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Abstract

Today, the tourism industry has been recognized as an important and influential factor in the global 
economy, and the various countries of the world are taking advantage of this industry to achieve sus-
tainable economic, social, cultural development, and so on. In this industry, natural attractions have a 
dual value; one of the most important forms is ecotourism or natural tourism. Not only governmental 
organizations, but private organizations also have only a superficial understanding of ecotourism activ-
ities; as it is still at the beginning point, the economic, social and cultural effects of ecotourism’s de-
velopment in Iran have not yet been identified. With the aim of identifying and introducing ecotourism 
attractions, this research presents a clear picture of the ecotourism conditions of Yazd province and the 
effects of these natural capacities on tourism development. Finally, there are some practical solutions for 
the development of ecotourism in Yazd province. This is a descriptive-analytical research and data was 
collected using documentary, surveying and field studies methods. The SOAR analytical technique has 
been used to elaborate a development strategy and to describe the strengths, opportunities, aspirations 
and measurable results. Based on the results obtained, with regard to the identified strengths such as the 
existence of areas of people’s participation in the tourism activities and Yazd province being located in 
Central Iran, etc., opportunities have been provided such as increasing employment and development of 
the province, which ultimately, will lead to opportunities, such as achieving a sustainable environment, 
reaching the highest levels of prosperity and comfort in the province, achieving full employment, etc. It 
is also expected to achieve results such as doubling of funding, the creation of a camp and a recreational 
hotel in Shirkouh area and the construction of a traditional restaurants with garden in the countryside of 
Deh-bala and Sunnij.
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مجلۀ علمی پژوهش در گردشگری
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 * نویسندة مسئول: ذبیح اهلل ترابی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ريزی روستايی، دانشكدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ايران

چكیده: امروزه صنعت گردشگری به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی پذيرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای 
رسیدن به توسعۀ پايدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره از اين صنعت بهره می گیرند. در اين صنعت، جاذبه ها و جلوه های 
طبیعی ارزش دوچندانی دارد و يكی از مهم ترين اشكال آن »اکوتوريسم« يا گردشگری طبیعی است. نه تنها سازمان های دولتی، 
بلكه سازمان خصوصی نیز فقط برداشتی سطحی از فعالیت های اکوتوريستی دارند و هنوز آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ناشی از توسعۀ اکوتوريسم در ايران به علت در آغاز راه  بودن شناسايی نشده است. اين پژوهش با هدف شناسايی و معرفی 
جاذبه های اکوتوريستی، به تصوير روشنی از وضعیت اکوتوريستی استان يزد ارائه می دهد، تأثیر اين توانمندی های طبیعی را 
بر توسعۀ گردشگری بررسی می کند و در انتها راهكارهايی اجرايی برای توسعۀ اکوتوريسم در استان يزد طرح می کند. پژوهش 
انجام شده توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطالعات الزم به صورت اسنادی، پیمايشی و میدانی فراهم شده 
 SOAR است. برای تدوين استراتژی توسعه و تشريح نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتايج قابل اندازه گیری از تكنیک تحلیلی
استفاده شده است. براساس نتايج به دست آمده، با توجه به نقاط قوت شناسايی شده از قبیل وجود زمینه های مشارکت مردم در 
بخش فعالیت های گردشگری و قرارگیری استان يزد در ايران مرکزی و غیره، فرصت هايی از قبیل افزايش اشتغال و توسعۀ استان 
فراهم شده است که درنهايت با توجه به اين نقاط قوت و فرصت، آرمان هايی از قبیل دست يافتن به محیط زيست پايدار، رسیدن 
به باالترين سطح رفاه و آسايش در استان، رسیدن به اشتغال کامل و غیره در نظر گرفته شده است و انتظار می رود به نتايجی 
از قبیل افزايش دوبرابری بودجه، ايجاد کمپ و هتل تفريحی در منطقۀ شیرکوه و احداث باغ ـ رستوران های سنتی در مناطق 

يیالقی مثل ده باال و سانیج منجر شود.

واژه های كلیدی: توسعۀ اکوتوريسم منطقه ای، چهارچوب SOAR، استان يزد

قطب علمی برنامه ريزی روستايی، دانشكدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ايران. 1
گروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ايران. 2
گروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ايران. 3
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مقدمه
اکوتوريسم، گردشگری مبتنی بر طبیعت است که سه هدف اصلی 
را دنبال می کند: 1. به حداقل رساندن اثرات منفی زيست محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی که اغلب با گردشگری انبوه همراه است 2. 
نشان دادن مشارکت مثبت خالص در حفاظت از محیط زيست 3. 
 Butcher, 2011; Gibson, 2014;( بومی  مردم  بهبود معیشت 
Yoder, 2017; D. D. Zhao, 2018(. به طور خالصه، اکوتوريسم 

منفی  اثرات  به حداقل رساندن  قصد  که  است  همان گردشگری 
گردشگری متعارف را دارد و در عوض سهم مثبت جايگزين در 

چالش های اجتماعی و زيست محیطی ايجاد می کند.

    اگرچه اکثر رويكردهای مبتنی بر بازار نسبت به حفاظت در 
سال های اخیر به چالش کشیده شده اند، اکوتوريسم استثنا است. 
بسیاری از طرفداران حفظ منابع طبیعی، اکوتوريسم را شیوه ای 
از دادن انگیزه های اقتصادی به مردم بومی می دانند که آنها را به 
حفاظت از تنوع زيستی تشويق می کند؛ به ويژه از زمان گزارش 
برانت لند، در سراسر جهان، متخصصان فنی و سرمايۀ فراوانی 
به جوامع بومی نزديک مناطق حفاظت شده انتقال  يافته است 
Jeong, Garcia-Moruno, Hernandez-Blanco, & Jaraiz-(
 Cabanillas, 2014; Stanciulescu & Tirca, 2010; Winters,

.)Corral, & Mora, 2013

رفتار  و  انگیزه  اکوتوريسم،  پايدار  توسعۀ  نگرش       در حوزۀ 
از  است.  شده  انجام  زيادی  نسبتاً  پژوهش های  مسئوالنه، 
اشاره  آنها  از  مواردی  به  می توان  پژوهش ها  اين  نتايج  جمله 
و  »تفرج  عنوان  با  پژوهشی  در   )1999( گرين1  و  تارنت  کرد؛ 
را در  رفتار  و  بین نگرش  ارتباط  تأيید نگرش زيست محیطی« 
فعالیت  های اکوتوريسمی تأيید کردند. کايزر و همكاران )1999( 
پژوهشی با نام »رفتار بوم شناختی، نگرش و احساس مسئوالنه 
زيست محیطی،  دانش  آن  در  که  دادند  انجام  زيست محیطی« 
ارزش های زيست محیطی و احساس مسئوالنه در کنار يكديگر 
45 تا 50 درصد از واريانس رفتار بوم شناختی را پیش بینی کرده 
است. نتايج پژوهش کیم، بورگز و چان2 )2006( حاکی از آن 
است که از نظر انگیزه میان گروه های نگران محیط زيست تفاوت 

معناداری وجود دارد.

1. Tarrent & Green

2. Kim, Borges & Chon

    در ايران، مطالعاتی در اين زمینه صورت گرفته است که از 
میان آنها می توان به پژوهش های افرادی چون هاشمی )1389(، 
سراسكانرود و نوربخش )1389(، رخشانی نسب و ضرابی )1388( 
و تقوايی، پیرمراديان و صفرآبادی )1391( اشاره کرد. هاشمی طی 
مقاله ای با هدف نگاه کاربردی به گردشگری و اکوتوريسم، برترين 
نقاط قوت توسعۀ اکوتوريسم در جوامع روستايی را اشتغال زايی 
و کاهش فقر و افزايش مشارکت روستايیان می داند و عقیده دارد 
در اين راستا، جدا از ضعف ها و تهديدها، فرصت هايی مثل تأمین 
پیش  عمومی  خدمات  کیفیت  بهبود  و  اساسی  زيرساخت های 
روی جوامع خواهد بود. سراسكانرود و نوربخش بر اين نكته تأکید 
دارند که برای توسعۀ گردشگری و قرارگرفتن در رديف قطب های 
گردشگری منطقه و جهان، در مرحلۀ نخست بايد نگرش مردم 
و دولت به اين صنعت تغییر يابد و سپس برای تأمین امكانات و 
زيرساخت ها و همچنین پیاده سازی الگوی موفق گردشگری در 
کشور گام برداشت. رخشانی نسب و ضرابی در مطالعاتی با هدف 
شناسايی چالش ها و فرصت های توسعۀ اکوتوريسم در ايران، به 
اين نتیجه رسیدند که چالش های فراوانی در صنعت اکوتوريسم 
کشور هست؛ به گونه ای که ساالنه حدود 90 دالر از سهم تولید 
ملی هر خانوار ايرانی برای رونق توريسم و اکوتوريسم به بازار 
جهانی توريسم پرداخت می شود؛ در حالی که از اين بازار، سهم 
اندکی به ايران اختصاص می يابد. تقوايی، پیرمراديان و صفرآبادی 
در پژوهشی با هدف امكان سنجی توسعۀ اکوتوريسم در ناحیۀ 
توسعه نیافتگی  علل  که  دريافتند  چهارمحال و بختیاری،  سامان 
گردشگری در آن ناحیه، کمبود امكانات و تأسیسات زيربنايی و 
نبوِد سرمايه گذاری های مكفی در اماکن اقامتی است؛ بنابراين، با 
ارائۀ طرح های جامع و مدون گردشگری و سرمايه گذاری بخش 
خصوصی و دولتی، می توان زمینۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی 

ناحیۀ سامان را فراهم آورد.

ديدنی هر کشور  زيباترين بخش های  از  جاذبه های طبیعی 
به شمار می رود. کشور ما به دلیل برخورداری از شرايط متنوع 
آب وهوايی، چشم اندازهای طبیعی زيبا و متنوعی دارد. در صنعت 
جذب  پتانسیل  به تنهايی  جاذبه ها  اين  از  هريک  جهانگردی، 
جهانگردان را با هر نوع سلیقه فراهم می کند. موقعیت جغرافیايی 
از يیالق های  برخورداری  با  به عنوان کشوری کوهستانی  ايران، 
امكان  که  ديدنی  و  زيبا  برف گیر  قله های  نیز  و  خوش آب وهوا 
استفاده از ورزش های زمستانی را فراهم می کند، می تواند عامل 
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)ديلمانی، 1378: 75(.  باشد  برای جلب جهانگردان  مستعدی 
ايران رتبۀ پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان دارد.

طبیعی،  جاذبه های  از  برخورداری  نظر  از  يزد  استان      
منحصربه فرد است؛ به طوری که از آن با  عنوان »پرديس کوير 
از قطب های  يكی  می تواند  و  برده می شود  نام  کوير«  نگین  يا 
اکوتوريستی کشور باشد. اين استان از نظر معماری، فرهنگی و 
مذهبی نیز مورد توجه گردشگران خارجی است. ازاين رو می توان 
پیشنهاد  راهكارهايی  استان،  اکوتوريسم  توسعۀ  راستای  در 
داد که گردشگران را به ديدن جاذبه های طبیعی استان سوق 
ارائۀ  به منظور  يزد  استان  اکوتوريستی  بررسی جاذبه های  دهد. 
راهكارهای عملی از اين جنبه ها حائز اهمیت است و می تواند 

نكات مثبتی در پی داشته باشد:

1. معرفی جاذبه های طبیعی استان يزد

2. توسعۀ گردشگری

3. شناسايی قابلیت های اکوتوريستی استان

4. اشتغال زايی

جاذبه های  معرفی  و  شناسايی  هدف  با  پژوهش  اين  ازاين رو 
اکوتوريسم  وضعیت  از  روشنی  تصوير  نمايش  و  اکوتوريستی 
انجام شده است و تأثیر اين توانمندی های طبیعی  استان يزد 
را بر توسعۀ گردشگری بررسی می کند و درنهايت راهكارهايی 
اجرايی در راستای توسعۀ اکوتوريسم در استان يزد ارائه می دهد. 
بر اين اساس، بررسی جاذبه های اکوتوريستی و معرفی قابلیت ها 
و توانمندی های طبیعی و اقلیمی استان يزد و همچنین نقش 
از  برنامه ريزان  برای  توسعۀ صنعت گردشگری،  و  در رشد  آنها 

مهم ترين کارها خواهد بود.

    در دهه های اخیر، گردشگری در سطح بین المللی، از لحاظ 
است  بوده  رشد  حال  در  ارزی  درآمدزايی  و  گردشگران  تعداد 
)Thomas et al, 2005: 13(. گردشگری، نوعی استفاده از فضا، با 
انگیزه ها و اهداف متنوع و دربرگیرندۀ جريانی از سرمايه، انسان، 
فرهنگ و کنش متقابل میان آنها است که در فضای جغرافیايی 
 .)Briednhann, 2004: 73( تأثیرات مختلفی بر جای می گذارد
در همین راستا اگر اثرات گردشگری با مصالح اجتماعی و مقررات 
برنامه ريزی  نباشد،  همسو  جغرافیايی  فضای  در  اکولوژيكی 
و  )تقديسی زنجانی  شد  خواهد  منجر  شكست  به  تنظیم شده 

دانشورعنبران، 1386: 186(. بنابراين تحلیل فعالیت گردشگری 
از طريق به کارگیری روش های دقیق کاربردی و منطقی، برای 
مديريت بهینۀ نواحی و مكان های گردشگرپذير نیز بیش ازپیش 
احساس می شود )Prato, 2001: 325(. ازاين رو گردشگری را به 
انواع مختلف تقسیم کرده اند که بهترين آنها بخش بندی سازمان 

جهانی جهانگردی است )نمودار 1(.

اکوتوريسم يكی از بخش ها و زيرمجموعه های مهم و اصلی 
گردشگری است. به اين مدل از گردشگری در مناطق جغرافیايی 
با پتانسیل باالی طبیعی و جاذبه های طبیعی و محیطی توجه 
از  نوع  اين   .)32 همكاران،1390:  و  )بدری  می شود  ويژه ای 
گردشگری در ادبیات فارسی، طبیعت گردی نام دارد و گرايشی 
تازه در صنعت جهانگردی است که فقط  نو و پديده ای نسبتا 
بخشی از اين صنعت را تشكیل می دهد )رضوانی،1380: 235(.

واژۀ اکوتوريسم را نخستین بار هكتور، بالوس و الزکورين، در 
دهۀ 1980 به کار بردند و اين تعريف جامع، معتبر و کوتاه تقريبا 
از سوی همه پذيرفته شده و نخستین بار در دهۀ 1980 وارد 
ادبیات توريسم شد. اولین تعريف جامع، کوتاه و معتبر را انجمن 
بین المللی اکوتوريسم در سال 1990 بیان کرد: »سفر مسئوالنه 
به مناطق طبیعی، به منظور حفظ محیط زيست و بهبود اوضاع 
اقتصادی جوامع محلی«. هم زمان با کسب آگاهی و تجربۀ بیشتر، 

نیاز به تعريفی جامع و کامل نیز بیشتر احساس شد. بهترين و 

کامل ترين تعريف را هانی )1999(، بیان کرد: 

معموال  و  سالم  بكر،  حساس،  مناطق  به  سفر  »اکوتوريسم، 
حفاظت شده است. اکوتوريسم برای گردشگر يک سفر آموزنده 
است که درآمد آن صرف حفاظت محل شده و به طور مستقیم 
در رشد و توسعۀ اقتصادی و تقويت سیاسی جوامع محلی تأثیر 
گذاشته و همچنین موجب تكريم فرهنگ های گوناگون و حقوق 

)درام،1388:1( می شود«  بشر 

از طرفی تغییر سلیقۀ گردشگران موجب شده است صنعت 
پیش  در  را  به مكان های سرسبز  رويكرد مسافرت  گردشگری، 
آن  رشد  و  اکوتوريسم  به  روی آوردن  باعث  عامل  اين  و  بگیرد 
شده است. گردشگران در پی مكان ها و بازارهای جديد تجاری 
و به دنبال فرصتی هستند تا از اين راه به مديريت منابع طبیعی 
کمک کنند. بسیاری از شرکت های مسافرتی با شرايط تغییر يافتۀ 
بازار توريسم هماهنگ شده و بعضی از شرکت ها تورهای ساحلی 
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بكر  نقاط  به  سفر  در جست و جوی  بیشتر  و  داده اند  کاهش  را 
و دست نخورده هستند. شرکت های جديد نیز سعی دارند سفر 
به مناطق طبیعی را برنامه ريزی کنند. تقاضای مردم برای سفر 
به مناطق طبیعی و بازديد از آنها، به تغییر رويكرد در صنعت 
راه های  ازاين رو   .)11  :1388 )درام،  است  شده  منجر  توريسم 
زيادی هست که می توان از آنها برای حفاظت از محیط زيست 

استفاده کرد.

در بسیاری از کشورها مديريت گردشگری، به ويژه گردشگری 
از  و  است  انسانی  و  طبیعی  فرهنگی،  هويت  از  نمادی  پايدار، 
بخش های مهم اقتصادی محسوب می شود )تقوايی و صفرآبادی، 
جامعه  بر  مبتنی  طبیعت گردی  مديريت  فوکات،   .)36  :1390
بیان می کند و دلیل  پايداری و هدف  را نوعی حرکت به سوی 
با تنوع زيستی  گسترش اين مديريت را به ويژه در کشورهايی 
زياد، ايجاد صلح و آرامش و حفظ و نگهداری تنوع زيستی، قومی 
جامعه  مديريت،  اين  در  مشارکت  او  باور  به  می داند.  محلی  و 
 Foucat,( را به سمت تعهد و باور حفاظت محلی سوق می دهد
هرکجا  است  داده  نشان  تجربه  ديگر  سوی  از   .)2003: 511

گردشگری به طور اتفاقی و بدون وجود برنامه ريزی و استراتژی 
اجتماعی  و  زيست محیطی  مشكالت  يابد،  توسعه  مشخص 
متعددی ظهور پیدا می کند و در درازمدت، مشكالت گردشگری 
از فوايد آن بیشتر می شود )رکن الدين افتخاری و مهدوی، 1385: 
بتوان  تا  است  الزم  جامع تری  برنامه ريزی  امروزه  درنتیجه   .)3
راهبردهای هماهنگ شده ای برای توسعۀ سازمانی تدوين کرد که 

نمودار 1. انواع گردشگری

قابل پیش بینی و  پیش بینی ناپذير سال های  الزامات  با شرايط و 
آينده منطبق و سازگار باشد. برنامه ريزی راهبردی به سازمان ها 
اين امكان را می دهد که با شیوه ای خالق و نوآورانه عمل کنند 
درآورند  را تحت کنترل  آينده  و  بزنند  رقم  را  و سرنوشت خود 

)بهرامی و همكاران، 1389: 11-12(.

محدودة مطالعه
استان يزد در مرکز ايران و در قلمرو سلسله جبال مرکزی ايران 
بین عرض های جغرافیايی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه 
و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیايی 52 درجه و 45 دقیقه 
تا 56 درجه و 30 دقیقۀ شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته 
است. استان يزد از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال 
شرقی به استان خراسان، از جنوب غربی به استان فارس و از 
جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. استان يزد حدود 
72156 کیلومتر مربع وسعت دارد و تقريبا 4/37درصد از وسعت 
کل ايران را در بر می گیرد. براساس سرشماری عمومی نفوس و 
مسكن سال 1390، جمعیت استان 1074428 نفر بوده است که 
از اين حدود 82/7 درصد جمعیت شهری و 12/3درصد جمعیت 
روستايی را تشكیل داده اند. در نقشۀ 1 موقعیت فضايی استان 

يزد در ايران و منطقۀ خاورمیانه مشاهده می شود.

روش بررسی
بر  حاکم  رويكرد  و  موضوع  ماهیت  به  توجه  با  حاضر  پژوهش 
فضای پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. برای تدوين چهارچوب 
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نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه ای 
به  دسترسی  برای  ديگر  سوی  از  شد.  گرفته  بهره  )اسنادی( 
اطالعات الزم، از بررسی های میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده 
شده است. به منظور تجزيه وتحلیل اطالعات و ارائۀ راهبرد توسعۀ 
گردشگری در استان يزد، مدل SOAR به کار رفته است. در اين 
راستا، نخست به شناسايی قابلیت های توريستی و اکوتوريستی 
قابلیت ها،  اين  به  توجه  با  درنهايت  و  شد  پرداخته  يزد  استان 
و  زيست محیطی  اقتصادی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  راهبردهای 

زيرساختی و خدماتی ارائه شد.

SOAR مدل استراتژیک
به  دستیابی  در  اندکی  توفیق  شرکت ها  و  سازمان ها  امروزه 
اهداف و استراتژی های خود داشته اند. مانكینز1 در يک ارزيابی 
تخمین می زند استراتژی ها فقط به 63درصد از اهداف اقتصادی 
و خألهايی درون  نشان دهندۀ وجود شكاف  خود می رسند که 
استراتژی ها است )Stavros and Hinrichs, 2009: 4(. در ديدگاه 
سنتی استراتژی های توسعه، آغاز فرايند با تحلیلی از فاکتورها و 
عوامل داخلی و خارجی همراه است. سپس اين فرايند به وسیلۀ 
ازجمله  می يافت.  ادامه  برنامه ريزی  و  چشم انداز  چند  ايجاد 
اين  است،   SWOT استراتژی  ديدگاه،  اين  تحلیلی  جنبه های 

1. Mankins

تصویر 1. موقعیت فضایی استان یزد در ایران و منطقۀ خاورمیانه مطابق با تقسیمات جدید سال 1392.

)مأخذ: نگارندگان(

نقاط مثبت )قوت ها و فرصت ها( و منفی  ارزيابی  به  استراتژی 
اين  نهادها و سازمان هايی که  )ضعف ها و تهديدها( می پردازد. 
استراتژی را دنبال می کردند، به امید ايجاد تعادل، عوامل خارجی 
و داخلی را ارزيابی می کردند؛ اما يافتن نقاط ضعف و تهديدها 
اغلب به جای سود باعث زيان می شد و به جای اجتناب از موانع و 
شكاف ها، به احساسی فزاينده از ناامیدی و ترس می انجامید. اين 
تغییرات ناشی از تكرار تحلیل چیزی است که غلط و اشتباه بوده 
و همچنین آگاهی زياد حول محور آنچه مطلوب نبوده است. اين 
از چشم اندازهای  به بخشی  برای پرداختن  عامل سبب می شد 
مطلوب آينده فرصت اندکی باقی بماند. دومین ويژگی مشخص 
استراتژی های توسعۀ سنتی، رويكرد برنامه ريزی باال به پايین آن 
بود، يعنی گروه اندکی از افراد مافوق، مسئول ايجاد استراتژی و 

.)Silbert and Silbert, 2007: 1( راهبرد بودند

آن،  که طی  است  مراحلی  دربرگیرندۀ   SOAR استراتژی      
ايجاد يک سری از تغییرات به چشم انداز کلی در سیستم دست 
آن  درگیرکردن  با  مگر  نمی شود  میسر  امر  اين  يافت.  خواهد 
و  بوده  هم  با  ارتباط  در  سیستم  يک  در  که  عواملی  از  دسته 
دربرگیرندۀ افراد جامعه، مسئوالن، متفكران و آن دسته از افراد 
و اشخاص حقیقی و غیرحقیقی است که به نوعی در جامعه و 
تمام  موضوع  اين  هستند.  دخیل  ما  برنامه ريزی شدۀ  مقصد 
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مشارکت کنندگان را به تفكر دربارۀ محل زندگی خود، به عنوان 
سیستمی که متشكل از قسمت هايی با وابستگی متقابل است، وا 
می دارد. اين استراتژی برای سرعت دادن به برنامه های راهبردی، 
تمرکز خود را مستقیما روی آن دسته از عناصر معطوف می کند 
که انرژی حیاتی و انگیزۀ خوبی برای آينده ايجاد می کنند. اين 
انرژی حیاتی میان مردم قرار دارد و از طريق روابط و گفتگو بین 
افراد دارای سهم در جامعه به وجود می آيد. بايد توجه داشت 
که در اينجا ما با استراتژی مبتنی بر نقاط قوت روبه رو هستیم 
که طی آن تمام افراد صاحب  سهم در جامعه، با کمک يكديگر 
چشم اندازی مشترک ايجاد می کنند که باعث ايجاد انرژی و تعهد 

جهت دستیابی به نتايج مطلوب می شود.

    استراتژی SOAR با تحقیقی استراتژيک آغاز می شود. طی اين 
تحقیق، بزرگ ترين نقاط قوت و فرصت ها در جامعه از طريق افراد 
مشارکت کننده و دارای سهم کشف خواهد شد. سپس از افراد 
مشارکت کننده در اين فرايند دعوت می شود آرمان ها و آرزوهايی 
با  درنهايت  برگزينند.  برسند،  آن  به  آينده  در  می خواهند  که 
قابل اندازه گیری  مطلوب  نتايج  بازنگرانه  و  تشويقی  برنامه های 

انتخاب خواهند شد.

    استراتژی SOAR شامل چهار مرحلۀ کلیدی است که اين 
نتايج  مراحل شامل شناسايی نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و 

می شود. در جدول شمارۀ 1 اين چهار مرحله مشاهده می شود:

جاذبه های اكوتوریستی استان یزد

جاذبه های اکوتوريستی، جاذبه هايی هستند که به طور طبیعی در 
جهان وجود دارند و می توان از آنها برای جذب گردشگر استفاده 

Opportunities

بهترين فرصت های ممكن، پیش روی ما کدام است؟
Strengths

بزرگ ترين دارايی ها و جنبه های مثبت ما کدام است؟
تحقیق 

استراتژیک

Results

بهترين نتايج قابل اندازه گیری کدام است؟
Aspirations

آيندۀ مطلوب و آرمانی ما کدام است؟
تصمیمات مثبت

SOAR جدول 1. چهار عامل كلیدی در مدل

کرد. در استان يزد، جاذبه های طبیعی کوهستان در کنار بیابان، 
را جذب می کند. همان طور که در  متفاوت گردشگر  دو قطب 
نمودار شمارۀ 2 می بینید می توان جاذبه های اکوتوريستی استان 
اکوتوريسم  بیابان،  اکوتوريسم  کوهستان،  اکوتوريسم  به  را  يزد 
)پوراکبر،  کرد  تقسیم  گیاهی  پوشش  اکوتوريسم  و  آبی  منابع 

)118 :1389

قابلیت های اكوتوریستی كوهستان

تجمع شرايط مناسب ازجمله وجود اقلیم و بارش، توپوگرافی و 
ساختار زمین شناسی خاص، وجود پوشش گیاهی، چشمه سارها 
در  شیرکوه  است  شده  باعث  منطقه  در  متنوع  حیات وحش  و 
مناطق هم جوار خود، چشم اندازها و تفرجگاه های زيبای طبیعی 
به وجود آورد که از جاذبه های مهم اکوتوريستی استان به شمار 
می آيند و همواره پذيرای خیل گردشگران و دوستداران طبیعت 
دارد  اصلی  صعود  برای  مختلفی  مسیرهای  شیرکوه  قلۀ  است. 
که اين مسیرها هرکدام جاذبۀ خاص خود را دارند. تعدادی از 
دارای  برخی  و  بوده  مناسب  تابستان  در  کوه پیمايی  برای  آنها 
)مطالعات  هستند  زمستانی  صعودهای  برای  تخصصی  ارزش 
و  ژئومورفولوژيكی  پديده های  تغییر   .)27  :1385 راهبردی...، 
ديگر مناظر طبیعی در فاصله های نزديک به هم و چشم اندازهای 
وجود  طبیعی  مناظر  از  بسیاری  در  که  زيبايی  بسیار  و  جالب 
دارد، می تواند نظر اکوتوريست ها را به خود جلب کند. جدول 
شمارۀ 1 نشان دهندۀ قابلیت های اکوتوريستی استان يزد است. 
وجود مورن های يخچالی و سرگردان )در ارتفاع 1800متری از 
يخچالی، منطقۀ  و دره های  و همچنین سیرک ها  دريا(،  سطح 
شیرکوه را به صورت جذاب ترين موزۀ طبیعی دنیا درآورده است. 
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نمودار 2. قابلیت های اكوتوریستی استان یزد )ترسیم: نگارندگان(

از جاذبه های ديگر ديدنی استان يزد، وجود غارهای طبیعی در 
کوهستان ها و کوهپايه ها است. در اين استان بیش از 35 غار 
يا  و  زمین شناسی  نظر  از  آنها  بیشتر  که  است  شده  شناسايی 
تاريخی اهمیت دارند. غارها حفره های زيرزمینی طبیعی هستند 
که به قدر کافی برای ورود انسان به داخل آنها بزرگ شده  است. 
چندين نوع متفاوت غار وجود دارد: ولكانیک، يخچالی، شكافی، 
سنگ  در  انحاللی  غارهای  کارستیک.  انحاللی  و  فرسايشی 
آهک و ژيپس اتفاق می افتد )فانیان،1387: 26(. غارها معموال 
پتانسیل هايی طبیعی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 
هستند و استان يزد با داشتن غارهای متعدد و بكر، از اين نظر 
در موقعیت مناسبی قرار دارد )مطالعات راهبردی...، 1385: 70(.

قابلیت های اكوتوریستی بیابان

کوير و بیابان، از مشخصه های طبیعی ايران محسوب می شود و از 
ديرباز با زندگی اقتصادیـ  اجتماعی و حیات مردمان ايران زمین 
ايرانی،  تمدن  و  فرهنگ  از  بارزی  جنبه های  است.  درآمیخته 
به ويژه در دوران شكوفايی اسالمی، فرهنگ و تمدن کويری است. 
پديده های طبیعی مناطق بیابانی و کويری استان، جاذبۀ بسیار 
مهم اکوتوريستی محسوب می شود. وجود چشم اندازهای طبیعی 
مثل روزهای آفتابی همراه با شب های خنک و درخشان کوير، 
تپه های ماسه ای و ماسه های روان، شوره زارها، آبراهه ها، بوته های 
گیاهی خشكی پسند همراه با پديده های خاص ژئومورفولوژيكی 
نظیر فرونشست زمین، سنگ فرش بیابانی، نبكاها، ريپل مارک ها 
جمله  از  بادی  فرسايش  عملكرد  از  ناشی  پديده های  ديگر  و 

جاذبه های مهم کويری و بیابانی استان هستند که می توانند زمینۀ 
استان فراهم کنند.  به  برای جذب تورهای گردشگری  مناسبی 
وجود تپه های ماسه ای )ارگ ها( در استان به ويژه در اطراف يزد 
می تواند برای اکوتوريست ها بسیار جذاب باشد. اين مجموعه حدود 
11درصد استان را در بر می گیرد. وسعت تپه های ماسه ای ارگ يزد 
به 270000 هكتار می رسد که در آن انواع تپه های ماسه ای اعم از 
هاللی، هرمی، طولی و شمشیری ديده می شود )اختصاصی، 1383: 
12(. از طرفی داليل ويژۀ اکوتوريست کوير را می توان در مواردی 
همچون فضای آرام، ساکت و پاک و بی آاليش کويری در اغلب 
ماه های سال، وجود مناظر عجیب و شگفت انگیز و ناهمواری های 
کلوت، وجود دشت های وسیع، هموار و مناسب برای انواع ورزش ها 
و سرگرمی ها و وجود تپه های ماسه ای جهت تفريحات از جمله 

اتومبیل رانی دانست.

یافته ها
در مطالعات گردشگرِی با استفاده از مدل SOAR، به علت ماهیت 
پايین به باال بودن روند برنامه ريزی در اين مدل و نقش اساسی 
مردم و همۀ گروه های مؤثر در امر گردشگری، نخستین گام تشكیل 
تیمی متشكل از مردم استان، مسئوالن، متفكران و صاحب نظران 
و ديگر افرادی است که به نوعی در فرايند اکوتوريسم اين استان 
سهیم هستند. البته در کشور ما برای محققان، به علت مشكالت 
و تنگناهای بسیار، امكان ايجاد نشستی با حضور همۀ گروه ها از 
قبیل مسئوالن و مردم و صاحب نظران کمتر وجود دارد؛ ولی در 
راستای اجرا و اتخاذ تصمیمات درست در اين زمینه، نیازمند 
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چنین نشست ها و جلساتی هستیم و تمام نقاط قوت و فرصت 
به  آمد.  به دست خواهند  نتايج در کاری گروهی  و  آرمان ها  و 
واقع يكی از تفاوت های موجود بین استراتژی های توسعۀ سنتی 
با استراتژی های مثبت شناس برای برنامه ريزی، از پايین به باال 
مصاحبه های  انجام  از  پس  است.  مثبت ياب  برنامه های  بودن 
گوناگون با اقشار مختلف جامعه و طرح اين موضوع در جلسات 
مختلف، درنهايت نقاط مثبت و فرصت ها استخراج شد ) جدول 

2 و 3(.

همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود، نقاط قوت زيادی در 
اکوتوريسم استان يزد وجود دارد که به صورت کامل در جدول 
2 ذکر شده است. در ادامه پس از انجام مصاحبه های متعدد و 
ارائۀ مهم ترين نقاط قوت، مهم ترين فرصت ها استخراج شد که در 

جدول 3 مشاهده می شود.

از مدل  استفاده  با  راهبردی  برنامه ريزی  بعدی در يک  گام 
و  برنامه ريزی شده  جامعۀ  آرمان های  و  آرزوها  تبیین   ،SOAR

درنتیجه دست يافتن به اين نكته است که آيندۀ آرمانی جامعۀ 
مدنظر چیست. درواقع تفاوت موجود بین اين مدل استراتژيک با 
مدل SWOT از اين مرحله به بعد است. در جدول 4 مجموعه ای 
مشاهده  يزد  استان  در  اکوتوريسم  نهايی  اهداف  و  آرمان ها  از 

می شود.

بحث و نتیجه گیری
اکوتوريسم، مفهومی است که هم زمان با رشد سريع گردشگری 
طبیعی طی 20 سال گذشته، میان مجامع مسئول حفاظت از 
تكامل  حفاظت شده،  مناطق  اطراف  در  ساکن  مردم  و  محیط 
يافته است. داشتن برنامه ای مدون و راهبردی در فرايند توسعۀ 
تكنیک های  از  يكی  ازاين رو  است.  ضروريات  از  گردشگری 
مدل  مطرح شده،  استراتژيک  برنامه ريزی  عرصۀ  در  که  نوينی 
استراتژيک SOAR است. اين مدل جايگزين مناسبی برای مدل 
SWOT است که با توجه به نقاط ضعف و تهديد باعث هدايت 

انسان به سمت نقاط منفی و توجه نكردن به نقاط مثبت خواهد 
 ،SWOT مدل  و  مثبت شناسی  نظريۀ  ترکیب  با  ازاين رو  شد. 
پژوهش  اين  SOAR شكل گرفت.  و مثبت شناس  مدل جديد 
به  مدل  اين  از  استفاده  با  که  است  پژوهش هايی  نخستین  از 
برنامه ريزی و تدوين راهبرد در زمینۀ گردشگری پرداخته است.

در گام نخست اين پژوهش، تیم و هستۀ اصلی برنامه ريزی 
متشكل از نويسندگان اين پژوهش تشكیل شد. در گام بعدی 
شناسايی  استان  اکوتوريسم  توسعۀ  در  دخیل  و  ذی نفع  افراد 
يزد،  استان  ساکنان  شامل  حقوقی  و  حقیقی  افراد  اين  شدند. 
شهرستان ها،  همۀ  فرمانداری  يزد،  استانداری  گردشگران، 
با  و فروشندگان مرتبط  شهرداری های همۀ شهرها، هتل داران 
امر گردشگری و صاحب نظران و نخبگان استان و سرمايه گذاران 
می شود. طی جلسات و نشست هايی با برخی از اين افراد دربارۀ 
درنهايت  و  گرفت  صورت  بحث هايی  استان  اکوتوريسم  توسعۀ 
نقاط و فرصت ها، و در گام بعد آرمان ها و نتايج شناسايی شدند.

سپاسگزاری
نويسندگان مقاله از کلیۀ کسانی که در مراحل مختلف انجام اين 

پژوهش ما را ياری کردند، تشكر و قدردانی می کنند.

تعارض منافع
در اين مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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جدول 2. مجموعه قوت های اكوتوریسم استان یزد

Strengths

چه ویژگی های مثبتی ما را ساخته است؟

زیرساخت و خدماتاقتصادیمحیط زیستفرهنگی و اجتماعیمنابع و نواحی گردشگری

 وجود پتانسیل گردشگری 	
رشته کوه شیرکوه

 برخورداری از تپه های ماسه ای و 	
پتانسیل بكر گردشگری آنها

 وجود پیست اسكی سخويد	

 داشتن برف خانۀ طزرجان	

 داشتن روستاهای يیالقی زيبا و 	
خوش اب وهوا

 وجود پديده های طبیعی )مورن ها، 	
سیرک ها، زبانه های يخی، تافونی، 

کلوت ها، ارگ ها و...(.

 غارهای طبیعی با زمینه های 	
تاريخی و زمین شناسی

 داشتن منابع آبی مثل آبشار دره 	
گاهان

 داشتن چشمه های آب گرم مثل 	
چشمه مرتضی علی طبس

 قابلیت ورزشی داشتن مناطق.	
کوهستانی و داشتن مسیر 

کوهنوردی

 طبیعت درمانی: آب درمانی و ماسه 	
درمانی

 همه فصل بودن اکوتوريسم 	
کوهستان

 امكان اموزش و پژوهش در مناطق 	
مختلف استان

 داشتن اثر ملی ـ طبیعی سرو 	
ابرکوه

 داشتن پتانسیل ورزشی بیابانی 	
مثل شترسواری، ماشین سواری

 داشتن آسمان صاف برای رصد 	
ستارگان

 داشتن قنات های فراوان برای 	
اکوتوريسم آبی

 داشتن صنايع دستی در کل استان.	

 داشتن مكان های زيارتگاه های 	
زرتشتیان و جذب توريست مذهبی 

از کشورهای ديگر.

 داشتن فرهنگ 	
مهمان نوازی

 وجود زمینه های 	
مشارکت مردم در 
بخش فعالیت های 

گردشگری

 برخورداری شمار 	
بسیاری از مردم، از 
مشارکت غیررسمی 
در امور خیرخواهانه

 عضويت افراد در 	
انجمن ها و تشكل ها

 داشتن پیشینۀ 	
تاريخی و فرهنگی 

و آداب مختلفی 
همچون عزاداری هايی 

که می تواند 
جنبۀ گردشگری 
داشته باشد؛ مثل 

نخل برداری در 
روزهای عاشورا

 داشتن اديان 	
مختلف در کنار 

هم )زرتشتیان و 
مسلمانان(

 بودن فرهنگ های 	
خاص در استان 

و پايبندی به آنها 
مثل گويش يا زبان 

خاص و داشتن سنت 
خوراک های محلی 

مانند شولی

 رسیدگی به مكان های 	
گردشگری تاريخی و 
تبديل آنها به موزه و 
استراحت گاه يا هتل 

سنتی

 همكاری مردم در 	
زمینۀ ازبین نبردن 

بافت قديمی شهرها

 وجود 	
زيست گاه های 
مرتعی نسبتا 

مطلوب

 وجود انواع 	
گوناگون 

پستانداران 
مانند يوزپلنگ 

آسیايی

 وجود انواع 	
پرندگان مانند: 

هوبره

 وجود 	
پناهگاه های 

حیات وحش در 
سطح استان

 داشتن پارک 	
ملی سیاه کوه

 داشتن 	
درختان سرو 
با قدمت های 

طوالنی

 داشتن گیاهان 	
دارويی

 حفاظت 	
و تكثیر 

حیات وحش 
زيرنظر 

کارشناسان

 شكار مجاز	

 داشتن جنگل 	
زيبای باغ 

شادی

 وجود 	
نخلستان های 

زيبا

 کم هزينه بودن برای 	
گردشگری

 افزايش سرمايه گذاری	

 کاهش نرخ بیكاری 	
به واسطۀ افزايش 

فعالیت های گردشگری

 کم هزينه تر بودن 	
سرمايه گذاری در بخش 

اکوتوريسم

 روند روبه رشد منابع 	
سرمايه گذاری در بخش 

توسعۀ اکوتوريسم و 
بازاريابی آن

 افزايش گردشگری 	
داخلی با هدف 

اکوتوريسم

 افزايش در آمدهای 	
مالیاتی

 افزايش هتل ها و 	
مهمان پذيرها

 تأسیس مكان های 	
گردشگری مثل 

کوهستان پارک يزد

 داشتن پارک زيبای اهن 	
شهر بافق

 حمايت از 	
سرمايه گذاری های 

داخلی و خارجی مثل 
منطقۀ خرانق

 سرمايه گذاری در منطق 	
طبس از آب گرم 

مرتضی علی و احداث 
مكان گردشگری

 سرمايه گذاری و حمايت 	
از مكان های تاريخی

 وجود امكانات 	
زيربنايی و فراهم 

بودن زمینۀ مناسب 
برای توسعۀ 
زيرساخت ها

 تمايل سرمايه گذاری 	
بخش خصوصی 

در بخش خدمات 
عمومی )هتل – ُمتل 

و ...(

 اکوتوريسم به 	
امكانات اقامتی 

ـ رفاهی کمتری 
نیازمند است.

 وجود تأسیسات 	
اقامتی و پذيرايی

 داشتن منابع 	
فرهنگی و تاريخی 

و  استفاده از آنها در 
جهت اکوتوريسم

 داشتن عكس ها و 	
کارت پستال های زيبا  

از مناطق

 داشتن سازمان های 	
متولی اکوتوريسم 
مثل محیط زيست 
و منابع طبیعی در 

کنار  سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری 

و صنايع دستی

 داشتن مسیرهای 	
گردشگری و 

اکوتوريسم

 قرارگرفتن استان در 	
مسیر ارتباطی جنوب 

به شمال کشور

 داشتن 	
زيرساخت های 

گردشگری
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جدول 3. مجموعه فرصت های اكوتوریسم استان یزد

opportunities

بهترین فرصت های ممكن، پیش روی ما كدام است؟

زیرساخت و اقتصادی  محیط زیستفرهنگی و اجتماعیمنابع و نواحی گردشگری
خدمات

 تقويت و بهبود هويت 	
محلی 

 توسعۀ اکوتوريسم 	
کوهستان

 افزايش فرصت های 	
شغلی

 توسعۀ نوآوری های 	
مرتبط با اکوتوريسم

  افزايش توريسم 	
ورزشی

 توجه به اهمیت 	
صنايع دستی به عنوان 

حامل ارزش های 
فرهنگی منطقه

 فعالیت سازمان های 	
 )NGO( غیردولتی

در راستای حفاظت از 
جاذبه های گردشگری 

منطقه

 وجود گردشگر گذری 	
– زيارتی در مسیر 

ارتباطی

 بهبود نسبی سطح 	
عمومی زندگی و 

افزايش تمايل به سفر 
و تفريح

 افزايش توجه سازمان 	
میراث فرهنگی، 
صنايع دستی و 

گردشگری به توسعۀ 
توريسم و اکوتوريسم 

در سال های اخیر

 ساختن مكان هايی 	
برای طبیعت درمانی

 استفاده از گیاهان 	
دارويی در زمینۀ 

اقتصادی

 مرکزيت استان در کشور	

 وجود مراکز زيارتی مثل 	
امامزاده ها

 قرار داشتن در مسیر زيارتی 	
شهر مشهد

 نزديكی به شهر اصفهان و 	
شیراز که می تواند در مسیر 
توريست های خارجی باشد.

 باالبردن سطح فرهنگ مردم 	
استان

 توسعه و نوآوری های مردمی در 	
زمینۀ گردشگری

 برگزاری نمايشگاه های 	
صنايع دستی در استان

 وجود دانشگاه ها و مراکز علمی 	
در زمینۀ گردشگری

 داشتن کالس هايی برای 	
راهنمايان تورها

 برگزاری تورهای اکوتوريستی 	
از سوی بعضی از آژانس ها و 

ورزشگاه ها

 فرصت های جديد اجتماعی 	
و اقتصادی که باعث کاهش 

نابرابری های اجتماعی می شود.

 توسعۀ تشكیالت گردشگری	

 رقابت بین شرکت ها و دفاتر 	
گردشگری

 حفظ يكپارچگی و انسجام 	
فرهنگی و همبستگی اجتماعی 

بین جوامع

 تهیه کانتینرهايی 	
برای جمع آوری 
زباله و ريختن 
آنها در محل 

مناسب

 آگاه سازی و 	
آموزش مردم 
با حفاظت از 
محیط زيست

 ممنوع اعالمشدن 	
هر نوع فعالیت 
و ساخت وساز 

در نواحی 
حفاظت شده 
مگر با اخذ 

مجوز از سازمان 
محیط زيست

 جلوگیری از کار 	
کارخانه هايی که 
باعث آاليندگی 

در مناطق و 
محیط زيست 

می شوند.

 عرضۀ صنايع دستی در 	
نمايشگاه ها

 تعیین مكان های توسعۀ 	
گردشگری

 استفاده از محصوالت 	
داخلی برای گردشگری

 ارائه اطالعات و 	
راهنمايی های الزم به 

گردشگران

 پژوهش و تحقیق در 	
زمینۀ سرمايه گذاری های 

مناسب

 تشويق بخش خصوصی 	
در سرمايه گذاری

 ارتباط داشتن با 	
کشورهای ديگر در زمینۀ 
گردشگری تا از طرح های 

گردشگری آنها ايده 
گرفت؛ مثل چین

 جمع آوری اطالعات و 	
گرفتن آمار از نظرات 

گردشگران

 دادن تسهیالت به بخش 	
گردشگری

 اعطای وام های کم بهره و 	
بخشودگی مالیاتی

 اعطای جوايز به افراد 	
موفق و تشويق ديگران 

در استان

 به کارگیری و اشتغال 	
نیروهای انسانی به ويژه 

جوامع محلی به دلیل 
نیاز اکوتوريسم به منابع 

انسانی

 قرارگیری 	
منطقه در 
مسیر سفر 
به خراسان 

رضوی 
به عنوان 

مقصد مهم 
گردشگری

 نزديكی به 	
استان های 

کرمان، 
اصفهان و 

شیراز برای 
گردشگری 

تاريخی

 داشتن 	
شیرکوه 

به عنوان يک 
پتانسیل عالی 

برای جذب 
اکوتوريسم 
و کم هزينه 

بودن آن

 توسعۀ 	
زيربنايی

 توسعه 	
در بخش 

گردشگری 
و حمايت 

از طرح های 
گردشگری
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Aspirations

آیندة مطلوب و آرمانی ما كدام است؟

زیرساخت و خدماتاقتصادیمحیط زیستفرهنگی و اجتماعیمنابع و نواحی گردشگری

 ارتفاعات يزد به عنوان 	
منطقۀ نمونۀ گردشگری 

ورزشی و کوهستانی 
در کشور

 اماکن زيارتی و مذهبی 	
استان يزد به عنوان 

يكی از مقاصد اصلی 
گردشگران مذهبی در 
اديان اسالم و زرتشتی

 استان يزد به عنوان 	
يكی از پايگاه های مهم 

طبیعت درمانی در کشور 
و خاورمیانه

 فرهنگ مردمان يزد 	
به عنوان يک فرهنگ 

نمونه و الگو برای ساير 
مناطق کشور

 يكپارچگی و مشارکت 	
مردم در امور و مسائل 
شهری به ويژه در بحث 

توسعۀ گردشگری

 دست يافتن به درجۀ 	
بااليی از فرهنگ 

و وحدت اجتماعی 
به واسطۀ تبادالت 

فرهنگی با گردشگران 
ورودی به استان

 استفادۀ صددرصد از 	
سرمايه های اجتماعی 

موجود در استان و 
همكاری اين قشر در 

تعالی استان

 قرارگیری نمايشگاه 	
صنايع دستی استان يزد 

در فهرست مهم ترين 
نمايشگاه های کشور

 ايجاد اشتغال گسترده در 	
نواحی اکوتوريستی در 
بحث غذاهای محلی و 

ايجاد استقالل اقتصادی 
برای زنان خانه دار يزدی 
از طريق توريسم غذايی

 محیط زيست 	
پايدار در استان 

يزد

 رونق گردشگری 	
در استان تا آنجا 

که به صنايع 
آالينده در اين 

استان نیاز 
نباشد.

 مشارکت 	
حداکثری مردم 
در فرايند حفظ 
محیط زيست و 
ايجاد احساس 
مسئولیت در 
مردم در اين 

باره

 بقای نسل 	
جانوران کمیاب 
در استان که در 
معرض نابودی 

قرار دارند.

 مردمان استان يزد 	
به عنوان مردمانی 
در رفاه و آسايش

 يزد به عنوان 	
صادرکنندۀ بزرگ 
گیاهان دارويی در 

کشور و جهان

 احیا و رونق يافتن 	
بازار صنايع دستی 

در استان يزد و 
اشتغال زياد افراد 

در اين بخش 
به واسطۀ رونق 

اکوتوريسم

 

 رسیدن سطح 	
بیكاری در استان 

به پايین ترين درصد 
ممكن

 رسیدن سطح 	
زيرساخت ها و 
خدمات استان 
يزد به باالترين 
کیفیت ممكن.

 استان يزد 	
به عنوان يک 

استان نمونه در 
خدمات دهی به 

گردشگران راهی 
آستان قدس 

رضوی

 ايجاد امكانات 	
و خدماتی 

متفاوت و نو 
به گردشگران 

طبیعی اين 
استان

جدول 4.   مجموعه ای از آرمان ها و اهداف نهایی اكوتوریسم در استان یزد
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Results

نتایج محسوس و قابل اندازه گیری ما كدام است؟

زیرساخت و خدماتاقتصادیمحیط زیستفرهنگی و اجتماعیمنابع و نواحی گردشگری

 ايجاد مجموعۀ گردشگری 	
و اقامتی در ارتفاعات 
شیرکوه در روستای 

ده باال

 استفاده از باغ های 	
شهرهای تفت و مهريز 
و تبديل اين باغات به 
مجتمع های توريسم 

سالمت در اين شهرها

 ايجاد مجموعه پارک های 	
ماسه ای شبیه آنچه ما 

امروزه در کشورهای دنیا 
مثل امارات می بینیم در 

دشت يزد اردکان.

 ايجاد رصدخانه ای 	
پیشرفته و زيبا در دل 

کوير استان.

 تكمیل مجموعه بام 	
تفت و ايجاد تأسیسات 
ورزش هايی مثل کايت 
و چتربازی و پاراگاليدر 

در اين مكان به علت 
پتانسیل باال.

 طراحی مسیر گردشگری 	
طبیعی در استان.

 تدوين سند چشم انداز 	
توسعه گردشگری در 

استان يزد.

 برگزاری مسابقه 	
اتومبیل رانی در زمین های 

بیابانی و ماسه در دشت 
يزد اردکان و تبديل اين 

مسابقه به مسابقه ای 
معتبر در سطح ملی و 
در گام بعدی در تقويم 

جهانی.

 برگزاری تورهای 	
شترسواری در کوير.

 شرکت فعال تیم های 	
يزدی در مسابقاتی 
که منجر به توسعه 
اکوتوريسم می شود 

مانند ورزش های ساحلی 
که نیاز به ماسه زاد 

دارند، يا موتورسواری و 
اتومبیل رانی.

 مطالعۀ جامع و 	
گستردۀ فرهنگ و 

آداب ورسوم يزد و اقدام 
به فرهنگ سازی و 

پرکردن خأل موجود

 برگزاری مسابقات 	
آشپزی در شهر يزد 
و شهرهای اطراف و 
جمع آوری غذاهای 
محلی که پتانسیل 

خوبی در جذب 
گردشگر دارد.

 برگزاری همايش 	
توسعه گردشگری 

در شهر يزد با حضور 
مردمان بومی در اين 

همايش

 برگزاری نخستین 	
مسابقۀ سرودها و 

آداب ورسوم بومی- 
محلی استان يزد و 

شناسايی افراد شاخص 
در اين عرصه

 شناسايی مشاهیر و 	
افراد صاحب نظر در 
استان يزد و دادن 

برخی از امتیازات و 
اختیارات در زمینۀ 
توسعۀ گردشگری 

به آنها

 ايجاد تیزرها و تبلیغات 	
رسانه ای از جاذبه های 

اکوتوريسمی يزد و 
بخش آن از شبكۀ يزد 

و رايزنی برای  پخش 
در شبكۀ سراسری

 ايجاد تبلیغات 	
گستردۀ رسانه ای 

و همچنین 
ديواری در 
باب حفظ 

محیط زيست 
و هدايت 

گردشگران 
به سمت حفظ 

محیط زيست

 آگاهی دادن به 	
گردشگران و 

مردم از حیواناتی 
که در استان 

در حال نابودی 
هستند.

 در نظر گرفتن 	
برنامه های جنبی 
و تشويقی دربارۀ 
حمايت از افراد 

و گردشگرانی که 
حافظ طبیعت 

هستند.

 	 NGO ايجاد يک
حفاظت از 

محیط زيست از 
طريق گردشگری 
و دعوت از ساير 
NGO ها برای 

سفر به استان يزد

 برگزاری 	
نخستین همايش 

گردشگری 
زيست محیطی در 

استان يزد

 افزايش بودجۀ 	
گردشگری استان به 

دوبرابر

 ايجاد اشتغال در 	
مناطق گردشگرپذير 

از طريق ايجاد 
فروشگاه

 معافیت مالیاتی 	
برای آن دسته 

از افرادی که در 
راستای گردشگری 

طبیعی فعالیت 
می کنند

 الگوگیری از استان 	
اصفهان در زمینۀ 

ايجاد اشتغال 
و درآمدزايی از 

گردشگران

 بهره گیری از تجربۀ 	
دوبی در احداث 
مناطق تفريحی 

در بیابان و کسب 
درآمد از آنها

 ايجاد فروشگاه های 	
صنايع دستی از 
سوی سازمان 

میراث فرهنگی 
در مناطق طبیعی 
و گردشگرپذير و 
فروش محصوالت 

آنها در اين 
نمايشگاه ها

 تقدير و تشكر از 	
فعاالن اقتصادی در 

عرصۀ گردشگری 
و بهره گیری از 
تجربیات آنها 
و دادن برخی 

تسهیالت به آنها

 کمپ تفريحی در 	
منطقۀ شیرکوه

 اصالح و ترمیم 	
افزايش پهنای مسیر 
جادۀ ده باال به تفت

 مجموعۀ تفريحی 	
و صحرانوردی در 

اطراف شهر اردکان

 هتل گردشگری 	
و جهان گردی در 
مناطق يیالقی ده 

باال، سانیچ و غربال 
بیز

 نخستین مرکز خانه 	
باغ های گردشگری 

سالمت در شهر تفت 
و مهريز

 کمپ ها و دفترهای 	
راهنمای گردشگر 
در نقاط يیالقی و 

جاده های مواصالتی 
مهم استان

 سرويس بهداشتی 	
وضوخانه و نمازخانه 

در تمامی مراکز 
يیالقی تفريحی

 پارکینگ در تمامی 	
مراکز يیالقی و 

تفريحی

 آالچیق های مجهز 	
به کباب پز در تمامی 

مناطق يیالقی و 
بین راهی
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