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 چکیده

زیست برجای بگذارد. مثبت و منفی زیادی بر روی محیط ثارآتواند آید، که میاکوتوریسم یک واقعیت انکارناپذیر از زندگی مدرن به شمار می
ی که درون ساختار تفرج و با وجود محدودیت و دنشوی تفرجی محسوب میهافعالیت اجرای رایبشده، کانونی ها و مناطق حفاظتامروزه پارک

ها و سایر تسهیالت هر یک دارای اثراتی هستند. ها، اردوگاهها، نگهبانیها، جادهها، گذرگاهشبکه راه یشتربد، اما وشاعمال می گردشگری
ت هوا، سروصدا، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، وحش، منابع آبی، کیفیاثرات مستقیمی بر روی خاک، پوشش گیاهی، حیات یشترباکوتوریسم 

ی بیش از حد بر دارد. با توجه به نیاز روزافـزون انـسان بـه طبیعـت و گردشگری و اثرات نامطلوب استفاده بر تغییرکاربری و پوشش زمین در

شده به کار گرفته شود. این در مناطق حفاظت در تعیین اثرات بالقوه گردشگری (1)زیستیزیست، الزم است که فرایند ارزیابی اثرات محیطمحیط

شده تهیه و تنظیم گشته است، که به عنوان یک گردشگری در مناطق حفاظت زیستی حاصل از توسعهمحیطتحقیق با هدف بررسی اثرات 

برد اکولوژیکی، ممکن است سبب توان گفت، گردشگری و بازدید از مناطق بکر و حفاظت شده، بدون در نظر داشتن ظرفیت نتیجه کلی می
های حفاظتی، تقاضا و د. سرانجام این روند، به کاهش ارزشوشوحش و غیره فشردگی و فرسایش خاک، کاهش پوشش گیاهی، آشفتگی حیات

حفظ   رایبتی د. بنابراین گردشگری در مناطق حفاظت شده هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان فرصوشرضایتمندی گردشگران منتهی می
 د.وشها و این مناطق تلقی میطوالنی مدت گونه
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 سرآغاز

بر تجربه مناطق طبیعی اکوتوریسم شکلی از توریسم است، که 
 ,Bjork)کید دارد اتنیز زیست متمرکز شده و بر حفظ محیط

های ملی به عنوان یکی از مقصدهای . امروزه پارک(2000

 ;Zhang et al., 2014)باشند محبوب گردشگری مطرح می

Leung et al., 2015) ،جهت کانونی این مناطق،  رواز این
 (,.Hammitt et alآیند به شمار می ی تفرجیهافعالیت اجرای

 و( 9)، گردشگری(2)های تفرجدر واقع، بازدید به شکل که )5201
ترین و سودمندترین یکی از محسوس( 4)گردشگری طبیعت

، (Balmford et al., 2009)باشد مناطق می آنکاربردهای 

پیشرفت آن در شماری از مناطق باعث ایجاد  ای کهبگونه
. (Eagles et al., 2002)اکولوژیکی گشته است  پیامدهای

گیرد، موجب های گردشگری که در این مناطق صورت میفعالیت

پذیری این اندازها و تشدید آسیبتغییر سیمای طبیعی چشم
های انسانی در این مناطق با فعالیتچرا که گردد. مناطق می

منابع آبی، وحش، ری بر روی خاک، پوشش گیاهی، حیاتاثرگذا

شوند کیفیت هوا و سروصدا موجب تغییرات اکولوژیکی می
(Hammitt et al., 2015) افزایش تفرج و گردشگری بر .

ایجاد موجب افزایش  (نوردیروی وکوهپیاده)ی طبیعت پایه

های ملی و نواحی بکر ها و مسیرهای تفرجی در پارکگذرگاه
 با ه از این مسیرها همراه، که استفاد(Eagles, 2014)گردد می

د هخوازیستی فراوانی به دنبال های تفرجی، آثار محیطفعالیت

است که، با افزایش استفاده گردشگران به همراه  بدیهی. داشت
ها و امکانات گردشگری در این مناطق، توسعه زیرساخت

زیست طبیعی و عناصر آن را به خطر تواند محیطاکوتوریسم می

با توجه به نیاز روزافـزون انـسان بـه طبیعـت و اندازد. 
ی بیش از حد بر محیط گردشگری و اثرات نامطلوب استفاده

زیستی در تعیین زیست، الزم است که فرایند ارزیابی اثرات محیط

شده به کار گرفته شود. اثرات بالقوه گردشگری در مناطق حفاظت
ختان، برپایی آتش ی درلگدکوبی خاک و گیاهان، شکستن شاخه

وحش به علت وپز، تولید زباله و تلف شدن حیاتبه منظور پخت

برخورد با خودروهای عبوری از جمله مسائلی است که، طی 
شده شاهد آن هستیم. این تحقیق گردشگری در مناطق حفاظت

ی زیستی حاصل از توسعهبا هدف بررسی و تعیین اثرات محیط

شده ایجاد گردیده است ناطق حفاظتهای گردشگری در مطرح
 شده ری محیط در مناطق حفاظتـپذیرا که حساسیت و آسیبـچ

 بسیار بیشتر از سایر مناطق است.
 

 هامواد و روش

زیستی حاصل از توسعه بررسی اثرات محیط به منظوراین تحقیق 

اکوتوریسم تهیه و تنظیم گشته است و جهت ارزیابی اثرات آن به 
ریزی، ابتدا به استخراج اثرات مثبت و یک ابزار برنامهعنوان 

زیست پرداخته و سپس های اکوتوریسم بر روی محیطمنفی طرح

 اثرات آن را تشریح نموده است. 
 

 گردشگری در مناطق حفاظت شده
گردشگری بر پایه طبیعت و بازدید از مناطق حفاظت شده باعث 

گرچه این منافع اقتصادی شود، ایجاد اثرات مثبت اقتصادی می

های اجتماعی یا اکولوژیکی نیز ممکن است منجر به ایجاد زیان
ی غیر مصرفی باید در گردد. اکوتوریسم به عنوان یک استفاده

بطن نواحی بکر و طبیعی اجرا گردد. امروزه به طور جهانی تفرج 

وحش و های حیاتها، پناهگاههای گردشگری در پارکو فعالیت
 ;Cordell, 2008)شده رو به افزایش است مناطق حفاظت

Balmford et al., 2009)ها و مناطق ، در واقع تجربه در پارک

حفاظت شده، ابزاری مناسب جهت پاسخ به رشد شهرنشینی 
های ها و زیرساختفعالیت .(Manning et al., 2014)باشد می

دد؛ آشکارترین و گراتی میگردشگری در این مناطق، موجب اثر

ترین اثر آن، پاکتراشی گیاهان در راستای ایجاد مستقیم
ختار تفرج و باشد. با وجود محدودیتی که در ساها میزیرساخت

شود، اما اغلب شبکه شده اعمال میگردشگری مناطق حفاظت
ها و سایر تسهیالت ها، اردوگاهها، نگهبانیها، جادهها، گذرگاهراه
. ایجاد (Newsome et al., 2013)یک دارای اثراتی هستند هر 

تواند موجب تغییر سطوح جریان آب، معرفی گیاهان ها میگذرگاه
 ,Tyser and Worley)گردد وحش غیربومی و آشفتگی حیات

ی بنابراین درک پیامدهای اکولوژیکی ناشی از استفاده .(1992

ها با منابع، برای مل آنها و چگونگی تعاگردشگران در پارک
شده و تجربه ها، مناطق حفاظتاجتناب از تخریب منابع پارک

. از این (Antonio et al., 2013,D)باشد گردشگران مهم می

شده، مستلزم برقراری تعادل میان رو مدیریت مناطق حفاظت
 ,.Zhang et al)باشد ناسازگاری تقاضای حفاظت و تفرج می

2014). 
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 شدهاف اکوتوریسم در مناطق حفاظتاهد
های طبیعی اکوسیستم گردشگری نواحی طبیعی با هدف تجربه

 Andres et)گیرد یا وحشی، جهت تفرج و یا آموزش صورت می

al., 2005 )ناپذیر از ی اجتناببه عنوان یک مؤلفه که
در حقیقت از  وگردد راهبردهای کنونی حفاظت محسوب می

ی غیرمصرفی به عمل ش و منابع طبیعی استفادهوححیات

غیرمستقیم به حفاظت از منطقه و بهبود وضع بصورت آورد و می
رو گردشگری در نماید. از اینمحلی کمک می جوامعاقتصادی 

 Spanou et)زیست تواند با هدف آموزش محیطاین مناطق می

al., 2012) ،ها و اکوسیستم، آگاهی از اهمیت وجود منابع طبیعی
 گیرد.تنوع زیستی صورت 

 

 شدهمنافع بالقوه گردشگری در مناطق حفاظت
ی سود و شده دربردارندهگردشگری در مناطق حفاظت

هایی بوده که اغلب، این اثرات در تعامل با یکدیگر قرار هزینه
شده جهت حفاظت از برخی دارند. از آغاز، مناطق حفاظت

وحش، یکی یا شرایطی از قبیل: جمعیت حیاتفرایندهای بیوفیز

های فرهنگی ایجاد اندازهای طبیعی یا میراثها، چشمزیستگاه
طورکلی منافع بالقوه گردشگری در مناطق ه اند. بشده

های اقتصادی، حفاظت از شده عبارتند از:  بهبود فرصتحفاظت

حلی. میراث طبیعی و فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی جوامع م
ی مالی و اقتصادی، های گردشگری به سه دستهچنین هزینههم

 Paul et)گردد زیستی تقسیم میاجتماعی و محیط -فرهنگی

al., 2002). 
 

 زیستی اکوتوریسم  در ایرانارزیابی اثرات محیط
از منابع طبیعی و  ی حفاظتزیستی الزمهارزیابی اثرات محیط

تواند به شناسایی و تجزیه و ت و میزیست اسحمایت از محیط
های ها یا فعالیتها، طرحی اهداف پروژهتحلیل منظم آثار بالقوه

ی اجزای زیستی، فیزیکی و شیمیایی، گذاری در زمینهقانون

( به 1در جدول ). اقتصادی، کمک نماید -فرهنگی و اجتماعی
ت محیط تحقیقات داخلی صورت گرفته، پیرامون ارزیابی اثرا

های مختلف آن اشاره گردیده زیستی گردشگری در ایران و روش

 است.
 
 

 زیستیهای ارزیابی اثرات محیطنواع روش(: ا1جدول )

 های ارزیابی اثراتروش تحقیقات اخیر در ایران

فرایند تحلیل شبکه فازی و ماتریس  1934و همکاران،  نیاقربانی
 ارزیابی سریع

 TOPSISتکنیک  1932اران، امیرحاجلو و همک

 فرایند تحلیل شبکه 1931و همکاران،  کاظمی
Jahani et al., 2016 

 1931شیرمحمدی و همکاران، 
 مدل تخریب

 سازی فازیمدل 1931بخشی و همکاران، 

 AHPتکنیک  1930حجازی و همکاران،

 چک لیست 1930قدمی، 

 مدل تحلیل عاملی 1930رضایی و همکاران، 

 گذاری نقشههمروی  1988و همکاران،  زرقی

 

زیستی اکوتوریسم در مناطق اثرات محیط

 شدهحفاظت
ها از زیرساخت ایجادهای گردشگری، مراحل مختلف اجرای طرح

نقلیه،  ئطرو، وساقبیل: خطوط انتقال آب و برق، جاده، پیاده
های پارکینگ، کمپینگ، خورگشت، محل دفن پسماند و سایت

های مختلف گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم الیتفع

گردد. بطور کلی اکوتوریسم اغلب محیط زیستی میموجب اثرات 
وحش، منابع می بر روی خاک، پوشش گیاهی، حیاتاثرات مستقی

وضعیت ، (Hammitt et al., 2015)آبی، کیفیت هوا، سروصدا 

و پوشش زمین ، تغییرکاربری اجتماعی/ فرهنگی و اقتصادی
(Boori et al., 2015) ادامه هر یک از این  دربردارد، که در

 اثرات به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است.
 

 پوشش گیاهی

های گردشگری و اجرای طرح سازی ومراحل مختلف آماده
افتد، بصورت مستقیم و هایی که در بطن آن اتفاق میفعالیت

گذارد. اثرات مستقیم یا می اثر غیرمستقیم بر روی پوشش گیاهی

ی ، در مرحله(Newsome, 2010)به صورت فرایند پاکتراشی 
به صورت کوبیدگی، بریدگی و  اجرا و احداث مطرح است؛ یا

هایی مانند: کمپینگ، اسب ها بر اثر فعالیتکن شدن آنریشه

نوردی اتفاق سواری، راه رفتن، رانندگی خارج از جاده و کوه
کاهش تواند موجب که می ،(Newsome et al., 2010)افتد می

، زوال ساختار (1931و همکاران،  شیرانی سرمازه) تنوع زیستی
 (Zhong et al., 2011) جوامع گیاهی، کاهش زادآوری گیاهان
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 Zhong et) گردد هاو یا حتی افزایش خطر انقراض برخی گونه

al., 2011; Ballantyne & Pickering, 2012; Newsome 

et al., 2013)لگدکوبی  . به عنوان مثال اثرات ناشی از(Cole, 

، کاهش مقاومت و به بافت گیاه رسانی، موجب آسیب(2004
 با و یا گردوغبار نیز (Liddle, 1997)شود زادآوری گیاهان می

های گیاهان مانع انجام فراینداندام بر روی  قرارگیری

تفرج بر ناشی از اثرات کلی به طورگردد. ها میفیزیولوژیکی آن
تواند منجر به کاهش ارتفاع پوشش گیاهی در این مناطق، می

های مولد، فراوانی پوشش گیاهی، آسیب گیاهان، بیومس، اندام
های گیاهی گردد زنی و تغییر در ترکیب گونهبه جوانه

(Pickering & Hill, 2007.) 

های گردشگری حاصل از فعالیت زیستیچنین اثرات محیطهم

ی لگدکوبی، تغییر در مواد مغذی خاک و نتیجه تواند درمی
های زیرزمینی، تغییر در ساختار پوشش گیاهی و یا اثرات آب

های جدید )علف هرز(، عوامل غیرمستقیمی مانند: معرفی گونه

 Monz)ایجاد شود  هاو قطعه قطعه شدن زیستگاه (1)بیماری زا

et al., 2010; Ballantyne et al., 2014) یکی از اثرات غیر .
زنی بذر و رشد آن مستقیم لگدکوبی خاک، جلوگیری از جوانه

وهوا، آب فشردگی خاک موجب کاهش عبورچرا که  ،باشدمی
داری آب و میزان نگه (Hammitt, 2015)میزان نفوذپذیری آب 

، که چنین (Gallet & Roze, 2002)گردد در خاک می

 سببباشد و شرایطی برای ریشه و رشد گیاه نامطلوب می
 گرددیو نفوذپذیری خاک م گیاه دوانیمحدودیت در ریشه

(Materechera et al., 1991) مواد غذایی در  نهایت، در

چنین با فرسایش خاک بر اثر یابد. همدسترس گیاه کاهش می
گران، مواد مغذی مورد های گردشگری و رفت و آمدگردشفعالیت

 شود.کم مینیز نیاز گیاه 

ی انتقال هاگ از طریق کفش زا بواسطهتوزیع عوامل بیماری
ها، الستیک دوچرخه و گردشگران، چادرزنی، لگدکوبی اسب

و بازسازی امکانات زیربنائی صورت  وسازنقلیه، ساخت ئطوسا

با افزایش چنین اکوتوریسم . هم(DPIWE, 2005)گیرد می
شده، های گیاهی موجود در مناطق حفاظتفشار و استرس برگونه

 ,Buckley)گردد موجب اثرگذاری عوامل بیماری زا می نیز

اثرات غیرمستقیم و بالقوه اکوتوریسم،  . یکی دیگر از(2004
های جدید از طریق کفش، لباس و معرفی غیرتعمدی گونه

، که (Whinam et al., 2005)باشد تجهیزات گردشگران می
بومی در نهایت منجر به تغییر جوامع های غیرمعرفی این گونه

 ,.Monz et al)گردد ها میزیستی و محیط فیزیکی اکوسیستم

های جدید، به عنوان یک تهدید اساسی . در واقع گونه(2010

برای تنوع زیستی بسیاری از مناطق حفاظت شده مطرح 
ها به نیز بر اثر ورود فاضالب (1)ی پرغذایییدهباشند. ایجاد پدمی

برای ادامه تغییرات، نفع  (7)تواند موجب بروز بازخوریخاک، می

 های جدید و سرانجام تغییر جوامع گیاهی گرددبردن گونه

(Pickering & Hill, 2007). 

 
 حیات وحش

وحش به های گردشگری بر روی حیاتها و طرحاثرات فعالیت
افتد. اثرات مستقیم از ورت مستقیم و غیرمستقیم اتفاق میص

مدی بواسطه طریق اختالالتی است که بصورت تعمدی یا غیرتع

های برداری طرحسازی، اجرا و بهرهانسان در مراحل آماده
 Zhong et) گرددوارد میها گردشگری به زیستگاه و رفتار آن

al., 2011)های گردشگری یکی زیرساختی فیز. بنابراین توسعه

 وحشحیاتدر این مناطق، حساسیت بیشتری برای حفاظت 
نماید. اثرات غیرمستقیم گردشگری بر حیوانات، بواسطه ایجاد می

گردد. تغییر در پوشش گیاهی، غذا، خاک و ... ایجاد می

برداری و حیات وحش، عکس یهای تفرجی مانند مشاهدهفعالیت
ها موجب ساده نظیر راه رفتن از میان قلمرو آنحتی اقدامات 

زا برای های تنشو موقعیت گرددوحش میاثرات منفی بر حیات

نماید. شواهد و مدارک بسیار حاکی از این است ها ایجاد میآن
های حساس، ها در زیستگاهکه، حضور گردشگران و ازدحام آن

 ,.Monz et al) تواند موجب فشردگی جمعیت حیواناتمی

، تغییرعملکرد Buckley, 2004))وحش ، آشفتگی حیات(2015
گردد. عالوه ها مانند: تنفس، استرس، تولیدمثل و وضعیت بدنآن

های جاده و زیرساخت اثر در تحقیقات صورت گرفته، این بر
وحش ثابت گردیده شگری بر حیاتحمل و نقل در مناطق گرد

های گردشگری، تغییر دهای فعالیتاست. یکی دیگر از پیام

ناشی  نامطلوبباشد. اثرات فیزیولوژی و رفتار طبیعی پرندگان می
 جمعیت اندازههای آن موجب تغییر از اکوتوریسم و فعالیت

 ,.Maslo et al)، عملکرد اکولوژیکی، نرخ تغذیه پرندگان

ها و اختالل در و تخریب النه، کاهش زادآوری آن (2012
 ,Pang)گردد وحش میگی و زیستگاه پرندگان و حیاتزند

 وحشحیاتمنجر به تغییر ناگهانی جمعیت مهم ، که این (2004

ها بر اثر تغییر در زنجیره غذایی و کوتاه شدن هرم غذایی گونه
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. بر اساس مطالعات Wang & Weng, 2003)) شودنیز می
 واند برتی طبیعت میصورت گرفته، گردشگری بر پایه

ها نیز اثر و بالغ شدن آن گذاری پرندگان، بیرون آمدن جوجهتخم
 & Liddle,1997; Buckley, 2004; Liley)بگذارد 

Sutherland, 2007)وحش و . اثرات ناشی از گردشگری حیات

گیرد های انسانی بر حیوانات به سه طریق صورت میفعالیت
(Green & Higginbottom, 2001): 
 های پر سروصداجام فعالیتان .1

ها بر اثر حوادث ناگهانی، از بین بردن یا آزار رساندن به گونه .2

ها و کشتن شکار تعمدی، ماهیگیری، جمع آوری گونه
 ها به دالیل امنیتیتعمدی آن

وحش هنگام پاکروبی یا تغییر کاربری تغییر زیستگاه حیات .9

 انات گردشگری ها و امکایجاد زیرساخت در راستایزمین، 

 

و  وحشجایی حیاتاثرات اکوتوریسم بر آسایش و جابه

 پرندگان

هم های موحش یکی از فعالیتبرداری از حیاتمشاهده و عکس
 باشدشده میگردشگری در مناطق طبیعی حفاظت

((Manfredo, 1992 .های مختلف به میزان حساسیت گونه
ی متفاوت است های گردشگرآشفتگی ناشی از فعالیت

(Madsen et al., 2009)، ها عالوه بر این سن و جنس گونه

 حضور گردشگران در .گذاردها تأثیر میبردباری آنمیزان نیز، بر 
، وحشحیاتمناطق بکر، حتی بدون داشتن تعامل مستقیم با 

های منجر به ایجاد پیامدهایی از قبیل: باالرفتن سطح هورمون

، افزایش (Pineiro et al., 2012)های وحشی مدفوعی در گربه
 & Hayward)شیر  تنفس و ایجاد آشفتگی در گونه

Hayward, 2009 ) و کاهش ناگهانی تعداد شکار موفق برای

نقلیه گردشگران  ئطی یوز وحشی، به دلیل وجود وساگونه
های تفرجی، چنین گردشگری طبیعت و فعالیتگردد. هممی
 ,Buckleyر به تغییر در چاالکی و گریز پرندگان تواند منجمی

، دمای بدن، ضربان قلب و یا ترشح هورمون استرس در ((2004
بر این اشغال آشیان  . عالوهThiel et al., 2008))ها گردد آن

 خللبروز موجب  های گردشگریزیرساخت ، جهت ایجادهاگونه

 .گرددمی هاآندر جریان زندگی طبیعی 
انباشت زباله در مراکز پیکنیک و کمپینگ ممکن است،  لید وتو 

جایی برخی حیوانات از زیستگاه طبیعی خود، به مراکز موجب جابه

تفرجی گردد؛ جایی که احتمال وجود شکارچی، صیاد و برخورد با 

که این  .(Newsome  et al., 2013)نقلیه بیشتر است  ئطوسا
تغییرات غیرطبیعی  نیز تغییر دهد.را  تواند عادت غذایی گونهمی

واسطه انسان در کیفیت، کمیت و دسترسی غذای حیوانات ه که ب
ها در ها و پویایی آنگونه های اساسی رفتاردهد، جنبهرخ می

ها های آندهد. حضورگردشگران و فعالیتاکوسیستم را تغییر می

گردد. ها ونهخانگی گ تواند موجب کاهش فعالیت و گسترهمی
تواند بصورت تعمدی با جمع آوری گیاهان ها میجایی گونهجابه

( یا 1930، ری )گلنو جانواران مورد پسند، برای فروش یا نگهدا

جایی موجودات ریز، بواسطه بصورت غیرتعمدی شامل جابه
 ی حیوانات اتفاق افتد.تجهیزات گردشگری یا تغییر ذائقه

 

 آب 

های گردشگری و هم آماده سازی و اجرای طرح مراحل مختلف

های گردشگری بر سطوح چنین ورود مواد زائد ناشی از فعالیت
. (Zhong et al., 2011)گردد آبی موجب کاهش کیفیت آب می

های در صنعت گردشگری، آب جهت استفاده شخصی و ورزش

جامد  گیرد. ورود مواد ذائدآبی مورد استعمال گردشگران قرار می
، تخلیه های موتوریا، سوخت ناشی از قایقهها، اقامتگاهرستوران

و ورود زباله و سایر منابع (  (Li et al., 2003هامستقیم فاضالب

های گردشگری منجر به ایجاد مربوط به فعالیتی کننده آلوده
 وهای واگیردار ی پرغذایی در منابع آبی، توزیع بیماریپدیده

 ,Wang & Weng)گردد ها میکاهش ذخائر آب جنگل

های تفریحی آبی )قایق . همچنین برخی از فعالیت(2003
، یآب هایدرون محیط به سوخت ناشی از موتورموتوری(، با ورود 

 موجوداتتواند منجر به تغییرات شیمیایی آن و اثرگذاری بر می

 .دآبزی گرد
 

 خاک

های گردشگری نیازمند اجرای طرح ی وسازآماده بدیهی است که
عملیات خاکریزی، خاکبرداری، گودبرداری، هموارسازی زمین، 

های باشد، که توأم با فعالیتتردد ماشین آالت و غیره می
گردشگری بطور مستقیم بر روی خصوصیات خاک منطقه اثرگذار 

های تفرجی، منجر به کاهش است. لگدکوبی خاک بر اثر فعالیت

شش خاک و نگه داری آب، افزایش فشردگی و ایجاد سطوح پو
، کاهش خلل و فرج، رطوبت و (Zhong et al., 2011)رواناب، 

 ,.Monz et al)موجودات زنده خاک، از دست دادن مواد آلی 

های زیستی، شیمیایی و هیدرولوژیکی ، تغییر ویژگی(2010
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ها اهقطعه شدن زیستگ، تغییر مواد مغذی خاک و قطعهخاک
، که درآینده موجب ( Ballantyne et al., 2014)گردد می

چنین . هم(Monz et al., 2010)شود فرسایش خاک می
خاک را  از به پوشش گیاهی که نقش محافظت رسانیآسیب

د درگمیخاک  فرسایش بادی سبب افزایشبرعهده دارد، 

(Yuksek , 2009)ز های ناشی ا. عالوه بر این پسماند
تواند موجب تغییر ساختار خاک، گردشگری میهای فعالیت
گردد. به های زیستی آن های شیمیایی و کاهش فعالیتویژگی

عنوان مثال ریختن مواد آشامیدنی )آبمیوه(، بر روی خاک باعث 
 . (Zhong et al., 2011) شودتغییر اسیدیته آن می

 

 کیفیت هوا

نقلیه  وسائطردشگران و بدون شک ورود حجم عظیمی از گ

گردد. استفاده گردشگری می یموجب تنزل کیفیت هوا در منطقه
های ونقل، اقامتگاه، غذا و فعالیتهای حملاز انرژی در بخش

 & Gossling)شود گردشگری موجب تغییرکیفیت هوا می

Hall, 2006) وضعیت جوی برخی مناطق گردشگری به علت .
ها به منظورگرم کردن، و سایر سوخت غالچوب، زاستفاده از 

های ، فعالیت(Li et al, 2003) نقلیه وسائطاستفاده از 

ناپذیر )ظروف  های تجزیهگردشگری، ریختن پسماند و زباله
 جهتپالستیکی(، قطع شاخ و برگ درختان و برافروختن آتش 

 اروپز، به مرور زمان تحت تأثیر اثرات منفی قرگرم کردن و پخت

در  ی آنبررکاو مین زپوشش در تغییر چنین خواهد گرفت. هم
منجر به تغییر ای گلخانهی هازگان شد، با آزاد مناطق گردشگری

 گردد.ا میهو و آب

 
 سر و صدا

انسان  و ایجاد آرامش در آوای طبیعت موجب بهبود استرس

و تردد  ونقلامکانات حملناشی از گردد، اما سروصدای می
 Benfield) گرددگردشگران میاحساسات مثبت ب کاهش موج

et al., 2014)ها و اختالالت صوتی ناشی از ارتباط . پارازیت

ی پیامدهای اکولوژیکی و تجربی در انسان با طبیعت دربردارنده
 ,.Hammitt et al) باشدشده میها و مناطق حفاظتپارک

د از منابع درون توان. سروصدا و اختالالت صوتی می(2015

شده از جمله: موتوریزه شدن ها و مناطق حفاظتپارک
ونقل گردشگران یا از های حملهای تفریحی و سیستمفعالیت

های مجاور منابع بیرونی مانند: هواپیمای درحال پرواز و بزرگراه
تحقیقات نشان داده است  (.Monz et al., 2015)نشأت گیرد 

به اثرات مهمی  سطح صدا، منجر کم در که، افزایش نسبتاً
گردد. به عبارتی دیگر، مقدار سطح شنوایی می «سطح شنوایی»بر

( 1یابد. نمودار )حیات وحش، با افزایش سروصدا کاهش می

(Monz et al., 2015). 

 
(: رابطه بین کاهش سطح شنوایی حیات وحش 1) نمودار

 و افزایش واحد دسی بل سروصدا

 (Hammitt et al., 2015): منبع
 

 تغییر کاربری زمین

از زمین  بشراستفاده  یشیوهتغییر کاربری زمین به معنای تغییر 
امکانات زیربنائی گردشگری به طور بالقوه منجر  ایجاد. باشدمی

گردد. امروزه با گسترش روزافزون به تغییر کاربری زمین می

خش وسیعی از شده، بدر مناطق حفاظت اکوتوریسم جهتتقاضا 
ده، شامل: جای و امکانات رفاهی شگردگرهای ای فعالیتبرزمین 

 ، پیکنیک، خورگشت، سرویس بهداشتیها، مراکز کمپینگگذرگاه

به  های گردشگریفعالیت بنابراین شود.و... دچار تغییرات می
 ران در بروز تغییرات کاربری زمینیکی از عوامل پیشعنوان 
رو موضوع کاربری زمین در مقاصد از اینباشد. می مطرح

. بنابراین افزایش آیدشمار میه بگردشگری، از موضوعات کلیدی 
اند، موجب خدماتی که برای گردشگران مهیا نموده بازدید و

کاهش کیفیت تجربه گردشگران و تنزل منابع طبیعی موجود 

تواند ، که در آینده می(Manning et al., 2014)گردد می
 .گرددموجب تغییر پوشش زمین و کاربری آن 
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 وضعیت اقتصادی

های اقتصادی جهت داشتن ترین فعالیتگردشگری یکی از رایج
ها شده یا مجاور آنمناطق حفاظت اجتماعی در –اثرات اقتصادی 

گردد. ، که باعث ایجاد اثرات مثبت اقتصادی میشودمحسوب می
ی به عنوان یکی از دالیل اصلی رشد در واقع منافع اقتصاد

باشد. ورود گردشگر به منطقه روزافزون این صنعت مطرح می

هایی چون: هزینه ورود به موزه، هزینه همراه با پرداخت هزینه
باشد، که خرید کاالی بومی، روادید، غذا، حمل و نقل و ... می

یک طرح از این رو  گردد.باعث درآمدزایی برای جوامع بومی می

 ،تواند منجر به ایجاد فرصت کسب و کارگردشگری مناسب، می
. (Dyer et al., 2007) گردد اشتغال جوامع روستائی و تبادل ارز

تواند موجب افزایش از طرفی رونق گردشگری در یک منطقه می

، ارزش کاال ((Bujosa & Rosselló, 2007های زندگی هزینه
 & Aguiló et al., 2004, Haralambopoulos)و خدمات 

Pizam, 1996) استانداردهای زندگی ،Akis et al., 1996)) ،

 Aguiló)مسکن و ارزش زمین  ارزش ملک، هزینه

etal.,2004; Korca, 1996)  گردد.برای جوامع بومی 
 

 فرهنگی -وضعیت اجتماعی 

گردشگری صنعتی پویا و رقابتی همراه با اثرات مستقیم بر 

اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی جوامع بوده و  هایجنبه
اقتصادی و مؤثرترین  -به عنوان محرک اصلی پیشرفت اجتماعی

 ,.Hernandez-Morcillo et al)ها خدمات فرهنگی اکوسیستم

نظر  باشد. توسعه صنعت گردشگری ازمطرح می (2013
جهانی،  پناه وافزایش رضایتمندی )خالق تواند موجباجتماعی می

ای سنتی، اتحاد جوامع سازی مقصد، احیای هنرهمدرن (،1931
صلح اجتماعی و  ایجاد، های جدیدجاذبه محلی، ایجاد امکانات و

 ,.King et al)بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی  ،روابط دوستانه

1993; McGehee & Andereck, 2004) برانگیختن ،
احیا و حفظ آثار تاریخی  ،(Korca, 1996)های فرهنگی فعالیت

، (Akis et al., 1996; Andereck et al., 2005)و باستانی 

 ,.Andereck et al)افزایش تفاخر ملی و هویت فرهنگی 

، حفظ تعامل میان مردم محلی و گردشگران، افزایش (2005
های فرهنگی و مشارکت فعاالنه جوامع بومی در معرفی ارزش

چنین گردد. هم به گردشگران فرهنگ و آداب و رسوم سنتی
اثرات منفی بر روی  موجب بروزتواند، این صنعت می یتوسعه

 گرددزندگی اجتماعی و فرهنگ مردم بومی در مقصد گردشگری 

(Zhong et al, 2011)دهد ترویج . مطالعات نشان می
 Andereck et)وآمد موجب ازدحام رفت تواندمیگردشگری 

al., 2005; Bujosa &Rossello´, 2007)ی ، تغییر شیوه
 Xie et)زندگی جوامع محلی، فرهنگ سنتی، ساختار اجتماعی 

al., 2009)ی، نوع بیان، لباس پوشیدن افراد و ی، عادات غذا

. هم چنین از یک دیدگاه اجتماعی، گرددمنازل ی معماری شیوه
ات، خلفتواند موجب افزایش تگردشگری میهای فعالیت پیشرفت

مصرف مشروبات و ، سرقت (Andereck et al., 2005)م یجرا

ه اکوتوریسم توسع جهت . لذا(King et al., 1993) الکلی گردد
ی فرهنگ و آرامش به مسئله الزم استدر مناطق حفاظت شده 

 جوامع بومی توجه خاصی مبذول گردد.
 

 عوامل مؤثر بر اثرات ناشی از اکوتوریسم

ی اثرات ناشی از اکوتوریسم تحت تأثیر گسترهها و میزان آسیب
های وساز، ساختارهای زیربنائی، نوع فعالیتعواملی مانند: ساخت

 میزان، رفتار بازدیدکننده، (Ballantyne et al., 2014)تفرجی 
، (Monz et al., 2013; Hammitt et al., 2015)استفاده 

یاهی، های کمپینگ، خصوصیات پوشش گی گروهاندازه

توپوگرافی مکان، خصوصیات خاک، پهنه اقلیم و زمان استفاده 
 .(Pickering & Hill, 2007)قرار خواهد گرفت 

 

 گیریبحث و نتیجه

جوامع گردشگری یک حقیقت انکارناپذیر از زندگی مدرن 
تواند اثرات مثبت و منفی زیادی بر آید و میبه شمار میامروزی 

آن برجای بگذارد. اما تحقیقات حاکی زیست و عناصر روی محیط

از این است که اثرات منفی آن خیلی بیشتر از اثرات مثبت آن 
گیاهان به عنوان  دهد که، لگدکوبیمطالعات نشان میباشد. می

ترین اثرات گردشگری در مناطق یکی از بارزترین و مستقیم

باشد، که منجر به کاهش پوشش گیاهی حفاظت شده مطرح می
وجود جاده،  گردد.محافظ خاک می نیز، از بین رفتن الیه و

وآمد بازدیدکنندگان و سایر امکانات گردشگری مسیرهای رفت

باعث از بین رفتن گیاهان بومی منطقه و تغییر وضعیت خاک 
شود. لذا مدیران مناطق حفاظت شده با در نظر گرفتن می

های فعالیت مهایی جهت عبور بازدیدکنندگان و انجامکان
د تا حدودی از لگدکوبی پوشش گیاهی و خاک نتوانتفرجی، می

د. گردشگری و بازدید از مناطق بکر و نجلوگیری نمای

شده، بدون در نظر داشتن ظرفیت برد اکولوژیکی منطقه، حفاظت
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ک، کاهش پوشش ممکن است سبب فشردگی و فرسایش خا
رانجام این روند، به وحش و غیره گردد. سگیاهی، آشفتگی حیات

کاهش ارزش حفاظتی، تقاضا و رضایتمندی گردشگران منتهی 
مناطق حفاظت  توان گفت، گردشگری درگردد. بنابراین میمی

شده هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان فرصتی جهت حفظ  

گردد. به های زیستی و این مناطق تلقی میطوالنی مدت گونه
ها و نواحی تفرجی یریتی نیز، مدیران پارکعنوان یک راهبرد مد

های توانند بـا استفاده ازروش مدلسازی فازی، فعالیتمی

رسیدن بــه  هایی، بـرایشاخص مـدیریتی خـود را بـر اساس
بررسی نمایند و همچنین درجه سازگاری  داریستم پااکوسی

اکوسیستم و ظرفیت برد اکولوژیکی را در مناطق تحت مدیریت 

 خـود تعیـین نمایند.
اشاره گردید، طی گردشگری در مناطق  نیز طور که قبالًهمان

شده شاهد مسائلی چون لگدکوبی خاک و گیاهان، حفاظت

وپز، تولید ی درختان، برپایی آتش به منظور پختشکستن شاخه
وحش به علت برخورد با خودروهای زباله و تلف شدن حیات

با توجه به اینکه، در مناطق حفاظت شده  بنابراین عبوری هستیم.

های باشد، دسترسی افراد به زونالویت با حفظ منابع طبیعی می
ریزی، پایش های تفرجی نیازمند برنامهگردشگری و انجام فعالیت

باشد. از این رو مدیریت مناطق و کنترل اثرات گردشگری می

تشویق افراد برای  شده، با اعمال تدابیر مختلفی مانند:حفاظت

زیست، افزایش آگاهی، ریزی و حفظ محیطمشارکت در برنامه
گردی و شناخت اهمیت مسائل های آموزش طبیعتبرگزاری دوره

زیستی، در نظرگرفتن ظرفیت برد اکولوژیکی، محدود محیط
توان از نمودن تعداد گردشگران، تدوین قوانین و خط مشیءها می

منفی گردشگری در مناطق حفاظت شده تا اثرات و پیامدهای 

گردد در ارزیابی اثرات حدودی کاست. همچنین پیشنهاد می
های گردشگری در مناطق حفاظت شده توجه ویژه به پروژه
های معرفی شده در این تحقیق در ارزیابی اثرات و انواع روش

اثرات معرفی شده در بخش های مختلف اکوسیستم معطوف 
حساسیت و آسیب پذیری محیط در مناطق گردد چرا که 

 شده بسیار بیشتر از سایر مناطق است.حفاظت
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