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چکیده
توریسم یکی ازبزرگ ترین صممناید در جهان بوده که وابسممته به بخش دمده ای ازاصتصمماد جهانی اسممت این
پدیده ازنظراصت صادی ،اجتمادی وفرهنگی ومحیطی با زندگی ان سآنها آمیخته شده ا ست.ب سیاری ازک شورهای
جهان ،توسعه توریس رایکی ازبهترین راه ها برای کسب درآمد وحل مشکالت اصتصادی می دانند ازآنجایی
که توریس با ایجاد فرصت های اصتصادی ودرآمدزایی شتاب توسعه را افزایش می دهد ،چنان چه مهارفعالیت
های گردشگری رهاشود تبعات ناخوشایندی خواهدداشت که نه فقط به توسعه کشورها کمکی نمیکند بلکه
مع ضالت ود شواری هارا درم سیرتو سعه پدید می آورد .دراین تحقیق رابطه فعالیت های گرد شگری وتأثیری
که براکو سی ست های طبیعی دارد مورد برر سی صرار گرفته ا ست این تحقیق به روش تو صیفی وبا ا ستفاده از
یافته های دیگر تحقیقات صممورت گرفته اسممت نتاین این تحقیق گویای تاثیرگذاری فعالیت های گردشممگری
براکوسممیسممت های طبیعی دارد .درتغییراکوسممیسممت های طبیعی ،فعالیت های گردشممگری ازجمله حمل ونقل
ومصرف سوخت می تواند شرایط موجود اکوسیست های طبیعی را دچاردگرگونی وتحول نماید .
واژگان کلیدی :اکوسیست های طبیعی ،فعالیت های گردشگری ،تغییر اکوسیست ها،تهدیدات زیست محیطی

شاپا الکترونیکی2645-3851:
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مقدمه :
امروزه گردشگری فراترازیک صنعت به پدیده ای اجتمادی – اصتصادی درسطح جهانی تبدیل شده است این
صنعت بافراه نمودن فرصت هایی برای استراحت وتمدد روان وکسب انرژی جهت ازسرگیری فعالیت های
شغلی واجتمادی بادث میشود انسآنها درجان وتن خود احساس تازگی کنند همه کشورهای دنیا چه توسعه
یافته وچه درحال توسعه بنا به دالیلی به این صنعت توجه می کنند که دراین بین کسب منافد اصتصادی ازمه
ترین دالیل اسمممت .آدمی درطبیعت متولد میشمممود ،درطبیعت زندگی میکند ودرطبیعت می میرد انسمممان
جزجدایی ناپذیر طبیعت است .دردصرماشین انسان بیشتراحساس تنهایی میکند وبه طبیعت پناه می برد پس
باید درحفظ وارتقا منابد طبیعی بکوشی .
آگاهی از ظرافت ها وحساسیت های موجود درنظام طبیعت ودرک فرصت ها وتهدیدهای موجود در زیست
ضرورتی انکار ناپذیر برای برنامه ریزان تو سعه وپایدار ک شورا ست .واصعیت حاکی ازمحدودیت منابد طبیعی
وددم محدودیت خوا ست ها ونیازهای ب شری ا ست چنان چه این دو با ه سازگارن شوند هردو محکوم به
زوال خواهند بود (زاهدی)63،1390،
درد صرجهانی شدن که زمان برف ضا غالب شده سهولت و سردتی که دربرصراری ارتباط ،م سافرت ها وحمل
ونقل پدیدآمده سراسرجهان رابه تماسی نزدیک واداشته ومسافرت ها افزایش یافته است هرگونه بهره برداری
غیرمنطقی ونامتوازن از مواهب طبیعی تشممدید کننده نابرابری هاسممت وزوال تدریجی منابد رابه دنبال خواهد
داشت .
متا سفانه ان سان صدمات زیادی رابرمحیط زی ست طبیعی وارد آورده وازمیزان تحمل طبیعت ب سی فراتر رفته
است یک رفتار تخریبی دریک مکان خاص ودر یک زمان معین دریک اکوسیست ممکن است اثرات ناخواسته
فراوانی در سایرمکآنها وزمآنها دا شته با شد و صدمات جبران ناپذیری براکو سی ست های آینده وبرن سل های
فردا برجای گذارد رفتارهای بشممری اغلب بااصممول پایداری درتناصض اند .ضممرورت تدوین اسممترات ی های
مدیریت محیط زیستی ،برنامه ها ورویه های کاری باهدف های صابل اندازه گیری ازیک سو واختصاص دادن
منابد مالی مناسممب برای به مرحله اجراگذاردن وپیاده کردن آن برنامه ها از سمموی دیگربه شممدت احسمماس
میشود (.زاهدی)166،1390،
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اکولوژی :
ازواژه یونانی اویکاس ((oikasبه معنی خانه گرفته شده ا ست که به محیط دوروبر اطالق می شود .ازارگانیزم
های بسیارکوچک تا کل بیوسفر را دربرمی گیر د و درمیا ن آنها رابطه سلسله مراتبی برصرار است به این معنا
که هر اکو سی ست کوچکی جزیی ازاکو سی ست بزرگ تری ا ست این سل سله مراتب شامل ارگانیزم ،جمعیت
،جامعه ،اکوسیست ،بیوسفر است (.زاهدی)64،1390،
اکوسیستم ها :
اکو سی ست دبارت ا ست از واحدهایی ازطبیعت که درآنها چرخه مواد و انتقال انرژی بین محیط وجانداران
ازطریق یک سممری حلقه های پس خوراند مهیابوده ،اسممتمرار حیات رادر آن واحدها تضمممین میکند .یک
اکوسمممیسمممت ازدوبخش زنده وغیرزنده تشمممکیل شمممده اسمممت بخش غیرزنده شمممامل منبد انرژی خارجی
(معموالخورشممید )ودوامل فیزیکی مختلا ازصبیل دناصممراصلیمی وخاک وتمام مواد شممیمیایی اسمماسممی برای
زندگی اسممت .ازنظردلمی وبه دنوان یک صادده کلی می توان گفت که اجزای زنده وغیرزنده اکوسممسممیت ها
باه ارتباط تفکیک ناپذیری دارند .بخش زنده به دوصسممممت تولید کننده غذا(گیاها ن)ومصمممرف کننده غذا
(حیوانات )تقسممی میشممود .مصممرف کنندگان خود به دوگروه مصممرف کنندگان بزرگ حیوانات ومصممرف
کنندگان کوچک (تجزیه کنندگان شمممامل صارا ها وباکتری ها ) تقسمممی میشممموند هریک ازاجزای یادوامل
اکوسیست ،درخود سیست وی ه ای تشکیل میدهند این نکته ازطریق ساختارسلسله مراتبی اکوسیست ها صابل
توجیه است بدین م عنی که اکوسیست هایی ازسطوح پایین ترمی توانند درداخل سیست هایی ازسطوح باالتر
جاداشته باشند .به دبارت دیگر دوامل یک اکوسی ست می تواند به سه خود درسطحی پایین تراکو سی ستمی
وی ه را ت شکیل دهد .چراکه ازدیدگاه اکولوژیکی ،ا صوال هراکو سی ستمی درداخل اکو سی ست های بزرگ تری
جای میگیرد (.دساکره )59،1385،
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الگوی اکوسیستم :
انرژی خورشیدی

آب وهوا

گیاهان

انسآنها

جانوران

طبقات زیرین

خاک

اصتباس ازجونز وهولیر ،ص329
کل یه اکوسمممیسمممت های اکولوژیکی برنورخورشممم ید متکی ا ند گ یا هان ازطریق برگ ها ی خود انرژی
خورشیدراجذب ودرحین دمل فتوسنتز مقداری آب تبخیر می کنند بعضی ازجانوران ازنباتات تغذیه می کنند
برخی ه جانوران دیگر رامی خورند باکتری ها ه سمممه بسمممیارمهمی دارند درواصد سمممه پنهان ونامریی
باکتری ها درآب وخاک ب سی فراتر از گیاهان وجانوران ا ست .صارا ها نقش وی ه ای رادراکو سی ست ایفامی
کنند صارا ها به دلت توانایی نفوذ درگیاهان وجانوران آنهارامتالشممی ومواد غذایی درون آنهارابرای سممایر
ارگانیزم ها آماده می سازند .به طورکلی ارگانیزم های مختلا نقش های متفاوتی رادراکوسیست بردهده دارند
نباتات وجلبک ها انرژی رامصمممرف می کنند صارا ها به خاک وگیاهان مرده نفوذ می کنند ونقش مهمی
درمتالشی کردن موادبیولوژیکی وتولید مجددمواد غذایی دراکوسیست دارند (.زاهدی)72،1390،
نقش انسان دراکوسیستم :
انسانها ازاجزای بسیارمه بیوسفر هستند که درسیست های اکولوژیکی متفاوتی مانندشهرها،روستاها ،مناطق
تفریحی ،باغ ها و مزارع زندگی می کنند درحال حا ضرافراد ب شر چهل در صد ازظرفیت بیولوژیکی بیو سفر
رامورد ا ستفاده صراردادهاند وبه نظر می ر سد به زودی تمام کره زمین راتحت نفوذ خود صرار دهند افراد ب شر
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نقش م سلمی رادردملکرد بیو سفر ایفامی کنند وبافعالیت های خودبحرآنهای محیط زی ستی زیادی را بادث
شمممدهاند جمعیت فراوان کره زمین منابد موجود درطبیعت را به طور بی رویه ای به مصمممرف می رسممماند
وضممایعات بسممیارزیادی ،فراتر از توان متابولیسمممی طبیعت تولید میکند این موضمموع بادث به وجود آمدن
مشکالت اساسی شده است :
-1اختالل درتنوع زیستی وایجادشکاف بین فرآیندهای اکولوژیکی
-2انقراض وانهدام گونه های موجود درطبیعت
-3تهدیدات محیط زی ستی فراوان با ادمال ف شاربر سی ست های اکولوژیکی ،فراتراز توان تحمل آنها به وجود
آورده است (.زاهدی)74،1390،
فعالیت های ناآگاهانمه بشمربادث ایجماد شمکاف بمین فراینمد همای اکولموژیکی وانقمراض وانهمدام بسمیاری
از گونممه هممای موجممود درطبیعممت شممده اسممت .تنمموع زیسممتی درسیسممت اکولمموژی بممرای ثبممات وظیفممه
اکوسیسممت نقممش وارزش حیمماتی دارد .یافتممه هممای تحقیقممات مختلمما حمماکی از ایممن موضمموع اسممت ک مه
سیسممت هممای متنمموع ،بهممره وری محممیط زیسممتی را افممزایش مممیدهنممد حفممظ و نگهممداری میممزا ن معینممی
ازتنوع زیسمتی کمه وضمعیت طبیعمی خمود را حفمظ کمرده ودچمار حمداصل تغییمرات شمود درحمال حاضمر
یکی از مه تمرین مموارد تاکیمد دربرناممه همای توسمعه پایمدار درسمطح جهمان شمناخته شمده اسمت تنموع
زیستی باالتر سبب مقاومت بیشتر درمقابل فشارهای محیطی میشود(.همان منبد )75،

محیط فیزیکی  :هسته مرکزی تشکیل دهنده جهانگردی
درجهانگردی این امرمتداول اسممت که باید بین محیط فیزیکی ومحیط فرهنگی – اجتمادی تفاوت صایل شممد
مقصود از محیط فیزیکی ،زمین ،هوا،آب ،گیاهان ،حیات وحش وساخته های دست بشراست ،مقصود ازمحیط
فرهنگی – اجتمادی ،انسان ونیروهای سیاسی ،فرهنگی اصتصادی واجتمادی است که برزندگی اواثر میگذارد
.محیط فیزیکی یکی ازمنابد اصمملی جهانگردی اسممت واز زمان یونانی ها ورومیان باسممتان مسممافران با انگیزه
کسمممب تجربه به دامن محیط پناه می برده اند .نمونه های تاریخی شمممامل مسمممافرت هایی اسمممت که افراد
درروزهای تعطیل به مراکز ساحلی دریای مدیترانه یابه تماشای مناظر طبیعی می رفتند واز جاذبه های تاریخی
ومعماری دیدن میکرد ند ودردوره ای که گراند توررنسمممانس به وجودآمدمردم به دیدن بناهای تاریخی می
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رفتند .با انقالب صنعتی جهانگردی نوین پایه گذاری شد ،تما شای محیط طبیعی ومناطق ساحلی به صورت
نودی گردش تفریح وگذراندن روزهای تعطیل درآمد (چاک وای گی )316،1997،
زمین اساس منابد طبیعی محسموب ممیشمود درطمول تماریخ ،انسمان بیشمتر ممواد ممورد نیماز بمرای تغذیمه
،سمموخت ،لبمماس ومسممکن خممود را از زمممین تممامین نممموده اسممت زمممین بممه دنمموان ب موم انسممان وفضممای
زندگی او،پایگاه زنمدگی وممرگ او بمه شممار ممیآیمد .زممین هممواره بمه صمورت یمک اکوسیسمت ،یعنمی
مجموده ای ازموجودات زنده ومحمیط طبیعمی آنهما دممل ممیکنمد از ایمن رو کمارایی همر اکوسیسمت ،بما
نوع وکیفیت کاربری زمین وابسته است (.شکویی)254،1371،

اقدامات حفظ محیط زیست :
مراصبت ازمحیط زیسممت باید بخشممی تفکیک ناپذیر ازفرایند برنامه ریزی باشممد .کاربرد برنامه ریزی محیطی
وروش تو سعه پایدارامری ضروری ا ست ،ازجمله ایجاد ظرفیت های پذیرش ناحیه های جهانگردی وردایت
چهارچوب آن .گزینش ا شکال تو سعه جهانگردی که منا سب ترین شکل ها برای محیط با شند نیز به محدود
ساختن اثرات منفی بر محیط کمک میکند .کاربرد اصول دصیق ،از صبیل میزان تراک امکانات درمناطقی خاص
با تامین زیر بنای کافی ،دربرصراری حفظ محیط بسمممیارمه اسمممت .به طور کلی ،توسمممعه جهانگردی به طور
تدریجی فر صت کافی می دهد تابتوان تاثیرات آن را برمحیط کنترل کرد ،وهرگاه م شکلی بروز کرد ،تغییراتی
درشیوه توسعه به وجود آورد .اتخاذ فنون کاهش موسمی بودن جهانگردی به وی ه کاهش استفاده ناحیه های
جهانگردی درفصول شلوغ روش بسیار سودمند دیگری است .مشکالت محیطی غالبا فقط درفصل پرازدحام
رخ میدهند،موصعی که بارا ضافی برزیربناها تحمیل می شود و جاذبه ها ،ت سهیالت وخدمات بیش ازحد مورد
استفاده صرار میگیرند (.دبداهلل زاده)53،1379،
یکی ازمشکالتی که توریس درمناطق حفاظت شده با آن دست وپنجه نرم میکند زوال زیست محیطی است
زوال به اشممکال ودرجات زیادی اتفاق می افتد بازدیدکنندگان ممکن اسممت هنگام بازدید منابد به آن آسممیب
بر سانند بی شترآ سیب های توری س به منابد طبیعی مح سوس ا ست مانند لگدمالی گیاهان ،فر سایش وزباله
توریسممت ها درمناطق حفاظت شممده انواع دیگری از تهدیدات را ایجاد میکند دالوه برآسممیب های سممطحی
درطبیعت ،آنها موجب تغییرات ومشکالت نامحسوس ازجمله تغییردررفتار ودادت تغذیه حیوانات ،مهاجرت
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وتولید مثل می شوند ت شخیص ب سیاری از این تغییرات م شکل است واین تغییرات دربهداشت منابد طبیعی اثر
میگذارد بازدید کنندگان برمناطق حومه نیز تاثییرات زیست محیطی منفی می گذارند دربعضی موارد توریس
روی امکانات آبی محل اصامت تاثیر میگذارد (.رنجبر)47،1387،
تحقیقات صممورت گرفته درزمینه اکولوژی مناطق حاره ،روش های اسممتفاده از گیاهان ،اکولوژی پسممتانداران
اولیه و وال ها وهمچنین با ستان شنا سی تمدن های تاریخی ،درگرد شگران ایجاد انگیزه کرد که به تما شای
موجودات وموضودات مورد توجه دانشمندان رفته وبه آنها درانجام تحقیقاتشان کمک کنند .کارگاه ها وسایر
برنامه ها ی آموزشی موجود ،درحال حاضر به توریست ها اجازه میدهند که درسمینارهای متمرکز صحرایی
که دانشمممندان در آنها حضممور دارند شممرکت کنند ودرهمان زمان درصممورت تمایل کمک های مالی خود
رابرای انجام تحقیقات اهدا کنند ( .مگان اپلرود)32،1386،
اشتیاق ایجاد شده نسبت به محیط زیست وفرهنگ های بومی منجربه ایجاد موتور اصتصادی فعالی شده است
که بادث ر شد اصت صادی درمناطق تو سعه نیافته می شود امادربع ضی مواصد نتیجه این امر ر شد نامتنا سب وغیر
پایداری بود که نتیجه آن رکود شممدید و ورود به چرخه ای موسمموم به "گسممترش –نابودی "اسممت .بررسممی
تاریخی این دارضه نشان می دهد که درمناطقی مانند هاوایی وسواحل اسپانیا این دامل موجب تخریب محیط
زیسممت وفرهنگ های بومی گشممته اسممت آماروتحقیقات نشممان میدهندکه امروزه مسممافران بیشممتری به نقاط
اکوتوری سمی دورد ست سفر می کنند با راحتی بی شتر ،صرف هزینه کمتر و سرید تر از گذ شته  .این امرن شان
می دهد که بع ضی از نقاط اکوتوری سمی به دلیل اینکه بی شتر در د سترس صرار گرفته ،درچرخه های مخرب
افتاده ومورد تهدید واصد شدهاند(.مگان اپلرود)35،1386،

جاذبه های طبیعی :
طبقه بندی جاذبه های طبیعی شامل انواع جاذبه های توصیا شده به شرح ذیل می باشد :
آب وهوا :
آب وهوای گرم وخ شک برای بی شتر جهانگردان مطلوب ا ست ،به خ صوص جهانگردانی که ازمناطق دارای
زمستآنها ی سرد می آیند وبه طور اخص زمانی که باسایر جاذبه ها مانند نواحی ساحلی ،بندری وکوهستانی

375

جغرافیا و روابط انسانی ،تابستان  ،1401دوره 5شماره1

ترکیب میشود می تواند فرصت هایی رابرای فعالیت های تفریحی فراه آورد.امابرخی ازفعالیت های جمعی
جهانگردی مانند اسممکی روی برف وسممورتمه به آب وهوای سممرد برفی نیاز دارد .محافظت از آب وهوای
مطلوب ،ازطریق کنترل آلودگی هوا برای جهانگردی ضروری است .
چشم انداز های طبیعی :
چش انداز های طبیعی یک ناحیه روی ه رفته ممکن است انگیزه اصلی برای بازدید باشد به خصوص اگر
معیارهای حفاظت ،برای حفظ پاکیزگی و وی گی طبیعی محیط زیست به کار گرفته شده باشد چش اندازهای
جالب وجذاب ک شاورزی مانند مزارع سبز مواج بریتانیا و شالیزارهای برنن جنوب شرصی آ سیا به دنوان یک
چش انداز می تواند مورد توجه صرار گیرد .
نواحلی ساحلی ودریایی :
سواحل ونواحی وابسته به دریا برای حمام آفتاب ،شنا ،صایق سواری ،موج سواری باتخته وبادبان ،اسکی روی
آب ،پرواز درهوا باکمک موتور ،غواصی به کمک لوله وماسک وغواصی به همراه وسایل مورد نیاز در آب و
ورزش ماهیگیری و سایر فعالیت های آبی تفریحی ،جاذبه های ا صلی درب سیاری از نقاط جهان ه ستند .دراین

نواحی باید معیارهای حفاظت به شکل پارک ها ،ذخیره ها وکنترل های توسعه به کاربرده شوند.

پوشش گیاهی وحیات جانوری:
گیاهان وجانوران نادر وزیبا ،هنگامی که با چش م اندازها ترکیب میشمموند می توانند جاذبه های خیلی مهمی
باشند .دالوه برجهانگردی های دمومی ،جهانگردی با گرایش خاص مانند تماشاگران پرندگان وگیاه شناسان
حرفه ای این اماکن را بازدید می کنند .دربرخی نقاط شممکار کنترل شممده حیوانات وحشممی نیز می تواند یک
جاذبه با شد.درب سیاری از نقاط جهان ،مو ضوع مه محافظت از زندگی حیوانی وپو شش گیاهی ا ست زیرا با
تجاوز تدریجی که برای اسممتفاده های کشمماورزی وشممهری ویا شممکار حیوانات محافظت شممده ،وجود دارد
مشکالتی مانند تخریب محل طبیعی زندگی حیوانات به وجود میآید .
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خصیصه های ویژه زیست محیطی :
مانند کوه های بلند ،ا شکال کمیاب زمین شناختی ،غارها ،چ شمه های آب گرم ومواد مذاب نا شی از فعالیت
های آت شف شانی ،جاذبه های مهمی برای گرد شگران می با شد .فعالیت های واب سته به این وی گی های محیط
طبیعی شامل کوهنوردی و صخره نوردی ،اکت شاف غار وتو سعه چ شمه های آب معدنی ،با تمرکز برچ شمه
های آب گرم معدنی است .
پارک ها ومناطق حفاظت شده :
نواحی طبیعی مه وگیاهان وجانوران آن نواحی ،باید برای انواع موصعیت های حفاظت شمده مانند پارک های
ملی ومنطقه ای ،آب انبارها ،مناطق حفاظت شده وپناهگاه زندگی حیوانات ،در طراحی ها لحاظ شود ارزیابی
پارک ها و توسمعه تسمهیالت آنها به دنوان یک جاذبه جهانگردی باید مالحظاتی را شمامل شموند که مفهوم
مهمی از تو سعه پارک ها ست وبازدیدکنندگان را درباره آن چه که می بینند با تاکید بر بوم شنا سی ومحافظت
آن آموزش میدهند (.ضرغام بروجنی )172،1389،
فعالیت های گردشگری :
فعالیت های گرد شگری و اکو سی ست به یکدیگر واب سته اند محیط مادی جاذبه های فراوانی برای جهانگردان
فراه میکند توسممعه جهانگردی می تواند اثرات مثبت ومنفی ایجاد کند .چنان چه فعالیت های گردشممگری
خوب ،برنامه ریزی ،اداره وتوسمممعه داده شمممود ،می تواند آثار محیطی مثبت ومه ایجاد کند واگرجهانگردی
خوب برنامه ریزی ،اداره وتوسمممعه داده نشمممود می تواند تاثیرات منفی ایجاد کند  .فعالیت های مختلا
گردشممگری اثرات متفاوتی رابراکوسممیسممت ها برجای می گذارند واهمیت اکولوژیکی این اثرات درمکآنهای
گوناگون متفاوت ا ست برای مثال صدماتی که با چکمه های کوهنوردان به درختان دریک جنگل وارد میآید
خیلی بیشتراز بارآنهای جنگلی صاره ای است .دریاچه ها ی کوچک خیلی زودتراز اصیانوس ها آلوده میشوند
وسروصدای انسآنهابه گیاهان جنگلی خیلی بیشتراز صلل کوه های بزرگ صدمه می زند .واصعیت های موجود
حاکی از آن ا ست که جریآنهای خطر آفرینی برای محیط زی ست وجود دارند برخی از این واصعیت های تلخ
از این صرارند :
حرارت زمین روبه افزایش ا ست .میزان گازهای گلخانه ای که براثر فعالیت های افراطی ان سآنها ایجاد شده
ا ست افزایش یافته ا ست .م شکالت محیط زی ستی با صنعتی تر شدن ک شورها روبه افزایش ا ست وبنا به گفته
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متخصممصممان سممازمان ملل ،روزانه بیش از 50نوع حیوا ن وگیاه درکره زمین درمعرض انقراض صرار میگیرند
.تاکنون بیش ازبی ست هزار نوع آلوده کننده ارگانیک شنا سایی شده ا ست .با افزایش تحقیقات درباره آالینده
های ارگانیک مانند ضمممایعات صمممنعتی ،فاضمممالب ها وشممموینده ها ،این تعداد،بیشمممتر نیز خواهد شمممد
(.هاریسون)215،1999،
هجوم میلیون ها نفربه کوه های آلپ برای ا ستفاده از ورزش ا سکی سبب شده ا ست که همه ساله امکانات
ورز شی مثل پی ست ا سکی ،و سایل وتجهیزات مرتبط با آن فراه شود واین امربادث شده که بولدوزرها کوه
هارا درنوردند ودرختان راسرنگون سازند در نتیجه ،دیگر درخت چندانی موجود نیست تا مانعی برای سیالب
های ناشی از ذوب برف ها باشد و از این جهت،مشکالت زیست محیطی پدید آمدهاند (.زاهدی)1377،41،
تعداد زیادی گردشممگران درپارک های ملی آفریقا تهدیدی برای حیات وحش اسممت .آرامش حیوانات بره
خورده ،هوای تنفسی آنان آلوده شده است وخالصه دادت های زیستی آنها تحت تاثیر توسعه توریس صرار
گرفته ا ست یکی ازمتخ ص صان نگهداری حیوانات چنین اظهار کرده که درباغ وحش بری ستول بیماری های
زیادی از ان سان به حیوانات منتقل شده است به خ صوص درمورد گوریل ها به دلت ت شابه ساختارفیزیکی با
انسان بیماری های مثل آنفلونزا،سرماخوردگی ،سرخک وغیره شاید شده است (.همان منبد )41،
تحلیل جنگل ها یکی ازمه ترین معضممالت محیط زیسممتی اسممت .اولین گزارش ها درباره مسممایل جنگل ها
دردهه 1970دراروپای غربی ارایه شدند .دالی بیماری در درختان صنوبر که درارتفادات می روییدند درآلمان
دیده شد.دردهه  1980در صنوبرهای نروژ،ریزش برگ ها وتغییر رنگ به حدنگران کننده ای ر سید  .صدمات
زیادی به برگها ،رنگ ها وریشممه های درختان جنگلی وارد آمد واین دالی به تدرین درانگلسممتان ،فرانسممه
،ک شورهای ا سکاندیناوی  ،سوییس ،اتریش ،چک ،ا سلواک ،له ستان و شمال شرصی آمریکا ظاهر شد .تحلیل
رفتگی جنگل ها بی شتر درمناطقی صورت گرفته بود که آلودگی هوا بی شتربوده ا ست دربرر سی های بعدی
م شخص شد که دوامل مختلفی درایجاد م شکالت جنگل ها دخیل بوده اند که مه ترین آنها ا سیدی شدن
خاک بوده اسممت .آالینده های سممولفوی ونیتروژنی ،ترکیب شممیمیایی خاک را تاحدزیادی تغییرداده واسممیدی
شدن راافزایش دادهاند (.زاهدی)78،1390،
تحت چتراکوتوری س درک شور کا ستاریکا پروژه دظیمی را بام شارکت خارجیان پیاده کرده اند (فروش زمین
های محلی به خارجی ها ،سممماختمان سمممازی ،هتل سمممازی ،ایجادمراکز خرید وزمین گلا درکنارسمممواحل
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باهیاکالبرا).پروژه ای که هیچ توجهی به اکولوژی ندارد ودرتوسعه کاستاریکا ه نقشی ایفا نمیکند وفقط یک
طرح سود آور برای چند سرمایه گذار کاستاریکایی وشرکای خارجی آنهاست (.همان منبد )153،
یک محقق تایلندی به رصابت بین مردم یک دهکده وتوریسممت ها در اسممتفاده از آب اشمماره میکند .دردهکده
پوکت ،مردم بومی روزانه نی متر مکعب آب مصرف می کنند ،اما این مقدارآب برای اصامت یک روز توریست
ها درهتل به هیچ وجه کفایت نمیکند (برای اسممتحمام ،شممنا ،زمین گلا و)...ده هتل بزرگ درپوکت روزانه
صدهزار مترمکعب آب مصرف می کنند یعنی مقدارآبی که مساوی آب مصرفی تمام جمعیت محلی درپوکت
است .
))Daeng,1990,3
کوه های آناپورنا درنپال سالیانه 60هزار بازدید کننده دارد .هرتوریست حداصل هفت شب را دراین نواحی می
گذراند .جمعا 420هزار نفر -شممب هیزم برای آشممپزی ،حمام ،وگرما مورد نیاز اسممت طبق آمار دولت نپال
،هرتوری ست دوبرابر مقدارچوبی که یک فرد بومی الزم دارد رام صرف میکند .دریک محله کوچک دریکی از
جزایر هاوایی تعداد محدودی از صایقرانان محلی توریسمممت ها را دورسممماحل می گردانند تا مناظر طبیعی
،غارهای دریایی وآبشممارهای زیبا رانظاره کنند انبوهی ازصایق های موتوری وگازی درآمد وشممدند وصممدمات
محیط زیستی زیادی رابادث شدهاند .خسارات جبران ناپذیری به سواحل شکننده وغارهای دریایی وارد آمده
است  .بسیاری از پروژه های اکوتوریستی درحال حاضر شامل زمین گلا ه میشوند که بادث مصرف آب
،کود شیمیایی ،وجاری شدن آب شیمیایی درمحیط زی ست می شود بخش زیادی از زمین هایی راکه می توان
برای ک شاورزی مورد ا ستفاده صرار داد به زمین گلا اخت صاص میدهند وک شاورزان ومردم بومی راجابجا می
کنند .اگرصدها هزار هکتارزمینی که برای ایجاد زمین گلا اختصاص یافته است برای کشت وکاربه کارگرفته
می شد صدها هار نفر تغذیه میکردند (زاهدی)154،1390،
جهانگردان به فعالیت های گوناگون مانند صایقرانی  ،شنا ،ا سکی وصدم زدن می پردازند که برمحیط اثرات منفی
میگذارد .انبوه جمعیت می تواند موجب خرابی راه ،فرسمممایش خاک وسممماخت آنها یاآثار تاریخی شممموند
.زیآنها یی که به محیط دریایی وارد می آورند ب سیار سنگین ودیرپا ست .غذا دادن به حیوانات وح شی بادث
بیماری آنها میشممود وبرخی از رفتار های تند جهانگردان زندگی این حیوانات را تهدید یا حتی نابود میکند
.جهانگردان موجب پیدایش بیماری ها یاورود انواع حیوانات غیربومی به یک مکان میشممموند وهمین امر
موجب بره خوردن سی ست زی ست محیطی می شود .تنها وجودو ح ضور انبوهی از افراد دریک مکان زیان
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آور اسممت .بسممیاری از ضممرروزیآنهایی که از نظر فیزیکی به محیط وارد میشمموند جنبه دمدی ندارد وتنها
حضور یاوجود افراد دریک مکان موجب بروز خسارت میشود(.چاک وای گی)320،1997،
نتیجه گیری :
دربسیاری از مکآنها بین توسعه جهانگردی ومحیط فیزیکی تناصض یا تضاد به وجود میآید جهانگردی بدون
برنامه وبدون ادمال کنترل ،موجب ازبین رفتن اکو سی ست هاومحیط فیزیکی می شود واز سوی دیگرتخریب
این دوامل موجب کاهش جهانگرد خواهدشد تعادل وتوازن بین توسعه صنعت توریس وحفظ محیط زیست
از او صول جهانگردی پایدار ا ست .به هرحال جهانگردی ،به هر شکل و صورت که انجام شود اثراتی منفی
برمحیط خواهد گذاشممت به وی ه این اثر درمحیط های دور افتاده وحسمماس نسممبت به انبوه جمعیت بیشممتر
م شاهده می شود.با توجّه به اهمیّت جهانگردی در جهان کنونی و این که این فعّالیت ان سانی به صورت یکی
از بزرگترین دوامل تولید ثروت و کار و پویایی و جابه جایی انسمممان ها و ثروت ها درآمده اسمممت ،یکی از
بزرگترین و مهمترین دوامل م صرف کننده منابد طبیعی نیز تلّقی می شود.ب سی رو شن ا ست که هر فعّالیتی که
مسممتلزم مصممرف موادّ و منابعی باشممد ،آن موادّ و منابد را دچار دگرگونی میکند.در جهانگردی به سممبب این
منابد طبیعی ،خود دامل و به وجودآوردنده جاذبه برای جابهجایی انسممانها و یا در واصد تحقّق امر جهانگردی
ا ست ،پس پیدایش این دگرگونیها نقش تعیین کنندهای در و ضعیت جهانگردی خواهد دا شت.از سوی دیگر،
همچنان که گفته شد ،از آنجا که طبیعت بستر همه فعّالیتهای آدمی است ،پس چگونگی دگرگونیها در شرایط
و منابد طبیعی ،شیوه و سطح تو سعه در امور اصت صادی و اجتمادی یک ف ضای جغرافیایی را تحت تأثیر صرار
میدهد.
همراه با رشد شگفتانگیز جهانگردی ،آگاهی نسبت به طبیعت و ساز و کار و ظرافتهای آن در میان مردم و
به وی ه دان شمندان دلوم طبیعی و محیط زی ستگرایان نیز افزایش یافته و توجّه به تأثیر جهانگردی در بحران
زی ست محیطی گ سترش پیدا کرده ا ست.هر چند بحران زی ست محیطی معا صر را بی شتر برخا سته از افزایش
زیاد جمعیّت و صممنعتی شممدن میدانند ،لیکن بر نقش جهانگردی در آن نیز تأکید میشممود.به همین جهت از
زمانی که مسئله توسعه پایدار مطرح گردید و توسعه را به مانند فرایندی دانستند که هدف نهایی آن پیشرفت
همه جانبه و فراگیر انسممان اسممت ،کمابیش در همه کشممورها آمایش جهانگردی و مدیریّت آن در برنامهریزی
جامد کشور گنجانده شده است.
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روشن است ،انسان نیز مانند هر موجود دیگری زاده طبیعت و وابسته به آن و ناگریز از بهرهبرداری و دخالت
در آن اسمممت و همین دخالت ،پیامدهای غیر صابل انکاری به بار میآورد که میتواند به طور بالقوّه مثبت یا
منفی باشممد.از آنجا که طبیعت و منابد آن آسممتانه تحمّلپذیری مش مخّص و روشممنی دارد ،چنانچه این فعّالیت
فزاینده بدون برنامه ریزی و تو جّه به توان محیطی مناطق جهانگرد پذیر ادامه پیدا کند به صمممورت یکی از
نیرومندترین دوامل ویرانی طبیعت ظاهر می شود.به دلیل اینکه طبیعت ب ستر فعّالیّت ان سان ا ست و منابد آن
ح سّاس ،آسیبپذیر و شکننده است ،با ویرانی طبیعت ،دیگر فعّالیتهای آدمی و به وی ه توسعه زندگی او که
هدف اصلی همه برنامهریزیهای آبادانی است دچار اختالل میگردد.
از آنجایی که کیفیت مناسب و شایسته محیط زیست طبیعی ،کلید و منبد جهانگردی و توسعه پایدار آن است،
پس نباید در فعّالیتهای جهانگردی تنها به سممودهای آنی و کوتاه مددت چشمم دوخت زیرا بر اثر اسممتفاده
نابجا یا بیش از اندازه از توان طبیعت در جهانگردی ،این منبد جهانگردی تخریب و هدف جهانگردی پایدار
برآورده نمی شودباید هدف برنامهریزان و سیا ستگذاران ،کاهش هر چه بی شتر آثار منفی و تقویت آثار مثبت
جهانگردی بر محیط زیست باشد و این کار با شناخت همه سویه و فراگیر طبیعت و ساز و کار آن و ارزیابی
آثار زیسممت محیطی فعّالیّتهای جهانگردی انسممان بر محیط و منطقهبندی سممرزمینها بر پایه اسممتعدادها و
صابلیتها برای فعّالیّت جهانگردی ،و اختصاص دادن هر منطقهای به فعّالیّتی که شایسته و سازگار با آن است
و همچنین مهار میزان م صرف منابد طبیعی به و سیله ابزاری مانند م شخّص کردن گنجایش پذیرایی هر منطقه
در اوصات گوناگون تعطیالتی امکان پذیر است.
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