
موسسھ آوای طبیعت پایدار

ارتباط بین اکوتوریسم ، جوامع محلی و اشتغال
تشکیل نهاد محلی گردشگري

با نگاهی به پروژه هاي مدیریت مقاصد گردشگري  



اکوتوریسمتعریف
گفتهطبیعیمحیطدرگردشگريفعالیت هايبه)بوم گردشگري(اکوتوریسم-

:باشدزیرویژگیدوحاويکهمی شود
.باشدطبیعتوزیستمحیطحافظ)الف-

.باشدمحلیجوامعبومیوسنتیزیستی،هايارزشحامی)ب

.استبرخوردارزیاديبسیاراهمیتازآندرهاپدیدهتفسیرفعالیتهمچنینو

اکوتوریسمطبیعیمحیطدرگردشگرينوعهربهوشدهمحسوبارزشیفعالیتیاکوتوریسمبنابراین-
.نمی شودگفته

Nature-basedطبیعت گرديبااکوتوریسمبینفرق- Tourismارزشیویژگی هايهمینوجود
.است

GREENمسئله- WASHING



محلیجوامع-

جوامعنهایتاًوانساندارد،پررنگیومهمنقشاکوسیستمواکولوژياینکهبدلیلاکوتوریسم،تعریفدر-
ازحمایتاکوتوریسم،ویژگی2مجموعازویژگییکجاییکهتااست،برخوردارزیادياهمیتازمحلی
.می باشدآن هاپایداربهره برداري هايومحلیجوامعزیستیبقاي

واحدیامنطقهبهمعیشتیوزیستیوابستگیکهمی گویندانسانیجوامعازدستهآنبهمحلیجوامع-
کهباشندناحیهآنمختصزیستیوبومی،فرهنگیوجوهاتدارايحالعیندرودارندخاصیايناحیه

.استمنطقهآندرطوالنیزمانهايدرزیستازحاصل

می رسدنظربهعشایريروستایی،شهري،دستۀ3به)ایراندرمخصوصاً(زیستیجوامعتقسیمبهباتوجه-
جوامعونداردعمومیتمسئلهاینگرچه.می باشدوعشایريروستاییگروهشاملعمدتاًمحلیجوامع
.بشودهممناطقازبسیاريدرشهرهاشاملمی تواندمحلی

چیست؟تمایزوجهبنابراین-
.آن هاستکنندگیمصرفوجهبرغالبآن هاکنندگیتولیدوجه-1:محلیجوامعویژگی

.استشدهحفظزیاديحدتاآن هابومیوسنتیارزش هاي-2



طبیعتبامحلیجوامعارتباط
آن هاکنندگیمصرفوجهوهستندتولیدکنندهمعموالًمحلیجوامعاینکهدلیلبه-

،)بهره برداري(فروشنهایتاًوتولیدجهتدرلذاهستند،خودکفایاواستکمترغالباً
.دارندطبیعتبازیاديارتباطمعموالً

مثلبارزاکوسیستم هايحاشیۀیاوطبیعیمحیط هايدرمعموالًمحلیجوامع-
زندگیآن هابامستقیمارتباطدرو....وکوهستان هابیابان ها،وکویرهاجنگل ها،
.می کنند

طبیعتازبهره برداريدر)مهارتباهمراه(سنتیوخاصروش هايمحلیجوامع-
.دارند

برساندآسیبطبیعیمنابعوزیستمحیططبیعت،بهمی تواندآن هابرداريبهره-
وبیشتربهره برداريبهنیازوفقرانسانی،جمعیتافزایشبهتوجهبامخصوصاً(

)منابعروزافزونکمبود



جوامعاهمیتدالیل-)اکوتوریسمباارتباطدر(محلیجوامعهايویژگی
اکوتوریسمدرمحلی

طبیعتباموضوعیآمیختگی-

محیطیبرتردانش-

معیشتیوابستگی-

تعلقازحاصلمحیطیحساسیت هاي-



)اکوتوریسمدرمحلیجوامعنقشو(اکوتوریسمواشتغال
اکوتوریسماصلیویژگیدوازیکیواستبرخورداردراکوتوریسمزیادياهمیتازمحلیجوامعموضوعگرچه-

تلقیاکوتوریسمساختاريوظیفۀواصلیموضوعواولیهواکیدهدفبرداريبهرهواشتغالموضوعولیاست
.دارداهمیت"پایدارتوسعۀاصولمطابقپایداربرداريبهره"بلکه،شودنمی

سیرکوالسیونوچرخۀدرهمه...واشتغالاقتصاد،معیشت،چونمسائلیومحلیجوامعبرداريبهرهوانتفاع-
.می گیردقرار)فرهنگیمحیطوزیستمحیط(محیطازحفاظتموضوعباپایدارارتباطوتعادلتوازن،وبارز

.شوندپایداربهره برداريبهتبدیلوبگیرندقرارهمکناردرویکدیگرباتوانندمی"بهره برداري"و"حفاظت"-

)بودنخواهدپایداروگرنه(کندکمکحفاظتبهبایدبهره برداري-

:دارداهمیتبسیارمحلیجوامعنقش-
.هستندموثرطبیعتازحفاظتبرايکنترلیونظارتیفرآیندهايدر)الف
.هستندخودمحیطدرگردشگريجریانبردارانبهره)ب

حلراهوطبیعتحفظبرايمدیریتیحلراهیکاکوتوریسم-
)پایدارتوسعه(.استمحلیجوامعفقرزداییواشتغالبرايموثر



حفاظت )  سھ مرحلھ ای (پروژه سھ حلقھ ای
، اکوتوریسم و  صنایع دستی با تکیھ بر 

پتانسیل مشارکت جوامع محلی 







جاذبھ ھای گردشگری قشم 



جاذبھ ھای ژئوتوریستی قشم





جاذبھ ھای بیولوژیکی و اکولوژیکی قشم 
)حرا(جنگل مانگرو 



جاذبھ ھای فرھنگی قشم



روستای شیب دراز 



حفاظت از الك پشت پوزه عقابی
“گونه در خطر انقراض جهانی  “





مراحل حفاظت









معرفی اجمالی مراحل پروژه هاي مدیرت مقاصد گردشگري 
بر اساس مشارکت جوامع محلی 

انسانیمنابعوزیستمحیط،گردشگري(مطالعاتمرحله(
گامبهگامآموزشمرحله
وعلمیآمارگیريواطالعاتعلمیتحلیلونتایجتلفیق...
-آنهاابالغوضوابطواستانداردهاتدوین–عملیاتیجامعبرنامهتدوین
گردشگريمحلینهادتشکیل
روستاهادربانواندستیصنایعمستقلپروژهایجاد
روستاگردشگريخرداعتباراتمحلیصندوقتشکیل
اندرکاراندستشورايونظارتیفرآیند
بازاریابیوهدفبازارهايبهمعرفیفرایند



ریز فعالیتھای مراحل پروژه ھای مدیریت 
مقاصد

انسانیمنابعوزیستمحیطوگردشگريمطالعاتمرحله-
:ازاستعبارتمرحلهاینانجامهايگام

منطقهطبیعیمحیطپایهمطالعات-1-1
شامل

شناسیزمینمطالعات-1-1-1
شناسیگیاهمطالعات-2-1-1
اقلیموهواییوآبمطالعات-3-1-1
جانوريوحشحیاتمطالعات-4-1-1

منطقهاجتماعیپایهمطالعات-2-1
:شامل

جمعیتیمطالعات-1-2-1
معیشتیوشغلیمطالعات-2-2-1

2



مطالعات آسیبهاي اجتماعی-3-2-1

منطقهفرهنگیپایهمطالعات-3-1
:شامل

رسوموآدابمطالعات-1-3-1
لباسوگویشمطالعات2-3-1
)...ومحلیهاي،خوراکیدستیصنایع(محصوالتمطالعات3-3-1

هاجاذبهوگردشگريهايپتانسیلبنديطبقهومطالعات-4-1
:شامل

روستاییگردشگريپایهبرمنطقهدرگردشگريتوسعهموانعمطالعات-5-1
روستاییگردشگريپایهبرمنطقهدرتوسعهراهکارهايمطالعات6-1



:گرددمیبینیپیشزیرشرحبهپروژهآموزشیهايکارگاهگامبهگامآموزشمرحله-2
:شاملگرديروستاهايضروریتوموضوعبیانآموزشیکارگاه-1-2

روستاییگردشگريمبانی-1-1-2
روستاییگردشگريهايفعالیتبررسی-2-1-2
روستاییگردشگريهاينمونهبررسی-3-1-2
روستاییگردشگريمنفیومثبتاثراتوفوایدبررسی-4-1-2

روستاییگردشگريضوابطواستانداردهاتدوینبرايمشارکتی-تعاملیکارگاه-2-2
روستاهردرروستاییگردشگرينیازهايبررسی-1-2-2
محیطیزیستواجتماعی-فرهنگیمالحضاتوروستاهردرروستاییگردشگريهايمحدودیتبررسی-2-2-2
محلیسازمانپیشنهادبهبرايضوابطواستانداردهامشارکتیتدوین-3-2-2

روستاصندوقوگردشگريمحلینهادتشکیلکارگاه-3-2
گردشگريمحلینهادعملکردنحوهبیان-1-3-2
روستامالیعملکردصندوقنحوهبیان-2-3-2
مشارکتیوتسهیلگريروشبهروستامالیصندوقوگردشگريمحلینهاداستانداردهايتدوین-3-3-2



گردشگريمحلینهاددرعضویتجهتافرادهاياستعدادهاوپتانسیلبررسی-4-3-2
:شاملموضوعیتخصصیهايکارگاه-4-2

)مهمانها-کاشانه(محلیهاياقامتگاهویژهآموزشیکارگاه-1-4-2
مهمانپذیرياصولآموزش-1-1-4-2
هااقامتگاهدربهداشتآموزش-2-1-4-2
بومیجامعهوگردشگريجامعهحقوقزمینهدرآموزش-3-1-4-2
خدماتگیريقیمتآموزش-4-1-4-2
بازاریابیآموزش-5-1-4-2

نمایانویژهآموزکارگاه-2-4-2 محرا

گردشگريجامعهبارفتاريکدهايآموزش-1-2-4-2
مسافرتوروراهنماییفنون-2-2-4-2
منطقهعلمیاطالعاتآموزش-3-2-4-2
بیانفنوارتباطیمهارتهايآموزش-4-2-4-2



نظارو خدماگروهآموزکارگاه-3-4-2

گردشگريجامعهبارفتاريکدهايآموزش-1-3-4-2
بیانفنوارتباطیمهارتهايآموزش2-3-4-2
منطقهمقرراتوضوابطواستانداردهايآموزش-3-3-4-2

نقلوحملمتصدیانآموزشیکارگاه-4-4-2
رفتاريکدهايآموزش-1-4-4-2

بیانفنوارتباطیمهارتهايموزش-2-4-4-2
ایمننقلوحملاصولآموزش-3-4-4-2

موادغذاییومحصوالتمتصدیانآموزشیکارگاه-5-4-2
رفتاريکدهايآموزش-1-5-4-2
بهداشتآموزش-2-5-4-2

آموزش اصول مهمانپذیی در گردشگري روستایی و آشنایی با نیازهاي گردشگران-3-5-4-2
محلیمحصوالتوغذاهاتهیهمکملآموزشهاي-4-5-4-2



نظارتومحیطیزیستگروهویژهآموزشیهايکارگاه-6-4-2
رفتاريکدهايآموزش-1-6-4-2
بیانفنوارتباطیمهارتهايآموزش-2-6-4-2
حفاظتومحیطیزیستاصولومبانیآموزش-3-6-4-2
منطقهمحیطیزیستمالحظاتآموزش-4-6-4-2
منطقهمحیطیزیستضوابطواستانداردهاآموزش-5-6-4-2

)تخصصیهايگروهکلیهویژه(مهمانپذیرياصولورفتاريکدهايکارگاه-5-2
میزبانجامعهوگردشگرانحقوقکارگاه-1-5-2
محلیجامعهرفتاريکدهايکارگاه-2-5-2
ارتباطیمهارتهايوبیانفنکارگاه-3-5-2
مهمانپذیرياصولکارگاه-4-5-2



یو اطالعاتعلتحلیلو نتایجتلفیق-3 ...وعلآمارگ

روزایمدلدر اطالعاتعلتحلیل-

عملیاتیوجامعهايبرنامهوبعديمراحلدراستفادهبراينتایجبنديدسته-2-3
هادادهآوريجمعبرايبرنامهتدوینوپرسشنامهتهیه-3-3
هاپرسشنامهدردادهآوريجمعبهامورمربوطانجام-4-3



آنهاابالغوضوابطواستانداردهاتدوین–عملیاتیجامعبرنامهتدوین-4-

مدتدرازومدتمیانمدت،کوتاهاهدافباجامعبرنامهتدوین-1-4
مختلفاجراییفازهايدرروستاهربرايروستاییگردشگريگامبهگاموعملیاتیبرنامهتدوین-2-4
زیستمالحضاتشدهبنديطبقهاطالعاتبراساسسایتیاروستامنطقهضوابطواستانداردهامشارکتیتدوین-3-4

اجتماعی–فرهنگیو،اقتصاديمحیطی
محلیسازمانتوسطضوابطواستانداردهاتصویب-4-4



گردشگريمحلینهادتشکیل-5
یاوگردشگريتعاونیشرکت،گروهشکل3درتواندمیروستاهردرگردشگرياهدافومقتضیاتوضرورتبهبنانهاداین

.شودتشکیلمحلیسمن
)سمنتعاونی،شرکتگروه،(گردشگريمحلینهادفرمهايازهریکهايمحدودیتها،،پتانسیلامکاناتبررسی-1-5
گردشگرينهادتشکیلضوابطبررسی-2-5
تخصصیهايگروهدراعضاازهریکوظایفتعیین-3-5
هرگروهتخصصیهايفعالیتضوابطتدوین-4-5
گردشگريمحلینهادروسايیاومدیرانومدیرههیاتانتخابفرآیندتدوین-5-5
وظایفابالغواعضاانتخاباتبرگزاري-6-5



روستاهادربانواندستیصنایعمستقلپروژهایجاد-6
دستیصنایعزمینهدرانگیزهباوعالقمندبانوانگردآمدن-1-6
فروشوعرضهجهتبومیهايطرحودستیصنایعهايپتانسیلبررسی-2-6
بانواندستیصنایعتخصصیگروهتشکیل-3-6
آنبازراسازيوبازریابیودستیصنایعتولیداصولبراساساعضاآموزش-4-6

دستیصنایعمستقلصندوقتشکیل-5-6
دستیصنایعگروهاستانداردهايوضوابطتدوین-6-6
مدیرانتعیینوانتخابات-7-6
نظارتیفرآیندطراحی-8-6



روستاگردشگريمحلیصندوقتشکیل-7

محلیهايصندوقفرآیندمشارکتیبررسی-1-7
محلیصندوقاستانداردهايوضوابطمشارکتیتدوین-2-7
بانکیحسابافتتاحطریقازصندوقتاسیس-3-7
رئیسههیاتوهافعالیتوبرصندوقناظرتیمتشکیل4-7



اندرکاراندستشورايونظارتیفرآیند-8

اندرکاراندستونفعانذيتعیین-18.
اندرکاراندستشورايتشکیل-2-8
آتینظارتهايواندرکاراندستشوراياستانداردهايوضوابطتدوین-3-8
نظارتنحوهوفرآیندتعیین-4-8



دستھ بندی فعالیت ھای انجام شده در پروژه 
ساماندھی اکوتوریسم روستای شیب دراز 

برگزاری کارگاه ھای آموزشی
 شناسایی پتانسیل ھای اکوتوریستی جزیره
 شناسایی جاذبھ ھای طبیعی و پراکنش آن ھا در سایت برای تھیھ بستھ

ھای اطالعاتی و اطالعات پایھ برای زونینگ سایت
 شناسایی جاذبھ ھا و پتانسیل ھای فرھنگی سایت
ساماندھی خدمات توریستی
 ساماندھی و جھت دھی ارتباطات بین جامعھ بومی و سازمان منطقھ آزاد
 فعالیت ھای معرفی سایت و پروژه
  کمک بھ ادامھ پروژه حفاظت از الک پشت ھای پوزه عقابی



کارگاه ھای آموزشی





نشست ھای تعاملی با مردم بومی و اعضای شورا



نشست ھای تخصصی با مردم بومی و شورا



نشست ھای تعاملی جھت آمادگی برای فعالیتھای 
خاص مثل نوروز



بازدیدھای میدانی و کارشناسی ھمراه با 
مردم محلی 



بررسی کاربرد گیاھان بومی در منطقھ  



بررسی پوشش گیاھی در سایت 



ازدحام بازدید کنندگان 
)پیش از پروژه-ساماندھی نشده (





ساماندھی اکوتوریستی سایت با مشارکت 
راھنمایان محلی آموزش دیده













ارتباط بین اکوتوریسم وصنایع دستی

 اشتغال زایی مستقیم برای مردم بومی
 مشارکت زنان در فعالیت ھای اجتماعی
 کمک بھ حفاظت از تنوع زیستی –رونق صنایع دستی
ایجاد جاذبھ مکمل و مضاعف برای توریست ھا
انتقال ماندگار نمادھای زیست محیطی
 پیشگیری از نابودی صنایع دستی و ھنرھای سنتی
ایجاد ارتباط مستقیم و پایداربین جامعھ بومی و گردشگران



کارگاه ھای تخصصی بازاریابی و کاربردی شدن 
صنایع دستی 



کارگاه ھای آموزشی متعدد جھت ارتقای کیفیت 
محصوالت و چگونگی ورود بھ بازار



تولید محصوالت متنوع جهت عرضه به گردشگران



استفاده از گالبتون دوزي براي مانتو



استفاده از طرح جانوران بومی درصنایع دستی 



استفاده از طرح گیاهان بومی منطقه درسوزن دوزي ها



ارائه طرح هاي جدید با حفظ سبک سنتی



ارتقای کیفیت صنایع دستی با بھره گیری از 
الگوھای موجود 



عرضه مستقیم صنایع دستی





تشکیل نمایشگاه هاي کوچک به مناسبت هاي مختلف



معرفی پروژه به توریست هاي خارجی وجلب  
مشارکت آنها



معرفی پروژه بھ آژانس ھای فعال طبیعت گردی و ورود تور 
بھ روستا و خرید صنایع دستی و استفاده از سایر خدمات 

جامعھ بومی



استفاده از فرصت ھای مناسب برای
اطالع رسانی بھ گردشگران 



تالش جھت جذب سرمایھ گذاری 



گرفتن عکس یادگاري با لباس محلی



عالقمند شدن کودکان به گالبتون دوزي و تالش  
براي فراگیري این هنر



معرفی محصوالت درفرودگاه و تعدادي از هتل هاي 
قشم



حضور سازمان محلی در نمایشگاه ها



برگزاري جلسات رسمی با سازمان هاي مرتبط



بررسی نظرات خریداران صنایع دستی جھت ارتقای کیفیت 
با استفاده از دفتر نظر سنجی و فرم ھای مخصوص بازدیدکنندگان



معرفی پروژه صنایع دستی 
در ھمایش ملی روز جھانی جھانگردی

و ھمایش ھای مرتبط



تھیھ اقالم تبلیغاتی متنوع جھت معرفی سازمان محلی صنایع 
دستی



تشکیل نهاد گردشگري بومی
با استفاده از پتانسیلهاي اقامت محلی و غذاهاي محلی و 

خدمات محلی  











مشارکت مردم بومی دربرنامھ اکوتوریسم سایت



مشارکت زنان در فعالیت ھای اجتماعی



ارتباط گردشگران  و آموزش ارزشھای منطقھ و موضوع محیط زیست و فرھنگ 
بومی  بھ آنان  





اجرای تور نمونھ 









پروژه ساماندھی گردشگری روستایی اروند
بھ قصد ایحاد اشتغال





روستای سادات 



روستای شلھھ حاج حسین 



روستای بدریھ

















صنایع دستی عشایری استان تھران



خراسان جنوبی–پروژه ترسیب کربن 





صنایع دستی روستایی الولک و اردبیلک 
قزوین



صنایع دستی عشایری سلمان آباد تھران



)زداییفقرواشتغالوپایداربهره برداريمسئلۀبرتاکیدبامحلیجوامعموضوعدر(دستاوردها
نسبیمزیتایجاد-

...والك پشت هامثل)زیستیمحیطوویژهوخاصجاذبهوجودیاو(زیستیمحیطفعالیت هاي
مناطقسایرواطرافروستاهايبهنسبتنسبیمزیتدارايرامنطقهونمودهگردشگرانحضوربرايزمینهوانگیزهایجاد
.می بودمناطقسایربهنسبتروستابودنیکسانموجبمحیطیزیستفعالیتیاجاذبهوجودعدمکهحالیدر.استنموده

)پایدارولینسبی(اشتغالایجاد-
ونیستبی ضابطهوانبوهگردشگريدنبالبهاکوتوریسم،)بهره برداريکناردرحفاظت(اکوتوریسمبودندولبهبهتوجهبا

مطلقوجانبههمهمنفعتوپرسوداشتغالیکنیزآن،دراشتغالموضوعکهاستمالحظاتیونبایدهاوباید هاداراي
.استپایداريدارايولینیست

محلیجوامعافرادهمهبیناستعدادهااساسبردرآمدهاتوزیع-
عالقهواستعدادبهبستهپایداربهره برداريدروشوندگردشگريمحلینهادعضومی توانندمحلیجوامعدرافرادکلیه
جزءخانوادهیاگروهیکنفعبهبهره برداري هاتجمعازجلوگیريوعادالنهبصورتخدماتتوزیع.باشندداشتهنقشخود

.استاکوتوریسمساختاريوظایف



بومیجامعهاعتمادجلب-
)فرستتوریستجوامعبامیزبانجوامع(شهريجوامعبا)بومی(محلیجوامعفرهنگیوساختاريفرقبهتوجهبا

.می شودگروهدوبینارتباطباعثاکوتوریسم
اشتغالباهمراهمحلیجوامعبراينقشایجادومشارکتبهتشویقوحرکتایجادباعثاکوتوریسمفعالیت هايهمچنین
.می کندپیداافزایشبومیجامعهاعتمادطریقاینازومی شود

اجتماعیسرمایهارتقاء-
نباید هاوباید هاکناردرپایداربهره برداريبهرسیدنجهتدرمسالمت آمیزهمزیستیبهنیازوگردشگريمحلینهادتشکیل

اجتماعیسرمایهارتقاءباعثوجمعیمسالمت آمیززندگیآموزشوگروهیکارافزایشموجبسایت،ضوابطواصولو
)اجتماعیزیرساخت(می شود

)مالیزیرساخت(می یابدافزایشصندوقطریقازنیزاجتماعی–اقتصاديسرمایههمچنین

مشارکتانگیزهافزایش-
می توانداینواستپذیرامکان)ضابطهازخارجفرديفعالیت هاينهو(مشارکتطریقازاکوتوریسمدرپایداربرداري هايبهره

.شودهمۀزمینه هادرمشارکتبراياجتماعیموجایجادموجب



تقاضاوعرضهافزایش-
تقاضاافزایش:زیستیمحیطفعالیت هايوجاذبهوجود
گردشگريخدماتطریقازعرضهافزایش:گردشگريمحلینهادوجود

مذهبیاقلیتیوقومیچالش هايکاهش-
.می شودچالش هاکاهشویکدیگرازشناختدوستی ها،ایجادباعثگروه هابینارتباط

...وقاچاقفساد،ازپیشگیري-

ومی شوداجتماعی- فرديسرمایهافزایشباعث)اصلیشغلکناردر(مکملوجایگزینشغلایجاد-
.می دهدکاهشراشغلیخطراتبهمربوطریسک هاي

خودمنطقهپتانسیل هايوتوانازاستفادهباالگوبرداريبهمناطقسایرتشویق-

)اجتماعیوفردي(تواناییوباورحسایجاد-



ومحیطیزیستمالحظاتومنطقهپتانسیلاساسبراکوتوریسمدرمشارکتفعالیت هاي-
)می رساندحداقلبهیا(نیسترسانندهآسیبوشدهطراحیفرهنگی

خصوصیبخشمشارکتبرايزمینهایجاد-

نوآوريایجاد-

فرصتبهتهدیدتبدیل-
بهره برداريکناردرحفاظتبهتخریبازالك پشتموضوعتبدیلمسئلۀ)الف:مثالدو

قاچاقجايبهگردشگريبرايقایق هاازاستفادهمسئلۀ)ب

:اجتماعیخدماتدادنبرايدولتتوجهومشارکتجلب-
بهداشتمسئله
جادهمسئله
اسکلهمسئله
انتظامینیرويمسئله
واممسئله



با تشکر از توجھ شما


