبارتی با عنایت به این اصل کلی، توسعه به سمت  مناطقی حرکت  
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جغرافیایی  موقعیت  نظر  از  بالقوه  امکانات  باالترین  دارای  که  می کند 
باشند)آسایش، 1375، ص 19 (.

 دقت در این امرکه امکانات بالقوه در گذر زمان تعریف خاص خود را 
می یابند، در خواهیم یافت که در گذشته به علت انزوای ناشی از توپوگرافی، 
توسعه  امکان  عماًل  تمرکز گرا  سیاست های  و  آسان  و  سیال  دسترسی  عدم 
تقویت  و  مذکور  مشکالت  رفع  با  امروزه  ولی  نبود  فراهم  غربی  نواحی 
طرح  که  جامعه  نسبی  رفاه  افزایش  همراه  به  گردشگری  صنعت  جایگاه 
فضایی  مدیریت  اعمال  با  ساخته  میسر  را  تفریح  جمله  از  ثانویه  نیازهای 
مناسب یکی از مهمترین زمینه های بالندگی همه جانبه غرب کشور، توسعه 
گردشگری با تأکید بر اکوتوریسم  خواهد بود، زیرا با رونق این صنعت به 
با  بیشتر  اقتصادی هر چه  به لحاظ  نواحی غربی کشور را  توان  خوبی می 
سیستم اقتصاد ملی درگیر ساخت و بازمانده اندیشه ها و نمودهای انزوا و 

محرومیت را از چهره این مناطق زدود.
ایجاد  طبیعی   – نواحی روستایی  برنامه ریزان توسعه  از آرزوهای  یکی 
تحوالت مکانی – فضایی به منظور بهره گیری مطلوب و عقالیی از فضای 
زیستی موجود و در دسترس جوامع بومی به گونه ای که نه تنها به نفع او 
بلکه به سود کل جامعه، بدون آسیب رسانی به منابع و توان های طبیعی در 

چهار چوبی هدفمند و پایدار می باشد ) سعیدی، 1377، ص 23 (. 
حال توجه به این واقعیت که گروه های اجتماعی که در قالب گردشگر 
وارد نواحی طبیعی و جوامع محلی می شوند در صورت مدیریت و برنامه 

ریزی مناسب می توانند حامل چنین تحولی باشند.
 جایگاه محرومیت زدایی ریشه ای و درگیر با ارکان محیط جغرافیایی 

را برای توسعه گردشگری مشخص می سازد ) فتاح پور، 1384، ص 169 (. 
جایگاه اکوتوریسم در توسعه نواحی غربی وقتی عینیت و نمود بیشتری 
زمینه  این  در  مکمل  و  توأمان  امتیاز  دو  از  نواحی  این  بدانیم  که  می یابد 
برخوردار می باشد که عبارت است از وجود بسترها و عناصر قابل عرضه در 
گردشگری از یک سو و موقعیت کاماًل مناسب جغرافیایی به جهت استقرار 
نمود  امکان  که  کشور  شهری   – صنعتی  قطب های  مواصالتی  گره گاه  در 
یافتن کوتاه مدت و اقتصادی شدن پروژه های گردشگری را فراهم ساخته، 

بازاریابی گردشگری را نیز به سهولت امکان پذیر می سازد.

نواحی  بالندگی  و  منطقه ای  تعادل  در  اکوتوریسم  جایگاه 
محروم غرب کشور

پایه ی صنعتی دارای ویژگی های قطعی است که عدم تعادل  با  توسعه 
به  دسترسی  اشتغال،  فرصت های  درآمد،  فزاینده ی  قطبی شدن  و  منطقه ای 
آموزش، خدمات و دیگر تسهیالت به نفع جوامع شهری از آن جمله است.  
غلبه این رویکرد در سیاستگذاری ها  موجبات شکاف هر چه بیشتر درآمد 
فراهم  طبیعی   – روستایی  و  صنعتی   – شهری  نواحی  بین  را  فرصت ها  و 

نموده است.
 در چنین شرایطی توجه به این مطلب که توریسم و به ویژه اکوتوریسم 
می تواند پول و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها 
و نقاط طبیعی بکشاند،)دیبایی، پروین، 1371، ص 440( به نحوی بیانگر اهمیت 

اکوتوریسم به عنوان یک توانمندی و امکان خدادادی در سطح نواحی غربی 
است که می تواند نقش ایجاد توازن و تعادل در توزیع، امکانات و سرمایه ها 

را در سطح مناطق و نقاط شهری – روستایی به عهده گیرد.
امکانی  عنوان  به  غربی  نواحی  در  اکوتوریسم  تقویت  اساس  این  بر   
محلی برای توسعه ی این نواحی مطرح بوده که می توان به لحاظ اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی روستا و نواحی روستایی را به سایر مناطق و نواحی 
پیوند داده،1 موجبات ادغام توسعه ی نواحی مرتفع غربی اکوتوریسم را فراهم 

سازد.
 ضمن اینکه تقویت اکوتوریسم در سطح نواحی غربی آبادانی و عمران 
از  دوستانه تری  شکل  و  می گردد  موجب  را  آن  طبیعت  وحفظ  روستا یی 
مالیم،  دلیل  به  جهانگردی  عناوین  تحت  که  دهد  می  ارائه  را  جهانگردی 
روابط  توسعه  برای  است  رویکردی  و  شناخته شده  و....  مسئوالنه، خوب 
همزیستی با محیط فیزیکی و اجتماعی بستر خود؛ امکان بهره گیری اقتصادی 

از محیط را در حین حفظ آن فراهم می سازد.
 – ساختاری  و  اقتصادی  تحوالت  در  اکوتوریسم  نقش 

کارکردی غرب کشور
یکی از آرزوهای برنامه ریزان توسعه ی ناحیه ای ایجاد تحوالت مکانی – 
فضایی به منظور بهره گیری مطلوب و عقالیی از فضای زیستی موجود و در 
دسترس انسان روستایی به گونه ای است که نه تنها به نفع او بلکه به سود کل 
جامعه، بدون آسیب رسانی به منابع و توان های طبیعی در چهارچوبی هدفمند 

و پایدار می باشد ) سعیدی، 1377، 23 (.
 در این راستا توجه به این واقعیت که گروه های اجتماعی )که در قالب 
گردشگر وارد تعامل با جوامع محلی می شوند ( نه تنها حامل کارکردها بلکه 
فضایی هستند که می تواند در فرایندی  همچنین حامل روندهای مکانی – 
متعامل زمینه ی ایجاد روندهای مکانی – فضایی را در قالب تحول در نحوه ی 
را  اقتصادی   – اجتماعی  و  طبیعی  ویژگی های  که  ارزش هایی  با  برخورد 
 – اجتماعی  کارکردهای  تحول  باعث  و  سازد  فراهم  می گیرد،  سنجش  به 
 – اجتماعی  روندهای  طرح  موجبات  این  بر  عالوه  معین  گردد.  اقتصادی 
اقتصادی تازه ای را نیز مهیا می سازد که در طول زمان با ایجاد الگوهای پایدار 

روندهای مکانی – فضایی جدیدی ارائه می دهد ) شافر، 1368، 3 (.
برای  نو  بسترهای  ایجاد  اکوتوریسم  قطعی  کارکردهای  از  همچنین   
فعالیت اقتصادی است، تا جایی که در اصطالح گردشگری به طور اعم به 
عنوان صادرات نامریی محصوالت و خدمات یاد می شود )رضوانی، 1374، 
61(که این امر بیانگر افزایش و گسترش عرصه ی تقاضا برای فراورده ها و 
توانمندی های موجود در جوامع محلی ساکن در نواحی توریستی است. به 
نواحی غربی ضمن  در  آن  پویایی  با  اکوتوریسم،  علت ویژگی های خاص 
پیامد  متعاقبًا  اما  می برد،  بهره  محیط  و خدمات  کاالها  از  به صورتی  اینکه 
داشت.  خواهد  حرفه ای  و  شغلی  فرصت های  بر  غیر مستقیمی  و  مستقیم 

)پوروخشوری، 1380 ،182 (
 به این ترتیب اکوتوریسم به اشکال مختلف بر فعالیت و در آمد جوامع 
در  تالش  و  تولیدات  در  نوآوری  موجبات  ازجمله  می باشد،  مؤثر  محلی 
در  خریدار  و  مشتاق  گردشگر  و حضور  محصوالت  کیفیت  ارتقاء  جهت 
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محل، زمینه ساز کاهش هزینه های بازاریابی و بازاررسانی می شود، همچنین 
اکوتوریسم بستری مناسب برای رونق تجارت و فروش محصوالت بومی 

می باشد.
ویژه  به  گردشگری  وجود  واسطه  به  شغلی  فرصت های  آمدن  فراهم   
اکوتوریسم، می تواند پیامدهای مبتنی بر جمعیت های محلی به دنبال داشته 
باشد. از جمله، اجتناب از تجزیه اجتماعات کوچک )روستاها( که جوانانش 
معموالً برای یافتن شغل به مناطق دیگر مهاجرت می کنند و افزایش در آمد 

حاصل از هنرها و صنایع دستی محلی )همان، 171(.
با رونق اکوتوریسم در نواحی روستایی که عمدتًا از   عالوه بر این ها 
تسهیالت و خدمات زیر بنایی محروم می باشند، پروژه های زیر بنایی همچون 
جاده ها، پل ها، اقامتگاه ها و ... ایجاد و توسعه می یابند که این مسأله ضمن 
باال بردن سطح رفاه در سطح این نواحی موجبات افزایش اشتغال در جوامع 
میزبان را فراهم نموده، با افزایش درآمد و فرصت های خرید و تفریح  سطح 
مطلوب زندگی افزایش می یابد. از سوی دیگر با رونق اکوتوریسم و پویایی 

این نواحی ضمن ایجاد زمینه های نوین فعالیت اقتصادی آشنا می گردند.
از این حقیقت غافل شد که هر زمان که استفاده و  نباید  این همه  با   
بهره برداری از سرزمین و ناحیه ی  تفریحی منحصراً جنبه تجاری پیدا کند 
بروز انحراف در عملکرد سرزمین و منطقه تفریحی، اجتناب ناپذیر است. 

)آکادمی علوم اتحاد جمادی شوروی، 1372، 355 (
 لذا کشورهای در حال توسعه به منظور استفاده صحیح از درآمد عظیم 
جهانگردی و به ویژه اکوتوریسم)طبیعت گردی( باید استراتژی خاصی را 
به کار گیرند که ضمن کاهش هزینه های اجتماعی و محیطی ارزش افزوده 

کشور را افزایش دهد.2

پایداری توسعه در نتیجه هماهنگی اکوتوریسم با محیط زیست 
از آنجا که محیط زیست در اکوتوریسم نقش محوری داشته تا جایی 
که می توان آن را ابزار و در عین حال از اهداف توسعه دانست، برای نیل به 
یک روند تصمیم گیری سازگار با هر دو هدف محیط زیست و توسعه، ایجاد 
هماهنگی اصولی برای پیوند ابعاد سازگار با محیط زیست و توسعه، ایجاد 
هماهنگی اصولی برای پیوند ابعاد بین بخشی و فرابخشی محیط زیست و 

توسعه ی پایدار ضروری است.
 بعد از کنفرانس محیط زیست و توسعه ی ملل متحد، زمانی که کشورها 
آتی را  منابع  با حفظ  منابع طبیعی  یعنی مدیریت  پایدار  از توسعه  حمایت 
را  راهبرد  این  از گردشگری  بهتر  دیگری  اقتصادی  فعالیت  هیچ  پذیرفتند، 

)Tourism Trends worides,1950-91,p.28(.تأمین نمی کرد
و  احیا  باعث  نیز  غیر مستقیم  صورت  هر  به  اکوتوریسم  اینکه  ضمن   

پایداری محیط زیست طبیعی می گردد.
آن  تبع  به  روستایی  نواحی  در  اکوتوریسم  رونق  با  که  طریق  این  به   
مهیا  درآمد  افزایش  و  فقر  کاهش  موجبات  نواحی  این  اقتصادی  رونق  و 
فراهم  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  بر  فشار  کاهش  برای  را  زمینه  گشته 
می سازد، همچنین اکوتوریسم می تواند خدمات را به بسترهای طبیعی منطبق 
بر روستاهای کوچک و پراکنده که مبتنی بر امکانات و پتانسیل های نقطه ای 

پراکنده شده اند منتقل ساخته با پویایی این نقاط که به عنوان احیاگر و محافظ 
نقشی  می باشند  مطرح  کشور  گستره ی  پهنه  در  پتانسیل هایی  چنین  سنتی 

اساسی در حفظ محیط زیست ایفا کند.
 البته باید به این نکته توجه داشت که به همان اندازه که توریسم می 
تواند در خدمت محیط زیست باشد در صورت رعایت نکردن اصول نظارتی 
و  ظریف ترین  و  طبیعی  محیط های  تنوع  نظر  از  فضاها  می تواند»غنی ترین 
حساس ترین مناطق، به ویژه در کوهستان ها و سواحل، را به شدت دستخوش 

تغییرات نامساعد سازد«. 
ولی آن گونه که آمد در صورت نظارت صحیح بر اکوتوریسم به خوبی 
می تواند موجبات آبادی و عمران محیط طبیعی و روستاهای همگن با چنین 
بسترهایی را فراهم سازد، چرا که چگونگی دگرگونی ها در شرایط و منابع 
محیط طبیعی، شیوه و سطح توسعه در امور اقتصادی و اجتماعی یک فضای 

جغرافیایی را تحت تاثیر قرار می دهد.3
فرهنگی اکوتوریسم در توسعه ی  نقش و کارکرد اجتماعی – 

نواحی غربی
از  بهره گیری  قصد  به  غربی کشور  نواحی  در سطح  اکوتوریسم  رونق 
به همراه  میزبان  با جمعیت  را  مواجهه گردشگران  الزامًا  طبیعی  جاذبه های 
خواهد داشت، این تالقی به ویژه در اجتماعاتی که به طور عادی ارتباط کمی 
با افراد غیر محلی دارند زمینه ساز تغییرات اجتماعی – فرهنگی می باشد، اگر 
چه اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری به ویژه در مبحث اکوتوریسم که 
عمدتًا با نواحی نسبتًا بکر جوامع محلی و با آداب و رسوم سنتی است به 
اینجا ختم نشده از سویی فرصتی مناسب برای گردشگران فراهم می سازد تا 
در کنار بهره گیری از امکانات و بسترهای طبیعی با ویژگی های اجتماعی – 
فرهنگی جامعه ی میزبان خود آشنا شوند و از سوی دیگر به مرور تحوالت 
عمده ای در جامعه میزبان به وجود می آورد که این تحوالت مثل هر پدیده ی 
اجتماعی دیگر قطعیت در نتیجه نداشته اثراتی مثبت و منفی به همراه خواهد 
داشت که به نظر می رسد اثرات مثبت آن به اندازه ای باشد که امکان چشم 
گسترش  با  ناچار  به  که  جا  آن  از  سازد.  ممکن  را  منفی  اثرات  از  پوشی 
امکانات ارتباطی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری جوامع محلی را در هر 
می  غالب  فرهنگ های  با  چالش  به  زمانی  روند  یک  در  جهان  از  نقطه ای 
کشاند، ورود گردشگر از فرهنگ های مختلف به خوبی می تواند زمینه ساز 
مرحله ای منطقی برای مواجهه ای مبتنی بر تدریج و مدارا برای آمادگی در 

چنین برخوردی برای جوامع محلی باشد.
 همچنین احیای سنن کهن از بین رفته و تقویت صنایع دستی و ایجاد 
برجسته ترشدن  دستی،  صنایع  و  هنری  و  فرهنگی  محصوالت  برای  بازار 
نقش زنان در جوامع محلی، بعد اقتصادی یافتن توانمندی های فرهنگی که 
خود عامل تقویت فرهنگی است و... از جمله آثار مثبت مواجهه فرهنگی 
– اجتماعی ناشی از اکوتوریسم در جوامع روستایی است. البته آن چنان که 
فرهنگی اکوتوریسم غافل  گفته شد هرگز نباید از اثرات منفی اجتماعی – 
شد، بلکه قبل از آن که دیر شود می بایست با نظارتی پیوسته و آگاهانه نسبت 

به تصحیح این فرایند نیز اقدام کرد.4
 به هر حال یکی از انگیزه های گردشگری ارتقای سطح فرهنگ می باشد. 
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جایگاه فرهنگی گردشگری تا جایی است که اشاعه ی آن درسطح یک کشور 
به تفاهم فرهنگی مشترک و همدلی همگانی انجامیده موجبات کمرنگ شدن 
گسست های فرهنگی موجود در ساختار سیاسی کشور را که توان پیشرفت 

جامعه را کاهش می دهد، فراهم می سازد.

نتیجه گیری:
شرایط ویژه جغرافیایی، تنوع اقلیمی به همراه وضعیت خاص توپوگرافی و 
ژئومورفولوژیکی در سطح ایران بیانگر پتانسیل های بالقوه منحصر به فرد در 
نواحی  با گستره طبیعی  منطبق  اکوتوریسم در کشور است که عمدتاً  زمینه 
جغرافیایی غرب کشور می باشد. این واقعیت در حالی است که گردشگری به 
طور اعم و گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( به طور اخص در کشور، توسعه 
نیافته است و این بیانگر ظرفیت های گسترده برای توسعه ی اکوتوریسم در 
مزیت های  بر  عالوه  موضوع  این  به  توجه  بنابراین  می باشد.  کشور  سطح 
مختلف در سطح منطقه ای و ملی مکان تحول نواحی محروم و منزوی غرب 
کشور که به عنوان حافظان سنتی طبیعت پیرامونی خود ایفای نقش می کنند را 

نیز ممکن می سازد.
 البته از این مهم نباید غافل شد که اکوتوریسم می تواند آثار مثبت و منفی 
برای طبیعت و محیط زیست به ارمغان آورد، که بیانگر لزوم برنامه ریزی و 
نظارت در راستای کاهش هر چه بیشتر آثار منفی و تقویت آثار مثبت آن بر 

محیط زیست  باشد.
 بر این اساس شرایط فعلی کشور که از یک سو پتانسیل ها ظرفیت های 
از  و  می دهد  ارائه  اکوتوریسم  زمینه ی  در  آمد  که  چنان  آن  را  گسترده ای 
سوی دیگر هنوز در ابتدای راه شکوفایی این توانمندی بالقوه قرار داریم، 
امکانی فراهم می سازد تا بستری مطلوب برای تعریف مناسب ترین ساز و 
قالب  در  آن  از  بهره گیری  عین  در  زیست  محیط  پایداری  راستای  در  کار 
اکوتوریسم مبتنی بر سودهای آنی، کوتاه مدت و ناپایدار می تواند به همراه 
داشته باشد، توجه به حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست طبیعی به عنوان 

رمز اکوتوریسم پایدار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 زیرا تنها در نتیجه ی چنین برخورد جامع و نظام مندی است که می توان 
طبیعی  زیست  محیط  ارتقای  و  حفظ  عین  در  اکوتوریسم  مزیت های  از 

برخوردار شد.
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