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یادداشت

حفاظت از طبيعت توسط جوامع بومي
افسانه احساني
مسئول طرح صنايع دستي روستاي شيبدراز

ديدار با الكپشتهاي پوزه عقابي خليج فارس

زهرا كشوري

گزارش يك جشن تولد

زمستان تمام نشده الكپشتهاي «پوزه عقابي» مادر پس از فرسنگها سفر در
دل موجهاي حادثه در آبهاي آزاد ،خود را به سواحل جنوبي ايران ميرسانند
تا نوزادان خود را به آغوش گرم سواحل ماسهاي كم شيب خليج فارس بسپارند.
ساحل «شيب دراز» قشــم را هم همين الكپشتهاي پوزه عقابي _در حال
انقراض_ روي زبانها انداخت و اين ســاحل را به «برند» گردشــگري كشور
تبديل كرد .گردشگراني كه برخي از آنها راه و رسم حضور در يك زيستگاه و

ëëدايههاي مهربانتر از مادر
«شــيب دراز» قشــم را
«الكپشــتهاي پوزه عقابي» روي
زبانها انداخت .تا پيش از آنكه پاي
«هوشــنگ دره شــويي» كارشناس
نامدار در  13ســال پيش به قشــم
برســد اهالــي جزيــره از تخمهاي
الكپشت تغذيه ميكردند و هر شب
به انتظار رسيدن مادرهاي الكپشت
مينشستند اما حاال آنها به دايههاي
مهربانتر از مادر تبديل شــدهاند و
معناي طعنه دار ايــن ضرب المثل
فارســي را تغيير دادهاند .دايههايي
كــه چهار مــاه زندگــي را دلنگران
امانتهــاي الكپشــتهاي مــادر
هستند.
«ميالد زينعلي» مســئول انجمن
مردمي «ناتوران خميس» (حافظان
الكپشــت) به «ايــران» ميگويد:
«اين مــردم  4مــاه شــبانه روز از
الكپشتهاي شــيب دراز مراقبت
و پرســتاري ميكنند تــا باري كه
مادرهــاي الكپشــت بــه زميــن
گذشــتهاند به ســامت بــه خليج
فارس برسانند ».شيب دراز آنقدر به
الكپشــتهاي پوزه عقابي سنجاق
شده است كه شــايد بسياري ندانند
كه غيــر از اين جزيره ،جزاير هنگام،
شــيدور ،هندورابي ،هنگام و كيش
در هرمزگان و امالكــرم و نخيلو در
بوشــهر هم محل تخمگذاري و تولد
اين گونه در معرض انقراض اســت.
بيش از يك دهه بعــد از آن که نام
و آوازه الكپشــتهاي شيب دراز به
گوش گردشگران رسيد ،حضور آنها
«هجــوم» نام گرفت تــا چند طرح
براي حفاظــت از آنها و گســترش
گردشگري مســئوالنه و اكوتوريسم
تعريف شود.
به گفته «افسانه احساني» رئيس
هيأت مديره مؤسسه «آواي طبيعت
پايــدار» طرح «ارتقاي اكوتوريســم
جزيره قشــم  -روستاي شيب دراز»
در ســال  2006ميان اين مؤسسه و
بخش كمكهاي كوچك تســهيالت
محيــط زيســت جهانــي  -برنامه
عمران ســازمان ملــل متحد كليد
خــورد .هــدف از اين طــرح ارتقا و
مديريت اكوتوريســم در روســتاي
شيب دراز بر پايه جاذبه تخمگذاري
الكپشتهاي پوزه عقابي بود .پوزه
عقابي در فهرســت جهاني IUCN
(اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت)
در فهرست قرمز قرار دارد و در خطر
انقراض اســت .هجوم گردشــگران
براي مشــاهده الكپشــتهايي كه
ســر از شنهاي ســاحل شيب دراز
در ميآورند ومســير نور نقرهاي ماه
را براي رســيدن به موجهاي خليج
فارس ريل وار طــي ميكنند ،باعث

شــد تا طــرح ديگري هــم تعريف
شــود .به گفته احســاني اين پديده
طرح اكوتوريســم با هــدف كاهش
اثرات منفي حضور گردشــگر و نيز
ارتقاي كيفيت اكوتوريسم منطقه از
جمله آمــوزش ،ارائه اطالعات علمي
و جغرافيايــي و نيز خدماترســاني
اصولي به گردشــگران فعاليت خود
را آغــاز كــرد .در طــي ايــن طرح
تالش شــد تا درآمد حاصل از ورود
گردشگر به روستا به صورت مستقيم
و غير مســتقيم براي حفاظت از اين
الكپشت صرف شود».
وقتــي موضــوع اكوتوريســم و
مشــاركت جامعه محلي مطرح شد،
طرح توانمندسازي بانوان شيب دراز
براي حفــظ ،احيا و ايجــاد كاربري
جديد صنايع دســتي بومي منطقه
هم شكل گرفت .زنان قشمي همواره
در صــف اول دفاع و حفاظت محيط
زيســت جزيره بودهاند .زناني كه در
دولت دهــم جلــو بولدوزرهایی كه
براي تخريب ســاحل درگهان دندان
تيز كــرده بودند نشســتند ،هرچند
زور منطقــه آزاد بيشــتر از آن بود
كه آنــان بتوانند يكــي از مهمترين
زيســتگاههاي ماهي و ميگــو را از
تيغ ساخت و ســازهاي غيرضروري
برهانند .اما در اين طرح هم به گفته
كارشناسان منطقه آزاد بانوان روستا
براي احياي صنايع دستي بومي خود
گردهــم آمدنــد و در صددند كه از
طريق هنر خود گامي براي حفاظت
از اين گونه در خطر جانوري بردارند.
«كســري انصــاري نســب»
مديرمؤسسه ســبز كاناز ،شيب دراز
را يك منطقه گردشــگري توريستي
و بهتريــن نقطهاي كــه ميتوان در
آن شــاهد النهگــذاري و تولد بچه
الكپشتها بود ميداند و به روزنامه
«ايران» از پذيرايي مردم روســتاي
شيب دراز از گردشگران در خانههاي
خــود بــا غذاهــاي محلي ســخن
ميگويــد .به گفته او هر گردشــگر
حداقل بايد يك شــب بيــداري را
خرج ديدار از الكپشتها كند .البته
حرفهاي او درباره گردشگراني است
كه آرامش مادران الكپشــت را بهم
نميزننــد و آنهارا از ســاحل فراري
نميدهند .به گفته او اين گردشگران
بدون اطالع مسئوالن طرح و اعضاي
ناتوران خميس بــه منطقه حفاظت
شده وارد نميشوند.
قــدم زدن شــبانه در ســاحل
ماســهاي شــيب دراز ممنوع است
اما مرغ بعضي از گردشــگران يك پا
دارد .گردشــگراني كه نميدانند در
لب همان ســاحل چند الكپشــت
مادر بارهــا آمده و رفته و ســاحل
را پاييدهانــد امــا صداي پــاي آنها،

سايت حفاظت شده را نميدانند و آنقدر با چرخ سماجت روي ماسههاي ساحل
ميرانند و با نور چراغ هايشان الكپشتها را كالفه ميكنند كه الكپشت مادر
در نهايت تخمهايش را در آب رها ميكند و ميرود يا بچه الكپشتهايي سر از
ساحل درآمده گمراه ميشوند و به بيراهه ميروند تا مرگ در يك قدمي زندگي
به آنها تحميل شود .گردشگراني كه ممكن است خود ندانند كه يكي از داليل
انقراض اين گونه نادر هستند.

الكپشتهـــــــاي
پوزه عقابي خير و بركت
را به زندگي «شيب درازي»ها
آوردهاند .البته اهالي روســتاي
شــيب دراز «نان» دلشــان را
ميخورند .از رهگذر حضور اين
گونــه ،خانههــاي اهالي به
ميهمانسرا تبديل شده و زنان
روســتا از قبل پخت و پز براي
گردشگران ،درآمد دارند .صنايع
دستي آنها به فروش ميرود و
مسير گردشگران به سمت آنها
ميچرخد

شــيب دراز آنقدر به
ال كپشتهـــــا ي
پوزه عقابي سنجاق شده است
كه شايد بسياري ندانند كه غير
از اين جزيــره ،جزاير هنگام،
شــيدور ،هندورابي ،هنگام و
كيش در هرمزگان و امالكرم و
نخيلــو در بوشــهر هم محل
تخمگذاري و تولد اين گونه در
معرض انقراض است

الكپشتها را به اين نتيجه رسانده
اســت كــه امنيت از ســاحل رخت
بر بســته .درنهایت بســياري از آنها
مجبور ميشوند تا تخمهايشان را در
دريا رها كنند كه خود يكي از داليل
انقراض اين <گونه> است.
ëëمحافظان الكپشت
«ناتــوران» در زبــان بومي يعني
«محافــظ»« ،خميــس» هم معناي
«الكپشــت» را ميدهــد .به گفته
انصاري نســب گردشگران تنها زمان
تخمگذاري الكپشتها ميتوانند به
آن نزديك شــوند .البته اين نزديكي
هــم نســبي اســت .بايد بــا كمك
راهنمــاي محلي  -اعضــاي ناتوران
خميس  -در نقطهاي قرار بگيرند كه
بتوانند شاهد تخمگذاري الكپشتها
باشــند .به گفتــه او تخمگذاري 30
تــا  40دقيقه طول ميكشــد و در
اين زمان ســطح هشــياري مادر به
پايينترين حد ميرســد و از حضور
گردشگران خبردار نميشود .همين
محدوده زماني اســت كه گردشــگر
حق دارد شــاهد تخمگذاري باشد.
آمارهاي قشــميها نشــان ميدهد
امســال تا زمان گفتوگو با روزنامه
ايــران  47الكپشــت در ســاحل
شــيب دراز النهسازي كردهاند .البته
وقتي الكپشــت مادر تخمهايش را
در ماسههاي ســاحل پنهان ميكند
و دوبــاره به دريا بــاز ميگردد تازه
كار بچههاي ناتوران خميس شــروع
ميشــود .به گفته انصاري نسب در
شــيب دراز سايت محصوري را براي
انتقال تخمها بــه آن ايجاد كردهاند.
چرا؟ چون در جزيره قشم آنقدر روباه
و ســگ ولگرد پيدا ميشود كه تمام
تخمها را بخورند .بنابراين ناتورانيها
تخم را به اين سايت انتقال ميدهند.
آيا اين انتقال براي تخمها خطري
ندارد؟به گفته او اين بهترين روشي
است كه در دنيا اســتفاده ميشود.
البته انصارينســب اين روش را صد
درصــد ايمن نميداند امــا در حال
حاضر بهترين راه بــراي حفاظت از
اين گونه است .ساحل ماسهاي شيب
دراز بيــش از يك كيلومتر وســعت
دارد .به گفته انصاري نســب امسال
در نوروز بــراي كمك به تيم ناتوران
خميس از هر گردشگر دو هزار تومان
پول دريافت ميشــد كه به گفته او
پرداخــت آن كام ً
ال اختيــاري بوده
است.
انصاري نســب در پاســخ به اين
ســؤال كه حفاظت مردم شيب دراز
از الكپشــتهاي پوزه عقابي چقدر
در افزايش تعداد آنها تأثير داشــته
هم ميگويد« :اص ً
ال نميشود چنين
تخمينــي زد چون از هــر هزار بچه
الكپشــت تنها يك الكپشــت به

ســاحل محل تولدش برمي گردد».
الكپشتها بدون مادر به روي دنيا
چشم ميگشايند.
ســی ســال بعد که آنها به سن
باروری می رسند غریزه ،دوباره الک
پشــت های ماده را به ساحل محل
تولد بــاز می گرداند ،بــدون اینکه
کســی راه را از چاه به آنها یاد داده
باشد.
ëëماهي سياه كوچولو
ماسههاي ســاحل خرداد آرام به
جنبش در ميآيند .بچه الكپشتها
ابتدا بيني و چشــمهاي سياه رنگ
خود را از زير ماســه بيرون آورده و
ممكن است تا ســاعتها در همين
حالــت باقي بمانند ،گويي شــرايط
محيطــي را بــراي در پيش گرفتن
مســير دريا بررســي ميكننــد .با
گذشــت زمان ممكن است بر تعداد
چشمهاي بيرون آمده از خاك اضافه
شــود .ســپس با بيرون آمدن يك
نوزاد الكپشت ،هياهويي در گودال
درگرفته ،به يك باره الكپشتهاي
كوچك يكي پس از ديگري از خاك
بيرون آمده و با درخشش سطح آب
به دليل تابش ماه مســيريابي كرده
و به طرف امــواج حركت ميكنند.
انگار همه آنها منتظر يك الكپشت
با جســارت ماهي ســياه كوچولوي
معــروف صمــد بهرنگي هســتند.
امــا متأســفانه گاهي منابــع نوري
انســاني موجود در اطراف ســواحل
مثل روشــنايي منازل يا حتي چراغ
خودروها بچه الكپشــتها را گمراه
كرده و آنها را به بيراهه ميكشــانند.
اين مسأله هر سال باعث مرگ و مير
جمعيــت زيادي از الكپشــتهاي
تــازه تولد يافته ميشــود .اين قصه
زخمي كهنه را بازمي كند و زينعلي
ميگويد« :متأســفانه گردشــگراني
وجود دارند كه شبها روي ماسهها
نور مياندازند ».به هشــدارهاي او و
ســاير همكارانش هم كه در مجموع
 6نفر ميشــوند گوش نميدهند .به
گفته زينعلي نور باعث گمراه شــدن
الكپشــتها ميشــود تا آنها سر از
ناكجاآباد درآورند و دفتر زندگي آنها
در همين ساحل بسته شود.
ëëجريمه هر تخم الكپشت يك
ميليون تومان
الكپشتهاي پوزه عقابي خير و
بركت را به زندگي «شيب درازي»ها
آوردهاند .البته اهالي روستاي شيب
دراز «نان» دلشــان را ميخورند .از
رهگذر حضور ايــن گونه ،خانههاي
اهالي به ميهمانســرا تبديل شده و
زنان روســتا از قبل پخت و پز براي
گردشــگران ،درآمد دارنــد .صنايع
دستي آنها به فروش ميرود و مسير
گردشگران به سمت آنها ميچرخد.

زينعلــي ميگويــد« :شــهرتي كه
الكپشتها براي شيب دراز داشتند،
دلفينها نداشتند ».دلفينها جزيره
هنگام را روي زبانهــا انداختند .به
گفته زينعلي مردم شــيب دراز سال
گذشته شهريورماه با همكاري سازمان
منطقــه آزاد جزيره به پيشــواز بچه
الكپشتها رفتند و براي آنها جشن
تولد گرفتند .به گفته او گردشــگران
ميتوانند در قالب تيمهاي  20تا 25
نفــره با كمك يــك راهنماي محلي
به ديدار بچه الكپشــتها بروند .او
ورود گردشــگران به ساحل ماسهاي
را تاپيش از شروع تخمگذاري ممنوع
ميداند .نام و آوازه الكپشــتهاي
شيب دراز به خارج از ايران هم رسيده
اســت .به گفته او چند شب پيش دو
گردشــگر آلماني كه الكپشتهاي
سري النكا (بزرگترين الكپشتهاي
جهــان) را ديده و آمــوزش ديدهاند
كه چگونه به ديدار يك الكپشــت
برونــد به شــيب دراز آمدنــد .البته
خارج از روستاي شيب دراز ،برخي از
روستاهاي اطراف همچنان چشم به
تخمهاي الكپشــتها به عنوان يك
خوراكي دارند .همين مسأله هم كار
ناتورانيها را بيشتر ميكند .به گفته
زينعلي جريمه هر تخم الكپشــت
يــك ميليون تومــان اســت .البته
بســياري از بوميها وقتي با توضيح
ناتوران خميس رو به رو ميشوند به
گفته زينعلي با روي گشــاده تخمها
را پــس ميدهند .عالوه بــر رد تاير
ماشــين كه زيستگاه را با خطر رو به
رو ميكند ،چادر زنيهاي گردشگران
هم يكي ديگر از عوامل كاهش تعداد
الكپشت هاست.
ëëآداب شــركت در جشن تولد
الكپشتها
زينعلي بر خالف انصاري نســب
اص ً
ال دوســت نــدارد اين ســايت،
گردشــگري باشــد اما انصاري نسب
اعتقــاد دارد با رعايت اصول ميتوان
از زيبايي منطقه لذت برد .او خطاب
به گردشگران ميگويد« :با مسئوالن
و تيــم اجرايــي طــرح حفاظت از
الكپشــتها و نيز طرح اكوتوريسم
و صنايع دســتي ســاحل شيب دراز
همكاريهاي الزم را به عمل آوريد».
تخمگذاري الكپشــتها در شــب
اتفاق ميافتد و مشــاهده اين پديده
نيازمند صبر و حوصله و انتظار كافي
اســت .در طول روز تنها ميتوانيد از
مشاهده طبيعت زيباي ساحل لذت
ببريــد .همچنين او شــناكردن در
ساحل را در زمان تخمگذاري ممنوع
ميداند و ميگويد« :الكپشتها در
طول روز براي بررسي امنيت ساحل
براي تخمگذاري در شب به نزديكي
ســاحل ميآيند شنا كردن و ازدحام
در ســاحل موجــب عدم احســاس
امنيت الكپشــتها ميشــود ».او
اعتقاد دارد كــه بيتوجهي به تذكر
مســئوالن طرح ،به تــرك منطقه از
ســوي الكپشــتها منجر ميشود.
انصاري نسب يك مسأله ديگر را هم
يادآوري ميكند« :به علت آنكه هدف
اصلي ساحل شــيب دراز حفاظت از
الكپشت پوزه عقابي است ،امكانات
ساحل بســيار محدود است .لطفاً با
درك اين موضوع مــا را در مديريت
بهينه ســاحل يــاري نماييــد ».او
همچنــان از گردشــگران ميخواهد
از صنايع دســتي بانوان روستا خريد
كنند« :صنايع دســتي بانوان روستا
بــراي حمايــت از الكپشــت پوزه
عقابي بــه فروش ميرســد ،باخريد
آنها عالوه بر به يادگار بردن هديهاي
ارزشمند ،به حفاظت از گونه جانوري
در خطر انقراض جهاني و نيز ارتقاي
معيشــت مردم بومي كمك كنيد».
 13ســال پيــش كه هوشــنگ دره
شــويي از روستائيان خواست تا تخم
الكپشتهايي كه سر سفره بردهاند
را به دامــان طبيعت برگردانند امروز
جــواب داده اســت .انصاري نســب
ميگويــد« :هزينههــاي مربوط به
اقامت در ســاحل و مشــاهده پديده
تخمگذاري الكپشــت براي كمك
به پايداري و تداوم طرح تعيين شده
اســت ،لطفاً از چانه زني و ممانعت از
پرداخت آن بپرهيزيد ».او همچنين
به گردشگراني كه در خانههاي محلي
داخل روســتاي شــيب دراز اقامت
دارنــد توصيه ميكنــد« :از صاحب
خانه بخواهيد تا شما را براي مشاهده
پديده تخمگذاري الكپشــت بيدار
كند«تيــم طرح براي اطالعرســاني
كامــ ً
ا آماده هســتند» .او همچنين
ميگويد« :با توجه بــه اينكه پديده
تخمگذاري در ســاعتهاي مختلف
شــب اتفــاق ميافتد لطفــاً هنگام
حركت به ســمت ســاحل سكوت و
آرامش روستا را حفظ كنيد».

الكپشت پوزهعقابي گونهاي در خطر انقراض
جهاني اســت .مردم جزيره قشم از گذشتههاي
دور ،بــدون آگاهي از اهميــت اينگونه جانوري
ارزشــمند ،به خوردن تخم اين الكپشت عادت
داشــتند .جمعيت روباههاي جزيــره كه از تخم
اينگونه الكپشــت تغذيه ميكردند هم بسيار
زياد بود .پرندگان دريايي و سگها نيز از دشمنان
آنها محســوب ميشــدند .از فروردين  1382به
همت رئيس و كارشــناس وقت محيطزيســت منطقه آزاد قشم (مهندس بيژن
درهشوري) ،شوراي روستاي شيبدراز ،اهالي روستا و همراهي برنامه كمكهاي
كوچك تســهيالت محيطزيســت جهاني در برنامه عمران سازمان ملل متحد،
طرحــي براي حفاظت از اينگونه در خطر انقراض تعريف شــد .اين طرح يكي
ك گونه
از نخستين نمونههاي مشاركت مستقيم جامعه بومي براي حفاظت از ي 
با ارزش جانوري اســت كه پس از مدتي به پديدهاي با قابليتهاي اكوتوريستي
تبديل شد.
در ايــن طرح با ارتقــاي آگاهي مردم بومي و جلب مشــاركت آنها نهتنها از
اين الكپشــت ارزشمند محفاظت شــد ،بلكه براي منطقه ساحلي تخمگذاري
الكپشتها (روستاي شــيبدراز) نيز نتايج ارزشمندي به دست آمد .رفتهرفته
با آشــنايي مردم مناطق مختلف ايران با اين پديده ،عالقهمندان براي مشاهده
تخمگذاري الكپشــت و نيز خروج بچه الكپشــت از تخم ،به اين روستا سفر
كردند .الكپشــتها از اواسط اسفندماه هرســال شروع به تخمگذاري ميكنند
و تخمگــذاري تا اواخر ارديبهشــت ادامه مييابد .از اواخر ارديبهشــت تا اواخر
خرداد ،خروج بچه الكپشــتها از تخم آغاز ميشود كه هر دو پديده موردتوجه
اكوتوريستهاي عالقهمند به حياتوحش است .حضور عالقهمندان به طبيعت،
آرامآرام اين منطقه را به يك مقصد ارزشــمند اكوتوريســتي تبديل كرده است،
بهطوري كه اين امر مســئوالن  SGPرا بر آن داشــت تــا طرحي تحت عنوان
توانافزايــي جامعــه بومي جهت آمادگــي آنها براي پذيرش اكوتوريســتها و
همچنين منطقهبندي ســايت براي گردشــگران طبيعت طراحي شــود .پروژه
حفاظت از الكپشــتهاي پوزهعقابــي به گفته مردم و مســئوالن طرح فوايد
ديگري هم داشــت .آمادهسازي زيرســاختهاي مناسب مثل خاكريزي جاده،
لولهكشــي آب ،سازماندهي كپرهاي بومي؛توجه و اهميت دادن به صنايعدستي
بومي منطقه از طرف مردم بومي و گردشــگران؛ افزايش امنيت در ساحل؛ ايجاد
حس افتخار از تعلق يك جاذبه مهم اكوتوريستي و كمك به حفظ يك گونه در
خطر انقراض؛تشويق افراد به ترك نكردن روستا و كاهش مهاجرت به شهرهاي
ديگر و همبستگي بيشتر بين اهالي روستا براي حفاظت هرچه بهتر الكپشتها
از جمله اين فوايد بود.
اين طرح اثرات ديگري هم چون چاپ كتابچه و بروشور؛اشــتغالزايي مردم
منطقه (مشــاركت در ارائه خدماتي چون كرايه دادن قايق به گردشگران ،رونق
مغازههاي محلي با حضور گردشــگران ،فروش صنايعدســتي و،) ...ايجاد انگيزه
بويژه در جوانان بومي براي مطالعه و كســب اطالعات بيشتر در زمين طبيعت و
انتقال اين اطالعات به گردشــگران ،حضور بازديدكنندگان بينالمللي (از جمله
كارشناسان و پژوهشگران) و زمينهسازي براي سرمايهگذاري در ديگر طرحهاي
منطقه را در پي داشت.
ëëپروژه اكوتوريسم جزيره قشم  -روستاي شيبدراز
با تبديل شدن روســتا به مقصد گردشگري و مورد توجه قرار گرفتن پديده
تخمگذاري الكپشــتهاي پوزهعقابي كه بويژه با انجام طرح حفاظتي ،بسياري
از مردم براي ديدن اين پديده به روستاي شيبدراز ميآمدند و با موج بازديدها
كه آرامآرام بيم آســيب ديدن به اين پديده حس ميشــد ،از سال  ،2005طرح
ديگري با حمايت بخش كمكهاي كوچك تسهيالت محيطزيست جهاني برنامه
عمران سازمان ملل متحد در روستاي شيب دراز جزيره قشم طرحريزي و به اجرا
گذاشــته شد .اين طرح دو هدف اصلي داشت ،كمك به حفاظت از الكپشتها
از طريق به حداقل رســاندن آسيبها و اثرات و عوارض منفي حضور گردشگران
از طريق نظارت بر فعاليتهاي گردشگري در منطقه و بهرهبرداري پايدار جوامع
بومي مطابق تعاريف توسعه پايدار و اكوتوريسم.
بنابراين تصميم گرفته شد تا نهاد محلي گردشگري تشكيل شود و همه امور
در مراحل مختلف از جمله مرحله طراحي ،مرحله آموزش و ساير مراحل اجرايي
با مشاركت مردم محلي و بهصورت مستقيم به دست خود آنها انجام گيرد .مردم
محلي با تشكيل اين نهاد و تيم حفاظت محيطزيست ،به نظارت بر فعاليتهاي
گردشــگري ميپرداختند؛ به اين معنا كه براي همه فعاليتهايي كه به نحوي با
گردشگران در تماس و مرتبط بود مسئوالني انتخاب شدند .در مورد هدف دوم،
مردم محلي و در قالب نهاد محلي گردشــگري ،به گروهســازي و استعداديابي و
نهايتاً تقســيم وظايف براي خدماترساني به گردشگران براي بهرهبرداري پايدار
از حضور گردشــگران اقدام كردند .بهاينترتيب ،بســياري از مردم روستا بنا به
امكانات يا اســتعداد خود به ارائه انواع خدمات از جمله راهنمايي گردشــگران
يا ارائــه اقامتگاه محلي و نيز تهيه غذاي محلي يــا حملونقل محلي يا فروش
محصوالت محلي و ...اقدام كردند كه اين فعاليتها با نظارت شــوراي متصديان
طرح انجام ميشــد .همه ذينفعان در آن عضويت داشتند تا باعث تداوم صحيح
فعاليتها و جلوگيري از زيادهخواهيها و منحرف شدن اهداف طرح باشد.
براي اين منظور ،اين طرح در مرحله طراحي به گامبنديهاي اجرايي مختلف
اقدام كرد .مراحل مختلف به شــكل سلسلهمراتبي و وابسته به يكديگر طراحي
شــده بود به اين منظور كه نتيجه هر مرحله زيرساختي براي اجراي مرحله بعد
تلقي ميشد .گامبنديهاي اصلي شامل مرحله مطالعات پايه ،مرحله تحليلهاي
علمي ،مرحله برنامهريزي مديريتي ،منطقهبندي و تدوين استانداردهاي سايت،
مرحله آموزش ،مرحله تشــكيل نهاد گردشگري محلي و تشكيل صندوق خرد
روســتايي ،مرحله معرفي طرح و فعاليتها و بازاريابي ،مرحله ارزيابي و پايش و
نهايتاً نظارت شوراي متصديان بر فعاليتها.
اما نكات مهم و خصوصيات و ويژگيهاي كليدي اين فعاليتها و گامبنديها
براي انطباق اين فعاليت بر اساس تعاريف اكوتوريسم و توسعه پايدار در چند مورد
خالصه ميشود تا بر اساس آن اين طرح و فعاليتهاي اكوتوريسمي آن بتواند به
حفاظت از طبيعت و محيطزيست كمك كند.
مشــاركت مردم محلي :يكي از مهمترين خصوصيات اين طرح مشاركت
مردم محلي اســت .در تمام مراحل انجام اين طــرح از جمله مرحله طراحي و
تصميمگيري و مراحل اجرايي با حضور تيم برنامهريز و نمايندگان جامعه بومي
از صنوف و اقشار مختلف انجام ميگيرد.
برگزاري كارگاههاي آموزشــي :در تمام مراحل كار و طرح ،كارگاههاي
آموزشي مشاركتي برگزار ميشود تا مردم از طريق نمايندگان خود نظراتشان را
بگويند و مشاركت كنند .همچنين به روش تعاملي و دوسويه آموزش و يادگيري
حاصل ميگردد تا موجب ارتقاي آگاهي همافزايي و همسويي شود.
زونينگ (منطقهبندي) :اين مرحله يك گام مهم و اقدام اساسي براي كمك
به حفاظت از محيطزيست و الكپشتها در سايت محسوب ميشود و بر اساس
آن با در نظر گرفتن مالحظات زيستمحيطي سايت اقدام به منطقهبندي ميشود
تا همه فعاليتها اعم از حفاظتي ،بهرهبرداري ،خدماترســاني ،اطالعرساني و...
همه بر اساس نقشه مشخص و اصول زيستمحيطي ،جانمايي و استقرار يابند.
تشــكيل نهاد محلي گردشگري :اين نهاد باعث تقويت مشاركت و ممانعت از
فرديگرايي ميشــود و بدين ترتيب مشاركت همه اعضا موجب رشد كل روستا
و توزيع عادالنه منافع بر اســاس استعدادها ميشود و ايجاد و اعمال ضابطه نيز
توسط اين نهاد انجام ميگيرد.
صندوق محلي خرد روستايي :اين صندوق يكي از عناصر مهم اينگونه
طرحهــا براي كمك به حفاظت از محيطزيســت تلقي ميشــود كه طبق اين
برنامه ،مردم بومي كه از طريق اين طرح ،موفق به درآمدزايي شــدند ،بايد طبق
توافق بخشــي از درآمدشــان را به اين صندوق پرداخت كنند تا صرف كمك به
محيطزيست يا تأمين هزينههاي حفاظت از الكپشتها شود.
شــوراي متصديان :تشــكيل اين شــورا كمك ميكند كه همه مردم از
طريق نمايندگانشان بتوانند مشاركت داشته باشند و نيز اين شورا ،كه با حضور
ريشســفيدان ،نمايندگان محلي ،نمايندگان دولتي و نيز كارشناسان طرح و...
تشكيل ميشود ،بر حسن انجام فعاليتها و نيز تداوم منطقي و اصولي آن نظارت
دارند و نيز به حل مشكالت ميپردازند .بنابراين ،با انجام اين طرح ،اين فعاليتها
بــراي دو هدف عمده حفاظت از طبيعت و محيطزيســت و نيز حمايت از بقاي
ارزشهاي زيستي جوامع بومي و معيشت آنها عمل ميكند.

