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 اثرات گردشگری و فعالیت های 
تفریحی بر پارک های محلی و 

مناطق حفاظت شده
هلیا خاتمی- دانشجوی کارشناسی محیط زیست

اثرات گردشگری بر روی محیط زیست می تواند به طور سودمندی در سه گروه اصلی موردتوجه   
قرار گیرد: 

- آن هایی که با حمل ونقل و سفر در ارتباط هستند.
- آن هایی که با محل اقامت و اسکان در ارتباط هستند.

- آن هایی که در رابطه با فعالیت های تفریحی هستند.

فی نفسه اثرات فیزیکی و زیست شناختی مهم بر روی محیط زیست در هر کدام از گروه های   
فوق خالصه شده اند. عالوه بر این اثرات ابتدایی، میزان باالیی از اثرات ثانویه نیز می تواند در اثر 
توسط  بسیاری  حفاظت شده  مناطق  بارز،  مثال  یک  به عنوان  بیفتد.  اتفاق  طبیعت  در  گردشگری 
غیره  و  هیزم  تهیه  زباله ها،  آتش نشانی، جمع آوری  مانند  دسترسی خدماتی   برای  که  جاده هایی 
برمی گردد،   از تشکیل منطقه حفاظت شده  به قبل  با جاده هایی که قدمت آن ها  یا  و  احداث شده 
تکه تکه شده اند. این راه ها حتی اگر به طور رسمی برای عموم در دسترس نباشند، برای وسایل نقلیه 
و افراد دسترسی ایجاد می کنند. چنین دسترسی کنترل نشده ای خصوصًا در مناطق دور افتاده که 
معموالً جنگل بانان و محیط بانان بسیار کمی برای نظارت مناسب دارد، قابل توجه هستند. استفاده 
مداوم از این جاده ها توسط وسایل نقلیه باعث فرسایش و فشردگی خاک می شود، که از روییدن 
مجدد گیاهان جلوگیری کرده و بیماری های قارچی و احتمال ایجاد حریق را افزایش می دهد. در 
برخی موارد نیز فرسایش به عنوان تهدیدی کنترل نشده در نتیجه تردد وسایل نقلیه می تواند منجر 
به غیر قابل عبور شدن جاده ها برای وسایل نقلیه امدادی شود. به طوری که به عنوان  مثال جاده ها 

دیگر برای دسترسی آتش نشانی قابل استفاده نخواهند بود.
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عالوه بر اثرات مستقیم وسایل   
نقلیه،  اثرات افرادی که از این راه ها 
نیز استفاده می کنند نیز وجود دارد. 
افراد  این  تأثیرگذار  فعالیت های  از 
یا  عمدی  کردن  روشن  به  می توان 
غیرعمدی آتش،  شلیک به حیوانات، 
آسیب به پوشش های گیاهی محوطه 
اردوگاه، جمع آوری هیزم های خشک 
عوامل  این  که  نمود،  اشاره  تر  و 
ثمردهی  کاهش  به  منجر  می توانند 
گیاهان و وضعیت مواد مغذی خاک، 
آسیب  و  گیاهان  وضعیت  در  تغییر 
به گیاهان چه به طور مستقیم و چه 
و  آفات  به  آسیب پذیری  افزایش  با 

بیماری ها شود.
محیط زیستی  ثانویه  اثرات   
و  کاهش  برای  تالش  از  می تواند 
نشاءت  ابتدایی  اثرات  دادن  تسکین 
گیرند. برای مثال جاده هایی که برای 
عبور پیاده ها بسیار مورداستفاده قرا 
و  فرسایش  دچار  معموالً  می گیرند 

ازآنجایی که  می شوند.  سطح  کاهش 
فرسایش  دچار  مناطق  از  عابران 
جاده ها  این  نمی کنند،  استفاده 
متعدد  جاده های  به صورت  سپس  
جلوگیری  برای  می شوند.  عریض 
مدیران  خاک  فرسایش  این  از 
سنگ  نصب  با  را  جاده ها  می توانند 
دیگر  یا  چوبی  راه های  یا  فرش 
مصالح مشابه محکم و سخت کنند. 
بر  راه ها  این  دیداری  تأثیر  بر  عالوه 
تجربه بازدید کننده، ساخت جاده ها 
بر  دیگری  تأثیرات  است  ممکن  نیز 
محیط زیست وارد کنند. به طور مثال، 
از  پراستفاده  پیاده  عبور  مسیر  یک 
گذرگاه شارلوت تا بلولیک در پارک 
فرش  سنگ  اخیراً  کسیاسکو  ملی 
بر  عالوه  است.  شده  سنگ ریزی  و 
و  آشکار  دیداری  شکاف  یک  ایجاد 
علف های  با  جدید  جاده  این  واضح 
است.  شده  محاصره  ناخواسته  هرز 
احتماالً مسئوالن  تهیه سنگ ریزه ها 

سنگ ریزه ها  کردن  استریل  از 
هنوز  آن ها  و  بودند  کرده  صرف نظر 
در زمان استفاده دانه های علف ها را 
مزاحمت  این  و  داشتند  خود  همراه 
و  زیستگاه  یک  راه  این  حاشیه  در 
دانه ها  این  برای  مناسب  موقعیت 
فراهم آورد تا جوانه بزنند و سبز شوند 
علف ها  پدیداری  یعنی  ثانویه   اثر   .
از  جدی تر  و  مهم  قابل بحثی  به طور 
اثر اولیه یعنی از بین رفتن مسیرهای 
پیاده روی است. به عنوان مثالی دیگر 
بر اساس  گزارش همیلتون اسمیت 
غار  در  که  رطوبتی  درصد   )1987(
الکساندرا، در شهر ناراکورت استرالیا، 
به  آسیب  رساندن  حداقل  به  برای 
نظر  بدر  غار  نقاشی های  و  دیواره ها 
محلی  انقراض  باعث  بود  گرفته شده 

گونه نسبتاً نادری در این غار شد. 
)79( 10_2_1391

 و مواد مغذی بسیار کمی دارند مثل 
با  نهرهایی  یا  کوهی  میان  نهرهای 
بستر شنی و آب تمیز، اثر مهم تری 

دارند. 
لحاظ  از  تغییرات  بر  عالوه   
فیزیکی،  و  بیولوژیکی  محیط زیست 
ممکن  نیز  تفریحی  فعالیت های 
روی  بر  باری  زیان  اثرات  است 
کند.  وارد  انسان  محیط زیست 
تقسیم  کلی  دسته  سه  به  آثار  این 

آسیب  شامل  گروه  اولین  می شوند. 
بخش هایی  و  باستانی  مناطق  به 
روی  نقاشی های  غارها،  دیوار  مثل 
به  آسیب  حکاکی ها،  و  سنگ ها 
و  کندن  و  محلی  کوچک  تپه های 
یادگاری  به عنوان  بخش هایی  بردن 
و آسیب های وحشیگرایانه به محیط 
پا  زیر  تأثیرات  دوم  دسته  می شود. 
مثاًل  است  فرهنگی  قوانین  گذاشتن 
عکس  یا  مناطق  به  بی اجازه  ورود 

و  باال  اهمیت  با  آثاری  از  گرفتن 
خاص یا دست داشتن در رفتارهای 
مضر فرهنگی به هر نحوی. این اثرات 
ممکن است از قصد انجام شده باشد 
باشد.  توجهی  بی  از  ناشی  اغلب  یا 
به طور  تأثیرات  این  دسته  سومین 
عمده به علت استفاده بسیار زیاد از 

زیرساخت ها  بر افراد بومی است .

بازدید  تجربیات  روی  بر  اثرات   
کنندگان :

نظرسنجی ها از بازدید کنندگان   
انتظار  و  خواست  که  می دهد  نشان 
تغییراتی  که  هستند  محیط هایی  آن ها 
داشته  جزئی  بسیار  تغییرات  یا  نداشته 
و  سروصدا  دیداری،  تغییرات   . باشند 
شلوغی و حتی بیشتر از همه آسیب های 
رایج ترین دالیلی  از جمله  محیط زیستی 
است که بازدید کنندگان از آن ها شکایت 

می کنند. 
بازتاب  شکایات  این  از  بسیاری   
بازدید  مختلف  گروه های  بین  تضاد 
ناسازگاری  به خصوص  است.  کنندگان 

حمل ونقل  راه های  از  که  گروهی  بین 
که  گروهی  و  می کنند  استفاده  مکانیزه 
نمی کنند  استفاده  حمل ونقل  این  از 
همیشه وجود دارد. وقتی تعداد و تراکم 
مشخص   مکان  یک  در  بازدیدکننده ها 
آن  ویژگی های  می کند  پیدا  افزایش 
ناحیه به عنوان نتیجه این اتفاق نیز تغییر 
منطقه  یک  از  که  افرادی  نوع  می کند، 
نیازهای  و  انتظارات  می کنند،  بازدید 
آن  می کند.  تغییر  زمان  به مرور  آن ها 
این  به  که  کنندگانی  بازدید  از  دسته 
زیبایی های  از  تا  می کنند  سفر  مکان ها 
طبیعت دست نخورده و بکر لذت ببرند 
به  که  به کسانی می دهند  را  جای خود 

ورزش   از  تا  می روند  طبیعی  مکان های 
باز  محیط  در  اجتماعی  فعالیت های  یا 
لذت ببرند. نتایج نظرسنجی ها از بازدید 
هنوز   آن ها  که  می دهد  نشان  کنندگان 
هم از وضعیت موجود راضی هستند، اما 
کنندگان  بازدید  کنندگان،  بازدید  این 
به  که  آن هایی  نیستند.  قبلی  و  سابق 
این مکان ها در زمان های قبل که دست 
تغییرات  از  بودند  سفرکرده  بود  نخورده 
اعمال شده ناراضی هستند، و دیگر به این 
این روند باعث  مکان ها  سفر نمی کنند. 
تجربه  کیفیت  کاهش  بررسی  می شود 

بازدید کنندگان سخت شود.

فعالیت های  مختلف  انواع  از  حاصل  دقیق  اثرات   
میزان  مثل  محل  محیط زیستی  پارامترهای  به  تفریحی 
شیب دار بودن زمین، نوع خاک و پوشش گیاهی نیز بستگی 
بافت های خاک ها  برخی  روی  زدن  قدم  مثال  برای  دارد. 

بیشتر از سایرین  باعث فرسایش می شود. یا به عنوان مثال 
باعث  خاک  کم  عمق  با  مناطقی  در  انسانی  زباله های 
آلودگی های  همچنین  می شوند.  بیشتری  مشکالت  بروز 
فراوان انسانی در آب هایی که اکسیژن  زباله های  از  ناشی 
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مدیریت 
توریسم  مدیریت  کردن  بهتر  برای  ملزومات   
مناطق  و  ملی  پارک های  در  تفریحی  فعالیت های  و 
حفاظت شده به دو دسته اصلی تقسیم می شود، که این دو 
نیازمندی  اولین  بخش شامل اطالعات و عمل می شوند. 
داشتن اطالعات  پایه ای و فهرست منابع  نه فقط برای 
مناطق حفاظت شده که برای سایر نواحی طبیعی منطقه 
یا کل فضای روستایی است. این داده ها برای بررسی میزان 
از بین رفتن محیط زیست در  یک  منطقه خاص ضروری 
است. دومین نیازمندی بررسی تغییرات محیط زیستی هم 
از نظر دالیل طبیعی مانند آتش سوزی و تغییرات بارندگی 
بازدید کنندگان  از نظر عوامل مردمی مانند فشار  و هم 
زمین  از  استفاده  نوع  و  هرز  علف های  وحشی،  حیوانات 
در مناطق مجاور است. همراه با در نظر داشتن تغییرات 
محیط زیستی باید نوع و تعداد و رفتار بازدید کنندگان را 
باشیم.  با در نظر داشتن تغییرات فصلی زیر نظر داشته 
می توانند  حفاظت شده  منطقه  مدیران  اطالعات  این  با 
مشکالت مدیریتی و مسائلی را که نیاز به اقدام دارند را 

شناسایی کنند . 

می توانند  اصلی  گروه  چهار  در  مدیریتی  اقدامات   
تقسیم شود. مقررات و نظارت، انگیزه ها، حفاظت و آموزش. 
انواع و سطح های مختلفی از قوانین در مقیاس های مختلف 
و  ملی  مقیاس های  در  هستند.  موردنیاز  مکانی  و  زمانی 
منطقه ای این روش شامل برنامه ریزی کلی برای حفاظت 
از  استفاده ها  سایر  و  تفریحاتی  موارد  توریسم،  منطقه، 
زمین می شود. در مقیاس محیط های حفاظت شده تکی 
قانون گذاری شامل ابزارهایی برای تعیین راهنماهای کلی 
بندی  منطقه  و  طبیعی  نواحی  در  توریسم  توسعه  برای 
برای استفاده های متفاوت از قسمت های مختلف مناطق 
اطمینان  بندی  منطقه  مورد  در  می شود.  حفاظت شده 
حاصل کردن از اینکه فعالیت های یک منطقه از عملکرد 
از پیش تعیین شده مناطق تخطی نمی کند دارای اهمیت 
است. به عنوان مثال توسعه توریسم و سرگرمی در بخش 
باالیی یک حوضه آبریز به طور نامطلوبی کیفیت آب بخش 
پایینی حوضه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین اگر 
بندی  ناحیه  حفاظت شده  منطقه  برای  فقط  اخیر  مورد 
شود،  آب  کیفیت  زوال  دچار  است  ممکن  باشد،  شده 
گرچه در خود این منطقه حفاظت شده فعالیت تفریحی 

وجود ندارد. 

مقررات همچنین ممکن است در راستای کنترل تعداد بازدید کنندگانی که در هر بازه زمانی به یک منطقه مشخص   
وارد می شوند، نقطه دسترسی آن ها، و نوع فعالیتی که آن ها انجام می دهند، باشند. برای مطمئن شدن از اینکه این مقررات 
مؤثر واقع می شوند نیاز به عوامل بازدارنده ای، مانند اعمال محدودیت ها یا جریمه ی نقدی، و هم نیازمند نظارت برای پیدا 
کردن نقض قوانین است. نظارت که معموالً توسط جنگلبانان انجام می شود، نیازمند زمان، نیروی کار و منابع است، که 
می تواند مقدار زیادی از بودجه محدود اندوخته مدیر را مصرف کند. فعالیت های بازدید کنندگان و نتایج حاصل روی طبیعت 
و محیط زیست انسانی به طور مؤثرتری می تواند با سیستم های انگیزشی کنترل شود تا  با قانون گذاری. به عنوان مثال اگر 
منطقه ای برای حفاظت و تفریحات با اثر کم بر محیط زیست اختصاص یافته باشد الزم است تا از هر نوع توسعه در جهت 
مقاصد تفریحی غیر مربوط به حیات وحش صرف نظر گردد. امکانات برای تفریحاتی که در زمین های بکر انجام نمی شوند 
مثل زمین های تنیس، باربیکیو ها، زمین های گلف، مسیرهای دوچرخه سواری  و تله سبز باید در خارج از زمین های بکر  و 

دست نخورده واقع شوند.

کنندگان  بازدید  زیاد  تعداد  هنگامی که   
یا  باشد، یک گزینه ی مدیریتی محافظت  مطلوب 
مقاوم کردن مناطق موردنظر است تا اثرات ایجاد 
این  رایج  مثال های  از  برساند  حداقل  به  را  شده 
یا  راه ها  کردن  فرش  سنگ  به  می توان  موضوع 
راه های چوبی نصب تخته های چوب بر  از  استفاده 
و  هیزم  تهیه  و  پرتردد  پیاده روی  جاده های  روی 
شومینه و سرویس بهداشتی در اردوگاه های شلوغ 
باعث  همچنین  مقاومت هایی  چنین  کرد.  اشاره 

تسریع موفقیت در زمینه های تفریحی می شود. 
چهارمین مورد در زمینه مدیریت آموزش است و در 
مناطق بکر این تنها راهی است که می تواند به شدت 
مؤثر باشد. معموالً مردم عوام تأثیرات کارهای خود 
بازدید  عموماً  نمی کند.  درک  را  محیط زیست  بر 
اطالعات  کسب  به  حفاظت شده  مناطق  کنندگان 
در این مناطق جهت اصالح رفتارهای خود به طور 
این  بر  عالوه  می دهند.  نشان  واکنش  مثبتی 
راه های گوناگون بسیاری برای  اعمال سیاست های 
محیط زیستی توسط شرکت های خصوصی خدمات 
توریستی و تمام صنعت توریسم، به صورت نمایش 
محیط زیستی  دانش  معرفی  و  محلی  مجامع  در 
انجام  دانشگاه ها  و  مدرسه  آموزشی  برنامه ی  در 

می پذیرد.
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نتیجه گیری 
اطالعات بسیار کمی راجع به تأثیرات محیط زیستی توریسم و فعالیت های تفریحی   
مناطق طبیعی در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده معین منتشرشده است. دانش 
مدیران متخصص که از طریق تجربه با موضوع ذخیره و اندوخته هایی طی زمان طوالنی 
به دست آمده است، می تواند راه حل این کمبود باشد. البته این دانش به راحتی گردآوری 

نمی شود و یک فاکتور کمی نیست.

ازآنجایی که تقاضا برای مناطق طبیعی، امکانات تفریحی و توریسم در حال افزایش   
است و منابع مناطق طبیعی ثابت  است، واقع گرایانه است که انتظار رود سطح توریسم و 
تفریحات در پارک ها و ذخایر طبیعی در آینده نزدیک همچنان رو به رشد باشد. مدیریت 
آگاهانه برای به حداقل رساندن تأثیرات فشار توریسم هم بسیار مهم است. و این موضوع 
نیازمند اطالعات در مورد رابطه میان تعداد بازدیدکننده ها و فعالیت ها و تأثیرات آن ها 
موفقیت  برای  زمینه  این  در  تحقیقات  است.  محیط زیست  از  مشخص  گونه های  روی 

مدیریت پارک ها و مناطق حفاظت شده حیاتی است .

زیر  شرح  به  هم  کلی  قوانین  برخی  میان  این  در   
در  چندمنظوره  مدیریت  باشد.  داشته  وجود  می تواند 
که  استفاده هایی  به  باید  حفاظت شده  مناطق  و  پارک ها 
شود.  محدود  ندارند  مغایرت  حفاظت  اصلی  باهدف های 
آبریز  حوضه های  مانند  حفاظت شده  مناطق  از  استفاده 
نیز گزینه ی دیگری است، مادامی که سدها و سیستم های 
دیگر ذخیره سازی پایین دست منطقه حفاظت شده باشند. 
بعضی از انواع توریسم و فعالیت های تفریحی قابل قبول اند 
اما برخی نه و آن فعالیت هایی که قابل قبول هستند باید 

حفاظت  کارهای  برای  فی نفسه  که  خاصی  منطقه  به 
رساندن  حداقل  به  برای  شوند.  محدود  دارند  اختصاص 
اثرات محیط زیستی توریسم و فعالیت های تفریحی نیاز به 
ترکیبی از برنامه ریزی و قوانین، انگیزه هایی که فعالیت های 
سست  را  دیگر  فعالیت های  انجام  و  تشویق  را  خاصی 
فشار   بیشترین  که  مناطقی  فیزیکی  مقاوم سازی  کند، 

بازدیدکنندگان را دارد، و آموزش هم در محل و هم   
توجه  با  دادن  انگیزه  موضوع  است.  دیگر،  جایگاه های  در 
به تعداد باالی برنامه های پیشنهادی برای توسعه توریسم 
مسئله ای مهم است. پارک ها و مناطق حفاظت شده فقط 
برای فعالیت های تفریحی با اثرات کم مناسب هستند، مثل 
فعالیت هایی که بر پایه سفر کردن به مناطق بکر و دست 
نخورده و تورهای تاریخی و غیره هستند. انجام فعالیت های 
تفریحی با تأثیر زیاد مثل فعالیت های ورزشی و فعالیت های 
اجتماعی، استفاده از وسایل نقلیه موتوردار و مهندسی در 
مقیاس های کالن و ساخت وساز ساختمان ها باید از پارک ها 
توسعه  برای  همچنین  شوند.  دور  حفاظت شده  مناطق  و 
ساخت  حفاظت شده،  مناطق  و  پارک  در  توریسم  صنعت 
امکاناتی مثل هتل های بزرگ، ترامواهای برقی بزرگ، تله 
با  ساحلی  تفرجگاه های  و  تنیس  و  گلف  زمین های  سیژ، 

مناطق مناسب برای اسکی روی آب نامناسب است.
بیان  این نکات در رابطه با هر طرح پیشنهادی توسعه   
امری  به عنوان  پارک ها و مناطق حفاظت شده  توریسم در 
واجب و ضروری باید انجام شود. راهنماهای عمومی برای 
توسعه توریسم در مناطق حفاظت شده که توسط ایالت ها 
اتخاذ شده اند و به مسئولین دولتی ابالغ شده اند، می توانند 
و  سریع  تصمیم گیری های  از  ناشی  مشکالت  زمینه   در 
ناگهانی بر توسعه صنعت توریسم و مناطق حفاظت شده     ي 

استرالیا فائق آید .
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