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  1الياي هندوستانيممطالعه الداخ ه :كوهستان در مناطق در حال توسعه  اثرات محيطي جهانگردي ارزيابي

  3ترجمه و تلخيص از جالير خليل زاده                2ديويد جنلتّي و دورجه داوا 

  4جناب آقاي دكتر ضيايي: استاد مربوطه 

اين ترجمه صرفا جهت آشنايي دانشجويان و عالقمندان با روشهاي كار با سيستم هاي اطالعاتي جغرافيايي بوده و نحوه  :توجه 
، ترجمه حاضر براي كالس درس ارزيابي پروژه هاي جهانگردي آماده شده و بعلت تفسير نتايج آنرا سعي كرده به نمايش گذارد 

گونه انتشار آن بدون ذكر بند توجه و استفاده هاي ديگر بجز آموزش بر خالف مقررات  نداشتن مجوز از سوي نويسندگان مقاله هر
  . مراجعه نماييد   Science Direct 5به وب سايتاصلي مقاله  دسترسي به براي. حفظ حقوق مولفين است 

   1388گروه مديريت جهانگردي بهار / دانشكده مديريت و حسابداري / دانشگاه عالمه طباطبايي / تهران / ايران 

  چكيدهاهداف و 

تا دانشجويان و عالقمندان را با  در اين ترجمه سعي كرده ام 
آشنا  6روشهاي كار با نتايج سيستمهاي اطالعات جغرافيايي

، بديهي  آن را نشان دهماز نموده و نحوه تفسير و استفاده 
است كه نگاه به موضوع از نقطه نظر مديريتي بوده و هدف از 

نيست ، چرا كه  يافزار خاص آن ياد گرفتن نحوه كار با نرم
اوال نرم افزار هاي متعددي براي سيستم هاي اطالعاتي 
جغرافيايي وجود دارد و ثانيا كار با چنين نرم افزارهايي در 
حيطه كاري متخصصان جغرافيا و برنامه ريزي جهانگردي 

؛ در اينجا سعي شده است تا  و بازاريابي تا مديريتاست 
سي نقشه هاي كار اين متخصصان را نحوه تفسير نتايج و برر

از اهداف ديگر اين تحقيق آشنايي . در دستور كار قرار دهيم 
با ارزيابي تاثيرات محيطي است كه باز از آموزه هاي مهم 
دانشجويان جهانگردي بويژه در گرايش برنامه ريزي است از 

هم در ارزيابي طرح   7)ارزيابي تاثيرات محيطي ( اين مبحث 
به همراه ساير ارزيابي هاي اقتصادي ، ( گردي هاي جهان

پيش از تائيد و اجرا و هم در . . . ) اجتماعي ، فرهنگي و 
سنجش آثار طرح هاي جهانگردي پس از اجرا و در حين 
اجرا استفاده مي شود كه سيستمهاي اطالعات جغرافياي 

  .يكي از روشهاي ارزيابي تاثيرات محيطي است 

داريد در صدد است تا آثار مطالعه اي كه در دست 
را بعنوان يكي از فعاليتهاي جهانگردي  8كوهپيمايي
در محيط نشان ) در كشورهاي در حال توسعه ( كوهستان 

، آنچه در اين مطالعه بررسي شده است صرفا تحليل دهد 
اوليه نتايج نقشه هاي جغرافيايي است و بديهي است كه با 

ريتي براي مديريت اطالعات بيشتر مي توان روشهاي مدي
  .آثار پيشنهاد داد 

كوهپيمايي ، سيستم اطالعات جغرافيايي ، نقشه : كليد واژه 
  . 10، مدل هاي فضايي 9تاثيرات

 
1. Environmental impact assessment of mountain tourism in developing regions:A study in Ladakh, Indian Himalaya 
2. Davide Geneletti , Dorje Dawa 

 گرايش بازاريابي جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبايي/ دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي  .3

 عضو هيئت علمي گروه جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبايي .4

5. www.Sciencedirect.com  ; 6.Geography information systems(GIS)  ;7.Environmental Impact Assessment 
(EIA) ;8.Trekking  ;9.Impact Map  ;10.Spatial Modeling 
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  مقدمه

، تهييج در كشورهاي در حال توسعه توجهات به جهانگردي به داليل زيادي اتفاق مي افتد كه اكثر اين داليل اقتصادي هستند 
اقتصاد محلي  ، توجه به بخش خدمات در اقتصاد عموما مبتني بر كشاورزي محلي ، فرصتهاي شغلي فصلي و دائمي ، درآمد توسعه 

  .و ارز خارجي از عمده ترين اقبال جهانگردي در اين كشورها است 

ستاني ، امروزه در جهانگردي كوهستان از انواع جهانگردي است كه بعلت وسعت فعاليت هاي امكان پذير در محيط هاي كوه
موجود در اين عمده كشورهاي . كشورهاي فالت تبت و بويژه اطراف رشته كوهها همياليا با رونق بي سابقه اي مواجه شده است 

منطقه از كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هستند كه در نوع فعاليت جهانگردي با كشورهاي توسعه يافته تفاوتهايي 
  .دارند 

تفاوت با كوهپيمايي در حرفه اي تر و ( ورهاي توسعه يافته فعاليتهايي از قبيل صخره نوردي ، كوهپيمايي ، كوه نوردي در كش
جدي تر بودن و عمودي تر بودن حركت در كوه نوردي است در حالي كه در كوهپيمايي منظور پياده روي هاي طوالني در مسير 

در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه فعاليتهايي كه نياز . . . سكي ، اسكي ، اسنوبرد و ، تله كابين ، تله ا) هاي كوهستاني است 
در حال ( بيشتر به زيرساخت دارند كمتر ديده مي شوند ، طبق مطالعات انجام يافته محبوب ترين فعاليت در اين نوع كشورها 

  .پيمايي است بويژه در ناحيه رشته كوههاي هيماليا كوه) توسعه و توسعه نيافته 

همانطور كه مي توان حدس زد آثار نامطلوب محيطي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مشهود است تا در كشورهاي توسعه يافته 
  :از داليل اين عوارض نامطلوب محيطي در اين كشورها مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 .فقر و عدم دسترسي به منابع درآمدي جايگزين  -
 .ساختها كمبود زير -
 .كبود برنامه ريزي و سياست گذاري  -

  :اين موارد در مناطق كوهستاني شديدتر نيز مي باشد ، داليل اين شدت 

 .توسعه زيرساختها بعلت شرايط بد آب و هوايي و دسترسي هاي دشوار با سختي هاي بسياري روبروست  -
 .سب به خاطر ناپايداري هاي سياسي ممكن نيست در برخي موارد بعلت قرار داشتن در كنار مرزها ، سياستگذاري منا -
 كه در برخي موارد به صرفه( مناطق تفريحي مرتفع شديدا تحت تاثير شرايط فصلي و تابستان هاي كوتاه هستند  -

  ) .اقتصادي نبودن برخي فعاليتها را منجر مي شود 
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  تاثيرات محيطي كوهپيمايي

كوهپيمايي از فعاليتهاي توريستي مورد اقبال در محيط هاي كوهستاني كشورهاي در حال همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد 
در اين مقاله نيز تالش شده است تا آثار محيطي اين فعاليت در منطقه الداخ جامو و كشمير تحت كنترل هند بررسي . توسعه است 

  .شود 

  . كي تقسيم مي شود آثار محيطي كوهپيمايي بطور كلي به دو دسته فيزيكي و بيولوژي

  :از آثار فيزيكي مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 عريض تر شدن مسير ها  -

 شكاف در مسير حركت حيوانات منطقه -

 لگد مال شدن گياهان اطراف مسيرها -

 فرسايش خاك  -

 گل آلودي -

 تجمع و تراكم خاك -

  

  :از جمله تاثيرات بيولوژيكي نيز به موارد زير مي توان اشاره كرد 

 )آشكار شدن ريشه در اثر لگد مال شدن ( هم پاشيدگي سبزيجات  از -
 كاهش تراكم پوشش جنگلي -

 ) انقراض گونه هاي ضعيف و شكننده ( كاهش گوناگوني زيستي  -

 بر هم خوردن آرامش حيات وحش -

 گونه هاي غير بومي و بيگانه) به وجود آمدن  (معرفي  -

زباله در محلهاي كمپينگ ها و در كنار مسيرها باعث آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني مي  )دامپينگ ( عالوه بر موارد فوق تجمع 
  .باعث كاهش بهره وري زمين هاي سرسبز و ديگر آلودگي ها مي شود شود ، همچنين چراهاي بيش از اندازه حيوانات باربر 

  :و غير مستقيمي نيز مي توان مطرح كرد موارد اشاره شده اكثرا از اثرات مستقيم محسوب مي شوند ، اما اثرات كلي 

 افزايش ترافيك -

 افزايش آلودگي هاي صوتي و هوايي -

 رانندگي هاي خارج از جاده -

 اشغال زمين -
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 كاهش باروري زمين -

 جنگل زدايي  -

  

  مشخصات منطقه مورد مطالعه

منطقه الداخ در جامو و كشمير تحت كنترل هند قرار دارد و در  
در ناحيه  است مانند اكثر مناطق هيماليا گرفتهقرار  K2نزديكي قله 

جنوبي از چگالي جمعيتي بااليي برخوردار است تا ناحيه شمالي كه به 
اين منطقه به دو ناحيه ) .  1شكل شماره ( مشرف است  K2قله 

تقسيم مي شود ، كارگيل به مركزيت ) به كسر الم (  2هو ل 1كارگيل
اين منطقه با منطقه .  ) 2 شكل شماره(  كارگيل و له به مركزيت له

كشمير تحت كنترل پاكستان و چين و الهول اسپيتي هيماچال 
متر از سطح دريا ارتفاع دارد ،  7600تا  2900هند هم مرز است ، منطقه الداخ از مناطق مرتفع محسوب شده و ما بين  3پراداش

و مابين اين رشته كوهها  5و كاراكورام 4الداخ ، زاسكار: اين منطقه سه رشته كوه از رشته كوههاي هيماليا را ميزباني مي كند 
نفر آن در له ساكنند ،  30000هزار نفر در منطقه ساكنند كه حدود  430. و زاسكار جريان دارد  7، ايندوس 6رودهاي شايوك

  .شكيل شده است روستا ت 129از سكنه دارد و ناحيه كارگيل نيز از  روستايي مسكوني و يك روستاي خالي 112ناحيه له 

مربع وسعت داشته و از بزرگترين مناطق هند  Km 45000منطقه 
محسوب مي شود ، از ويژگي هاي اين منطقه مي توان به ارتفاع 
بسيار زياد ، آب و هواي سرد بياباني و پوشش گياهي پراكنده اشاره 

عموم مردم منطقه از طريق كشاورزي امرار معاش مي كنند و .  كرد
  .منطقه شامل چند ناحيه حفاظت شده نيز مي باشد 

  

  وضعيت جهانگردي 

( فاز اول ) :  2007بخش جهانگردي ، ( در سي سال گذشته الگوهاي جريان جهانگردي در الداخ را مي توان به سه فاز تقسيم كرد 
فاز اول رشد تدريجي و بسيار آرامي را طي مي كند و ) . تا به امروز  2002( ، فاز سوم )  2002-1989( ، فاز دوم )  1974-1989

  تا 8000بازديد كننده مي رسد ، در فاز دوم نوسانات بسيار باال بوده است و بازديد كنندگان از حدود  25000به  1989در سال 

1.Kargil   ;2.Leh   ;3.Lahul Spiti (Himachal Pradesh)   ;4.Zaskar    ;5.Karakoram   ;6.Shayok   ;7.Indus 
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  .نفر رسيد  50000تعداد بازديدكنندگان به  2006در نوسان بودند در فاز سوم در سال  20000

  

   2شكل                   1شكل       

  روش شناسي

حيطه يابي ، مطالعات خط پايه : استفاده شده است )  EIA( در اين تحقيق از ساختار سه مرحله اي رايج در ارزيابي اثرات محيطي 
مراحل كار از اين قرار بود كه ابتدا منطقه پر تردد انتخاب مي شد و سپس مطالعات فقط بر روي همين . ، مدل سازي تاثيرات 

براي مشخص كردن مسير . نمونه گيري كل جمعيت مورد بررسي قرار مي گرفت ن تفاوت كه به جاي منطقه متمركز مي شد ، با اي
حمال ( باربرها /، و سپس مسيرهاي كوهپيمايي در دو دسته جهانگردان)  3شكل ( پر تردد ابتدا نقشه مسيرهاي منطقه تهيه شد 

  .بر طبق اين بررسي ها مسير مارخا انتخاب شد  ) . 4شكل ( و حيوانات باربر مشخص وحجم ترددها محاسبه شد ) ها 

جدولي نيز جهت متغيير ها تنظيم شد كه اثرات را در يك ستون قرار داده و شدت استرس زا ها را در يك ستون ، ميزان آسيب 
  در صفحات جدول پس از فرمول هاي شاخص ( پذيري پذيرنده اثرات در ستون ديگر ، و ارزش پذيرنده اثرات نيز در ديگر ستون 

  

  4شكل                    3شكل                 
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ماتريسي رسم شد كه رابطه اين متغييرها را با هم به تصوير مي كشيد  ، پس از تنظيم جدول با توجه به آن) بعد ترسيم شده است 
؛  5شكل (مورد مطالعه قرار مي گرفت دن حذف و بقيه مي داد و اثراتي كه معنا دار نبوو ميزان معناداري اثرات را مورد بررسي قرار 

اين ماتريس به ماتريس حيطه يابي نيز معروف است ، حيطه يابي  ) .دايره هاي مشكي پررنگ اثرات معني دار را نشان مي دهند 
ر است كه الزم به ذك. عالوه بر مطالعات اسنادي و مصاحبات دولتي به طور فزاينده اي به اطالعات نويسنده از منطقه وابسته بود 

طول اين ( فقط در مسير مارخا در دره مارخا تمام جمعيت مورد مطالعه قرار گرفته و با صاحبان كمپينگ ها مصاحبه به عمل آمد 
به )  3شكل (  2و منطقه زمين هاي مرطوب چنگ تانگ 1در مسير هاي پر تردد ديگري مانند دره نوربا) كيلومتر است  70مسير 

در مشخص كردن جاي )  GPS( استفاده از سيستم مكان يابي جغرافيايي . ات ديگري نيز به عمل آمد صورت نمونه گيري مطالع
  .زباله ها بسيار كارگشا بود ) دمپينگ ( كمپينگ ها و محل انباشت 

  

   5شكل             

، گربه وحشي برفي ، خرس  رال سيبري ، ارغالي تبت ، االغ وحشي تبتيام: گونه در دسترس بود  6نقشه حيوانات منطقه نيز براي 
براي آشنايي بيشتر با روش تحقيق و جزئيات دقيق تر و همچنين موضوعاتي چون نقشه هاي .  3قهوه اي ، گوسفند هيماليايي آبي

  .توپوگرافي منطقه ، حوزه هاي آبخيز ، مشاهدات پوشش گياهي و ساير موارد مي توانيد به مقاله اصلي مراجعه نمائيد 

يش از اين نيز گفته شد جدولي براي متغيير ها تنظيم شده بود در تنظيم روابط بين متغيير ها و جدول از يكسري همانطور كه پ
  .شاخص ها و فرمول ها استفاده شده بود كه بصورت كامال اختصاري در اينجا بيان مي شوند 

  :كه  محاسبه مي كنند بدين ترتيب RUSLEدر معرض فرسايش بودن خاك را از طريق فرمول 

1.Nurba valley   ;2.Changtang   ;3.Hymalayan Blue Sheep  
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  :ارزش باروري خاك در واحدهاي مختلف خاك هاي يافت شده از فرمول زير محاسبه مي شود 

 

  :بعنوان چندپارگي محيط زيست حيوانات بومي ، آسيب پذيري آن از فرمول چندپارگي زيرساختها محاسبه مي شود 

 

ات صورت گرفته بدر نهايت و با محاس .توضيحات بيشتر راجع به فرمول ها و مرجع دستيابي به آنها به مقاله اصلي رجوع شود براي 
  .جدول ذكر شده در ابتداي بخش روش شناسي ترسيم مي شود ؛ شكل پائين 
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  جدول رابطه بين متغييرها          

  

  يافته ها

منطقه چانگ تانگ بر حسب وسيله بر فصل نشان داده شده است ، همانطور كه در شكل رانندگي هاي خارج از جاده در  6در شكل 
  .نيز مشخص است ، مسير نزديك دره الداخ بيشترين فشار ناشي از اين رانندگي خارج از جاده را تحمل مي كند 

  

   6شكل 
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محل كمپينگ ها با  b، در قسمت  7در شكل 
دوايري مشخص شده است كه اندازه دواير مشخص 
كننده تعداد بازديدكننده در فصل است و در قسمت 

a  محل هاي انباشت زباله ها به تصوير كشيده شده
به ( است كه اندازه دواير نشان دهنده ميزان زباله 

  .  به فصل است ) كيلوگرم 

رندگان نقشه ميزان آسيب پذيري پذي 8در شكل 
نشانگر آسيب  1محيطي به نمايش در آمده كه عدد 

پذيري  پذيري باال و عدد صفر نشان عدم آسيب
آسيب ميزان فرسايش خاك به  aاست ، كه در 

ميزان آسيب  bتصوير كشيده شده است ، در شكل 
پذيري آبهاي زير زميني به تصوير كشيده شده است 

داده شاخص چندپارگي مسير ها نشان  c، در شكل 
آسيب چراي بيش از حد نمايش  dشده است و در 
  .داده شده است 

ات بر مبناي حوزه هاي آبخيز نقشه تاثير 9در شكل 
تركيب شده است ) استرس زاها ( عوامل تنش زا  با

كوهپيمايي به تصوير كشيده شده  aكه در قسمت 
 dانباشت زباله و در cكمپينگ ، در  bاست ، در 

  .  چراي حيوانات باربر

نقشه تاثيرات بر مبناي حوزه هاي  10در شكل 
آبخيز با پذيرندگان تركيب شده است كه در قسمت 

a  خاك ، درb  آب ، درc حيات وحش و  در نهايت  

  7شكل                       

هر يك از اين نقشه ها ويژگي از منطقه را مورد بررسي قرار . ميزان پوشش گياهي منطقه به تصوير كشيده شده است  dدر شكل  
نقشه تركيبي تاثيرات مبتني بر  11در شكل . از وضعيت يكي از عوامل تنش زا و يا پذيرنده را بدست مي دهند  يداده و تحليل
از طريق اين نقشه ها ميتوان تاثيرات آالينده ها بر . اين نقشه ها نشان داده شده است  بصورت يكجا و برآوردي از تمامحوزه آبخيز 

. . . روي منابع آب ، ميزان فرسايش خاك در نقاط مختلف ، لگد مال شدن و چراي بيش از حد پوشش گياهي ، انباشت زباله ها و 
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آورد كه پيشنهاداتي را براي مديريت بازديد منطقه ارائه و  را بررسي و تحليل نمود و در سايه آن نتيجه گيري هاي جالبي بدست
  .آثار نا مطلوب را كاهش داد 

  

   8شكل 
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  9شكل 
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  10شكل 
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  11شكل 

در طي مطالعات مشخص شد كه منطقه داراي محل هاي كمپينگ بسيار ضعيفي مي باشد كه از حداقل امكانات و زير ساختهاي 
گردشگري بي بهره اند ، نبودن سيستم هاي منظم دفع زباله و حتي محل هاي خاصي براي اين منظور اين كمپينگ ها را در ايام 

مسئله بويژه در مناطق دور افتاده مشهودتر بوده و انباشت زباله در اين مناطق مشكال ساز شلوغي تبديل به زباله دان ميسازد ، اين 
علي رغم بزرگي و وسعت بسيار منطقه ، . است حال آنكه در نزديكي روستا ها و مناطق مسكوني وضعيت كمي بهتر است 

باعث مشكالت ازدحامي و ساير آلودگي ها شده  مسيرهاي معدودي شناخته شده بوده و مورد استفاده بازديدكنندگان است كه خود
و از شناسايي مناطق بكر مورد عالقه جهانگردان نيز جلوگيري مي شود ، كه توسعه زير ساختها و مديريت بازديد و بازاريابي اين 

سرسبز كمتر مينهاي منطقه چنگ تانگ به علت تازه بودن در امر بازديد و وسعت ز. مناطق از راه حلهاي احتمالي اين مناطق است 
در حالي كه در ساير مناطق اين امر مشهود است بويژه بعلت اينكه براي هر ده ( از لگدمال شدن و چراي بيش از حد ضربه ديده 

اكثر . ولي اين منطقه نيز از رانندگي هاي خارج از جاده در امان نبوده است ) حيوان باربر استفاده مي شود  7حمال و  5گردشگر 
فاقد برنامه مشخص بازديد و حفظ و نگهداري هستند كه در دراز مدت مشكالتي را بوجود ) بويژه در نزديكي له ( ي منطقه پاركها

روش ناحيه بندي و طبقه بندي چراگاهها مي تواند تا حدود زيادي از مشكالت اين منطقه را بكاهد و روش مناسبي ( خواهند آورد 
  ) . براي برنامه ريزي اين منطقه باشد 
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  نتيجه گيري

رشد جهانگردي در اين منطقه همانند ساير مناطق هيماليا و استقبال جهانگردان از كوهپيمايي به علت منافع اقتصادي سرشار آن 
مورد توجه جامعه محلي نيز واقع شده و بخاطر نبود سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب همه را از خطرات زيست محيطي اين 

و همچنين خطرات در ارائه شده است ، در اين مطالعه سعي شد تا سر نخ هايي براي درك اهميت موضوع  پديده غافل ساخته
كه امروزه نيمي از منطقه به داليل امنيتي ( را شناسايي و معرفي كنيم ، با توسعه زير ساختها و باز كردن مسيرهاي ديگر  كمين 

، همچنين با  تا حدودي به حفظ منابع كمك نمود زديدها را كاهش داده وفشار با مي توان) جهانگردان قرار ندارد  در دسترس
مناطق محافظت شده و  طق كمتر حساس منطقه سوق داد و از انقراضمديريت صحيح بازديدها مي توان بازديدكنندگان را به منا

  . پاركها جلوگيري كرد 

غيرمستقيم آن امري بسيار دشوار و زمان بر محسوب مي شود ، ارزيابي كامل جهانگردي بعلت شبكه گسترده اي از آثار مستقيم و 
را در منطقه مورد سنجش قرار داديم ؛ ساخت و ساز هاي غير ) كوهپيمايي ( يكي از فعاليتهاي گردشگري  فقط آثار در اين مطالعه

و غيره ، همه و همه مواردي هستند كه اف مناطق پرتراكم مانند له ، تغيير هاي نا صحيح كاربري ها راستاندارد و قارچ مانند در اط
نيازمند بررسي هاي دقيقتر و آسيب شناسانه اي هستند ، لزوم توليد اطالعات بيشتر و دقيقتر منطقه براي پژوهشگران نيز از 

ياده يت جهانگردي در منطقه پمسائل حائز اهميت تحقيقات آينده خواهد بود تا از برآيند اين پژوهش ها راهكارهاي عملي مدير
  .گردد 

  


