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به طور كلي اثرات زيست محيطي به تغيير فيزيكي، شيميايي، 
بيولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي محيط زيست بر اثر يك يا چند 

و شناسايي اثرات زيست محيطي بخش عمده  فعاليت اطالق مي گردد
طرح ها . حيطي تشكيل مي دهدو اصلي را در روند مطالعات زيست م

و پروژه هاي گردشگري در مراحل آماه سازي، اجرا و بهره برداري 
دربرگيرنده فعاليت هاي متعددي است كه محيط زيست را تحت 

بنابراين در مطالعات ارزيابي زيست محيطي اين . تاثير قرار مي دهد
 ....يي اين گونه اثرات مدنظر مي باشداطرح ها شناس
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  آثار و پيامدهاي زيست محيطي طرح هاي گردشگري

1ابتهال زندي  

به طور كلي اثرات زيست محيطي به تغيير فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي محيط زيست بر اثر يك يا چند فعاليت 
طرح ها و . حيطي تشكيل مي دهدو شناسايي اثرات زيست محيطي بخش عمده و اصلي را در روند مطالعات زيست م اطالق مي گردد

پروژه هاي گردشگري در مراحل آماه سازي، اجرا و بهره برداري دربرگيرنده فعاليت هاي متعددي است كه محيط زيست را تحت تاثير قرار 
ابتدا كليه فعاليت  بر اين اساس .يي اين گونه اثرات مدنظر مي باشدابنابراين در مطالعات ارزيابي زيست محيطي اين طرح ها شناس. مي دهد

نوع منابع و نيروي انساني و ماشين آالت و محل و زمان اجرا هريك از فعاليت ها بر اساس توضيحات  -برنامه و روش كار-هاي طرح
اجتماعي، فرهنگي و  -اقتصادي -همچنين بررسي گسترده اي از محيط زيست فيزيكي و زيستي .بخش هاي قبلي مشخص مي شود

  . ه طرح و عوامل زيست محيطي تاثيرپذير بر اساس توضيحات بخش هاي قبلي بر حسب نياز تهيه مي گرددزيباشناختي محدود

تا اين مرحله هنوز كار اساسي و اصلي ارزيابي اثرات زيست محيطي شروع نشده بلكه بيشتر يك سري عمليات بررسي و جمع آوري 
 .ام شده و بخش هاي اصلي ارزيابي اثرات از اين مرحله به بعد مي باشداطالعات پايه و اساسي براي ارزيابي اثرات زيست محيطي انج

شناسايي اثرات زيست محيطي، تاثير متقابل اثرات و باالخره بررسي كمي و كيفي اثرات و بحث و نتيجه گيري در مورد تغييرات اساسي در 
ست محيطي و مديريت پايش اينگونه اثرات در حيطي و همچنين تعيين روش هاي اصالحي براي كاهش اثرات زيمويژگي هاي زيست 

هدف نهايي از انجام موارد فوق دسترسي به نوعي پروژه است كه جوابگوي حد بهينه از اهداف طرح بوده و . مراحل بعدي قرار مي گيرد
ع انرژي و نحوه اجرا، مديريت و همچنين نشان دهنده بهترين انتخاب از نظر اندازه و ظرفيت، تكنولوژي و مهندسي، طراحي، مواد اوليه، مناب

  .بهره برداري باشد

منظور از اثر . اثرات و پيامدهاي زيست محيطي فعاليت هاي پيشنهادي در اين بخش بايد به طور منطقي مورد بحث و بررسي قرار گيرد
ي از پروژه تغييرات مستقيم و غير ير در ويژگي هاي زيست محيطي به صورت سريع و آني است و منظور از پيامدهاي ناشيناشي از پروژه تغ

  .مستقيم خصوصيات و ويژگي هاي زيست محيطي موجود در طول زمان مي باشد

اين موارد بايد مورد شناسايي قرار گرفته و اهميت هر . آثار و پيامدها ممكن است مثبت يا منفي بوده و منافع يا مضراتي را در بر داشته باشد
توجه به تجزيه و تحليل دقيق و منطقي اطالعات . منافع و مضار آن به طور مستند و منطقي تشريح گرددنوع اثر با پيامد مشخص شده و 

به گردآوري اطالعات  ي فني خواهد شد كه صرفاًشه اين مورد نتايج بررسي ها منجر به تهيه گزارابدر صورت عدم توجه  .بسيار مهم است
پيش بيني ها با ، وان مثال در مورد سطح تمركز آلودگي و مواد زائد در صورت انجام يك پروژهبه عن. پايه به جاي آناليز آنها متكي مي باشد

تاكيد بر احتمال تجاوز سطح تمركز آلودگي ها و مواد زائد از يك حد قابل قبول و استاندارد تعيين شده انجام مي گيرد و به ارزيابي 
  . مي گرددپيامدهاي احتمالي آن براي انسان و اكوسيستم توجهي ن

 - در شناسايي آثار و پيامدهاي زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي گردشگري توجه به محدوده اكولوژيكي و همچنين محدوده اقتصادي
اجتماعي طرح و همچنين تاثير ساير فعاليت ها و طرح هاي منطقه اي بر فعاليت هاي پروژه مورد مطالعه و تشديد آثار و پيامدها و بالعكس 

حيطي طرح الزم مدر تشريح و بررسي آثار و پيامدهاي زيست  .ين پيامدها بر روي ساير فعاليت هاي موجود در منطقه ضروري استتاثير آ
است فعاليت هاي مرحله اجرا و بهره برداري تفكيك شده و بنابراين در مورد آثار و پيامدهاي زيست محيطي هر مرحله و همچنين اقدامات 

براي شناسايي آثار و پيامدهاي پروژه، شناخت عوامل زيست محيطي  .ش هر يك از مراحل جداگانه بحث شوداصالحي و مديريت و پاي
                                                            

   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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جمع بندي و تجزيه و تحليل منطقي  طرح و تاثير فعاليت هاي مختلف طرح بر عوامل زيست محيطي و نهايتاً تاثير پذير در اثر فعاليت هاي

طي كه به منظور شناسايي اثرات زيست محيطي در مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح در ادامه عوامل زيست محي. نتايج ضروري است
  ).1383شاكري، ( هاي گردشگري بايد مورد توجه قرار گيرد به صورت كلي بيان مي شود

  

  :بررسي آثار وپيامدهاي طرح هاي گردشگري بر روي پارامتر هاي مختلف محيط زيست

  خاك -الف

عه گردشگري قسمتي از فعاليت هاي طرح به ساخت وبناي هتل ، مهمانسرا و اماكن اقامتي ، تهيه امكانات در بسياري از طرح هاي توس
زيربنايي مانند گسترش شبكه راه ها و خطوط انتقال آب و انرژي و همچنين ساخت تاسيسات تفريحي مختلف و ساير فعاليت هاي 

، تسطيح زمين ،گودبرداري، اده سازي و اجرا نياز به خاكبرداري و خاكريزياين فعاليت ها در مرحله آم .انسانساخت اختصاص مي يابد
هر يك از اين فعاليت . دارد ... اليروبي و ، حصاركشي،رفت وآمد ماشين آالت و تجهيزات ، پاكتراشي انبوه پوشش گياهي و درختان ،حفاري

 كفت و ساختمان خاك ، افزايش تراكم و وزن حجمي خاها باعث فرسايش خاك ، كاهش حاصلخيزي و ظرفيت نگهداري آب و تغيير با
عالوه بر فعاليت هاي فوق كه در مرحله آماده سازي و اجرا صورت مي پذيرد فعاليت هاي مرحله بهره برداري و همچنين فعاليت  .مي گردد

ز باعث ايجاد اثرات و هاي گردشگري در محيط هاي طبيعي كه نياز به ايجاد محيط هاي انسانساخت كمتري احساس مي شود ني
   .پيامدهايي بر روي شرايط و خصوصيات خاك خواهد شد

استفاده هاي مرتبط با گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث كاهش سطح افق آلي خاك و فشردگي موادمعدني خاك مي گردد و اين 
تغييرات فوق  .و حركت آب در خاك مي گردد فشردگي باعث كاهش ماكروپروزينه خاك و كاهش نفوذپذيري آب و در نتيجه كاهش تهويه

همچنين جوامع زيستي و موجودات موجود در خاك به دليل كاهش تهويه  .در خصوص خاك تاثير نامطلوب بر رشد و مقاومت گياهان دارد
ت هاي ساخت و ساز فعاليت هاي آماده سازي به موازات فعالي. دچار اختالل مي گردند  CO2خاك و در نتيجه كمبود اكسيژن و افزايش 

عالوه بر تغيير و تبديل چشم انداز، دگرگوني نيمرخ خاك ، تغيير پستي و بلندي و تغيير زهكش ، باعث افزايش توان بالقوه رانش زمين و 
ميزان اين تغييرات بخصوص فرسايش خاك در مناطق  .فرسايش خندقي به خصوص در نواحي با شيب زياد و پوشش گياهي كم مي گردد

  . ار چشمگيرتر مي باشد شيبد

برگشت ناپذير و غير قابل  ترين اثر مورد توجه است زيرا فرسايش ذاتاً در ميان تغييرات ايجاد شده در مورد خاك ، فرسايش به عنوان جدي
منطقه ،  تجديد بوده و نرخ بازگشت به ويژه با توجه به فاكتورهايي از قبيل مقدار فعاليت موجودات زنده ،طول فصل رويش و طبيعت

در صورتي كه ساير اثرات ممكن است در طول يك دهه اصالح  دنياز به زمان بسيار طوالني دارو بسيار متفاوت ، نوسانات دما و رطوبت
فرسايش همچنين به عنوان يكي  .گردد يا برخي از اثرات ممكن است در اثر فعاليت هاي اصالحي و مداخالت انساني سريعتر ترميم گردد

طرح هاي توسعه گردشگري و فعاليت هاي مرتبط با آن در مرحله ساخت و . ين عوامل تهديد محيط زيست ساحلي تلقي مي گردداز بزرگتر
ماسه از سواحل و مصب رودخانه هاي ورودي باعث تشديد  ساز ، تسطيح ساحل و ساحل سازي ، بهره برداري و همچنين استخراج شن و

افزايش تراكم . استعداد بروز اثرات براساس نوع خاك و فاكتورهاي محيط متفاوت است  .گردد فرسايش ساحلي و تغيير خطوط ساحلي مي
و كوبيدگي در خاك هاي با بافت نرم ، خاك هايي با تنوع وسيع در اندازه ذرات و خاك هاي با مواد آلي كم چشمگيرتر است در حاليكه 

محسوس مي باشد و همچنين فرسايش در  تريلت و شن نرم و مواد آلي كمفرسايش در خاك هاي با بافت همگن به ويژه در صد باالي س
  .شديدتر مي باشد، مناطق شيبدار و خاك هاي كم عمق و مناطق بدون پوشش گياهي و مناطق داراي رواناب
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  پوشش گياهي -ب

فعاليت . شاهده و بررسي استتاثير فعاليت هاي طرح هاي گردشگري بر روي پوشش گياهي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم قابل م
هاي مرحله آماده سازي، ساخت و ساز و اجرا و احداث زيرساخت ها از جمله شبكه راه ها، گذرگاه ها و راه هاي جنگلي، پياده روها، سايت 

و غيره بيشتر هاي پاركينگ، مناطق كمپينگ و خورگشت، مراكز خريد، مراكز پذيرايي و اقامتي و همچنين محل هاي دفن پسماند و پساب 
همچنين رفت وآمد  .به صورت مستقيم درطي فرآيند پاكتراشي و از بين بردن وسيع پوشش گياهي براي فعاليت هاي فوق مورد توجه است

گردشگران در مراحل بهره برداري باعث شكستگي و ضربديدگي پوشش گياهي و در نتيجه كاهش ظرفيت زادآوري و مقاومت گياهان مي 
اثرات فعاليت هاي مرحله اجرا و همچنين مرحله بهره  .ترتيب باعث از بين رفتن پوشش گياهي به صورت مستقيم مي گرددشود و به اين 

نفوذپذيري خاك افزايش تراكم خاك و كاهش . برداري بر روي خصوصيات خاك باعث تاثير غير مستقيم بر روي پوشش گياهي مي گردد
 .كاهش توانايي گسترش ريشه در داخل خاك و درنتيجه كاهش مواد غذايي در دسترسي گياهان مي گرددباعث كاهش آب در دسترسي گياه و همچنين 

كاهش ماكروپروزيتته خاك باعث  .فرسايش خاك نيز باعث ازبين رفتن سطح موادآلي خاك و خروج مواد غذايي و خاك مورد نياز پوشش گياهي مي گردد
اثرات فعاليت هاي گردشگري بر روي پارامترهاي . در نتيجه كاهش منطقه ريشه دواني در خاك خواهد شد  كاهش تهويه و كاهش اكسيژن موجود در خاك و

همچنين تغيير ميكروكليماي منطقه براثر فعاليت هاي  .خاك به طور غير مستقيم باعث كاهش توليد مثل ظهور و استقرار گياهان جديد در سطح منطقه مي گردد
  .م باعث قرار گرفتن نهال ها و گياهان نورسته در معرض گرما و سرماي بيش از حد و شرايط نامناسب مي گردد گردشگري به طور غير مستقي

  .فرسايش موجب خارج شدن ريشه هاي گياهان از خاك و در معرض آسيب قرار گرفتن ريشه هاي گياهان مي گردد 

ياهان و ساقه ها باعث كاهش فتوسنتز و كاهش توانايي توليد مثل صدمات فيزيكي ناشي از فعاليت هاي گردشگري بر اندام هاي فوقاني گ
تغيير رويشگاه با  .در گياهان چند ساله كاهش عملكرد سطح فتوسنتزي در نهايت ممكن است باعث مرگ گياه گردد. گياهان مي گردد 

ن تغيير ساختار گونه هاي گياهي از ديگر آثار جايگزيني گونه هاي جديد و مقاوم به شرايط جديد در محيط و تغيير تنوع گونه اي و همچني
به طور كلي اثرات بر روي پوشش گياهي يا به صورت پاكتراشي و از بين بردن پوشش گياهي اتفاق . مهم توسعه گردشگري در منطقه است

ش گياهي، كاهش فراواني ، يا اثرات به صورت كاهش درصد پوش؛ و مي افتد كه اين مورد بيشتر در مرحله اجرا و ساخت و ساز مطرح است
ارتفاع ، مقاومت و ظرفيت زادآوري گياهان در اثر تاثير فعاليت ها بر روي پوشش گياهي زمين و صدمات فيزيكي وارد بر درختان توسط 

 ورود اين. يكي ديگر از عوامل تخريب پوشش گياهي معرفي گونه هاي جديد و غير بومي به منطقه است .گردشگران مشاهده مي شود
بيشتر هتل . گونه ها به طرق مختلف باعث اختالل در گونه هاي گياهي و جانوري موجود و برهم خوردن نظم اكولوژيكي منطقه مي گردد

ها و اماكن اقامتي به خصوص در نواحي ساحلي گونه هاي زينتي و غير بومي را به منظور محوطه سازي وارد منطقه مي كنند كه اين عمل 
در مورد اثرات بر روي  .نه هاي گياهي و جانوري موجود و برهم خوردن نظم اكولوژيكي  مناطق ساحلي مي گرددباعث اختالل در گو

گياهان آبزي تخريب گياه در اثر برخورد با پروانه قايق هاي موتوري و خروج ريشه ها از بستر و همچنين صدمات فيزيكي در اثر فعاليت 
از اين منظر آبراهه هاي كم عرض به دليل تكرار استفاده و رفت وآمد در آنها حساس تر مي  ،ديده مي شودآب هاي تفريحي وابسته به 

  .باشند

استعداد تخريب . تخريب پوشش گياهي و صدمه فيزيكي گياهان و ساير اثرات فوق الذكر تحت تاثير نوع استفاده در منطقه مي باشد 
به طور مثال . ه و خصوصيات مرفولوژيكي و فيزئولوژيكي گياه بستگي دارد پوشش گياهي به شرايط مختلف زيست محيطي منطقه نوع گيا

گياهان با ساقه هاي نرم و انعطاف  پذير به خصوص در گياهان داراي ساقه هاي چوبي مقاومت بيشتري نسبت به ساقه هاي ترد و شكننده 
د سريع و توانايي توام توليد مثل جنسي و غير جنسي مي از جمله خصوصيات فيزيولوژيكي كه باعث مقاومت گياه مي شود نرخ رش. دارند 
همچنين شدت اثرات در مناطقي كه خاك ضخامت . نرخ تخريب و تاثير اثرات در گونه هاي درختي بالغ با پوست نازك بيشتر است  .باشد

  .كمي داشته و استعدا فرسايش يا تخريب در آن زياد است به طور قابل مالحظه اي افزايش مي يابد
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  كاربري زمين -ج

توسعه زيرساخت هاي گردشگري اغلب عامل مهم در تغيير كاربري . تغيير كاربري زمين به معني تغيير روش استفاده انسان از زمين است 
زمين براي ساخت تسهيالت پذيرايي ، حمل و نقل ، بندرگاه قايق هاي تفريحي ،  .زمين بخصوص در مناطق ساحلي محسوب مي شود

و ساير فعاليت هاي طرح گردشگري كه در بخش ...) تله كابين ، تاسيسات باالبر اسكي و تاسيسات بازي كودكان و (فريحي تجهيزات ت
اين روند باعث تبديل خاك ها و زمين هاي مناسب براي كشاورزي و همچنين جنگل ها و ساير . هاي قبلي به آن اشاره شد تغيير مي كند

ا مانند شهرسازي و احداث تاسيسات خدماتي و اقامتي و ساير توسعه هاي پي آيند توسعه گردشگري مي ممنابع طبيعي به ساير كاربري ه
اتفاق افتادن اين تغييرات خود باعث تقاضاي بيشتر زمين براي دفن زباله و تخليه فاضالب هاي توليدي مي گردد و به اين صورت . گردد 

ه هاي محدوده طرح نقش انخود را از دست داده و همچنين بسياري از تاالب ها و رودخبخش وسيعي از زمين ها ، توان بالقوه و كارايي 
يند بدون مطالعه و آاگر رشد و توسعه فعاليت هاي گردشگري و توسعه هاي پي  .زهكش فاضالب توسعه هاي ايجاد شده را ايفاء مي كنند

تغيير كاربري پيامدهاي نامطلوبي براي تنوع زيستي به . ضاد رخ مي دهدبرنامه ريزي ادامه يابد بين فعاليت ها و كاربري نامتعادل زمين ت
با اين وجود پيامدهاي تغيير زمين از لحاظ  .همراه داشته و باعث كاهش ظرفيت اكوسيستم براي برآورد نيازهاي اساسي انسان مي گردد

وع زيستي ، توسعه ي زيرساخت هاي گردشگري بيشترين در ارتباط با تن. كيفي در موقعيت هاي جغرافيايي مختلف ، متفاوت خواهد بود 
اثرات را در جزاير با دامنه ي عمل كم و جايي كه گونه هاي اغلب ، آندميك و حساس نسبت به تغييرات زيست محيطي هستند در پي 

 .خواهد داشت

  آب -د

كيفيت آب از دو جنبه  .زي ، اجرا و بهره برداري محسوب مي شودتغيير كيفيت آب يكي از اثرات مهم فعاليت هاي طرح هاي گردشگري در مرحله آماده سا
و واضح تر ورزش هاي آبي و آب آشاميدني در طرح هاي گردشگري مورد استفاده قرار مي گيرد و از اين لحاظ در مقايسه با ساير اثرات به صورت مستقيم 

  .با سالمتي انسان ارتباط دارد 

ز جمله فاكتورهاي قابل مشاهده است كه در اثر فعاليت هاي طرح هاي گردشگري به ميزان قابل افزايش مواد معلق و گل آلودگي آب ا
استفاده هاي . افزايش مواد معلق باعث كاهش شفافيت آب و همچنين كاهش عمق نفوذ نور در آب مي گردد . توجهي افزايش مي يابد 

به دليل فرسايش منطقه و همچنين ( غذي از جمله نيتروژن و فسفر گردشگري و فعاليت هاي وابسته به آن باعث افزايش ورود مواد م
شده و از بين بردن پوشش گياهي باعث افزايش رواناب و آبشويي منطقه .منطقه مي گردد ) افزايش ورود فاضالب و تغيير شبكه زهكش 

رشد  ،بواسطه تغييرات فوق .يايي آب مي گردداين عامل به طور غير مستقيم باعث افزايش مواد مغذي آب و همچنين تغيير ويژگي هاي شيم
نيزم گياهان آبزي در درياچه ها و رودخانه ها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و درنتيجه ميزان اكسيژن در دسترس وتركيبات گونه هاي ارگا

 .ري تاثير روي كيفيت بهداشتي آب مي باشديكي ديگر از اثرات فعاليت هاي گردشگري به خصوص در مرحله  بهره بردا .هاي آب تغيير مي كند
ورود فاضالب هاي انساني طرح هاي گردشگري وتوسعه هاي پي آيند آن به داخل آبهاي منطقه باعث افزايش سطح باكتري هاي كلي فرم، 

و بنابراين افزايش رسوبات  فعاليت هاي گردشگري از طرفي باعث افزايش فرسايش در منطقه. اشرشياكلي و ساير پاتوژنها در داخل آب مي گردد
اين عمل به طور غير مستقيم به افزايش باكتري ها و پاتوژن ها در آب كمك موثري مي كند زيرا رسوبات كف . كف بستر منابع آبي مي گردد 

ها در آنجا قادر به ادامه بستر به عنوان زيستگاه مناسب براي باكتري ها مطرح بوده و به عنوان مكاني است كه ارگانيزم هاي ورودي از فاضالب 
تحت تاثير قرار مي  منابع آب هاي سطحي و زير زميني در نتيجه بهره برداري بي رويه و تخليه انواع فاضالب شديداً .حيات و تمركز مي باشند

و تصفيه فاضالب حتي در صورت عدم ورود مستقيم توسعه طرح هاي گردشگري در صورت عدم وجود سيستم هاي منظم جمع آوري . گيرد 
يي فاضالب به منابع آب باعث جريان زيرزميني فاضالب در جهت شيب و برخورد آن با اليه هاي غير قابل نفوذ و در نتيجه باال آمدن سطح ايستا

تاسيسات و همچنين بهداشت ساكنان و آب و آلودگي منابع زيرزميني مي گردد و باعث بوجود آمدن وضعيت مخاطره آميزي براي ابنيه و 



٦  www.tourismscience.ir    علم گردشگري                              .آثار و پيامدهاي زيست محيطي :  تهال زندياب

 
نواحي ساحلي در مقايسه با اراضي داخلي و نواحي . شدت اثرات فوق الذكر در نواحي ساحلي شديدتر است . بازديدكنندگان منطقه خواهد شد 

يه ضعيفي دارند لذا در صورت خاك هاي ساحلي به دليل ميزان زياد ماسه و رس كم ، زهكشي خوب اما توان تصف. جنگلي آسيب پذيرتر مي باشند 
و توسعه فعاليت هاي گردشگري و توسعه هاي پي آيند خاك توان خودپااليي و تصفيه طبيعي پساب هاي آلوده را نداشته و در نتيجه مواد آلوده 

  .زايد مستقيما وارد آب مي گردد

استفاده از قايق هاي تفريحي موتوري مي باشد  يكي از فعاليت هاي متداول در طرح هاي توسعه گردشگري به خصوص در مناطق ساحلي
حتي در قايق . يكي از مهمترين اثرات اين نوع فعاليت خطرات بالقوه ورود بنزين و روغن به واسطه حركت اين وسايل در منابع آبي است 

طريق در اكوسيستم هاي آبي  ورود مواد سوختي از اين. درصد از سوخت مصرفي وارد آب مي گردد 20تا  10هاي موتوري مدرن در حدود 
باعث اختالل رشد گياهان ميكروارگانيزم ها و جلوگيري از تبادالت گازي در آنها مي گردد و در نتيجه باعث اختالل در زنجيره غذايي 

ان به استفاده از افزايش مواد معلق به ميزان زيادي از شفافيت آب و در نتيجه تمايل گردشگر. ماهيان و ساير ارگانيزم هاي آبزي مي گردد
عالوه بر آثار فوق پروژه هاي بزرگ گردشگري باعث كاهش آب قابل دسترس . آن براي مقاصد تفريحي و ورزش هاي آبي مي كاهد 

  .كمبودهاي فصلي آب خواهد شد  براي ساكنين محلي و كمبود آب مخصوصاً

  حيات وحش -ه

بيشتر ( اثرات مستقيم شامل تاثير بر حيوانات . م يا غير مستقيم باشد اثرات طرح هاي گردشگري بر روي حيات وحش ممكن است مستقي
كه منجر به ايجاد ) به صورت مزاحمت هاي آگاهانه يا ناآگاهانه انسان در مراحل آماده سازي ، اجرا و بهره برداري براي حيات وحش 

گري و فعاليت هاي مرتبط با آن بر روي حيات اثرات غير مستقيم طرح هاي گردش .موقعيت هاي تنش زا براي حيات وحش مي گردد
يكي ديگر از عواملي كه باعث آسيب اكوسيستم منطقه و حيات وحش وابسته به . وحش بيشتر به صورت تخريب زيستگاه اتفاق مي افتد 

ي گردشگري باعث فعاليت ها. آن مي گردد معرفي گونه هاي جديد و غير بومي و در نتيجه برهم زدن نظم اكولوژيك منطقه مي باشد
مهمترين آنها جابجايي مستقيم گونه ها به صورت تعمدي به عنوان مثال جمع آوري و . جابجايي گونه ها از طرق مختلف مي گردد 
و همچنين به صورت غير تعمدي شامل جابه جايي ويروس ها ، باكتري ها ، ) زنده يا مرده ( تصاحب گياهان و جانوران به عنوان يادگاري 

در اثر فعاليت  .مي باشد... زآ ، حشرات و ارگانيسم هاي كوچك ديگر توسط وسايل مختلف حمل و نقل ، وسايل همراه گردشگران و پروتو
هاي مرتبط با توسعه گردشگري از جمله توليد و انباشته شدن زباله به خصوص در مناطق طبيعي باعث تغيير در رفتار و ذائقه ي حيات 

بسياري از جانوران با انسان و محيط انسان ساخت . ي طبيعي بسياري از حيوانات در نواحي گردشگري خواهد شد وحش و تغيير عادات غذاي
ولد مي كنند و در  و وارد نوعي همزيستي شده و اين به دليل فقدان دشمنان طبيعي در محيط انسان ساخت با نرخ توليد مثل بيشتري زاد

پيامدهاي فعاليت  عمدتاً. از جمله ي اين حيوانات مي باشند... سگ وگربه ، موش ، كالغ ، و. برخي موارد به صورت آفت ظاهر مي شوند 
تمركز فعاليت هاي تفريحي . هاي گردشگري در منطقه باعث كاهش تنوع گونه اي تغيير در تركيب و ساختار جوامع حيات وحش مي گردد 

اثرات مستقيم به . ستقيم و غير مستقيم بر روي ارگانيزم هاي آبزي مي گردد آبي و ساحلي در درياچه و رودخانه ها باعث ايجاد اثرات م
اكثر فعاليت هاي . صورت تغيير مكان جمعيت ها ، تحت تاثير معرفي گونه جديد و يا تمركز فعاليت هاي ماهيگيري مشاهده مي شود

فيت آب و اكوسيستم بر روي جوامع آبزي موثر واقع گردشگري ساحلي و وابسته به محيط هاي آبي بواسطه اثرات غيرمستقيم بر روي كي
عالوه بر موارد فوق تعامل انسان و حيات وحش باعث تبادل پاتوژن ها و عوامل بيماريزا بين آنها مي شود كه اين عمل باعث  .مي شوند

تاثير اثرات مورد اشاره تحت  تخريب حيات وحش و ميزان صدمه به آن و ساير .ايجاد وضعيت مخاطره آميزي از نظر بهداشتي مي گردد
ه مي ميزان استفاده نوع استفاده و فعاليت ، ميزان آگاهي و بينش گردشگران و جوامع محلي و همچنين ماهيت زيستگاه و حيات وحش و زمان استفاد

وجه آوري ، مكان هاي تغذيه شدت تاثير فعاليت هاي گردشگري بر روي حيات وحش در زيستگاه هاي حساس شبيه زيستگاه توليد مثل و ج. باشد 
زيستگاه هاي گونه هاي نادر و در خطر انقراض، مكان هاي تمركز حيات وحش و در فصل  حيات وحش ، مكان هاي زمستان گذراني پرندگان آبزي ،

  .چشمگيرتر است... هاي زادآوري و توليد مثل و فصل هاي مهاجرت يا آشيان سازي و 
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  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي – و

ثار و پيامدهاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ناشي از توسعه فعاليت هاي گردشگري در روند تهيه گزارشات ارزيابي از اهميت آتوجه به 
. مهمترين اثر توسعه گردشگري ، ايجاد اشتغال و درآمد در منطقه است . اثرات اقتصادي گردشگري متنوع است. خاصي برخوردار است
ف در ارتباط با اثرات اقتصادي توسعه گردشگري مويد اين مطلب است كه توسعه اين صنعت به كاهش بيكاري و نتايج تحقيقات مختل

در اثر توسعه گردشگري در منطقه هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم براي افراد تحت تاثير . كسب درآمد منتهي مي گردد
هزينه هايي كه توسط گردشگران در منطقه صورت مي گيرد و وجوه پرداختي  .مي گردداين فعاليت زمينه اشتغال و كسب درآمد فراهم 

توسط گردشگران در مقصد همان اثراتي را در اقتصاد يك منطقه دارد كه صادرات كاالهاي مختلف در موازنه بازرگاني و تراز پرداختي هاي 
كاالهاي بومي و صنايع دستي افزايش مي يابد و در فعاليت هاي  به واسطه ي ورود گردشگر به منطقه تقاضا براي. ملي ايفا مي كند

اقتصادي و منابع درآمد افراد محلي تنوع ايجاد مي شود و در نتيجه اقتصاد منطقه از حالت تك بعدي بودن و محدود بودن منبع درآمد به 
ينه ايجاد تسهيالت گردشگري سبب جذب سرمايه هاي سرمايه گذاري در زم. اقتصاد چند بعدي و تنوع فعاليت هاي اقتصادي تغيير مي يابد

 راكد و پس انداز افراد محلي و به جريان افتادن آن در سيستم اقتصادي منطقه و بالطبع ايجاد اشتغال و درآمد در نظام اقتصادي منطقه مي
ليت ها و خدماتي سرو كار دارد كه نيست ولي بدون شك توسعه گردشگري با فعا هرچند ايجاد اشتغال هدف اصلي توسعه گردشگري .گردد

خود به خود ظرفيت اشتغال را باال مي برد به طور كلي ايجاد اشتغال در اثر توسعه صنعت گردشگري در منطقه به دو صورت قابل تصور 
  :است

 .مشاغلي كه در رابطه ي مستقيم با توسعه گردشگري در منطقه ايجاد مي گردد -1

در منطقه رونق مي گيرند ، مانند حمل ونقل، كشاورزي، صنايع دستي و افزايش ساخت و مشاغلي كه در اثر توسعه گردشگري  -2
 .ساز و توسعه زيرساخت هاي الزم در منطقه و ايجاد مشاغل نيمه وقت و موقت و بازارهاي فصلي

به تبعات منفي گسترش بي رويه را از توجه  اگرچه آثار مثبت اقتصادي صنعت گردشگري انكار ناپذير است ولي جذابيت اين آثار نبايد ما
  .صنعت گردشگري باز دارد 

. ازجمله تبعات منفي اقتصادي صنعت گردشگري در منطقه ، اثر تورمي و افزايش قيمت كاالها و خدمات مختلف در منطقه مي باشد
براين اساس عالوه بر تغيير ، رددافزايش قيمت زمين به علت ايجاد تاسيسات وامكانات گردشگري باعث تغيير كاربري زمين در منطقه مي گ

از زمين هاي موجود براي احداث اماكن  ، استفادهكاربري زمين هاي كشاورزي و تعارض به زمين هاي عمومي و منابع طبيعي منطقه
  .خدماتي و ضروريات منطقه تاسيس هتل ها و تسهيالت گردشگري در اولويت قرار مي گيرد

كان جابه جايي نيروي كار به وجود مي آيد و ممكن است ساير صنايع و كاربري ها با كمبود كار با توسعه صنعت گردشگري در منطقه ام
از جمله مهمترين تاثيرات غير كمي گردشگري منافع ومشكالتي است كه اين پديده براي جامعه محلي و فرهنگي آن به . مواجه شوند 

 .دشگري بر ساختار ، مناسبات ، گروه ها و نهادهاي اجتماعي برجا مي گذارد تبعات اجتماعي گردشگري اثراتي است كه گر. همراه مي آورد 
ه بر نظام ارزشي ، معرفت و رفتار فرد به جا مي ژتاثير فرهنگي و تربيتي گردشگري نيز بر محصوالت مادي و انتزاعي فعاليت بشر به وي

دد مي تواند با ايجاد مبادالت فرهنگي و تعامل هاي اجتماعي چنانچه توسعه گردشگري به صورت مناسب برنامه ريزي و مديريت گر. ماند
اگر منافع اقتصادي گردشگري به درستي توزيع گردد و زمينه فعاليت و اظهار  .زمينه اي براي افزايش ديد و نظر اجتماعي افراد فراهم كند

جاد مشاغل جديد به طور مستقيم يا غير مستقيم و نظر افراد محلي در مراحل مختلف توسعه گردشگري فراهم گردد توسعه مورد نظر با اي
گسترش تسهيالت . بالطبع افزايش درآمد افراد برساختار اجتماعي جوامع محلي تاثير گذارده و باعث بهبود سطح زندگي مردم خواهد شد

م و جلوگيري از فرهنگي به واسطه ي توسعه گردشگري موجب بهبود سطح زندگي مرد- شهري ، زيرساخت ها و تسهيالت اجتماعي
توسعه گردشگري در منطقه باعث پويايي اجتماعي در منطقه مي گردد و  .مهاجرت جوامع محلي به سمت شهرها و مراكز صنعتي مي گردد
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توسعه گردشگري در صورتي كه با برنامه ريزي و . به دليل مبادالت بين مردم محلي و گردشگران ساختار اجتماعي منطقه ارتقا مي يابد 

ثار باستاني منطقه را كه در صورت عدم توسعه عقاليي گردشگري و در نتيجه آيت مناسب همراه باشد مي تواند ميراث فرهنگي و مدير
توسعه گردشگري هرچند موجب جهش هاي اجتماعي مشابه با جهش هاي ناشي از . تحقق توسعه عمومي از دست خواهد رفت حفظ كند

ردشگري برخالف صنعت مي تواند هنرهاي مردمي ، سنت ها ، عادات كهن را زنده كند و نسبت صنعتي شدن جوامع بومي مي گردد ولي گ
بر اي جلب . توسعه گردشگري مستلزم توجه به اعتالي سطح بهداشت است . به حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي نيز ايجاد عالقه كند

بهداشتي زباله و رعايت اصول ايمني و  عسب فاضالب ، دفگردشگر ، تامين امكانات و تسهيالت گردشگري ، حفظ بهداشت ، دفع منا
يد به اعتالي سطح بهداشت و باال رفتن استاندار زندگي در آبرنامه ريزي هايي كه در اين زمينه به عمل مي . حفاظتي ضروري است 

  .منطقه كمك مي كند و آثار مثبتي براي مردم در پي دارد 

  .و مديريت مناسب صورت نگيرد مي تواند موجب بروز برخي مشكالت اجتماعي و فرهنگي گردد توسعه گردشگري چنانچه با برنامه ريزي
 ملموس ترين اثر منفي گردشگري، انبوه شدن بيش از حد جمعيت گردشگران به ويژه در فصول و زمان اوج استفاده گردشگران از منطقه و از دست

به موازات رشد وتوسعه  .تي و احساس انزجار مردم بومي نسبت به گردشگران مي گرددرفتن آسايش مردم محلي است كه منجر به ايجاد نارضاي
 گردشگري ، رفتارها و طرز برخورد ساكنان بومي منطقه نسبت به گردشگران تغيير مي كند كه دليل عمده اين تغيير اصطكاك منافع بين اين دو

همچنين عدم . مي تواند باعث صدمه ديدن اصالت الگوهاي فرهنگي بومي گردد توسعه نامناسب و برنامه ريزي نشده گردشگري . گروه مي باشد
  .توجه به ظرفيت برد فيزيكي و ديدار بيش از حد گردشگران از مكان هاي تاريخي و باستاني مهم موجب ويراني تدريجي آنها مي گردد

ز دست رفتن اصالت فرهنگي جوامع محلي و همچنين توسعه نا مناسب گردشگري و افراط در ايجاد جذابيت گردشگري مي تواند موجب ا
توسعه  .توسعه بيش از حد ساخت وساز اماكن و تسهيالت گردشگري با مصالح و معماري نا مناسب و ناهمگون با بافت سنتي منطقه گردد

د از الگوهاي رفتاري و براين اساس مردم محلي با تقلي .گردشگري در منطقه ممكن است باعث تغيير الگوي زندگي افراد محلي گردد
توسعه گردشگري در منطقه مي تواند فرصت و زمينه گسترش و تشديد آسيب . پوشاكي گردشگران دچار عارضه مصرف گرايي مي گردند 

نتيجه برخي از . هاي اجتماعي و گسترش رفتارهاي متعارض با هنجارهاي متداول در جامعه و افزايش جرم و جنايت در منطقه گردد 
از پيامدهاي منفي . ت در اين زمينه حاكي از اين است كه در فصول گردشگري در بعضي از مناطق جرم و جنايت افزايش مي يابدتحقيقا

توسعه گردشگري مي توان به گسترش بيماري هاي خطرناك و مسري اشاره كرد كه چنانچه پيش بيني هاي الزم در اين موردصورت 
برخورد متوازن با توسعه گردشگري به ويژه شناسايي اثرات مثبت و منفي  .ه در پي خواهد داشتنگيرد خطرات مهمي را براي مردم منطق

اجتماعي و فرهنگي آن و توجه به تقويت ثمرات و تخفيف و كنترل زيان هاي احتمالي آن يكي از بخش هاي اصلي مورد  –اقتصادي 
فرهنگي يكي از اهداف مهم ارزيابي اثرات  –بهينه اثرات اجتماعي بهينه سازي و  .توجه در ارزيابي اثرات توسعه گردشگري مي باشد

  .زيست محيطي طرح هاي گردشگري است

 از آنجا كه اثرات و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي گردشگري بر پايه تبادالت و تعامالت انساني شكل مي گيرد بنابراين بهترين راهكار براي
براي ايجاد توازن پويا ميان عرضه وتقاضا گردشگري ، . گردشگران و جوامع محلي است بهسازي اين اثرات متوازن كردن روابط بين

دريافت صحيح و روشن از اين . دريافت صحيح از انگيزه هاي گردشگران منابع گردشگري و ماهيت فعاليت هاي گردشگري ضروري است 
بين روابط گردشگران و افراد بومي را مهيا مي كند و عالوه برآن ويژگي توازن پايا عرضه و تقاضاي گردشگري و ايجاد تعادل موارد زمينه ايجاد 

الزمه ي تاثيرگذاري و بهينه سازي آثار و پيامدهاي .هاي زيرساخت ها و تاسيسات مورد نياز براي توسعه گردشگران را مشخص مي كند
فرهنگي  –براي ارزيابي و برآورد تبعات اجتماعي . پيامدهاستگردشگري از جمله پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ،ارزيابي و برآورد اين اثرات و 

گردشگري در مورد پروژه هاي فعال ، استفاده از بررسي ها و داده هاي پيشين و همچنين بررسي انگيزه هاي گردشگري و ميزان رضايت 
در . قابل استناد به گردشگري ، مفيد است  گردشگران از وضعيت موجود و همچنين بررسي جوامع محلي از لحاظ تغييرات اجتماعي و فرهنگي

براي مقاصد ديگري در منطقه انجام شده  كه قبالً) مانند مطالعات جامعه شاختي يا جغرافيايي ( مورد پروژه هاي جديد مي توان از مطالعات مرتبط 
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ات و خواسته هاي افراد بومي در رماعي و نظاست يا بررسي موقعيت هاي مشابهي كه در ديگر نقاط وجود دارد و همچنين بررسي مقبوليت اجت
  .مورد پروژه مورد نظر براي تجزيه و تحليل ساختار اجتماعي موجود و ارزش هاي محلي استفاده كرد 

فرهنگي و زيست محيطي توسعه  –ازجمله دشواري هاي مطرح در تجزيه وتحليل آثار و پيامدهاي توسعه گردشگري ، كمي كردن وجوه اجتماعي 
با اين حال هرچند كمي كردن دقيق و صحيح برخي از جنبه هاي توسعه گردشگري ناممكن باشد باز هم برآورد كمي امري . ري استگردشگ

سير تكاملي توسعه گردشگري را براساس نموداري تحت عنوان چرخه ي حيات گردشگري به تصوير كشيده ) 1980(بوتلر. ناممكن و ضروري است
مل توسعه گردشگري از مرحله ي كشف منطقه شروع شده و رو به پيشرفت مي گذارد ولي عدم توجه به موقع در جهت به نظر او چرخه تكا. است 

ثار و تبعات اجتماعي و فرهنگي به سقوط و تنزل چرخه ي تكامل توسعه آبهينه سازي اثرات منفي توسعه گردشگري به ويژه عدم توجه به 
  .گردشگري منجر مي گردد 

در مرحله اكتشاف ناچيز مي باشد به تدريج در طي روند چرخه توسعه تعداد گردشگران افزايش مي يابد در مرحله مشاركت با افزايش  تعداد گردشگران
در مرحله . جوامع محلي متوازن و هماهنگ است  –تعداد گردشگران مردم بومي از اثرات مثبت اين افزايش منتفع مي گردند و رابطه گردشگران 

ايش ورود گردشگران به منطقه و ورود سرمايه گذاران غير بومي در جهت توسعه زير ساخت هاي مورد نياز شكل و فضاي منطقه تغيير مي توسعه با افز
درمرحله تثبيت ، بهره برداري از منطقه به حداكثر  .كند و در اثر تغييرات زياد ايجاد شده ، توازن رابطه گردشگران و جوامع محلي كاهش مي يابد 

جوامع به  –فرهنگي ظهور مي كند و توازن بين روابط گردشگران  - در اين مرحله مشكالت زيست محيطي و اجتماعي . يت منطقه مي رسدظرف
  .دراين مرحله در صورت عدم توجه به تجديد حيات گردشگري در منطقه توسعه مورد نظر شروع به سقوط و تنزل مي كند . حداقل مي رسد
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