ناپايدارياكوتوريسمروستاييدراستانخوزستان
• مريم طهماسبي ،دانشجوي كارشناسيارشد ،گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ورامين.
MaryamTahmasbi1359@yahoo.com

• كورش رضایی مقدم ،استاديار بخش ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شيراز

چكيده

و مشکالت عدیدهای نظیر ضعف در مدیریت و برنامهریزی ،عدم وجود
قوانین صریح ،کمبود اعتبارات مالی ،کافی نبودن پرسنل آموزش دیده و
متخصص و عدم مشارکت محلی مواجه است .یافتهها همچنين نشاندهنده
روند ناپايداري و تخريب اكوتوريسم روستايي در استان خوزستان ميباشد.
در پايان مقاله ،پيشنهاداتي براي حركت در جهت توسعه پايدار اكوتوريسم
استان ارائه شده است.
واژههاي كليدي :توریسم روستایی ،اکوتوریسم ،توسعه پایدار ،توریسم
پایدار ،خوزستان

انسان و محیط زیست

بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران از توریسم به عنوان رکن اصلی
توسعه پایدار یاد میکنند .این صنعت بخش عظیمی از درآمدهای ملی
بسیاری کشورهای جهانسوم را به خود اختصاص میدهد .مدیریت
اکوتوریسم در ایران یک عنصر حیاتی برای رشد و توسعه جامعه است.
ایران با تنوع آب و هوایی ،گونههای گیاهی و حیات وحش منحصر بهفرد
میتواند جایگاه ممتازی در میان کشورهای جهان کسب نماید .استان
خوزستان نیز با دارا بودن عرصههای طبیعی و چشماندازهای زیبا توانایی
جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد .يافتههاي اين پژوهش نشان
ميدهد كه این صنعت در خوزستان به دلیل عدم توجه کافی با مسائل

Rezaei@shirazu.ac.ir
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مقدمه

شده است که خیل عظیم مهاجران فصلی و دایمي را دستهدسته به شهرها
كشانيده و موجب بسیاری از تبعات منفی آن گردیده است.

یکی از راهکارهایی که براي جلوگیری از این مشکل به نظر میرسد

حمایت از سرمایهگذاریهای خرد و کالن در مناطق روستایی با توجه به

ظرفیتهای هر منطقه براي ایجاد اشتغال و تأمين درآمد مکفی براي مردم
اين نواحي است تا آنها نیز ضمن برخورداري از مواهب توسعه ،امكانات

رفاهي الزم براي ادامه زندگي در زادگاه خويش را به دست آورند .به
قول ژولیوس نیرره «عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان

سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در
کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان برود  ،همانهایی

که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کردهاند» [.]10

در حال حاضر گردشگری و صنعت توریسم یکی از ارکان تجارت

جهانی است به نحوی که بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه،
از توریسم به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار ياد میکنند .صنعت توریسم

در سالهای اخیر از رشد چشمگیری در سطح جهان برخوردار شده و نقش

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

هماکنون قریب نیمی از جمعیت جهان در مناطق روستایی زندگی میکنند.
علیرغم روند رو بهرشد مهاجرتها از مناطق روستایی به شهرها و گسترش
شهرنشینی ،پیشبینیهای سازمانملل نشان میدهد كه حتی در سال
 2025میالدی هنوز بیش از  %37جمعیت دنیا در روستاها زندگی خواهند
کرد [ .]1جمعیتی که بخصوص پس از صنعتی شدن جوامع بیشترین
استهالک را به نفع جمعیت شهرنشین متحمل شده و همواره از حداقل
امکانات زیستی و رفاهی برخوردار بوده است .آمار نشان میدهد که در
همه کشورهای جهان درصد جمعیت زیرخط فقر روستاها بیشتر از مناطق
شهری است که حاکی از نابرابري توزیع درآمدها بین نواحي شهری و
روستایی در هر کشور است .تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و
روستایی در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد فاحشتر میباشد و
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال رشد از این قاعده استثنا
نبوده و همواره با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم میکند .از سوی
دیگر با توجه به رشد باالی جمعیت روستایی و محدودیت منابع طبیعی،
فعالیتهای کشاورزی جوابگوی نیازهای غذایی همه ساکنین مناطق
روستایی نبوده لذا فقر ،بیکاری ،سوءتغذیه ،بیماری و بسیاری از مشکالت

دیگر از ویژگیهای بارز اکثر مناطق روستایی جهان در مقایسه با شهرها
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مهمی را در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدزایی ،همچنین تحريك

اقتصاد ملی و بینالمللی ایفا میکند [.]16
در نگاهی اجمالی ریشه تاریخی گردشگری را میتوان در یونانیان
باستان پیدا کرد .در آن روزگار ثروتمندان این جوامع به قصد مشاهده
فرهنگهای مختلف ،استراحت و استفاده از آفتاب استوایی به سواحل
مدیترانه و خاورمیانه سفر میکردند .در خالل قرون وسطی سفرهایی که
با اهداف مذهبی و اغلب براي بازدید از اماکن مقدس انجام میپذیرفت
قسمت اعظم مسافرتهای مردم را در بر ميگرفت .پس از انقالب صنعتی
عالقه مردم به گردشگری روز به روز فزونی یافت که معلول عوامل متفاوتی
بود [ .]6گسترش و بهبود امنيت راهها ،تعامالت اقتصادی ـ اجتماعی بین
کشورها ،زبان مشترک ،خدمات بانکی جدید نظیر چکهای مسافرتی و
حوالههای پولی ،تسهیالت حمل و نقل جدید همچون اتومبیل ،قطار،
پیشرفت صنعت عکاسی همراه با تحریک حس ماجراجویی افراد برای
دیدن مناطق جذاب و دیدنی و ارتقا سطح آگاهی مردم در زمینه نقش
اوقات فراغت در شادابی روح و جسم ،همه و همه از مشوق های پیشرفت
صنعتي نوپا به نام توریسم بودند .رفتهرفته این مسافرتهای ساده كه اغلب
به منظور بازدید از جذابیتهای مناطق مختلف صورت ميگرفت تغییر چهره
داده و با سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و دولتی ملتها ،تبدیل به
صنعتی غول پیکر شد ،به طوریکه هماکنون این صنعت بخش عمدهای از
درآمدهای اقتصادی بسیاری از كشورها را به خود اختصاص میدهد .نگاهی
به آمار و ارقام نیز به روشنی مؤيد رشد این بخش است آنچنان که صنعت
توریسم با نقل و انتقال  617میلیون نفر در سطح بینالمللی در سال 1997
ميالدي 448 ،بیلیون دالر امریکا درآمد داشته است [ .]25در کشور تایلند
علیرغم بحران اقتصادی سال  1997در جهان 7/2 ،میلیون نفر توریست
بینالمللی از این کشور بازدید کرده و درآمدی معادل 5/993بیلیون دالر
امریکا برای اقتصاد این کشور به ارمغان آوردند [.]24

صنعت توريسم در ايران با دارا بودن جاذبههای منحصر بهفرد اکولوژیکی،

عرصههای طبیعی ،تنوع آب و هوایی و غنای فرهنگی میتواند کاربرد
فراوان داشته باشد و در دهههای اخیر نیز تا حدودی مورد توجه واقع

انسان و محیط زیست

شده است كه با برنامهریزی صحیح و مناسب و جدیت میتوان صنعت
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پررونقی را پایهگذاری کرده و بسط و گسترش داد .این امر نقش بزرگي
در شکوفایی اقتصادی مناطق روستایی ایفا نموده و ایران را به یکی از

قطبهای گردشگری جهان بدل خواهدکرد.

علیرغم ظرفیت باالی درآمدزایی صنعت توریسم و از جمله توریسم

روستایی ،چنانچه به پایداری همهجانبه این صنعت توجهی نگردد ،نه

تنها صدمات و لطمات جبرانناپذیری بر پیکر محیط طبیعی و منابع

خدادادی وارد خواهد آمد بلکه زندگی روستاییان و افراد درگیر در امر
توریسم نیز دستخوش مسایل و مشکالتی خواهد شد .به طور کلی عدم
توجه به مسئله پایداری در صنعت توریسم ،اثرات مخرب زیستمحیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را در جامعه در پی خواهد داشت ،بنابراین
ضروریست کلیه فعالیتها در راستای دستیابی به صنعت توریسم پایدار
صورت گیرد .توريسم پايدار روستايي در برگیرنده فعالیتهایی است که
جنبههای محیطی ،اقتصادی و فرهنگی را به طور جامع در بر گرفته و در
پرتو آن منابع طبیعی ،ساختاری و فرهنگی دوام یافته و حفظ شوند .در هر
حال ،چنانچه فعالیتهای توریسم در سطح کالن و توریسم روستایی در
سطح خرد همراه با برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب بودهو حمایتهای
قانونی و اجرایی الزم از آن بهعمل آید نه تنها میتواند موجبات حفاظت
از اکوسیستمهای موجود و محیط طبیعی سالم برای زیست را فراهم آورد
بلکه به تولید درآمد و ارزآوری نیز منجر خواهد شد.
در مقاله حاضر با بررسی منابع مکتوب کتابخانهای مرتبط با موضوع
و همچنين مصاحبه با كارشناسان ،ابتدا مفهوم توريسم روستايي و انواع
آن با تأكيد بر اكوتوريسم روستايي بيان شده ،سپس ضمن معرفي برخي
جاذبههاي اكوتوريسم روستايي استان خوزستان ،روند تخريب اكوتوريسم
روستايي در اين استان مورد بحث قرار گرفته و آنگاه پيشنهاداتي براي
پايدارسازي اكوتوريسم روستايي عنوان گرديده است.

مفهوم توریسم و توریسم روستایی

واژه جهانگردی یا توریسم دارای قدمتی به پهنای تمدن بشری است که

در اعصار مختلف تاریخ ،مفهوم و ویژگیهای آن دچار تغییر و تحوالتی
شده است [ .]4طبق تعریف سازمان جهانی توریسم ( ،)WTOتوریسم
«فعالیتهای افرادی که به منظور گذراندن ایام فراغت و انجام کار و سایر
اهداف در مدت کمتر از یک سال به مکانهای خارج از زیستگاه دایمی
خود میروند را شامل میشود» [ .]16در چند دهه اخیر صنعت توریسم به
عنوان مؤثرترین عامل گسترش ارتباط بین مردم جهان از رشد قابل توجهی
برخوردار بوده است و بیتردید در قرن بیستویکم ،اولین شاخص اقتصادی
هر کشور خواهد بود .این صنعت میتواند محرک رشد اقتصادی کشورهایی
باشد که به دلیل تکمحصولی بودن ،اقتصاد خموده و آسیبپذیری دارند.
برخی از کشورهای جهان که به این امر به خوبی واقف گشتهاند در امر
جذب گردشگر و فعالسازی بخش توریسم ،گوی سبقت را از دیگران ربوده
و درآمدهای هنگفتی را به دست آوردهاند .برای مثال در ایاالتمتحده،
صنعت توریسم در سال 1988ميالدي 6 ،میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده
است و درآمد این کشور در همان سال از صنعت توریسم به  330میلیارد
دالر رسیده است [.]32

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

جدول شماره  .1تفریحات توریستی در مناطق شهری و روستایی و فعالیتهای تفریحی مشترک بین آنها []30
فعالیتهای مختص توريسم روستایی
ـ پیادهروی در طبیعت
ـ کوهنوردی
ـ ماجراجویی در بیابان
ـ کلکسواری
ـ سفرهای پیاده در برف
ـ شکار
ـ مطالعات طبیعی
ـ اسکی آماتور

فعالیتهای مختص توریسم شهری
 بازدید از اماکن شهری و آثار باستانی موجود درشهرها
 خرید محصوالت تجاری تفریحات ساحلی و اسکی مدرن در پیستهایمصنوعی
 باغ وحش توریسم صنعتی (بازدید از کارخانجات و صنایعمدرن)
 تماشای مسابقات ورزشی بینالمللی که نیازمندتأسیسات زیربنایی است

فعالیتهای مشترک

ـ شنا
ـ ورزشهای ساحلی محدود
ـ ورزشهایی که نیاز به طبیعت محدود دارند مثل گلف
ـ بازدید از اماکن فرهنگی که هم در سطح شهرها و هم
در روستاها موجود هستند
ـ حضور در جشنوارههای فرهنگی
ـ ماهیگیری با قالب
ـ قایقسواری

انواع توریسم روستایی

توریسم روستایی دارای اشکال متعددی است ،با توجه به ظرفیتها
و پتانسیلهای محلی ،همچنین اهداف گردشگران ،میتوان توریسم
روستایی را به  5دسته کلی زير تقسیم کرد:

1ـ اگروتوریسم

1

تفکر آگروتوریسم در اواخر قرن بیستم پدیدار شد .اگروتوریسم واژهای است
که از طریق آندسته مزارع کشاورزی که با گردشگران دادوستد میکردند

معرفی گردید [ .]26تعاریف زیادی از آگروتوریسم ارائه شده است .یکی از
این تعاریف آن را نوعی گردشگری میداند که توریستها در انجام کارهای

کشاورزی سنتی مشارکت کرده و یا از آن دیدن میکنند بدون اینکه به

اکوسیستم منطقه لطمهای بزنند [ .]24همچنین نوع دیگری از آگروتوریسم
که در سطح محدودی رایج میباشد سیر و سیاحت گردشگران متخصص

در مزارع کشاورزی تخصصی و موضوعی باهدف مشاهده فناوریهای
جدید و پیشرفته در زمینه تولیدات کشاورزی و مقایسه ساده بین مزارع

مدرن و محلی است [.]26
واژه آگروتوریسم بین توریستها و افراد محلی که با آنها داراي
1.Agro - Tourism
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توریسم روستایی نیز به عنوان بخشی از صنعت عظیم توریسم پدیده
جدیدی نیست اما عالقه به مناطق دور از شهرها و نواحی روستایی بهعنوان
واکنشی به فشارهای عصبی و آشفتگیهای روبه تزاید زندگی در شهرهای
صنعتی از دهه  1970با سرعت زیادی در حال افزایش است ،چنانچه امروزه
درصد زيادي از تفریحات مردم كشورهاي غربي در تفرجگاههای روستایی
صورت میگیرد .چنانچه صنعت توریسم را به دو بخش شهری و روستایی
تقسیم کنیم ،فعالیتها و تفریحات این دو نوع گردشگری با هم شباهتها
و تفاوتهایی دارند که در جدول شماره  1آورده شده است.
با توجه به جدول شماره  ،1تفریحات توریستی در مناطق روستایی ارتباط
بسیار زیادی با طبیعت داشته و همگی در محیطی حساس و آسیبپذیر
صورت میگیرند .بیشک گردشگرانی که برای گذران اوقات فراغت خود
به دامان طبیعت روی میآورند تمایل دارند تا با پیادهروی و گشت و
گذار در محیطهای بکر و تماشای چشماندازها ،قایقسواری و اسکی در
رودخانههای خروشان و شکار ،به تخلیه هیجانات خود پرداخته و فارغ
از مسایل و مشکالت روزمره زندگی ،ساعات به یادماندنی را در مناطق
جذاب طبیعی سپری نمایند .ولی نباید از نظر دورداشت که این فعالیتهای
تفریحی در کنار اثرات مثبت بیشماری که برای رشد و پیشرفت جوامع
روستایی و به طور کلی صنعت توریسم یک کشور میتواند دربرداشته
باشد در صورت عدم توجه به امر پایداری اکولوژیکی میتواند اثرات
مخربی مانند از بین رفتن گونههای گیاهی بومی یک منطقه ،تخریب
اکوسیستم ،افزایش شکار و تهدید بقای گونههای جانوری را درپی
داشته باشد .بنابراین کنترل و نظارت بر فعالیتهای تفریحی نظیر شکار
و ماهیگیری ،نظارت بر عبور و مرور وسایل نقلیه در مناطق خاصی که

آلودگی ناشی از این وسایل اکوسیستم را تهدید مینماید ،ایجاد مراکز
تحقیقاتی تولید و پرورش گونههای جانوری و گیاهی کمیاب که در معرض
نابودی میباشند ،ایجاد مناطق حفاظت شده جهت حراست و حمایت از
گونههای جانوری و گیاهی نادر امری ضروری است.
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دادوستد هستند به صـورتهای مختلفی تعبیر میشود .از نظر توریستها
آگروتوریسم به معنای کلیه فعالیتهای افرادی است که قصد یادگیری و یا
اقامت در مزارع کشاورزی را دارند .دسترسی به خدمات رایگان ،غذا ،محل
اقامت مناسب و ارزانقیمت همچنین تجربه مستقیم فعالیتهای کشاورزی

به ویژه در مناطقی که دارای جذابیتهای خاص طبیعی میباشد همگی
میتوانند دستاوردهای خوشایندی برای گردشگران به همراه داشته باشند

[.]26

آگروتوریسم چه در مناطق روستایی و چه در مناطق شهری بسیار

مهم بوده و میتواند کارکردهایی چون درآمدزایی ،اشتغال ،بهرهبرداری
از اقامتگاههای متروکه ،فعالسازی مناطق روستایی،حفظ منابع طبیعی و
نقش آموزشی خصوص ًا برای جوامع شهری داشته باشد .همچنین در حیطه

اجتماعی ـ فرهنگی سبب میشود تا مردم ضمن آشنایی با فرهنگ جوامع
کوچک روستایی و سبکهای زندگی سنتی احترام بیشتری برای آنها قائل

باشند .به لحاظ اقتصادی نیز آگروتوریسم سبب رونق بازارهای محلی و
افزایش توان مالی روستاییان شده و از سوی دیگر منابع درآمدزای اضافی

را برای حکومتهای محلی و کشاورزان فراهم میکند.

2ـ توریسم طبیعی

1

این نوع توریسم بخشی از صنعت توریسم پایدار بوده و در مناطق مستعد

و جذاب برای گردشگری ،طیف وسیعی از فعالیتهای توریسم روستایی
را در برمیگیرد و از این طریق تعامل زیبایی بین گردشگران و محیط
طبیعی پیرامون آنها برقرار میسازد .برخی از این اقدامات عبارتند از:

تماشای گونههای متنوع پرندگان توسط عالقمندان حیات وحـش،
پیادهروی در جنگــلهای بکر و دست نخورده و غواصی در دریا برای
جستجو در دنیای زیر آب [ .]21توریسـم طبیعی عمدت ًا جنبه سرگرمی
داشته و ارتــباط تنگــاتنگی با جاذبــههای بومشناسی دارد .به همین

دلیل باید حداقل اثرات مخرب را بر اکوسیستم داشته باشد [.]24

سیاستگذاران و برنامه ریزان با تشویق انجمنهای حامی محیطزیست

انسان و محیط زیست

و مجامع توریستی برای همکاری با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف
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مشترکشان در کنار حفظ منافع اختصاصی هرکدام از این بخشها،

میتوانند نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا نمایند [ .]21رهنمودهای

زیر میتواند الگوی مناسبی برای فعالیتهای توریسم طبیعی باشد.

• موفقیت توریسم طبیعی در گرو حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی
میباشد .متأسفانه در حال حاضر بسیاری از گردشگاههای طبیعی در

معرض خطر نابودی قرارگرفتهاند که این امر لزوم توجه هر چه بیشتر
در صیانت از این منابع را بدیهی میسازد.

• توسعه توریسم طبیعی در یک منطقه خاص باید همراه با تدابیری به
منظور بهبود وضعیت اقتصادی آن محل باشد که این مسئله بخصوص
در مورد ایجاد بازارهای محلی از اهمیت باالیی برخوردار است.
• برگزاری دورههای آموزشی برای گردشگران در خصوص لزوم حفاظت
از محیطزیست و اهمیت منابع طبیعی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
• توریسم طبیعی بهعنوان وسیلهای براي دستیابی به توسعه روستایی
نیازمند مشارکت مردم روستایی و انجمنهای فعال محلی در مراحل
مختلف برنامهریزی و اجرا میباشد.
• باید شرایط مناسبی جهت تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین دوستداران
طبیعت و متولیان توریسم فراهم شود .چه بسا در بسیاری موارد ،عدم
همکاری و هماهنگی بین این افراد موجبات تخریب منابع طبیعی را

فراهم میآورد [.]21
از جمله فعالیتهایی که انجمنهای حامی محیطزیست میتوانند به
عهده بگیرند آموزش گردشگران ،مدیران و دستاندرکاران تورهاست.
امروزه به دلیل اهمیت توریسم طبیعی و نقشی که این صنعت میتواند در
رشد و توسعه مناطق روستایی ایفا نماید ،دولتها را بر آن داشته به برگزاری
دورههای رسمی در این زمینه اقدام نمایند .این برنامهها با ارائه اطالعات
کاملی در خصوص محیطزیست ،اقتصاد ،سیاست ،و عوامل اجتماعی
تأثیرگذار بر توسعه و مدیریت توریسم ،افراد را قادر میسازند در پستهایی
نظیر مدیریت حفاظت از محیطهای گردشگری ،خبرنگاری منابع طبیعی در
آژانسهای خبری ،مدیریت پارکهای طبیعی و طراحی برنامههای تفریحی
مشغول انجام وظیفه شوند [.]20

3ـ توریسم فرهنگی

1

طی ادوار گذشته توجه به جاذبههای فرهنگی همیشه موضوع در خور
توجهی برای مسافرتها بوده است خصوص ًا از قرن شانزده میالدی این
مسافرتها در قالب تورهای زمینی رنگ و بوی تازهای یافت.از قرن بیستم
برخی از گردشگران آشنایی با فرهنگهای کهن را بهعنوان هدف اصلی
مسافرتهای خود برگزیدند و به این صورت شکل جدیدی از توریسم را به

جهان گردشگری معرفی نمودند [.]31
تعاریف گوناگونی از توریسم فرهنگی ارائه شده است که وجه مشترک
تمامی آنها با اندکی اغماض ،اشاره به فعالیتهای گردشگرانی دارد که
در پی کسب تجربه و آشنایی با هویت و جنبههای فرهنگی یک منطقه
خاص میباشد .توریسم فرهنگی را هر نوع سفر هدایت شده به منظور

1.Natural – tourism

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

1.Cultural – tourism

کسب آگاهی و تجربه در زمینههای مختلف هنری ،میراث فرهنگی و

شخصیتهای برجسته یک منطقه خاص ميدانند [.]28
از جمله اقداماتی که براي آشنایی هر چه بیشتر گردشگران با جنبههای
فرهنگی یک منطـقه در خور توجهاند میتوان به مواردی نظیر شرکت در
جشنوارههای هنری ،حضور در اعیاد و مراسم سنتی ،مشاهده اماکن باستانی
و شاهکارهای معماری و بازدیداز موزههای مختلف فرهنگی اشاره کرد.
گستره و عمق فعالیتهای توریسم فرهنگی لزوم برخورداری این بخش را
از برنامهای دقیق و جامع اجتنابناپذیر میسازد .در طراحی چنین برنامهای
ضمن تعیین اهداف کلی و آرمانی باید نقش هریک از بخشهای دولتی
و خصوصی در بهکارگیری بهینه از منابع کام ً
ال مشخص شده و تمهیدات
الزم براي همکاری و تشریک مساعی این بخشها به منظور جلوگیری از
فعالیتهای اتفاقی و موازی اندیشیده شود [.]28
در برنامههای توریسم فرهنگی توجه به برخی اصـول میتواند تا حد زیادی
موفقیت طرحها را تحت پوشش قرار دهد .شش اصل مهم و اساسی در
رابطه با توریسم فرهنگی به شرح زیرند [:]22

• گردشگران داخلی و خارجی بهترین ناقلین و حاملین فرهنگ میباشند.
لذا با اعمال مدیریتی مناسب میتوان فرصتهایی ایجاد نمود تا گردشگران
تجاربی را در ارتباط با فرهنگ یک قوم و یک جامعه کسب نمایند.
• گردشگران با ساکنان محلی و افراد سنتی ارتباطی متقابل دارند ،از سویی
ممکن است ارزشهای این دو قشر در برخی موارد با یکدیگر متضاد باشد
که در این صورت اعمال مدیریت صحیح میتواند نقش مهمی در جلوگیری
از بروز مشکل و تنش ایفا نماید.
• برنامههای توریسم فرهنگی باید حاوی تجارب ارزنده و نشاطآور بوده و
رضایتخاطر گردشگران را موجب شود.
• میزبانان و بومیان ساکن منطقه باید در برنامههای توریسم و حفاظت از
منابع محلی سهیم بوده و در کلیه مراحل ،مشارکت فعال داشته باشند.
• فعالیتهای توریستی و حفاظت از منابع طبیعی عالوه بر کوشش برای
جذب گردشگران به مناطق خاص باید درصدد ایجاد درآمد برای ساکنین
محلی نیز باشد.

4ـ توریسم دهکده

1

در این نوع از توریسـم ،گردشـگران در زندگی مردم روستایی سهیم میشوند
به طـوری که دهـکدههـای روسـتایی منـافع اقتصـادی زيـادي از فعاليتهاي
این گـردشـگران به دسـت ميآورند [.]27

ساکن در دهکده زندگی نموده و در فعالیتهای اجتماعی ـ اقتصادی روستا
مشارکت مینمایند» [ .]2با زندگی و اسکان گردشگران در محیط روستا

منافع دوجانبهای عاید روستاییان میزبان و گردشگران میگردد ،از یکسو
امکان کسب تجارب جدید و زندگی آرام در دامن طبیعت و در میان مردمی
با انگارهها و ارزشهای سنتی برای گردشگران فراهم میشود و از سوی
دیگر مردم محلی ضمن کسب درآمد و بهبود وضع زندگی خود مطالب

جدیدی از گردشگران فرامیگیرند .البته این تعامل و ارتباط دوطرفه در
پارهای موارد میتواند اثرات سوء و مخربی بر جوامع روستایی داشته باشد.

5ـ اکوتوریسم (بوم گردی)

اکوتوریسم یا بوم گردی زیرمجموعهای از صنعت عظیم گردشگری

است که با وجود منابع اکولوژیکی ،عرصههای طبیعی و چشماندازهای
زیبا امکانپذیر میباشد .این نوع گردشگری در محیط طبیعی حساس و
آسیبپذیر روی میدهد [ .]19اکوتوریسم اثرات مخرب کمی بر طبیعت

وارد ساخته و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ایجاد م ّمر درآمد
برای اهالی محلی باعث حفظ میراث طبیعی و حیات وحش آن منطقه

میگردد .این نوع گردشگری به معنی سفر و لذت بردن از جلوهها و مناطق
شگفتانگیز زندگی طبیعی و آشنایی با فرهنگ محلی بدون آسیب رساندن

به آنهاست [.]2

جامعه بینالمللی اکوتوریسم ،بومگردی را اینگونه تعریف میکند «سفری

مسئوالنه به عرصههای طبیعی ،که ضمن حفاظت از محیطزیست ،رفاه

مردم محلی را نیز تقویت مینماید» [ .]23کاملترین تعریف اکوتوریسم به
نقل از سازمان ایرانگردی عبارت است از «هر نوع توریسمی که به طبیعت

مرتبط باشد بهطوریکه انگیزه اصلی در این نوع توریسم ،بهره جستن از

جذابیتهای طبیعی یک منطقه ،شامل ویژگیهای فیزیکی و فرهنگ بومی
است و توریست پس از مشاهده جذابیتها بدون اینکه خللی در آن وارد
سازد یا آن را تخریب کند ،محل را ترک کند» [.]2

سؤالی که در این قسمت به ذهن خطور میکند ،تفاوت «اکوتوریسم»
و «توریسم طبیعی» است .در واقع بومگردی سفری مسئوالنه به نواحی
و عرصههای منابع طبیعی با رویکرد حفاظت از محیطزیست و حمایت از
رفاه مردم محلی است .این صنعت میتواند در تعاملی تنگاتنگ با جوامع
محلی به پایداری منابع طبیعی و ایجاد معیشت پایدار کمک کند .بومگردی
بهعنوان یکی از ابزار مناسب در فرآیند توسعه پایدار قادر است رشد اقتصادی

را به روند حفاظت از منابع طبیعی پیوند دهد [.]6

1.Village – based tourism

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

• کلیه برنامههای صنعت توریسم باید متضمن حمایت و صیانت از هویت
فرهنگی و تاریخی جوامع باشد.

بهعبارتي توریسم دهکده توریسمی است که در آن گردشگران با خانوارهای
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ولی توریسم طبیعی بیشتر جنبه سرگرمی داشته و هدف تنها سیاحت در
عرصههای طبیعی و تماشای جلوههای بینظیر طبیعت بوده و حفاظت از
این منابع و چشماندازها جزو رویکرد اصلی این نوع گردشگری محسوب
نمیشود و تنها تالش میگردد تا این گردشگران اثرات مخرب کمی بر
اکوسیستم داشته باشند.
عوامل متعددی در تشخیص مناطق مستعد سرمایهگذاری براي جلب
اکوتوریست مهم تلقی میشود ،که برخی از آنها عبارتند از:
• برخورداری از چشماندازهای زیبا نظیر کوهستان ،سواحل دریا ،جزایر،
رودها ،مردابها و جنگلهای انبوه.
• برخورداری از حیات وحش منحصر به فرد.

• زیرساختهای مناسب ورزشی براي شکار ،ماهیگیری ،اسکی و هاکی .
• سهولت دسترسی و راههای ارتباطی مناسب .

• تواناییهای مالی ،مدیریتی و تبلیغاتی.
در مناطقی که توریسم از رونق خوبی برخوردار است ،امکانات زیر براي
توسعه هر چه بیشتر اکوتوریسم و کمک به گردشگران ضروی است:
• ارائه نقشههای مناطق جذاب و پربیننده در سایتهای گردشگری ،تا
گردشگران با مراجعه به پایگاههای اینترنتی اطالعات مورد نیاز خود را
کسب کنند.
• وجود تجهیزات و امکانات خارج از منزل بخصوص در مناطق توریستی
پرتردد.
• ارائه تسهیالت مناسب و بهبود امکانات توسط دولت و مؤسسات
وابسته.
• برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها در مناطق توریستپذیر
• وجود تورهای آموزش دیده براي راهنمایی گردشگران در زمینه منابع
طبیعی ،فرهنگ و آداب و رسوم مردم محلی [.]19

انسان و محیط زیست

ابعاد اکوتوریسم
• بعد محیطی
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در بعد محیطی بیشتر به تأثیرات منفی اکوتوریسم بر منابع طبیعی پرداخته
میشود ،در حالی که تأثیرات مثبت اکوتوریسم نیز نباید از نظر دور نگه
داشته شود .برای مثال برخی از تورهای گردشگری در امر رسیدگی به
جادهها و احیای مسیرهای تخریب شده نقش دارند .ضمن ًا اکوتوریسم
بهصورت غیرمستقیم سبب افزایش حمایتهای سیاسی و اقتصادی براي

حفاظت و احیای منابع طبیعی میگردد [.]18

• بعد تجربی
بیشترین توجه در اکوتوریسم و توریسم پایدار بر مسئله پایداری متمرکز

است که در این میان میزان تجربه گردشگران از اهمیت زیادی برخوردار
میباشد .بیتجربگی و عدم آگاهی بازدیدکنندگان از عرصههای منابع طبیعی
میتواند خسارات جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد .وجود قوانين روشن
و نظارت دقيق از سوي دستگاههاي اجرایی مسئول ميتواند نقش مهمي در

جلوگيري از بروز چنين مشكالتي ايفا نمايد [.]18

• بعد اجتماعی ـ فرهنگی
از آنجا که محیط اجتماعی ـ فرهنگی نیز مانند محیط طبیعی میتواند برای
گردشگران دارای جذابیتهایی باشد ،در صورت عدم توجه به تأثیرات و
ارتباط توریستها با ساکنین محلی ،ممکن است مسئله پایداری فرهنگی
جوامع توریستپذیر به خطر بیفتد .ولی چنانچه تبادل و تعامل فرهنگی بین
جوامع محلی و گردشگران به گونهای صحیح و با نظارت دقیق صورت
گیرد تا از بروز هر گونه مشکل جلوگیری شود در پرتو آن میتوان به
اهداف زیر دست یافت:
• تکامل دانش و تعالی شخصیت جوامع روستایی.

• رشد اندیشههای سازنده در خودیاری و همیاری اعضای جوامع
روستایی.
• افزایش روزافزون انگیزه روستاییان برای مشارکت در اداره امور جامعه خود.

• آشنایی روستاییان با ارزشهای فضای اطراف خود و افزایش بار احساسی
مکان ،تعلق شدید به زادگاه خود و جلوگیری از مهاجرت [.]13

• بعد اقتصادی
بهرهبرداران گوناگونی درصنعت اکوتوریسم شرکت دارند ،این متصدیان در
زمینههای مختلف از مدیریت منابع طبیعی گرفته تا فراهم نمودن امکانات
محلی براي توریستها مشغول فعالیت هستند .به طور کلی اثرات اقتصادی
اکوتوریسم در سه طبقه گروهبندی میگردد که در نمودار  1به صورت
مختصر نشان داده شده است.
با توجه به تمامی ابعاد توریسم ،این نکته نمایان میشود که صنعت
اکوتوریسم به عنوان راهبردی نوظهور و جذاب از طریق درگیر نمودن سایر
بخشها در گردشگری و توسعه پایدار روستایی از یکسو و نیز کمک به رشد
آنها از سوی دیگر و با برقراری تعادلی معقول و منطقی در روابط گردشگران
با جوامع محلی میتواند به خوبی در کنار سایر بخشهای اقتصادی در
محیط روستایی فعالیت نماید و با ایجاد تنوع شغلی بیشتر در محیطهای
روستایی ،تحرک بخشی به اقتصاد خموده روستایی و گسترش راههای
ارتباطی،موجبات رشد نواحی روستایی را فراهم نماید .برخي دستاوردهاي

مثبت اکوتوریسم [ 29و .]16
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نمودار شماره  .1اثرات اقتصادی اکوتوریسم []30
مخارج توریسم
بخش توریسم (رستورانها)

واردات (کسریها)

دستمزد (خانواده)

دیگر بخشها
(تهیهکنندگان اولیهمواد غذایی)

عبارتند از:

• حمایت از مشاغل موجود در نواحي روستايي و ايجاد مشاغل جديد و
متنوع در سطح اين جوامع محلي.
• تشويق فعاليتهاي گروهي و دستهجمعي بين ساكنين محلي.

• تثبيت جمعيت در نواحي روستايي در نتيجه ايجاد اشتغال و
درآمدزايي.
• گسترش تأسيسات زيربنايي نظير راههاي ارتباط و تسهيالت رفاهي
مانند درمانگاه ،فروشگاهها و  ...در مناطق محروم روستايي.
• محافظت از منابع طبيعي ،چشماندازها و حياتوحش

• كمك به حفظ و گسترش صنايع دستي و هنرهاي محلي (از طريق
خريد محصوالت توسط بازديدكنندگان).
• احيای حس افتخار محلي و هويت قومي بين ساكنين نواحي روستايي.
• گسترش امنيت در مناطق روستايي.

• امكان جذب دوباره جمعيت مهاجرت كرده به شهرهاي صنعتي.

جایگاه مناسبی براي جذب توریست باشد چنانچه در سال  2000میالدی،
یونسکو ،ایران را در مقام هفتم ذخیرههای زیستی کرهزمین شناسایی کرد
[ .]17یکی از این مناطق جذاب برای توریستها با تنوع آب و هوایی
و فرهنگ و سنن کهن ،استان خوزستان با مساحتی حدود 63212
کیلومترمربع میباشد .این استان مهد تمدن عیالم ،یکی از تمدنهای
کهن بشری با  6000سال قدمت است .استان خوزستان بهدلیل برخورداری
از منابع آب فراوان ،خاک مناسب ،وجود شبکه ارتباطی هوایی ،زمینی و
دریایی و دسترسی به آبهای آزاد از اهمیت جهانگردی و سرمایهگذاری
باالیی برخوردار است.
مهمترین جاذبههای طبیعی و تاریخی روستایی استان خوزستان عبارتند از:
• رود کارون بهعنوان پرآبترین رودخانه خاورمیانه در اهواز.
• ساحل اروند رود در خرمشهر.
• سواحل اروند رود در آبادان

• آبشارها ،آسیابهای قدیمی ،چشمهآب معدنی گراب و بند میزان در
شوشتر.

• كمك به افزايش سرمايهگذاري خصوصي و دولتي در مناطق روستايي و
در زيرساختارهاي توليدي كه در مجموع وسيلهاي براي رشد اقتصاد ملي
محسوب ميشود.

• سواحل رودخانه زهره و رودخانه جراحی (مارون) در بهبهان.

معرفی جاذبههای اكوتوريسم روستایی استان خوزستان

• هورالعظیم در سوسنگرد.

• دریاچه سد دز و هور مزرعه در دزفول.

• چشمه آب معدنی دهلران ،چشمه عین خوش و منطقه حفاظت شده
کرخه در اندیمشک.
• تاالب شادگان در شادگان.
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طبق آنچه به عنوان جاذبههای اکوتوریستی برشمرده شد ایران نیز با وجود
آنکه بر کمربند خشک جهان قرار دارد لیکن با اکوسیستمی منحصر به فرد،
گونههای متنوع جانوری و گیاهی در خور توجه در اقالیم گوناگون میتواند

ن.
• دریاچه سد کارون ،چشمه و حوض گلگیر در مسجد سلیما 
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برخي از اين جاذبههاي طبيعي و روستايي در اينجا معرفي ميشوند.
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الف) تاالب شادگان
با نگاهی در لیست جاذبههای توریستی استان خوزستان میتوان دریافت که
هر یک از مناطــق اکولوژیکی و عرصـههای طبیعی از ویژگیهای خاصی
برخوردارند که در نوع خود بینظیر بوده و توانایی جذب گردشگران داخلی
و خارجی بیشماری را دارد .در این میان تاالب شادگان به عنوان منطقهای
اکوتوریستی همواره سفرهخانه مهماننوازی برای گردشگران بوده است.
این تاالب با قابلیت زادآوری ،نقش مهمی در بقای گونههای بیشماری
از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و ذخیرهگاه مهمی برای
انبوه پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان ،ماهیان و بیمهرگان بودهاند .تاالب
شادگان شامل تاالب شادگان ،خور موسی و تاالب خوراالمیه است که در
مجموع  400هزار هکتار مساحت دارد .این تاالب در سال  1349به شماره
ثبت  21R006در فهرست تاالبهای بینالمللی کنوانسیون رامسر به ثبت
رسید .تاالب شادگان در مختصات  48درجه و  45دقیقه شرقی و  30درجه
و  30دقیقه شمالی قرار دارد و از شمال به شادگان و خور «دورق» ،از جنوب
به رودخانه بهمنشیر ،از باختر به جاده دارخوین و آبادان و از خاور به آبهای
خور موسی محدود میشود .از مجموع  400هزار هکتار مساحت این تاالب،
 296هزار هکتار آن منطقه حفاظت شده میباشد.
منطقه تاالب شادگان به عنوان قطب گردشگری استان خوزستان به
شمار میآید که  37درصد از مساحت تاالبهای ایران را تشکیل میدهد و
در دنیا بهعنوان دوازدهمین تاالب بزرگ جهان شناخته شده است ،که 3
هزار صیاد ماهی و  1500شکارچی پرنده از طریق این تاالب امرارمعاش
میکنند .تاالب شادگان شامل نمونهای طبیعی از انواع تاالبهای شاخص
و کمیاب و منحصر به فرد میباشد که محیطی مناسب براي پشتیبانی از
گونههای آسیبپذیر و در خطر انقراض را دارد .همچنین این تاالب پیوسته
حداقل  20هزار پرنده آبی را پشتیبانی کرده و مکانی برای زیست آنان
فراهم نموده است .بهعالوه این تاالب جزو تاالبهای ساحلی دریایی است
که دارای پهنههای گلی ،ماسهای ،مردابها ،نهرها و حوزههای دایمی
است .در این تاالب  152پرنده از  38خانواده شناسایی شده است که به
همراه مهاجران آبزی مانند پلیکان پا خاکستری ،عقاب دریایی دم سفید،
اردک مرمری و اردک طالیی ،بهشت زیبایی را در این گستره از ایران
به وجود آوردهاند .تاالب شادگان در مسیر یکی از بزرگترین و مهمترین
مسیرهای کوچ پرندگان مهاجر قرار گرفته است .بسیاری از پرندگان مهاجر
شمالی در کوچ ساالنه خود از این تاالب بهعنوان مقصد نهایی استفاده کرده
و به زادآوری میپردازند (کویری .)1385 ،سطح تاالب با گیاهان آبدوستی
چون لویی ،چوالن و گیاهان غوطه ور پوشیده شده و محل مناسبی برای

پذیرش پرندگان آبزی گشته است .در این تاالب انواع ماهیان آب شیرین و
شور مانند بنی ،شیربد ،حمری ،شانک ،ماهیهای پرورشی و پرندگانی چون
فالمینگو ،حواصیل ،لکلک ،غاز وحشی زندگی میکنند .تنها زیستگاه و
محل زاد و ولد اردک کرکری در جهان ،این تاالب است و پرندگانی چون
«گیالنشاه خالدار»و «اکراس آفریقایی» نیز از نمونههای بسیار کمیابی
هستند که در این منطقه یافت میشوند .این تاالب زیستگاه یکسوم
از گونههای جانوری و گیاهی نادر سراسر دنیاست که امروزه به دلیل
آلودگیهای زیستمحیطی در معرض خطر نابودی است .این تاالب عالوه
بر ارزشهای زیستی (گیاهی و جانوری) بسیاری که دارد ،عملکردهای
مهم دیگری نظیر كنترل سیالبهای باالدست تاالب و کاهش اثرات
تخریبی سیل و جلوگیری از فرسایش سواحل خور موسی تا آبادان را نيز
دارد [.]14

ب) منطقه حفاظت شده کرخه
منطقه حفاظت شده کرخه در جنوب شهرستان «اندیمشک» یکی دیگر از
قطبهای گردشگری ایران است .این منطقه از نظر زیستمحیطی دارای
ارزش فراوانی بوده و به عنوان یکی از چهار منطقه طبیعی کشور شناخته
شده است .کرخه که از دو قسمت اصلی رودخانه کرخه و جنگلهای
دوطرف رودخانه تشکیل شده است ،از محلی به نام روستای سرخه در
جنوب جاده اندیمشک ـ دهلران در امتداد رود کرخه تا روستای حالف 2
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انواع مرغابیها ،غازها ،درناها ،پرندگان شکاری ،حواصیلها ،لکلکها در
البهالی بوتهها و درختان جنگل و برکهها و آبهای آن به آشیانهسازی
و زادآوری و یا زمستان گذرانی میپردازند .از ماهیان موجود در رود کرخه
که به لحاظ اهمیت شیالتی آنها بسیار مورد توجه اهالی است میتوان از
ماهی شیربت ،بنی ،گتان ،برزم ،شلج ،لوتک و گل خور و کپور نام برد.
منطقه حفاظت شده کرخه با برخورداری از استعدادهای متفاوت تحقیقاتی ـ
آموزشی ،گردشگری ،در صورت تأمین امکانات و رفع کمبودهای موجود در
این زمینهها عالوه بر اینکه بخشی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی منطقه
را تأمین خواهد کرد ،میتواند به عنوان یکی از قطبهای مهم توریستی و

جهانگردی مطرح شود [.]5

پ) رودخانه کارون
از دیگر جاذبههای توریستی استان خوزستان رودخانه کارون است .این
رودخانه به طول  850کیلومتر بزرگترين رود ايران است که از ميان
كوههاي بختياري سرچشمه گرفته و ضمن احیای زایندهرود اصفهان با پیچ
و تابهای بسیار ،دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان را درنوردیده
رسيده و در ابتدای شهر دو شاخه گرديده شاخه كوچكتري كه «رود گرگر»

یا «دودانگه» ناميده ميشود از كنار شرقي شهر شوشتر رو به جنوب روان

ميشود و آبشارهای زیبایی را تشکیل میدهد که بسیاری از تأسیسات

آبرسانی قدیم همچون آسیابها ،کانالهای پل ،سدبندها ،بندها بر روی آن
ساخته شده است که این تأسیسات باستانی در نوع خود بینظیرند .شاخه
بزرگتري كه «رود شطیط» یا «چهار دانگه» ناميده ميشود بهسوي غرب
پيچيده و از شمال شهر روان میگردد .این دو شاخه در بند قير بار ديگر

به هم پيوسته يك رود ميگردد ،زمينهایي كه از شوشتر تا بند قير ميان

دو شاخه رود واقع شدهاند« ،ميان آب» (مياناب) يا به زبان مردم محلی
«مينو» ناميده ميشوند.

در محل دو شاخه شدن کارون بر دهنه شطيط ،پلي با چهل و چهار

چشمه بزرگ و چهل و سه چشمه كوچك وجود داشته است كه اكنون
بسياري از چشمههاي آن بر افتاده و در معرض نابودی است ولي خود

از بزرگترين بناهاست که به پل شادروان معروف است و آن را يكي از
شگفتيهاي جهان به شمار آوردهاند .کارون تنها رودی است که قابلیت
کشتیرانی داشته و چنانچه الیروبی گردد تا نزدیکی شهر شوشتر امکان

تردد کشتی وجود دارد که با تحقق این امر عالوه بر فعالسازی اقتصاد

منطقه از طریق انجام معامالت تجاری گردشگری منطقه نیز از رونق خوبی

برخوردار خواهد شد [.]8
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در شمال حمیدیه اهواز ادامه مییابد .بیشههای انبوه و بکر کرخه زیستگاه
طبیعی منحصر به فرد گونه گوزن زرد « ایرانی» است .منطقه کرخه با 13
هزار و  27هکتار مساحت شامل دو بخش منطقه حفاظت شده با  9هزار
و  427هکتار و پناهگاه حیات وحش با سه هزار و  600هکتار به لحاظ
برخورداری از آب فراوان و زمینهای حاصلخیز حاشیه آن و شرایط اقلیمی
گرمسیری و سایر استعدادهای طبیعی ،همواره گردشگران و دوستداران
طبیعت را پذیرا بوده است .پوشش گیاهی منطقه کرخه شامل جنگلهای
گرمسیری و نیمهگرمسیری است که به دلیل تراکم و ترکیب خاص خود
موقعیت بسیار ارزشمندی را برای این منطقه به وجود آورده است ،به طوری
که این منطقه زیستگاه گونههای نادر و کمیابی از جمله گوزن زرد میباشد.
حیات وحش جانوری به تبعیت از شرایط زیستگاهی مناسب از جمله وفور
آب ،مواد غذایی فراوان و درختان متراکم و امنیت قابل توجه دارای تنوع
زیستی فراوانی است .همچنین عالوه بر پرندگان بومی ،همه ساله این
منطقه پذیرای هزاران پرنده مهاجری است که در فصول مختلف از شمال
اروپا و آفریقا و آسیا به این منطقه کوچ میکنند .از پستانداران منطقه
میتوان عالوه بر گوزن زرد ،گربه وحشی ،سمورآبی ،روباه ،گرگ ،شغال،
کفتار ،خارپشت ،موش خرما ،گراز ،خرگوش و گورکن عسلخوار را نام برد.
نیمی از کل پرندگان موجود در ایران به صورت بومی و مهاجر زمستانه
و تابستانه در این منطقه وجود دارند .لیگوی تاالبی از گونههای منحصر
به فرد منطقه کرخه است و دراج و قمری نیز به وفور یافت میشود.

و سرانجام به خلیجفارس میریزد .در آغاز دشت خوزستان به شهر شوشتر
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چنانچه در راه توسعه اکوتوریسم با بسیج امکانات و بهکارگیری حداکثر
قوا ،بتوان تمامی محدودیتها و مشکالت را از پیشرو برداشت ،مسئله
جدیدی رخ مینمایاند که بایستی مبنا و اساس کلیه فعالیتها قرار گیرد
و آن پایداری در صنعت اکوتوریسم است که در نهایت به توسعه پایدار
ختم میشود .در مسير دستيابي توسعه پايدار ،صنعت اکوتوريسم میتواند
به مثابه ابزار قدرتمندي براي حيات بخشيدن دوباره به مناطق روستايي
عقب مانده باشد و سبب شكوفايي اقتصادي اين نواحي گردد .اما نكته
قابل توجه در اين ميان مسئله پايداري براي ايجاد اين صنعت در مناطق
روستايي ميباشد .توریسم روستایی پايدار ،صنعتي است كه از ظرفيتهاي
بالقوه و ذاتي منابع طبيعي استفاده كرده و به آداب و سنن و روشهاي
زندگي انسانها ارج نهاده و میپذيرد كه مردم روستايي بايستي به طور
مساوي در سود اين صنعت شريك بوده و تنها با ميـل و رضايت آنها و
اجتمـاعـات روستـايي ،گردشــگـران به اين منـاطق راهنمايي شــوند
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[ .]25صنعت گردشگری روستایی و اکوتوریسم بایستی با قدرت هر چه
تمامتر از منابع طبیعی به عنوان سرمایههای ملی که به همه اقشار جامعه
تعلق دارد حفاظت و حراست نماید.
با نگاهی به جاذبههای استان خوزستان میتوان دریافت که با بذل توجه به
اکوسیستمهای طبیعی و چشماندازهای منحصر به فرد و درک ظرفیتهای
بالفعل و بالقوه این استان در جذب گردشگر ،رشد و توسعه این صنعت دور
از انتظار نبوده و شاید از بسیاری پروژههای عمرانی و سرمایهگذاریهای
دیگر درآمدزاتر باشد .اما مسئله مهمتر توجه به امر حفاظت از عرصههای
طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها توسط افراد غیرمسئول میباشد .بیشک
رشد آگاهيهاي عمومي در زمينه حفاظت از منابع طبيعي در اين راستا
ميتواند تأثير بسزايي داشته باشد .بیتوجهی به موضوع پایداری منابع و
بقای اکوسیستم نه تنها آینده صنعت توریسم بلکه از آن مهمتر حیات زمین
را به خطر میاندازد.
هماکنون روز بهروز بر آلودگی محیطزیست و تخریب منابع طبیعی
و چشماندازهای زیبا در خوزستان افزوده میشود .جای بسی نگرانیست
زمانی که شنیده میشود شکستگی و نشت لولههای نفتی سبب آلودگی
تاالب شادگان و یا آتشسوزی در منطقه گشته است .تأسفبرانگیزتر
از این مسائل ،تخلیه  35هزار مترمکعب زبالههای سمی حاوی گوگرد،
ترکیبات گوگردی و فلزات سنگین نظیر وانادیوم در محلی موسوم
به «گود زباله» در بخش غربی تاالب شادگان میباشد که چنانچه
تمهیداتی برای انهدام این مواد سرطانزا و پاکسازی محیط به هر شکلی
اندیشیده نشود با فاجعه زیستمحیطی مواجه خواهیم بود [ .]12طبق
اظهارات کارشناسان مرکز تحقیقات محیطزیست استان خوزستان ،ورود

زه آبهای توسعه نیشکر و تخلیه زبالههای شهر شادگان در تاالب ،تخلیه
ضایعات صنایع فوالد اهواز به نهر مالح و پیوستن این نهر به تاالب شادگان،
مخزنیابی شرکت نفت به منظور کشف سفرههای نفتی و دخل و تصرف
افراد محلی در حریم تاالب شادگان سبب گشته تا این اکوسیستم منحصر
به فرد دستخوش تغیرات نامطلوبی گردیده و گونههای زیستی ساکن در

منطقه با خطر انقراض مواجه شوند [.]15

به اعتقاد این کارشناسان رودخانه کارون نیز که باید آبشرب شهری و

روستایی را تأمین کند امروزه به محل دفن فاضالبهای شهری ،روستایی،

صنعتی و حتی عفونی تبدیل شده است .طبق بررسیهای اخیر کارشناسان
سازمان محیطزیست ،رودخانه کارون به مواد صنعتی و شیمیایی روستایی و
کشاورزی همچنین پسابهای بیمارستانی و عفونی آلوده شده است .برای
ساکنین خوزستان این سخن کشف حقیقتی شگرف نیست بلکه تکرار تلخ
سخنی رنجآور است که در رأس همه رودخانههای حاوی آب آلوده کشور،

کارونی قرار دارد که روزگاری عروس خوزستان بود .امروز وضعیت اين
رودخانه بحرانی است .تأمین آبشرب مردم به خطر افتاده است و سازمان
حفاظت محیطزیست فقط به ارائه هشدار به آلودهکنندگان طبیعت بسنده
میکند بیتوجه به اینکه رودخانههایی که روزی مواج و پاک از هر آلودگی

بودند امروز طعمه زباله و پساب شدهاند و اگر فکری برای آنها اندیشیده

نشود نمیتوان آینده و معضالت پیش رو را پیشبینی کرد.
کارشناسان آلودگی سازمان حفاظت محیطزیست ،میزان سنجش آلودگی
آب رودخانهها را درصد شوری آب آنها عنوان میکنند .آنها معتقد هستند که
در حال حاضر آب رودخانه کارون به درصد بسیار باالی شوری رسیده که
این مسئله نشانگر افزایش میزان آلودگی آب این رودخانه است به طوری
که مشکل عمده کارون را آلودگی صنعتی ،کشاورزی و خانگی موجود
در «استان» عنوان کرده و معتقدند بیتوجهی مسئوالن نسبت به بهبود
روند فعلی طی سالهای اخیر از جمله مواردی است که کارون را در جمع
رودخانههای بحرانی و آلوده جای داده است [ .]3با مصاحبه از کارشناسان
مرکز تحقیقات محیطزیست استان خوزستان روشن گردید که آلودگی
صنعتی ناشی از وجود صنعت نفت و گاز همچنین وفور چاههای نفتی در
«استان» و آلودگی کشاورزی در اثر پدیده فراوانی زمینهای کشاورزی
نیشکر که فاقد خروجیهای معین فاضالب و پسابهای کشاورزی هستند
خطر جدیدی برای کارون محسوب میشود.
بررسي عناصر آالينده در رسوبات رودخانه كارون نشاندهنده افزايش
روزافزون انواع آاليندههاي فيزيكي ،شيميايي و بيولوژي آب اين رودخانه بر
اثر تخليه مستقيم و بدون پااليش انواع پساب و فاضالبهاي صنعتي ،شهري
و خانگي ميباشد به طوريكه گازهاي سمي و خطرناك حاصله و توليدي ناشي
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در آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني دارند [ .]7نتايج اين پژوهش
نشان ميدهد كه در مقايسه با غلظت عناصر ميكرو در آب آشاميدني،
رسوبات و آبشرب دامها ،ميزان آهن ،مس ،كبالت ،كادميم و سرب بيش
از حد مجاز است .به طوريكه اين نتايج نشان ميدهند كه پتانسيل آلودگي
رسوبات رودخانه كارون باال بوده و احتمال خطر مسموميتهاي حاصل از
غلظت بيش از حد عناصر آالينده در آينده نزديك بسيارمحتمل است [.]7
كارشناسان اظهار داشتند که عدم وجود سیستم تصفیه و فقدان شبکه
فاضالب شهری از دیگر علل افزوده شدن میزان آلودگی رودخانه کارون

میباشد [ .]15آلودگی آب سطحی و زیرزمینی تنها به واحدهای آالینده
صنعتی و تولیدی منحصر نمیشود بلکه احاطه آبها توسط مراکز درمانی
و بیمارستانی آالینده موجب افزایش شرایط نامساعد زیستی و آلودگی
رودخانهها میشود .فقدان سیستم تصفیه فاضالب ،اتاق نگهداری موقت
زبالههای عفونی و پسماندها و پسابهای موجود از جمله نگرانیهایی است
که وجود دارد .پسابها و پسماندهای عفونی رودخانه را احاطه میکنند و
به آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میافزایند.
کارشناسان مرکز تحقیقات محیطزیست استان خوزستان بیان نمودند که
منطقه حفاظت شده کرخه نیز به دلیل احداث سد کرخه با مسائلی چون
کمآب شدن رودخانه و خشکی منطقه دست به گریبان بوده و پوشش
جنگلی این منطقه در حال از بین رفتن است .همچنین تعلیف بیش از حد
احشام منطقه از عرصههای طبیعی و دخل و تصرف ساکنین محلی سبب

گردیده تا این اکوسیستم نیز دستخوش تغییرات زیادی قرار گیرد [.]15
به طور کلی با توجه به اظهارات كارشناسان محيطزيست استان و
همچنين تجربه و مشاهدات محققين ،مسایل و مشکالت اکوتوریسم در
خوزستان را كه سبب ناپايداري اين صنعت ميشود را میتوان بدینترتیب
دستهبندی نمود:

• كمبود پرسنل موردنياز
گرچه رشتههاي آموزشي متعددي در دانشگاهها سازماندهي شده است ،اما
تعداد پرسنل متخصص در زمينه طبيعتشناسي ،فرهنگشناسي ،تاريخ و
باستانشناسي هنوز محدود است .بخصوص اينكه مقامات محلي كارمنداني
كه در مديريت توريسم و توسعه آن تجربه داشته باشند در اختيار ندارند.
مشكل كمبود نيروي انساني متخصص به نحوي در ارتباط با مشكالت
اقتصادي و سياستهاي غيرواقعگرايانه در خصوص توسعه منابع انساني
مي باشد.
• كافي نبودن حمايت هاي مالي
عليرغم اينكه توسعه توريسم روستايي نيازمند سرمايهگذاري كالن است
تاكنون بودجه محدودي در اين زمينه صرف گرديده است ،چرا كه تخصيص
اعتبار معمو ًال بر اساس تعداد جمعيت هر منطقه انجام ميگيرد .در نتيجه
توسعه ضروري در مواردي از قبيل مديريت منابع انساني ،بكارگيري
مقررات ،استقرار ساختارهاي فيزيكي و مديريت كاربري اراضي به طور كار
آمد اجرا نشده است.
• مشاركت محلي
عدم مشاركت مردم محلي در مراحل مختلف سياستگذاري و اجراي
فعاليتهاي توريسم يكي از محدوديتهاي اساسي بر سر راه توسعه
توريسم روستايي است .اگرچه ناكافي بودن و نامناسب بودن زيرساختها
يكي از موانع اصلي موجود بر سر راه توسعه توريسم استان به شمار ميآيد،
اما بزرگترين دغدغه در عرصه توسعه ساختارهاي فيزيكي ،توجه به امر
پايداري است لذا نوع و حجم زيرساختها و استفادهاي كه از آنها به عمل
ميآيد بايد به دقت طراحي ،برنامهريزي و نظارت شود.
تجربه نشان داده است که مشارکت فعال مردم در برنامهها و سیاستگذاریها
و سهیم نمودن آنان در فعالیتهای دولت سبب انجام بهتر امور خواهد
شد .مفهوم واژه مشارکت حکایت از دخالت یا همکاری داوطلبانه مردم در
تغییرات تعیین شده توسط خودشان مینماید تا در توسعه و تکامل خویش
و محیطزیست خود سهیم باشند [ .]11در مورد توریسم روستایی و از
جمله اکوتوریسم به عنوان بخشی از فعالیتهای مربوط به توسعه پایدار
نیز موضوع مشارکت دارای اهمیت فراوان است به نحوی که ضروریست
تا در کلیه مراحل برنامهریزی و اجرای امور مربوط به توریسم ،فعاالن این
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• ضعف در مديريت و برنامهريزي
قدرت سازمانهاي قانونگذار در منطقه كه از طرف دولت اختيار
قانونگذاري مييابند براي مديريت و توسعه نواحي روستايي كافي نيست.
بنابراين ساير سازمانهاي دولتي تمايلي به مشاركت در اين زمينه ندارند.
مگر اينكه دستوري مستقيم يا كمكهاي مالي از وزارتخانههاي كشور به
آنان داده شود .به عالوه اين سازمانها غالب ًا با خط قرمزهايي مواجه هستند
و تصميمات آنها تحت تأثير مالحظات سياسي قرار ميگيرد .محدوديت
عمده ديگر ،تضاد بين سازمانهاي دولتي است كه در نتيجه هر يك سعي
ميكنند مقام و قدرت خود را حفظ كنند.

• مشكالت قانوني
عدم وجود قوانين روشن يكي از محدوديتهايي است كه بر سر راه صنعت
اکوتوریسم استان وجود دارد.
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بخش اعم از بازدیدکنندگان ،بخشهای درگیر در امر توریسم نظیر
شرکتهای خصوصی و دولتی ،اجتماعات محلی ،بنگاههای اقتصادی،
حکومتها ،سازمانهای غیردولتی فعال در توسعه روستایی و حفاظت از
محیطزیست سهیم باشند.
آنچه ذکر گردید تنها پارهای از مسائل و مشکالت اکوسیستم موجود در
استان خوزستان میباشد و در صورتی که به حال آن چارهای اندیشیده
نشود با سرعتی باورنکردنی این منابع عظیم طبیعی نابود خواهند گردید .اما
چنانچه از این امکانات بالقوه خدادادی استفاده بهینه نموده و با مدیریتی
صحیح و کارآمد در امر توریسم برنامهریزی شود و همچنین سازمانها و
بخشهای درگیر در این صنعت از قدرت قانونی و اجرایی باالیی برخوردار
باشند میتوان امیدوار بود که تا حدی از روند تخریب محیطزیست و منابع
طبیعی کاسته شود.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
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اگرچه صنعت توریسم در چند دهه اخیر در سراسر جهان به طور گستردهای
مورد توجه قرار گرفته است ،امارشد آن ،پدیده آنی و تصادفی نبوده و تحت
تأثیر عواملی در بلندمدت اتفاق افتاده است .برخی از این عوامل کلیدی که
نقش مهمی در رشد و توسعه توریسم روستایی در سالهای اخیر داشتهاند
عبارتند از ارتقای سطح آموزشهای رسمی و رشد آگاهیهای عمومی از
طریق رسانههای جمعی ،افزایش اوقات فراغت در نتیجه تخصصی شدن
مشاغل و برخورداری از رفاه شهری ،گسترش و بهبود سیستم حمل و نقل
و ارتباطات ،گسترش آژانسهای مسافرتی در اغلب کشورها براي فراهم
کردن تسهیالت مناسب در زمینه امور مربوط به توریسم و بهبود کمی و
کیفی انواع تجهیزات و پوشاک متناسب با انواع شرایط آب و هوایی .این
امکانات بخصوص سبب گردیده تا شرایط برای گردشگران دوستدار طبیعت
و مشتاقان حیات وحش فراهم گردد .بر همین اساس کشورهای مختلف
سعی خود را بر آن داشتهاند تا با برنامهریزی حساب شدهای که با مطالعه
سوابق و فعالیتهای گذشته در زمینه اکوتوریسم آغاز شده و با بررسی و
تجزیه و تحلیل فرآیندهای موجود ،طراحی برنامههای عملیاتی در زمینه
جذب اکوتوریست ،تدوین سیاستهای مناسب در صنعت مذکور و در نهایت
پیشبینی دستاوردهای مورد انتظار تالش فراوانی در زمینه رشد و توسعه
صنعت اکوتوریسم داشته باشند.
ایران با دارا بودن ذخایر غنی زیستی و چشماندازهای منحصربه فرد
مجموعهای از جاذبههای اکوتوریستی را در خود جای داده است که با
سیاستگذاریهای مناسب میتواند پذیرای جمعیت کثیری از گردشگران
داخلی و خارجی باشد و در کنار درآمدزایی برای کلیه دستاندرکاران بخش
گردشگری و در نهایت توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع

روستایی را نیز تسریع نماید .مدیریت اکوتوریسم در ايران باتوجه به روند
رو به رشد جمعيت و كاهش منابع نه تنها يك نياز كه يك الزام براي رشد
و توسعه جامعه است.
با توجه به آنچه تاکنون از صنعت توریسم روستایی و اکوتوریسم در شکل
ایدهآل آن گفته شد میتوان به مشکالت آن در ایران و استان خوزستان
پیبرد .مسایلی نظیر عدم برنامهریزی صحیح و منطبق با واقعیت ،عدم
دخالت مردم محلی در امر نیازسنجی و برنامهریزی ،عدم تبلیغات در زمینه
جذب توریست و معرفی جاذبههای اکوتوریستی و عدم آموزش افراد محلی
براي فعالیت بیش از پیش در عرصه اکوتوریسم سبب گردیده تا علیرغم
تأثیر بسزای اکوتوریسم به عنوان ابزاری مؤثر در توسعه توریسم پایدار تنها
به عنوان کردن آن در قالب مقاالت اکتفا گردد .در حالی که هماکنون در
سطح بینالمللی اکوتوریسم به عنوان رهیافتی جدید براي توسعه منطقهای
با تأکید برساکنین محلی موردنیاز تشخیص داده شده است ،این پديده در
كشور ما با مسائل عديدهاي روبه رو است.
با وجود همه نارساییها و مسایل موجود بر سر راه اکوتوریسم در ایران و
منطقه خوزستان ضروري است از طریق شناسایی جاذبههای گردشگری و
معرفی تواناییهای بالفعل و بالقوه طبیعی در سطح ملی و بینالمللی ،تدوین
برنامههای جامع و واقع بینانه ،ارائه راهکارها و تبيین سیاستگذاریهای
مفید در امر توریسم ،بررسی امکانات و محدودیتها ،تشویق و ترغیب
نهادهای مردمی وجلب مشارکت سازمانهای غیردولتی از طریق
رسانههای جمعی ،فرهنگسازی در مدارس ،آموزش گروههای عالقمند و
دستاندرکاران امر گردشگری ،ایجاد و گسترش راههای ارتباطی ،برقراری
امنیت ملی و منطقهای ،ایجاد انگیزه در فعاالن صنعت گردشگری و مردم
محلی و زمینهسازی براي جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی با
حداکثر توان به توسعه این صنعت پردرآمد در منطقه پرداخت.
مشارکت عمومی و کنترل محلي به همراه هم میتواند بسیاری از
مشکالت اکوتوریسم را مرتفع سازد ،اما در عمل مردم محلی به ندرت
در تصمیمگیریها ،برنامهریزی و اجرای سیاستهای مربوط به توریسم
مشارکت دارند .بسياري از مردم جوامع روستايي حتي كوچكترين اطالعي
از مفاهيم اوليه توريسم نداشته و توسط سرمایهگذاران سود جوی غیربومی
فریب داده میشوند و بدینترتيب انگیزه و عالقه ساکنین محلی برای
مشارکت در ارائه خدمات توریسم کاهش یافته و نگاه نفرتآمیز آنان
به توریستها به عنوان بیگانگان مزاحم تقویت میگردد .حال آنکه در
صورت برخورداری ساکنین محلی از مواهب و مزایای حاصل از صنعت
گردشگری ،نسبت به این موضوع ترغیب شده و در جهت توسعه آن خواهند
کوشید .در شکل ایدهآل ،سرمایه موردنیاز در توسعه روستایی باید هم از
طریق مردم محلی و هم از سوي سرمایهگذاران غیربومی تأمین شود تا

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

• تأکید بر آموزش ملی و همهجانبه به منظور باال بردن آگاهیهای عمومی
افراد در خصوص اکوتوریسم با تأکید بر توسعه پایدار.
• جذب توریست با توجه به ظرفیت منطقه به منظور حفاظت از مناطق
حساس و آسیبپذیر.
• تعیین ظرفیتهای طبیعی مناطق اکولوژیکی با به کارگیری از متخصصان
در رشتههای مختلف.
• تدوین آییننامه یا منشور اخالقی براي آگاهی گردشگران از بایدها و
نبایدهای موجود.
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بدینترتیب هم مشارکت محلی و پایداری طرحها تضمین گردد و هم منابع
مالی موردنیاز جهت احداث زیرساختهای مناسب فراهم شود.
در بحث پیرامون مشارکت ،مسئله آموزش اهمیت ویژهای دارد .علیرغم
رشد سریع توریسم روستایی در دهههای اخیر ،آموزش در این زمينه کمتر
مورد توجه واقع شده و این موضوع میتواند مانع بزرگی بر سر راه توسعه
توريسم روستایی باشد .چشماندازهای طبیعی ،حفظ میراثهای فرهنگی،
تأسیسات فیزیکی همه و همه به عنوان نیازهای توسعه توریسم روستایی
بیان میشوند ،اما در این میان آموزش ،نیاز جدیدی است که همهجنبههای
توسعه توریسم روستایی را تحتالشعاع خود قرار میدهد .برنامهریزی،
مدیریت ،بازاریابی ،حفظ منابع ،هتلداری و بخصوص جلب مشارکت محلی
همگي در ارتباط مستقیم با مسئله آموزش هستند .نیازی که در این بخش
احساس میشود ،ایجاد و توسعه یک شبکه آموزش گسترده در زمینه توسعه
توریسم روستایی است تا بتواند مؤسسات دستاندرکار این صنعت را در
يادگيري مهارتها و آشنايي با نحوه رفع مسايل و مشكالت معمول و رايج
اين بخش یاری رساند.
در توسعه برنامههاي آموزشي اکوتوریسم در استان خوزستان سه گروه
عمده بايد مورد توجه قرار گيرند :گروه اول متوليان و دستاندركاران تورها
ميباشند .در اين قسمت كمبود راهنمايان و راويان آشنا به اطالعات پايه
تاريخي ،باستانشناسي ،قومشناسي و طبيعتشناسي اهميت نقش آموزش
و ضرورت بكارگيري برنامههاي ترويجي را آشكار ميسازند .گروه دوم
را ميزبانان مناطق روستایی تشكيل ميدهند .تحقيقات نشان ميدهد كه
سطح آموزشی ميزبانان روستايي به عنوان يك سرمايه فرهنگي ارزشمند،
ارتباط مستقيمي با ميزان مشاركت آنان در برنامههاي محلي دارد .همچنين
افراد آموزش ديده در مقايسه با اشخاصي كه به دور از برنامههاي آموزشي
بودهاند ،درآمد بيشتري به دست آورده و دسترسي آسانتري به تسهيالت
حمايتي دارند و اغلب در رقابت به منظور جذب توريست پيروز ميشوند.
سرانجام سومين گروه ،عموم مردم و به بيان ديگر توريستها ميباشند
كه بايستي به عنوان مخاطب طيف وسيعي از برنامههاي آموزشي در نظر
گرفته شوند .تدوين برنامههاي آموزشي براي اين دسته از افراد ،بخصوص
در زمينه حفاظت از منابع طبيعي و حفظ مناظر و چشماندازهاي نواحي
روستايي از اهميت ويژهاي برخوردار است و چهبسا عدم آگاهي اين گروه به
عنوان بيشترين جمعيت درگير در صنعت توريسم روستايي ميتواند عواقب
مخرب جبرانناپذيري را براي اين صنعت در پي داشته باشد.
در این راه فرآیند همکاری و تعاون بین اجتماعات محلی ،سازمانهای
غیردولتی و ارگانهای دولتی را نباید از نظر دور داشت ،چرا که بیشک
بدون وجود تعاون و همکاری گروهی ،این صنعت عظیم راه به جایی
نخواهد برد .در صورت رعایت کلیه اصول مهم در صنعت اکوتوریسم و

هماهنگی تمامی بخشهای دخیل در این امر و برخورداري این صنعت از
مديريتی كارا و مشاركت محلي ،اکوتوریسم ميتواند نقش مهمي در حل
بسياري از مشكالت جوامع روستايي داشته باشد.
براي حركت در راستاي پایداری اکوتوریسم منطقه ،توجه به نکات زیر از
پيشنهادات خاص مقاله است:
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Abstract

management and planning, lack of clear rules
and financial credits, insufficient training of
staff and experts and lack of participation of
local people. The findings show unsustainability
and degradation of rural ecotourism in Khuzestan
province. The paper has provided some recommendations for sustainable development of ecotourism
in Khuzestan.
Key words: Rural tourism, Ecotourism, Sustainable
development, Sustainable tourism, Khuzestan
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Many planners and policy makers have argued
that tourism is the main branch of sustainable
development. This allocates a great part of
national income in many countries especially
in third world. Ecotourism management is vital
element for growth and development of society
in Iran. Diversity of climate, plants and wildlife
in Iran is suitable for ecotourism management.
Khuzestan province with natural spaces and
beautiful landscapes can absorb foreigner and
inner tourists. The findings of this paper indicate
that this industry is confronted with several
problems and difficulties like weakness of
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