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  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "كارشناس ارشد محيط زيست-سركارخانم شوكا فصل بهار"كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  لفؤمقدمه م

  
کـرده  مباحـث آن  بیش از اندازه خود را درگیـر   ،هاي تکنولوژي با پیشرفت همگام امروزه جامعه بشري

زمانی که به آزاد کند. انسان به همین جهت در پی راهی است که خود را از این انقالب صنعتی و  است
 حفـظ  بـا  تواند می فقط را آزادي حس	و تداوم کند س میاحسادامن طبیعت پناه می برد، خود را آزاد 

 تفکـر  ایـن  با .هستند آن 	الینفک اجزاي که کند محقق جانوري و گیاهی هاي گونه پایداري و طبیعت
. اسـت  شـکل گرفتـه   اهداف این به رسیدن براي دقیقاً اکوتوریسم یعنی گردشگري هاي شاخه از یکی

 ،استهاي مختلف گیاهی و جانوري  و امکان زیست گونه بقا در راستاي تنها نه اکوتوریسم شاخهاهداف 
ر کنار آن خواهـان  د و کند بلکه در جهت ارج نهادن به پدیده هاي طبیعت و آثار تاریخی نیز تالش می

 د.کنن و آگاهی بیشتر جوامعی است که در این مناطق زندگی می معیشتارتقاء 
این صنعت که در بازار جهانی گردشگري به سرعت در حال رشد است، عمدتاً بـه منـاطق طبیعـی    
اعم از پارك هاي ملی، پناهگاه هاي حیات وحش و سایر مناطق حفاظت شده و مکان هایی در طبیعت 

هنوز نسبتاً بکر هستند، توجه خاصی دارد؛ از این رو توجـه بـه اصـول اکوتوریسـم کـه در راسـتاي       که 
  توسعه پایدار بنا شده، از ضروریات این صنعت است.

 آیـد، ولـی در ایـن مـدت     به شمار می یینوپاصنعت ، ایران در کشور که با اینشاخه اکوتوریسم    
به  مندان عالقهبه خود اختصاص داده است و  را یخاص گاهیاج از نظر اشتغال زایی و کسب درآمد کوتاه

از به آن توجه ویژه اي دارند و  ازطرف دیگـر   از منابع طبیعی و میراث فرهنگی صحیح حفظ و استفاده
بـه  بیشترین سازگاري را با مفهوم و اصول توسعه پایدار دارد،  ،این صنعت مبتنی بر طبیعتآنجایی که 

دارد و آمـوزش از اصـول اصـلی آن     ها گـام مـوثري بـر مـی     لی و رفاه آنبهبود زندگی مردم مح منظور
  .شود میمحسوب 

با کسب تجربیات ارزشمند در زمینه هاي گوناگون این شاخه از گردشگري کتـب  محققان زیادي   
بـا  ارتبـاط آن  و دلیل گستردگی زیاد این صـنعت   با این وجود بهورده اند؛ متعددي به رشته تحریر درآ

 مقاالت و نوشـتارهاي زیـادي   هاي گردشگري به طور مستقیم و غیرمستقیم تعامل دارد، به دیگر شاخه
 به آن بپردازند. از زوایاي متفاوت  نیاز دارد که

در در زمینه تدریس و فعالیت مسـتقیم   نگارنده 	گیري از تجربیات چند ساله بهرهکتاب حاضر با    
هـاي بـالقوه ایـن سـرزمین، تحقیقـات ارزشـمند        داشته در کنار معرفی پتانسیل سعی بر آن این حوزه

بـه خواننـدگان معرفـی نمایـد.      "بیشتر بـدانیم "محققان و گروه هاي محیط زیستی را در قالب عنوان 
هاي طبیعی  ، بیان جاذبهشود میهاي اکوتوریسم  اي که در این کتاب سبب تمایز آن با سایر کتاب نکته

تواند با ارائه اطالعات تقریباً جامع در راستاي  که می باشد میهمراه معرفی اکوسیستم مربوطه ایران به 
هـا بیـانگر    ذکراین پتانسـیل  هاي مختلف، تاثیر بسزایی داشته باشد. آمدزایی و اشتغال افراد در زمینهدر

در مقایسه با بسـیاري از   این موضوع است که سرزمین ایران نه تنها در این زمینه کمبودي ندارد، بلکه
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در  دیـ با عـدم درآمـدزایی آن را نسـبت بـه سـایر کشـورها،       علـت  نیبنـابرا تر اسـت.   کشورها نیز غنی

 لیـ صنعت در آن دخ نیو دست اندرکاران ا نعفانیها جستجو کرد که ذ پروژه تیریمد ها و يزیر برنامه
  .باشند یم

بیـان کلیـات،   فصـل اول بـه   این کتاب در قالب پنج فصل به رشته تحریر درآمده است کـه در      
اخه و شـ  ردهاي صنعت گردشگري اختصاص دا به شاخه فصل دوم است.پرداخته شده و اصول  مفاهیم

شـاخه در   ایـن  نفعـان  ذي و 	اندرکاران دست هاي آن معرفی شده است. اکوتوریسم به همراه زیر شاخه
تحت ر فصل چهارم ضمن این که مناطق چهارگانه د شده است و مطرح ها آن نقش و معرفی فصل سوم

ي ایران اختصاص یافته و در ها اکوسیستممعرفی به  شده، معرفی کشور سازمان محیط زیست حفاظت
آثـار مثبـت و   ها آورده شده اسـت.   اخص از دید گردشگران و اکوتوریستهر اکوسیستم، چند جاذبه ش

فصـل  در زیستی  فرهنگی و محیط -اعیاقتصادي، اجتمدیدگاه از صنعت گردشگري و اکوتوریسم منفی 
 ریزان بیان شده است؛ همچنین در این فصل، کدهاي رفتاري براي چهار گروه گردشگران، برنامهپنجم 

ارائه راهکار اختصاص یافته  بیان شده و در پایان به نتیجه گیري و  میزبان تور و جامعه سفر، راهنمایان
مـورد توجـه دانشـجویان     هاي مصوب تالیف شـده،  کتاب که بر اساس سرفصلرود این  می امید  است.

اي کشور و سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري و        ، سازمان فنی و حرفهها دانشگاه
که در تالیف ایـن کتـاب    است ذکر به الزم	هاي راهنمایان تور قرار گیرد. هاي برگزارکننده دوره موسسه

ترین منابع استفاده شود، با این حال به طور قطـع ایـن مجموعـه نیـز      سعی شده از معتبرترین و علمی
دانشـجویان و   هـاي ارزشـمند اسـتادان، صـاحب نظـران،      راهنمایی با خالی از نقص نیست و امید است

  اي محتوایی آن کامل گردد.به اکوتوریسم و طبیعت ایران، مطالب و غنمندان  عالقه
هـا، تـالیف ایـن     در این جا الزم می دانم از افرادي قدردانی نمایم که بدون کمک و مسـاعدت آن   

هاي تخصصی کتاب با نظـارت کارشناسـان    بخش  کتاب امکان پذیر نبود؛ همچنین قابل ذکر است که
 دکتـر  ،"پرنـده نگـري  "و  "پرنـدگان "بختیـاري ارشد آن حوزه تایید شده است: آقایان مهندس پرویـز  

، حامـد مشـیري، مهنـدس فرشـاد     "ژئوتوریسـم "ا امـري کـاظمی  پورنگ پورحسینی، مهندس علیرضـ 
، دکتر شروان شعاعی، مهندس جـالل  "فوك "اسکندري، مهندس بهرام زهزاد، دکتر امیر صیاد شیرازي

، مهنـدس مسـعود   "رفتینـگ  "و  "گردشگري ماجراجویانـه  "، کیانوش محرابی"گل فشان "فصل بهار
مهنـدس مرتضـی اسـالمی دهکـردي     ،  "دوزیسـتان "و  "خزندگان "مالیی، مهندس باربد صفایی مهرو

، ابـراهیم خانگـاه  ، حر منصوري، مهندس مجید شاه محمدي، علی حیاتی، پیام احتسابیان، "یوزپلنگ"
میـثم  مهنـدس  و  عسگري، یوسف والدي، اکبر رضوانیان،  مهندس محمد حسین مهندس یوسف واقف

کـووئی  فوزیـه  مهنـدس  طولی، ، عایشه سفاري ترگل انوري نژادمهندس . همچنین از خانم ها شهبازي
، "دلفین "، بی بی بشرا داخته، نازنین محسنیان "دوزیستان"و  "خزندگان "قشمی، دکتر هانیه غفاري

مهندس نغمه نقی  ،"خرس سیاه"، غزال فصل بهار، دکتر ناهید احمدي "الك پشت"دکتر هاله رزاقیان
مهندس محدثه گرمابدري و مریم اقبالی که در این راه با صبوري در کنـار اینجانـب بودنـد، کمـال      لو،

   تشکر دارم و از خانم فاطمه ونکی به خاطر همکاري در تایپ این کتاب بسیار سپاسگذارم.
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ر و شکیبایی آنان دریغ و صب هاي بی حمایتپدر، مادر و همسرم که بدون همچنین  این کتاب را به 
کنم و امیدوارم دختر خردسالم نیروانـا کـه در مـدت تـالیف ایـن       پذیر نبود، تقدیم می تالیف آن امکان
ام؛ در آینده با مطالعه این کتـاب، علـت آنـرا متوجـه      افی براي ابراز مهر مادري نداشتهکتاب، فرصت ک

   شده و من را ببخشد.
کـه ایـن   انتشارات دیبـاگران تهـران   مسئولین  پدرم بابت ویرایش ادبی کتاب ورد از جا دادر پایان 

   نمایم.تشکر و قدردانی اند، فرصت را در اختیار اینجانب قرار داده 

  

  شوکا فصل بهار                                                       

  1397بهار                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




