
 

 

 ترویج گردشگری سبز به منظور پایداری آینده 
 
 كارشناس سازمان فاوا شهرداري شيراز  راحله حسيني            

 

 چکيده

شود كه ساازگار باا شارای  هاي گردشگري تعریف میبه عنوان آن دسته از فعاليت 1"گردشگري سبز"
 0و مفاهيم و نقاط تمركز گوناگونی دارند. در مفهوم وسيع آن، منظور از گردشگري 2محي  زیست بوده

سبز این است كه فرد جهانگرد دوستدار محي  زیست باشد، و یا اینکه خدمات گردشگري به شيوه اي 
ها براي ارتقاء عملکرد محيطی از سازگار با محي  زیست ارائه شوند. با توجه به فشار روزافزون دولت

هاي ملموس و مؤثر جهت مدیریت محاي  زیسات، ایادر گردشاگري سابز باراي ریق اتخاذ تکنيکط
ز و یمؤسسات و كارگزاران گردشگري فوق العاده جذاب و خوشایند است. عالوه بر این، كسا  جاوا

نشانهاي شناخته شدر بين المللی در زمينۀ محي  زیست براي مؤسسات گردشگري از جهت بازاریابی و 
مند و مسئول و مارتب  هدماتشان اهميت زیادي دارد. در نتيجه بسياري از افراد و مؤسسات عالقارائۀ خ

هااي هایی را در مورد محصوالت و فراوردهمنفی گردشگري، توصيه آثاربا این حيطه، به منظور تعدیل 
گردشگري سبز ارائه می دهند. در این نوشاتار تاالش شاده اسات مفهاوم گردشاگري سابز، گاواهی 
گردشگري سبز، و فراینادهاي آن بررسای شاوند و عاالوه بار آن، رویکردهااي گونااگون مرباوط باه 
گردشگري سبز در تعدادي از كشورها نيز به شيوه اي مقایسه اي شرح داده شوند. این صنعت در مسير 

د خود، به نحوي مشارو  و قانونمنا "سبز"دستيابی به اهدافش خواهد توانست، با استفاده از برچس  
تر و آگاهاناه تاري از باازار فاراهم كناد، و جهاانگردان و هاي جدیادي را باراي طياف وسايععرصه

 بازدیدكنندگان هم قادر خواهند بود با وجدانی آرام از تعطيالت خود لذت ببرند.

 4، پایداري.3سبز، گردشگري، گواهی :كليدي هايواژه

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  منبع:  برگردان(www.um.ase.ro) 

1. Green tourism   

2. Environmentally friendly  
3. Certification  

4. Sustainability  
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  مقدمه .1
عماده یکای از چشامگيرترین پيدایش گردشگري به عنوان یاک صانعت مهام و 

(. بعد از 1998تغييراتی است كه در فعاليتهاي اقتصادي جهانی به وقو  پيوسته )سنکلر، 

نفت و اتومبيل، گردشگري سومين فعاليت اقتصادي بزرگ در جهان محسوب می شاود 

(. طبق برنامه ریزي 2009هایی است كه رشد بسيار سریعی دارد )باتا، و از جمله فعاليت

ميازان ورودي  2010( قارار اسات تاا ساال WTO ،2008مان جهانی گردشگري )ساز

ميلياارد افازایش پيادا كناد، و انتظاار مای رود مقادار  1،018جهانگردان بين المللی تاا 

تریليااون دالر امریکااا شااود. عایاادات حاصاال از  1،55عایاادات مسااتقيم آن بااال  باار 

هاا در پرداخت آثارنظيم و تعدیل گردشگري سهم مهمی را از لحاظ درآمد، اشتغال، و ت

اقتصاد كشورهاي در حال توسعه دارند. به همين دليل بساياري از كشاورهاي در حاال 

توسعه پيگيري فعال صنعت گردشگري را، به عنوان وسيله اي براي ایجاد شاغل، تناو  

 بخشيدن به اقتصادشان، و به دست آوردن ارز خارجی شرو  كرده اند. 

 -شامل تاأثيرات اقتصاادي، فرهنگای –از ميان سه تأثير عمده و اصلی گردشگري  

تأثير اقتصادي نقاش مهمای در سياساتگزاري ایفاا كارده اسات  –اجتماعی، و محيطی 

(. به علت تمركز بر مناافع اقتصاادي كاه هماراه باا توساعۀ گردشاگري 1998)سنکلر، 

اجتماعی و محيطای تاا انادازه اي  -هاي فرهنگینامطلوب آن در زمينه آثارحاصل شد، 

نادیده گرفته شدند. با توجه به منافع اقتصاادي حاصال، توساعۀ گردشاگري باه عناوان 

نوشدارویی براي بسياري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی توصيف شد؛ ایان وعاعيت 

هاي گردشگري در بسياري از كشورها منجر به رشد بدون برنامه و ناسنجيدر زیرساخت

ه زودي اثارات منفای آن در قالا  تخریا  و از هام پاشايدگی اجتمااعی و گردید و ب

ناامطلوب  آثاارمحيطی نمودار شد. در حال حاعر، بنا به افزایش آگااهی در خصاو  

هاایی باراي ایجااد و توساعۀ رویکردهاایی جهات گردشگري بر محي  زیسات، تالش

القۀ فزایناده اي پایدارسازي گردشگري شرو  شده است. دو دهۀ اخير شاهد توجه و ع

(، 2009نسبت به ارتباط بين توسعۀ گردشگري با كيفيات محاي  )اردوگاان و توساان، 
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از جمله گردشگري  – 5هایی از گردشگري با منافع و عالئق ویژههمراه با پيدایش شکل

 بوده ایم.  –سبز 

 

 مفهوم گردشگري سبز .2
 "گردشاگري سابز"تر از تعریاف آن اسات. آساان 6"محصول سبز"كاربرد مفهوم  

بيانگر شيوه اي از گردشگري است كه دوستدار محي  زیست و سازگار با آن است اماا 

نقاااط تمركااز و مفاااهيم گوناااگونی دارد. افاارادي كااه چنااين ادعاهااایی دارنااد ا لاا  

هساتند، و یاا از  مقباولاصطالحاتی را به كار می برند كه فاقاد تعااریف اساتاندارد یاا 

محتاوا باودن ادعااي خاود كنند تا بر تهی و بیمیبارات ا راق آميز و افراطی استفاده ع

روند: (. این قبيل اصطالحات براي دو منظور به كار میNCC ،1996سرپوش بگذارند )

برناد هایی كه آنها را براي تعطيالت به آنجاا میاول اینکه به مشتریان خود بگویند محل

یا اصاطالحات مشاابه  "گردشگري سبز"نخورده هستند؛ اصطالح جاهایی زیبا و دست 

دیگر كه در ارتباط با محي  زیست هستند ا ل  با این هدف استفاده می شاوند كاه باه 

زده  "طبيعات"هاي نامتعارف یا ناآشنایی كه براي تعطيالت مد نظر است برچس  مکان

واند بيانگر این باشد كاه می ت "گردشگري سبز"(. دوم اینکه، ادعاي 1994شود )وایت، 

گيارد آسايبی باه محاي  ها و اقدامات گردشگري كه در یک محال صاورت میفعاليت

 (. 2001رسانند )فونت و ترای ، زیست نمی

ناميده می شود كه  "سبز"به بيان ساده، یک محصول یا یک فعاليت خدماتی زمانی  

بدون آنکه به محي  زیست صدمه بزند، هم براي توليدكننده و هم براي مصارف كنناده 

كنناد میشود كه افراد یا مؤسسات ذینفع تاالش میسودمند باشد. مشکل از آنجا شرو  

یست را اندازه گيري كنند. حتی در مواردي كه به هاي خود بر محي  زمنفی فعاليت آثار

پذیر باشد، مشکل بعدي بروز خواهد كرد رسد این سنجش و اندازه گيري امکاننظر می

كه آن هم مربوط به منطبق كردن معيارهایی است كه باید در نظر گرفته شوند با آساتانۀ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

5. Special interest tourism  

6. Green product  
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عنوان یک صانعت نسابتا   طور معمول و مرسوم، بهه . گردشگري، بنامقبولندتأثيراتی كه 

سبز تلقی شده است، به استثناي تأثير آن بر توسعۀ زمين و حمل و نقل؛ به هماين دليال 

هایی در رابطاه باا آن مطارح  است كه تنها همين اواخر مورد توجه قرار گرفته و نگرانی

 (. 2001شده )فونت و ترای ، 

 7گردشاگري پایادار، كاه یاک جازء مهام از "گردشاگري سابز"در این نوشاتار 

هایی كه جاذبۀ اصلی شاان سفر به مکان"محسوب می شود، به این ترتي  تعریف شده: 

ساس  ایان  "را پوشش گياهی، پوشش جانوري و ميراث فرهنگی آنها تشکيل می دهد.

هااي ساازگار باا محاي  ها و گردشتعریف بس  داده می شود تا جاایی كاه مساافرت

ثيرات آب و هوایی به حاداقل رسايده، و باا هادف پااس هایی كه تأزیست را، به مکان

ها با ماتن و زميناۀ مناابع آساي  داشتن و حفظ كردن منابع طبيعی و تطبيق دادن برنامه

(. مطل  حاائز اهميات در Dodds ،2008و  Graci؛ NCC ،1996، شامل شود. )8پذیر

تيبانی و هایی تشویق و تر ي  شاوند كاه باه پشاگردشگري سبز این است كه مسافرت

هاي طبيعی و فرهنگی كمک می كنند و در عمن تنو  فرهنگی و منابع حمایت از جنبه

Joppe (2001 ،)و  Doddsنهناد. باه عقيادر شهري را هام محافظات كارده و اری می

 مفهوم گردشگري سبز را می توان به چهار مؤلفه تقسيم كرد: 

محافظات، نگهاداري، و ارتقااء طبيعات و محاي   – مسئوليت زیست محيطي •

 ؛9فيزیکی به منظور تضمين سالمت بلندمدت اكوسيستم حمایت كنندر حيات

حمایت از اقتصاد، كس  و كار، و جواماع محلای  - دوام و بقاي اقتصاد محلي •

 به منظور تضمين بقا و پایداري اقتصادي؛

و تنو  فرهنگی به منظور  هاپاس داشتن و اری نهادن به فرهنگ – تنوع فرهنگي •

 هاي محلی یا ميزبان. تضمين رفاه و سالمت مستمر فرهنگ

بخش و پرمایاه كنناده از طریاق فراهم آوردن تجربيات رعایت – غناي تجربي •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7. Sustainable tourism  

8. Fragile resources  

9. Life-sustaining  ecosystem 
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 ها. ها و فرهنگمشاركت شخصیِ فعال و معنی دار با طبيعت، افراد، مکان

 

 : گواهي گردشگري سبز در كشورهاي در حال توسعه .3
مخرب و زیانبار گسترش گردشگري در كشورهاي در حال توسعه به تفصايل  آثار 

. با به رسميت شناختن محي  زیست طبيعی به عناوان یاک منباع اساسای و شدبررسی 

منفای زیسات محيطای ناشای از  آثاارحياتی براي گردشگري، و با هدف محدود كردن 

خصوصی بيش از پيش توسعه این صنعت، صنعت گردشگري در هر دو بخش دولتی و 

در صدد است آن دسته از معيارهاي توسعه را اتخاذ و اجرا كناد كاه باا محاي  زیسات 

كه وععيت محي  زیسات را هام  –سازگار باشند. عناصر كليدي در توسعه گردشگري 

محادود كاردن و تعادیل توساعه جدیاد،  :از انادباه طاور كلای عبارت –در نظر دارند

اناد، و  فاوق العااده داراي تنو  زیستی و زیبایی طبيعی محافظت و نگهداري مناطقی كه

 (. Lockhart ،1997هاي قدیمی )بازسازي و احياء مکان

(، صنعت گردشاگري باراي بياان صاالحيت و 1998هاوكينز )به اعتقاد ميدلتون و 

هاا و هاي زیست محيطی یک شركت از گواهی گردشاگري سابز یاا از جایزهشایستگی

كند، به این امياد كاه میهاي زیست محيطی به عنوان نشان یا لوگوي خود استفاده نشان

مشتریان دیدگاه مثبتی نسبت به خدمات و محصوالتشان پيدا كنند. چناين راهباردي در 

در مقایسه باه رقبایشاان ناوعی مزیات رقاابتی  هاشركتتواند براي میعرصۀ بازاریابی 

ه از گواهی گردشگري سبز كاه توسا  مرجاع معتبار ایجاد كند. معموال  هدف از استفاد

(: )الاف( 2002و همکااران،  Sasidharanوموثقی صادر شده باشد از این قرار اسات )

كنتارل تاأثيرات منفای گردشاگري بار منااابع طبيعای امااكن هادف، از طریاق تشااویق 

ي گردشاگري جهات كسا  اساتانداردهاي زیسات محيطای، )ب( آماوزش هاشركت

و  تااأثير اقاادامات و تصميماتشااان، و )ی( ایجاااد و توسااعه گردشااگران در خصاا

 استانداردهایی براي محصوالت و خدمات گردشگري دوستدار محي  زیست.

بهره برداري از گواهی گردشگري سبز در كشورهاي در حال توسعه باه خاوبی باا  

هاي مربوط به مدیریت منابع طبيعی، محافظات و نگهاداري محاي  زیسات، و سياست
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كنترل آلودگی هماهنگ است، عمن آنکه با مفهوم توسعه گردشگري دوستدار طبيعات 

(. باا توجاه باه افازایش 2009؛ اردوگان و توساان، 1999نيز مطابقت دارد )هاشيموتو، 

د زیسات محيطای از طریاق فشارهاي دولتی بر صنعت گردشگري براي ارتقااء عملکار

هاي ملموس و مؤثر جهت مدیریت محي  زیست، ایادر گردشاگري سابز اتخاذ تکنيک

اي ي گردشگري در كشورهاي در حال توساعه از جاذابيت فاوق العاادههاشركتبراي 

هاي هاا و نشاان(. به عالوه، كس  جایزه1999برخوردار شده است )ژانگ و همکاران، 

ي هاشاركتالمللای مای تواناد كماک ابازاري مهمای باراي شناخته شده و مطرح بين 

گردشگري كشورهاي در حاال توساعه در جهات بازاریاابی و ارائاۀ خدماتشاان باشاد 

(Mihalic ،2000 .) 

به دنبال درک نياز به حفظ تعادل بين توسعه گردشگري و محي  زیست از طریاق  

افراد و مؤسسات مرتب  باا برنامه ریزي مناس  و مدیریت منابع گردشگري، بسياري از 

هایی را باراي آن دساته از هصنعت گردشاگري در كشاورهاي در حاال توساعه توصاي

منفی  آثاراند كه در تعدیل و تنظيم هاي گردشگري سبز ارائه كردهوردهآمحصوالت و فر

؛ باتاا، 2002و همکاران،  Sasidharan؛ 1998هاوكينز،گردشگري مؤثر است )ميدلتون و

هاا، تواناد باراي هتلطور كه قبال  هم اشاره شد گواهی گردشگري سبز مین(. هما2009

هاي مساافرتی، كاارگزاران گردشاگري، هاي ساحلی، آژان اماكن گردشگري، تفرجگاه

، و عالوه بر این شودقل زمينی و دریایی و خطوط هوایی استفاده هاي حمل و نسروی 

اماكن گردشگري و مناابع طبيعای ممکن است بس  داده شده و سالمت زیست محيطی 

(. اگرچه مؤسساات گردشاگري در Mihalic ،2000موجود در آنها را هم گواهی كند )

هاي صااح  امتيااز خصوصای، ها و حلقهكشورهاي در حال توسعه عمدتا  شامل شعبه

یا مؤسسات كوچاک كاارآفرینی از طارف  هاشركتالمللی از یک طرف، و بزرگ و بين

منابع گردشگري در این كشاورها اساساا  تحات كنتارل و ادارر بخاش  دیگر هستند، اما

 هایی از قبيال:(. موعاو 1999ژاناگ و همکااران،  ؛1996دولتی قرار دارند )بروهمان، 

ها، و فشاار تضاد منافع بين افراد و مؤسسات ذینفع، عدم اطمينان به دقت علمی ارزیابی
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مله عواملی هستند كاه باه شادت بار تر كردن معيارهاي گواهی از جصنعت براي ساده

؛ هملزكاما  و بروكماان، 1995تالشهاي مربوط به گاواهی اثار مای گذارناد )وسات، 

1997.) 

 

 فرایندهاي مربوط به گواهي گردشگري سبز .4
عبارت است از یک رویۀ اختياري و داوطلبانه براي ارزیابی، بازرسای و  "گواهی" 

امکاناات، محصاوالت یاا خادمات ماورد نظار از صدور عمانت كتبی مبنی بار اینکاه 

لوگو یاا نشاان قابال عرعاه باه  کاستانداردهاي خاصی برخوردارند، و سس  اعطاي ی

امکانات، محصوالت یا خدماتی كه استانداردهاي اساسی را دارا بوده و یاا از آن تجااوز 

معاادل می كنند. هدف از صدور گواهی كس  استانداردهاي داوطلبانۀ عملکرد است كه 

یا فراتر از مقررات یا معيارهاي مبنا باشند. این فرایند با كميسيونی شرو  مای شاود كاه 

معيارهاي معتبر و موثقی را براي گواهی وعع می كند. این كميسيون باید از تضاد منافع 

هاي حااائز بااودن اسااتانداردها بایااد توساا  یااک كميساايون عاااري بااوده و شاااخ 

شاخ  متقاعای )حقيقای یاا حقاوقی( بار اسااس ایان تأیياد شاوند.  10اعتبارگذاري

و  شادهها ارزیابی می شود، و چنانچه ارزیابی وي موفقيات آمياز باشاد تأیياد شاخ 

معموال  لوگو یا نشانی دریافت می كند كه از روي آن مصرف كننده می داند كه فارد یاا 

 (. 2000مؤسسۀ مزبور حائز حداقل استانداردها بوده است )هانی و روم، 

 
 
 
 
 

 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

10. Accreditation body  
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 فواید گواهي گردشگري سبز: 1جدول 

 فواید عامل

 دولت

خاود را باه عناوان  11هااي باازارها به دولت كمک می كنند موقعيتگواهی •

اماكن گردشگري پایدار حفظ كنند، به ویژه زمانی كه اعتبار ایان امااكن در اثار 
 مورد تهدید قرار گرفته.  12فرایند سبزشویی

ها اساتانداردهاي صانعت را در رابطاه باا بهداشات، ایمنای، محاي  گواهی •
 ند.بریزیست، و ثبات اجتماعی باال م

خصوصاا   –ها با جل  منفعت اقتصادي براي جوامع، به كاهش فقار گواهی •
 كنند. كمک می –در مناطق روستایی 

 دهند. هاي تعدیل ناشی از حفظ محي  زیست را كاهش میها هزینهگواهی •

محي  

زیست و 
جوامع 

 محلی

ها هم محي  زیست و هم ساختار اجتماعی و اقتصادي جوامع محلی گواهی •

 كنند. نواحی نزدیک به كس  و كارهاي گواهی شده محافظت میرا در 

ها ایجاب می كنند كه مشا ل و كس  و كارها محي  زیست را حفظ گواهی •

 كرده و صدمه اي به آن وارد نکنند. 

ها مستلزم آنند كه مشا ل و كس  و كارها به فرهنگ محلای احتارام گواهی •

 براي آن فراهم كنند. گذاشته و منافع اقتصادي و اجتماعی واقعی 

زمانی كه كس  و كار از لحاظ اقتصادي پایدار باشد، این احتمال وجود دارد  •
 كه قادر باشد در بلند مدت خدمات و منافع باكيفيتی را به جامعه عرعه كند.

مشا ل و 
كس  و 

 كارها

ها به مشا ل و كس  و كار كمک می كنند داناش خاود را در ماورد گواهی •

هاي عملکردي خود ارتقاء دهند و توجه خاود عناصر پایداري و ثبات در حيطه
را بر تغييرات مورد نياز متمركز سازند. فعاليتی كه از عملکرد خوبی برخاوردار 

 ند. باشد كارآمدتر است و مراجعان بيشتري را به خود جل  می ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

11. Market niches  

12. Green-washing = هااي محصاوالت ارائه اطالعات  ل  و ا راق آميز و یا مخفی ساختن برخی ویژگی

هست، نشان دهندتوليدي، به منظور اینکه آنرا پاكتر و بی عررتر از آنچه  . 
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دهناد. ایان هاي بهره برداري و عمليات را كاهش میها معموال  هزینهگواهی •

موعو  تقریبا  در مورد همۀ انوا  گواهی شغلی مشااهده شاده. در گردشاگري 

هاي مربوط به آب، برق و ها به ميزان زیادي هزینهنيز نشان داده شده كه گواهی

به كيفيت خدمات لطماه اي هاي فسيلی را كاهش می دهند بدون اینکه سوخت
 وارد شود. 

تر باه فرایند اجراي گواهی براي گردشگري پایدار ا ل  باا دسترسای سااده •

اي فنی و سرمایه گذاري در مشا لی جهت پياده ساازي تکنولاوژي هتمساعد

ها آماوزش مای بينناد و جدید همراه است. مؤسسات براي این قبيل تکنولوژي

ات سارمایه گاذاري خادمات و امکانااتی را باا معموال  اهداكنندگان یاا مؤسسا
 هاي كمتر عرعه می كنند. هزینه

هاا هاي معتبار، ایان گواهیبا آشنا شدن تدریجی مصرف كنندگان با گواهی •

 بالقوه نوعی امتياز بازاریابی براي مؤسسات داراي گواهی فراهم می كنند. 

مصرف 
 كنندگان

هاي را در برابار گردشاگران قارار مای دهناد كاه مساتلزم ها گزیناهگواهی •

آنهاا مصارف كننادگان مسئوليت زیست محيطی و اجتماعی اسات. باه كماک 

تدریجا  در می یابند كاه كادام مؤسساات حقيقتاا  از نظار اجتمااعی و محيطای 
برخورد مسئوالنه دارند و یاد می گيرند كه بر این اساس تصاميم گياري كنناد. 

ساب  مای شاود  13هاي گاواهیشناخت و آگاهی هرچه بيشتر نسبت به برناماه
 عاید شود.  هاشركتمنافع ملموس و محسوسی براي شهرت و محبوبيت 

ها روي هم رفته آگااهی عماومی را نسابت باه اقادامات و مشاا ل گواهی •
مسئوليت پاذیر و معتبار افازایش مای دهناد، گردشاگران را در ماورد مساائل 
اجتماعی و زیست محيطی یک منطقه مطلع می سازند، و به آنها ایان امکاان را 

ارهاایی كاهیا به سهم خاود رتر عمل كرده و تر و بامالحظهمی دهند كه سنجيده

 ارائه دهند. 

خدماتی كه توس  مشا ل و كس  و كارهاي داراي گواهی ارائاه مای شاود  •

 عموما  از كيفيت بهتري برخوردارند. 

 2009منبع: اقتباس از باتا، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

13  . Certification program  
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هدف از گواهی پارورش و ارتقااء رفتارهااي مسائوالنه در قباال محاي  زیسات، 

آن محصوالت و خدماتی كه به مصرف كنندگان عرعه جامعه، و فرهنگ است و عمن 

هاي گواهی معتبر و قابل اطمينان باشاند می شود كيفيت باالتري دارند. براي آنکه برنامه

عالوه بر معيارهاي اعتبارگذاري روشن و واعح، به بررسی و مميازي شاخ  ثالا  و 

تماایز گذاشاته  14"ياعتبارگاذار"و  "گاواهی"ارزیابی مؤثر نيز نياز دارند. ا لا  باين 

هایی اطالق مای شاود كاه باه مشاا ل و كسا  و به جوایز یا نشان "گواهی"شود. می

عبارت  "اعتبارگذاري"كارها، محصوالت، فرایندها و یا خدمات اعطا شده، در حالی كه 

است از فرایند ارزیابی، تأیيد، و صدور جواز براي نهادهایی كه عمل صادور گاواهی را 

گاواهی كاردن و تصادیقِ نهاادِ "یعنی  "اعتبارگذاري"دهند. به عبارت دیگر، انجام می 

 (.2001)فونت و ترای ،  "گواهی كننده

هااي ها را تعيين كرده و باه تشاخي  و متماایز كاردن فعاليتها استانداردگواهی

كنند؛ این فرایند منجار باه حفاظ و گردشگري پایدار از سایر انوا  گردشگري كمک می

نيسات،  "هادف"این مفاهيم می شود. با این همه، گواهی به خودي خود یاک تماميت 

بلکه صرفا  یکی از چندین ابزاري است كه در مشا ل، مؤسسات و كس  و كارهاا ایان 

انگيزه را ایجاد می كنند كه عملکرد زیست محيطی، اجتماعی و اقتصادي خود را بهباود 

آنها پاداش مای دهناد. باه اعتقااد باتاا بخشند، و چنانچه موفق به چنين كاري شوند به 

 (. 1ها وجود دارد )جدول ( چهار دليل براي اهميت گواهی2009)

كسانی كاه در صانعت گردشاگري ذینفاع هساتند ممکان اسات اجاراي گاواهی 

گردشگري سبز را به عنوان گزینۀ مناس  و مؤثري باراي كنتارل اثارات منفای مساتقيم 

بر منابع طبيعی امااكن ميزباان وارد مای شاود  )زیست محيطی( كه در نتيجۀ گردشگري

تلقی كنند. اما در عمل، یک مؤسسۀ گردشگري كه در صادد اخاذ گاواهی اسات بایاد 

استانداردهاي خا  و معيارهاي معينی را كه توسا  یاک طارح اعتبارگاذاري زیسات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

14. Accreditation  
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تعيين شاده حاائز باشاد  –كه به عنوان شخ  ثال  گواهی را اعطا می كند  –محيطی 

(Mihalic ،2000 رویۀ مربوط به صدور گواهی گردشگري سبز را می توان باه شاش .)

  دیده می شوند:  2و جدول  1مرحلۀ اصلی تقسيم كرد كه در تصویر 

 انتخاب بخش گردشگري  1مرحلۀ 

 تأثير زیست محيطی  2مرحلۀ 

 ایجاد و توسعۀ معيارها 3مرحلۀ 

 انتخاب نهایی معيارها 4مرحلۀ 

 صدور گواهی گردشگري سبز  5مرحلۀ 

 ايصدور مجدد گواهی به صورت دوره 6مرحلۀ 

  2002و همکاران،  Sasidharanمنبع: اقتباس از 
 

زیست محيطی مؤسسات گردشگري را در سراسار  آثارگواهی صنعت گردشگري 

كند. با توجه به وابستگی صنعت گردشگري به منابع متعادد، چرخۀ عمرشان ارزیابی می

زیست محيطای حاصال  آثارهاي مادام العمر براي شناسایی بزرگی و دامنۀ كامل ارزیابی

ام مراحال از این مؤسسات مؤثر نيستند. عروري است كه كميسيون گواهی قبل از انجا

هاي طاول زیابیرتحليل تأثيرات زیست محيطی و تحليل روشهاي بهبود )دو مرحله از ا

چرخۀ عمر(،آشانایی كامال باا دامناۀ اثراتای كاه توسا  بخشاهاي گونااگون صانعت 

 (. 2008و همکاران،  Tzschentkeگردشگري ایجاد می شوند داشته باشد )

 
 گردشگري سبزجزئيات فرایندهاي صدور گواهي  :2جدول 

 شرح فرایندها مراحل

  1مرحلۀ 
انتخاب بخش  

 گردشگري

هااي اي از طرفاي كه نمایندر مجموعهاشتغال و درگيري شدید توس  كميته
ریزان گردشگري و مقاماات ذینفع در صنعت گردشگري هستند، شامل برنامه

 يردولتای هاي هاي خصوصی گردشگري، سازماندولتی، مؤسسات و انجمن
(NGOداراي گرایش )هایی از شهروندان محلی و هاي زیست محيطی، گروه

گردشااگران. افااراد و مؤسسااات ذینفااع دسااتۀ خاصاای را از ليسااتی حاااوي 
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هااي كنناد )كاارگزاران گردشاگري، آژان هاي گردشگري انتخاب میبخش
 ها و سایر خدمات گردشگري(. مسافرتی، اماكن گردشگري، هتل

  2مرحلۀ 
ارزیابی اثرات  

 زیست محيطی

در این مرحله تمام تأثيرات احتمالی بخش گردشگري مستندسازي می شوند. 
این مرحله شامل اثرات زیست محيطی )مانناد آلاودگی آب و هاوا، آلاودگی 
صوتی، مواد زائد جامد، تغيير در تركي  پوشش گياهی و جانوري، فرساایش 

ز مواد خام، و مصرف انرژي( است، ژئوفيزیکی، بهره برداري ا تخاک، تغييرا
زیست محيطی حاصل از بخش گردشاگري شناساایی  آثارترین مهمو سس  

 می شوند. 
  3مرحلۀ 

ایجاد و توسعۀ 
 معيارها

فهرست اوليه اي از معيارهاي الزم براي كاهش اثرات زیست محيطی وابساته 
هاي كميتۀ طرفشناسایی شدند( توس   2به بخش گردشگري )كه در مرحلۀ 

 ( بررسی می شود. 1ذینفع )مرحلۀ 

  4مرحلۀ 
انتخاب نهایی  

 معيارها

هاي ذینفع )كه معيارها را بررسای كردناد(، آژانا  بر پایۀ توافق كميتۀ طرف
گردشگري سبز یک فهرست نهایی شامل تعداد محادودي از معيارهاایی كاه 

مارتب  باا بخاش ویژگيهااي متعادد دارناد باراي تاأثيرات زیسات محيطای 
 كند. گردشگري تعيين می

  5مرحلۀ 
گواهی 

گردشگري 
 سبز

یک مؤسسۀ گردشگري كه متقاعای نشاان گردشاگري سابز اسات تنهاا در 
صورتی این نشان را دریافات مای كناد كاه شارای  آن از معيارهااي نهاایی 
تأثيرات زیست محيطی وابسته به بخش گردشگري مربوط به آن )در صانعت 
گردشگري( بهتر بوده یا حاداقل باه هماان انادازه باشاد. اگار ایان مؤسساه 
معيارهاي نهایی را دارا باشد، هزینۀ صدور پروانه را به آژان  می پردازد. این 
هزینه بابت استفاده مؤسسه از گاواهی، نشاان یاا لوگاوي آژانا ، امکاناات 

 . هاي پيشبردي، و نيز عمليات روزمره استبازاریابی آن، تالش

صدور  6مرحلۀ 
مجدد گواهی به 

 ايصورت دوره

زیست محيطی معموال  هر ساه ساال یکباار باازنگري  آثارفهرست معيارهاي 
هاي شوند تا معلوم شود كه آیاا معيارهااي موجاود همچناان باا پيشارفتمی

هاي صنعت گردشگري مطابقت دارناد یاا ناه. چنانچاه تکنولوژي و نوآوري
هاي زیست محيطای، منظور اعمال و القاء پيشرفتآژان  گردشگري سبز به 

اي را اتخاذ كند، مؤسسات گردشگري كه قبال  معيارهاي جدید یا تقویت شده
 اند باید مجددا  براي ارزیابی و صدور گواهی جدید اقدام كنند. گواهی گرفته
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 گردشگري سبزاي رویکردهاي مقایسه .5
ایدر گردشگري سابز در كشاورهاي توساعه یافتاه مانناد ژاپان شابيه باه مفهاوم 

است؛ گردشگري روستایی درون محي  طبيعت صورت می گيرد  15گردشگري روستایی
تجربه كاردن فرهناگ محلای و شايور زنادگی  برايهایی را و براي گردشگران فرصت

وساتا باه كشااورزي اشاتغال دارناد؛ (. اهاالی ر1998كناد )آراهای، روستایی فراهم می
بانی نقش مهمی در مدیریت محي  زیست ایفاا كشاورزي و صنعت جنگلداري و جنگل

كنند. در ژاپن گردشگري سبز بيشتر متمركز بر محي  زیست پایدار مناطق روساتایی می
شود، هرچند كاه سارمایۀ ماورد نيااز باراي مشاا ل است و توس  اهالی محل اداره می

هاي محلی و مركزي و همچنين اهالی روستاها مشاترک اسات. نکتاۀ ين دولتوابسته ب
كليدي در احياء اقتصاد محلی، تعامل با ساكنان مناطق شهري است، كاه در آن خریاد و 

اهميات حيااتی دارد.  –به عنوان نمونه فروش مستقيم محصوالت كشااورزي  –فروش 
كيد بيشاتر روي تعامال و ارتبااط هاي روستایی مهم است، اما تأوردهآهرچند فروش فر

هایی كاه باراي شهرنشاينان ایان فرصات را متقابل بين افراد است. در این رابطه برناماه
فراهم می آورند تا مزر بی نظير  ذاهاي خانگی جوامع ميزبان را بچشند و از تجربياات 

هاي مهمای باه شامار مای كشاورزي در اماكن گردشگري روستایی لذت ببرند، جاذباه
ند و در عمن ابزار سودمندي براي ارتقاء مبادالت باين سااكنان شاهر و روساتا نياز رو

هستند. گردشگري سبز در ژاپن نمونه اي از گردشگري روستایی است كه از دو جاذباه 
كه طی سانت دیریناۀ كشااورزي و جنگلاداري  –بهره می برد: هم از فرهنگ روستایی 

منااطق روساتایی از قبيال جنگلهاا و و هام از طبيعات  –شکل گرفته و تارویج شاده 
 (. 1998؛ آراهی، 1996هاي كشاورزي )نایت، همچنين طبيعت ثانویه در قال  زمين

پایه گذاري شاد و اكناون  1997در سال  16"طرح مشا ل گردشگري سبز"در انگلستان 
ترین و جاافتاده ترین ماورد تمام كشور را زیر پوشش دارد. این طرح در نو  خود وسيع

یناده نياز آدر سراسر جهان است و هدف اصلی آن تضمين این امر است كه كشاور در 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

15. Rural tourism  

16. Green Tourism Business Scheme 
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 همچنان در صف مقدم گردشگري پایدار باقی بماناد. بازدیدكننادگان و گردشاگران باا
براي گذرانادن  "طرح مشا ل گردشگري سبز"استفاده از تسهيالتی كه داراي اعتبارنامۀ 

هاي شبانه هستند، می توانند اطمينان داشته باشاند كاه تشاکيالت یاا تعطيالت یا اقامت
مؤسساتی را كه انتخاب كرده اند معيارهاي زیست محيطی خاصای را دارا هساتند. ایان 

هاي باازده اساس معيارهاي سخت و شادیدي در زميناهمؤسسات هر دو سال یکبار بر 
محصاوالت محلای، و انرژي، به حداقل رسانيدن مواد زائد، بازیافت مواد زائد، كااربرد 

نقليۀ عمومی ارزیابی می شوند. مؤسساتی كاه اساتانداردهاي ماورد  پشتيبانی از وسای 
ز، نقره یا طال دریافت می یک نشان برن –بسته به ميزان موفقيتشان  –نياز را حائز باشند 

كنند. ارتقاء وععيت پایداري در عمن ارائۀ خدمات با كيفيت بااال یکای از عاروریات 
را  17است، و همۀ فراهم كنندگان امکانات اسکان و اقامت براي آنکه بتوانناد رتباۀ سابز

 شده باشند.  18دریافت كنند باید قبال  موفق به كس  رتبۀ ستاره
شگري سبز نسبتا  جدید بوده و محدود به تشاویق و تر يا  در مالزي فعاليت گرد

هاي آموزشی در مورد مادیریت در جهت استفاده از محصوالت سبز، فراهم كردن برنامه
باه ویاژه در  –مانناد بازیافات  19هاي مدیریت پساماندمحي  زیست، و معرفی تکنيک

(. ایان قبيال The Star ،2010اماكنی كه در گردشگري سبز مشاركت دارند، می باشد )
هاي سازگاري با محي  زیست آموزش داده اند، هرچناد اماكن كاركنان خود را در زمينه

هاي آموزشی در همۀ اماكن به یک شکل جامع و فراگير نيساتند )عبدالخالاد و كه برنامه
ند از جلاوگيري از اتاالف آب و انارژي، و باه ا(. اهداف اصلی عبارت2010همکاران، 

فضوالت؛ اماكنی كه بر این اقدامات نظارت فعال داشاتند موفاق شادند  حداقل رساندن
هاي عملياتی خود را به ميزان قابل توجهی كاهش دهناد. برخای از ایان اقادامات هزینه

عبارت بودند از به كار بردن از دستگاههایی كه از نظر مصرف انرژي كارآمادتر بودناد، 
تصفيۀ آب، جداساازي فضاوالت ماایع از  هاي، احداث كارخانه20استفاده از كارت كليد

جامد، و بازیافت. با نص  اعالنهایی در اتاقها مبنی بر حفظ و ذخيرر منابعی مانند آب و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

17. Green grading  

18. Star grading  

19. Waste management  

20. Key card  
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هایشاان را باه ها و ملحفهمواد شوینده، مهمانان این اماكن نيز تشویق مای شادند حولاه
در برخی اماكن هم، به كار نبرند و از آنها مجددا  استفاده كنند.  "یکبار مصرف"صورت 

هایشان از مصالح ساختمانی پایدار و ماواد و مصاالح در طراحی معماري و در ساختمان
 محلی استفاده شده بود. 

هاي حيات وحاش  نای اسات، تعادادي از از آنجا كه مالزي از لحاظ برخی گونه

اماكن گردشگري تا حد معينی به حفظ حيات وحش نياز توجاه مای كنناد. در بعضای 

ها وجود دارند، و حتی در یکی از آنها سيستمی پايش بينای ن با هاي آلی و گلخانهاماك

شده كه بخشها را تشویق می كند به نوبت از باغ مراقبت كنند )عبدالخالاد و همکااران، 

 Frangipani Langkawi(. یک مثال خوب از اقدامات مدیریت پایادار، منطقاۀ 2010

Resort  وSpa هاز باه یاک كارخاناۀ تصافيۀ آب هساتند كاه است. این دو منطقه مج

فاعالب محل را تصفيه و بازیافت می كند؛ در عمن، براي كاهش نيازمنادیهاي انارژي 

از مصالح ساختمانی پایدار استفاده می كنند، یک بااغ آلای ایجااد كارده اناد كاه در آن 

ه و باه سبزیجات تازه براي مصرف مهمانان توليد می شود، و پسماندها را بازیافت كارد

هاااي اسااتفاده از پنل 2. در تصااویر كننااداز آن اسااتفاده مجاادد میهاي دیگاار صااورت

كشت گياهان ارگانيک )آلی( در زمينهااي منطقاه نشاان داده  3خورشيدي، و در تصویر 

شناخته می شود، تعادادي  "سبزترین محل گردشگري مالزي"شده. این محل، كه به نام 

برندر جایزر استاندارد هتال "از نشانها و جوائز معتبر را از آنِ خود كرده، از جمله نشان 

هااي زیسات باراي آموزش PATAجاایزر بازرگ "، ASEAN ،2009-2008"21سبز 

 . 23"2008جایزر گردشگري مسئوالنه تعطيالت بکر، "و  22"2009محيطی، 

براي پيشبرد و تقویت هرچه بيشتر آموزش جوامع محلی و عامۀ مردم براي ترویج 

گردشگري سبز و توسعۀ رفتارهاي مسئوالنۀ زیست محيطی می توان از مشاركت فعاال 

هااي از جملاه ثبات ناام در فعاليت –مربوط به محي  زیست استفاده كارد  در اقدامات

هاا و وابسته به طبيعت، سمينارهاي زیسات محيطای، تبليغاات، و مشااركت در فعاليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

21. Winner of ASEAN Green Hotel Standard Award 2008-2009 

22. PATA Grand Award 2009 on Environmental Education  

23. Virgin Holiday Responsible Tourism Award 2008 
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هااي هاي مخصو  محي  باز. به منظور تضمين اجراي موفقيت آمياز آموزشسرگرمی

ت افراد و مؤسساات ذینفاع زیست محيطی براي جوامع و نيز براي نسل جوان، الزم اس

خودشان را با دانش كافی، رویکرد مناس ، و الگوهاي مصرف و شيور زنادگی صاحيح 

 (.2002كامال  تجهيز كنند )آینی و همکاران، 

 

 نتيجه گيري  .6

، صنعت گردشگري مای تواناد باه نحاوي مشارو  و "سبز"با استفاده از برچس   

تري از بازار فراهم كناد، و تر و آگاهانهوسيعهاي جدیدي را براي طيف قانونمند عرصه

گردشگران نيز قادر خواهند بود با وجدانی آرام از تعطيالت خود لاذت ببرناد. باا ایان 

تنها نيمای از محصاوالت و  24همه، در كنگرر جهانی سفرهاي سياحتی و طبيعت گردي

ک از هاي گردشگري سبز توس  جزئياات حقيقای پشاتيبانی شادند، و هاي  یاوردهآفر

و  Buckleyهاي حفاظ محاي  زیسات نکردناد )آگهی دهندگان كمک نقدي به برنامه

Clough ،1997 یک مشکل كليدي این اسات كاه تعاداد كمای از مصارف كننادگان .)

ادعاهاي زیست محيطی را درک می كنند، و بسياري از این ادعاهاا نياز حتای تعادیل و 

ناس  بودن این ناو  محصاوالت از كنندگان براي تشخي  متنظيم شده نيستند. مصرف

برناد. باا ایان هماه، در صانعت ها بهاره میها و برچس نظر زیست محيطی، از مارک

گردشگري متداول است كه در مورد محصاوالت گردشاگري از اطالعاات توصايفی و 

هاي در قالا  برچسا  –مانند سبز، مالیم، پایدار، اكو  –هاي زیست محيطی نامگذاري

(. نتيجۀ این امر آن است كه بسياري از ادعاهایی Mihalic ،2000استفاده شود )محيطی 

شود  يرقابل ارزیابی و یاا مابهم،  يرواعاح، ساطحی و كه در مورد این محصوالت می

 يرواقعی، یا گمراه كننده هستند؛ بسياري از آنها هم با آنچنان تعداد زیادي از لوگوها و 

 (. NCC ،1996شوند )ر عمل گيج كننده میهاي مختلف همراهند كه دمارک
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24. World Congress of Adventure Travel and Ecotourism  
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