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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

)چابهارخلیج: مطالعه موردي(سعه گردشگري بر محیط زیست دریاییارزیابی اثرات تو
1اشکان ممقانی نسب

سیستان و بلوچستاندانشگاه دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي توریسم ،1

چکیده 
انواع راتیتأثتبعات و بررسی،پژوهشاین از انجامهدف . فته استباشد که در سواحل توسعه چشمگیري یامیییهاتیفعالصنعت گردشگري یکی از انواع 

روش ،باشدیمکاربردينوعاز نظر تحلیلی است و- توصیفیهدف،از نظر این پژوهش.باشدیمکیشمنطقهگردشگري، بر محیط زیست دریایی يهاتیفعال
عوامل تخریب در جزیره کیش یکی از گردشگريییهااسکلهکه گسترش دهدیمنتایج نشان . باشدیميو اسنادمطالعات کتابخانه اي تحقیق به صورت میدانی و

ع جانوري ونیز باعث افزایش فاضالب و در نتیجه تخریب گیاهان دریایی و کاهش اکسیژن و تنجدید و مراکز تفریحی هاهتلساخت همچنین.سواحل مرجانی است
، تجاري،اهش ساخت و ساز اسکله هاي تفریحیکتدوین مقررات زیست محیطی محلی،:هت مقابله با شرایط موجودراهکارهاي مناسب ج.در این منطقه شده است

، ، مجهز شدن جزیره به شبکه فاضالباي غیر اصولی در سواحلدر سواحل و کرانه هاي آن، عقب نشینی ساخت و سازههاي عمرانیفعالیتپیشروي جلوگیري از 
.، می باشند)اکوتوریسم(گردشگري سبزيهامؤلفهدر سواحل مطلوب و گسترش گردشگري پایدار با استفاده از گريپیشنهاد ساخت مراکز گردش

.، گردشگري، محیط زیست دریاییچابهارخلیج :واژه هاي کلیدي

:مقدمه- 1
در ،و نارساییهایآلودگمنابع طبیعی، افزایش حدبیش ازمسائلی از قبیل کاهش يبشريهاتیفعالو توسعه امروزه به دنبال افزایش جمعیت جهان، 

جملهاز سواحل .)148، 1389پروازي، (زندیمبه عالوه تهدیدات زیست محیطی نیز به این مشکالت دامن . توزیع متعادل منابع بروز کرده است
ساالر، دیو(دنباشمیتهدیدات زیست محیطی وویهربیبیشتر از هر جاي دیگر در معرض خطر، توسعه ،که به سبب تراکم جمعیتی، هستندمناطقی 

.)1387،43شیخ اعظمی، 
.)2012گلد استون، (باشدیمو به سرعت در حال رشد اقتصادي را به خود اختصاص داده استيهاتیفعالدرصد از پنجگردشگري به تنهایی 

و هاجاذبهي وسیع انواع دلیل آن وجود گستره.باشدمیه خود بفراوانی گردشگران که پذیراي استشترین رشد در بخش گردشگري ساحلیبی
پاپلی (جاذبه گردشگري در جهان استنیتربزرگگردشگري ساحلی از این رو. )2012گلداستون، (باشدگردشگري در این مناطق میيهاتیفعال

. )55، 1390یزدي
در شمال و جنوب کشور، ) با احتساب سواحل جزایر(کیلومتر 6200و ) جزایربدون احتساب سواحل(کیلومتر 4700با حدود ایران مناطق ساحلی
لذا انجام اقدامات .)1389،82شهرکی، (شوندمیلقوه محیطی براي برنامه ریزي جهت توسعه صنعت گردشگري دریایی محسوب هاي بایکی از ظرفیت
شناخت قواعد اکولوژي و آگاهی از سلسله مراتب عه صنعت گردشگري مستلزم زیستی و همچنین توسبرداري از منابع زیستی و غیرمربوط به بهره

.)85، 1389شهرکی، (ریزان کشور امري بسیار ضروري استهاي آن براي سیاست گذاران و برنامهاکولوژیکی و چگونگی تعامل
در قالب نیازهاي توریسم انبوه بوده و کمترهاتیفعالاین ، ولی اکثرباشداشکال توسعه پایدار مطرح مییکی از  به عنوان هر چند صنعت گردشگري 

سواحل جنوبی و شمالی اي اخیر برخی ازههدر طی ده.)65، 1389زاهدي،(توجه شده استبر روي محیط زیست منطقه ات احتمالی آن ریبه تأث
.اندشدهریزي و اجرا بدون توجه به تبعات زیست محیطی، برنامهاهاکثر این پروژه،اندگردشگري قرار گرفتهيهاتیفعالده مستقیم کشور مورد استفا

وجود تنوع . آیدها در جهان به حساب میبا دارا بودن شرایط خاص هیدرولیک و اکولوژیک یکی از نادرترین اکوسیستمدریاي عماناکوسیستم 
- دالیل حساس و ویژه بودن این منطقه مینیترمهماز ي کوچکو خلیج ها،هاي حراجنگلرجانی و گیاهی،هاي مزیستی غنی و انواع اکوسیستم

.)1389،83شهرکی، (باشد
ها موجب شده همه این.شوندها از این نظر حفاظت شده قلمداد میمأمن گونه هاي مختلف جانوري هستند و برخی از آنهاخلیجبسیاري از این 

.)28، 1391سیاري،(ته باشندي توسعه خود و کشورمان ایران داشهاي بالقوه اي براظرفیتهاي کوچک دریاي عمانخلیج
به طوري که ساالنه ،باشدیمدر ایران و گردشگريتجاريیکی از توسعه یافته ترین مناطق جنوب شرق ایرانبزرگترین خلیج به عنوانخلیج چابهار

و افزایش روند توسعه ساحلیواگذاري اراضی پایه جمعیتی محدود،بان اقتصادي،با این حال رشد شتا.کندجذب میبه خود گردشگر را هزاران
به جا این جزیره بر منابع طبیعی و اکولوژیکیرا اثرات نامطلوبی توسعه پایدار يهامؤلفهبدون توجه به گردشگري در مناطق ساحلی و دریایی

.گذاشته است
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:پیشینه تحقیق-2
بیشتر این مطالعات بر سواحل شمالی ایران متمرکز شده است و بر محیط زیست در ایران شده است، ردشگري گهاریتأثدر زمینه بسیاريمطالعات 

:توانیمهااز جمله آن. ی بوده استي کمتر مورد توجه مسائل زیست محیطگردشگرهاي دور افتاده براي فعالیتبه عنوان یک منطقه سواحل جنوبی
ها بر روي پارامترهاي مختلف هاي گردشگري به بررسی اثرات این طرحن آثار و پیامدهاي زیست محیطی طرحدر مقاله اي تحت عنوا،)1383(زندي 

اثرات حضور گردشگران بر )1382(علیزاده. اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است،...خاك، پوشش گیاهی، کاربري زمین و (محیط زیست 
هاي متفاوت به را بررسی کرده است و با بیان اجزاء مشترك مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه) مشهدطرقبه: مطالعه موردي(منابع زیست محیطی 

ممتاز. هاي گردشگري در محدوده مورد مطالعه مطرح شده استطور خاص تبعات زیست محیطی فعالیتهاي گردشگري پایدار پرداخته و بهویژگی
احلی در جهت اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت و توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس و در پژوهشی به بررسی فعالیت کشورهاي س) 1386(

تهدیدات موجود براي محیط زیست خلیج فارس و دریاي عمان به 1378در سال ) گروه آب(دفتر مطالعات زیر بنایی. دریاي عمان پرداخته است
هاي انسانی و بهره برداري زیستی و منابع شیالتی به این نتیجه رسیدند که فعالیتترین پهنه هاي آبی جهان به لحاظ تنوع عنوان یکی از مهم

(لطفی و همکاران. شودپرشتاب و بی رویه موجب تخریب و آلودگی این اکوسیستم حساس و شکننده و حتی عدم ثبات امنیت در منطقه می
.ادندمحیط زیست خلیج فارس و حفاظت از آن را مورد مطالعه قرار د) 1389

پژوهشاین در . باشدگردشگري بر آن میراتیتأثو خلیج چابهاربررسی موردي محیط زیست دریایی : شاملپژوهشدستاوردهاي علمی در این 
مقررات زیست محیطی پیشنهاد شده نیز با نگاه . داشته باشدمنطقها شرایط موجود رابطه منطقی براهکارهاسعی بر آن است تا همچنین 

.هاي گردشگري در نظر گرفته شده استبراي انواع فعالیت)  گردشگري سبز( سمی اکوتوری

:چهار چوب نظري- 3
صنعت گردشگري و گسترشیش درآمد ناخالص ملی خود از طریق بسط و به تبع آن، افزايرشد و توسعه اقتصاديکشورها براکه ،یکنونیايدر دن

هر یت این است که واقعاما. داردرا ییباالیاربسهايیتقابلو تاسدمولد و سودمنییزاعت در اشتغالصنیناکهاند، معتقدندکردهبرنامه ریزي 
.ین قاعده مستثنی نیستاز ایزنخود دارد و صنعت گردشگري در کناریز را نیدهایی تهدمعموالًی فرصت

دهد تمایل یمتحقیقات نشان است وساختهیط زیست وارد محرا بههاي فراوانی یب، آسیراخيدر دهه هايرشد پر شتاب صنعت گردشگر
سندهولم، (دنبال داشته استرا بهیدار پاتوسعهمعادالتخوردن، برهمبه کسب منافع اقتصادي ناشی از توسعه این صنعتهادولتروزافزون 

2011(.
- گیرد، مسافرت گردشگر بیش از یک سال طول نمیم میگردشگري فعالیتی چند منظوره است که در مکانی خارج از محیط عادي گردشگر انجا

گردشگري هاي گردشگري آن بخش از در این پژوهش، منظور از فعالیت.)23، 1390زاهدي، (دیگر استيهاتیفعالح، تجارت و کشد و هدف تفری
که ؛نامندیمگونه از گردشگري را گردشگري دریایی این.باشدمیگذار ریتأثاز ساحل و دریای یهابخشبروهاي ساحلی مستقرکه در کرانهاست،

این نوع گردشگري با تفریحی شدن سواحل .)53، 1390پاپلی یزدي(شودو گردشگري دریایی تقسیم میشاخه مهم گردشگري ساحلیدو خود به 
).13، 2000واور، (حوزه کارائیب آغاز شده استدریایی مدیترانه، 

...)حمام آفتاب، شنا، ماسه(و انواع تفریحات در ساحل ) آبی و شنی(ساحلی يهازشور: 1)سه اس(گردشگري ساحلی
يهاانوسیاقاي، گردشگري قطبی و هاي تفریحی بین قارهدریایی، کشتیهاي دریایی، تورهایی ، ورزش)غواصی(زیر آبی : گردشگري دریایی

.)52، 1390پاپلی یزدي(قطبی
:دهندساس گردشگري و تفرج را در ساحل شکل میمنابع طبیعی و فرهنگی که پایه و ا

آب و آبزیان.1
پوشش گیاهی.2
توپوگرافی.3
شناسی و خاكزمین.4
اقلیم.5
هاي تاریخیویژگی.6
هاسیتاسهاي ساختمانی، صنعت، فعالیت.7

این نوع گردشگري با توسعه در واقع .)148، 1389پروازي، (کنندگانه دریا و خشکی استفاده میها از تسهیالت چنددر گردشگري ساحلی گردشگر
.)2012، کریگ(رویه خود موجب پدید آمدن اثرات منفی اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی در این مناطق شده استبی

١Sea, Sand, Sun, 3S
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ي پایدار باشد، که به عنوان گردشگرهاي اصلی در توسعه گردشگري این مناطق آسیب احتمالی آن بر منابع و محیط زیست دریایی مییکی از دغدغه
- گیري از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کارهاي منطقی در بهرههدف اصلی در بسط معنایی گردشگري پایدار، ارائه روش.باشدمطرح می

.گیري غیر علمی این منابع است
پاپلی (حرمت و احترام به جوامع است)3حفظ منابع و میراث فرهنگی و ) 2ستیزطیمححفاظت از ) 1توسعه پایدار گردشگري داراي سه جنبه 

.)104، 1390یزدي
):2009برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، (توسعه گردشگري در نواحی ساحلی و دریاییبرايهايانواع فعالیت

.)هاي گردشگري، پالژهاي شنااسکله(ایجاد زیر ساخت و آماده سازي سواحل جهت شنا و قایق سواري.1
.ساحلیساحلی و فراهم کردن امکانات حمل و نقل و پارکینگهايایجاد جاده.2
.هاي ساحلیهاي تفریحی، هتلمراکز فروش، آالچیق: خدماتی و رفاهی مانندساتیتأسایجاد .3
.ایجاد چشم اندازهاي مصنوعی و تغییر شکل ظاهري سواحل براي جذب گردشگر.4
یاییهاي گردشگري جهت بازدیدهاي درکارگیري انواع کشتیبه.5
.یگشت زنهاي ایجاد مراکز امنیتی و امدادي در ساحل و دریا، قایق.6
.هاي ساحلی و دریاییو فستیوال)ورزشی، هنري(برگزاري انواع مسابقات .7
.هاي طبیعیساخت انواع سواحل مصنوعی و آکواریوم.8

:دریاییاثرات گردشگريابعاد و 

)54، 1390پاپلی،(ابعاد و آثار گردشگري دریایی: 1شکل 

اگر .شودها مثبت یا منفی ارزیابی میپیامد،رینوع تأثباشد، که بر اساس ، گردشگري دریایی داراي آثار و پیامدهاي زیست محیطی می1-طبق شکل
.)1389،64زاهدي،(وارد نمایدمخربی را بر محیط زیست راتیتأثتواند روابط بین این دو در چهارچوب توسعه پایدار نباشد گردشگري می

:گردشگري دریایی بر محیط زیستهايآثار و پیامد
.کلی تقسیم بندي نمودمنطقهسهتوان به ساحلی را میستیزطیمح

هاي محیط زیست ساحلیبخش:1جدول 
هاي محیط بخش

محیط زیست ساحلیزیست ساحلی

ايهایی کرانهاي و تپهدریا، انواع گیاهان منطقهوابسته به ساحل و يخشک زانواع موجودات زیست شامل محل منطقه کرانه. 1
اي ساحلی، هها، مراکز رفاهی و جادهساخت هتل... . چادر زدن، پیک نیک،: انواع تفریحات ساحلی مانند*

.  تفریحی
در خط يخشک زبراي موجودات دریازي و مشتركهاي شنی و انواع موجودات آن، به عنوان بستريشامل پهنهلیه ساحمنطق. 2

جزر و مدي
همچون ساتیتأسهاي آبی و ساحلی، ایجاد ورزش: باشدتفریحی گردشگران در این منطقه میيهاتیفعالانواع *

.اسکله تفریحی
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هاي منطقه آب. 3
ساحل

ترین این منطقه غنی. شود و تا ساحل ادامه دارداین منطقه اکولوژیکی نزدیک ساحل، از فالت قاره شروع می
.باشدو گیاهان دریایی می) مرجانی(ها باشد و داراي عمق کم و صخرهیستی موجودات دریایی میمنطقه ز

.تفریحی، قایق سواري، غواصی، ساخت جزایر مصنوعیيریگیماهحمل و نقل دریایی، *
.)1389پروازي، : ( مأخذ

:کنندبه شکل زیر بروز میراتیتأثگذارد که این یمثبت و منفی را برجاي مراتیتأثهاي گردشگري دریایی در هر سه منطقه فعالیت
گردشگري و جلوگیري از فرسایش و آسیب به این مناطق در هنگام ساتیتأساي به منظور حفاظت از هاي ماسهایجاد موج شکن، سد: مثبتراتیتأث

حفاظت از موجودات بومی جهت دیدار گردشگران، .)148، 1389پروازي، (ایجاد مناطق حفاظت شدهو سمیاکو تورگردشگري . هاي دریاییطوفان
.لوگیري از شکار و صید غیر قانونیجانداران دریایی، نظارت بیشتر بر سواحل و جتر سواحل و روابط اکولوژیکیمطالعه عمیق

در . شودات زیست محیطی آن انجام میهاي بسیار زیادي بدون توجه به اثرها قرار دارد، اما پروژهریزيامروزه مسائل زیست محیطی در مرکز برنامه
اینکه گردشگري به این مسئله وابستگی بسیار شدید خصوصاًترین مسئله بوده و بسیار حائز اهمیت است حوزه جهانی کیفیت محیط زیست عمده

سعه گردشگري تنها عامل آن نبوده آمده و توبه وجودها ریزي ضعیف، مکان یا مقیاس پروژهبرنامهلیبه دلهاي زیست محیطی زیادي زیان. دارد
).23، 1390زاهدي، (است

.بعات منفی نیز به همراه خواهد داشتدر اثر توسعه طلبی نامتوازن تهمراه نباشد،هاي زیست محیطیاقدامات گردشگري با جنبهاگر
رویه و تجاوز به اندازهاي ساحلی و گسترش بیهاي ساحلی، تغییر چشمتسهیالت خدماتی، رفاهی و تخریب کرانهساخت انواع:منفیراتیتأث

دریایی و مهاجرت انواع جانوران -و برهم خوردن تعادل اکوسیستم ساحلی) آشیانه پرندگان(ايکرانهيهابوممناطق ساحلی، تخریب زیست
).30، 1388قرخلو، (لیمح

هاي ساحلی از آلودگی آب. )69، 1386نجفی نسب، (ها، گیاهان دریایی و در نتیجه تخلیه حیات دریاییمرجان: یط اکولوژیکی دریاییآسیب به مح
و . اندجمع آوري زباله قرار گرفتهسیستم خارج از ها به خصوص در مناطقی که طریق نفوذ فاضالب مراکز گردشگري، جاگذاري پسماندها و زباله

.)150، 1389پروازي، (هاي موتوريتردد بیش از حد قایقناشی از) صوتی، سوختی(آلودگی 

منطقه مورد مطالعه
ودرجه60واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان و مختصات جغرافیاییعمان دریايهايدر حاشیه کرانهایرانترین خلیجبزرگخلیج چابهار

شناسی از نوع خود در زمین(Ω)اياین خلیج به خاطر شکل حلقه.استقرار گرفته شمالیعرضیقهدق17ودرجه25وشرقیطولدقیقه37
.شودنامیده میاُمگاییهايخلیج

بنادر تجاري و ترانزیتی چابهار و کنارك در شرق و غرب .قرار دارددماغه پزمگاه غربی آنانیو در پاچابهاردر نقطه آغاز شرقی این خلیج شهر
تعیین منطقه آزاد تجاري چابهارهکتار از اراضی شرق خلیج چابهار به عنوانهزار14.باشندمیمکران ترین بنادر ایرانی دریایی لیج چابهار بزرگخ

اتوبان و راه، ها کیلومتر جاده، هاي کناره خلیج چابهار و در محدوده منطقه آزاد، دهدر زمین. شودپیکره بخش می9این منطقه آزاد به . اندشده
بندر چابهار داراي دو اسکله شهید کالنتري . چندین مجتمع تجاري بزرگ، چندین کارخانه و شرکت تولیدي و صنعتی و بهترین هتل استان قرار دارد

.و شهید بهشتی است

موقعیت خلیج چابهار: 2شکل شماره 
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روش تحقیق
گردشگري دریایی بر راتیتأث، موجودهايدادهو ايمنابع کتابخانه،میدانیفاده از اطالعاتاستباشد، که با از نوع تحلیلی، توصیفی میاین پژوهش

.استشده ارزیابی بررسی و ، منطقهمحیط زیست 

یافته هاي تحقیق
مهمترین بنادر جنوب خلیجاین. باشدیماز آب و هواي بسیار عالی برخوردار ماه از سال8درباًیتقرو، کم عمقو سواحلطبیعت زیبا باخلیج چابهار

یست طبیعی، یکی از بکرترین مناطق دریاي عمان از نظر محیط زاست و خلیج چابهار داراي لنگرگاهی مناسب . شرق را در خود جاي داده است
سواحل کم .خته استرداري جهانگردي و تجاري از آن را در حد قابل توجهی فراهم سابویژه آن زمینه بهرهاستعدادهاي طبیعی و موقعیت.است
بدیع و گوناگون و بسیار زیبایی از طبیعت را به يهاجلوه، نه تنها در فصول گوناگون سال، بلکه در طول یک روز، در ساعات مختلف این منطقهنظیر 

.گذارندیمتماشا 
.استهاکنفرانسوهاگردهماییورزشیورویدادهاي،المللیبینارت تجگردشگريپشتیبانزمستانوتابستانایامدرچابهارجويشرایط

و اقیانوس هنددر نزدیکی دهانه آنممتاز جغرافیایی موقعیتازناشی حديتادر شرایط مساعدي قرار دارد که خلیج چابهارآب دریاي اطراف 
که از سه منبع اصلی شودمیدگی آب دریا مشاهده به دریا آلوهااز سواحل و کشتیوجود، به دلیل ورود آب آلوده از اینبا.دریا استتازهجریان آب 

.کندمیآالینده بروز 
.شودمیآبشوريدرجهباال رفتنوحرارتدرجهافزایشموجبکهشهريهايآبروانورود

.یابدمیانتشارمدوهنگام جزربهآلودهآبونفتنشتآندرکهبندرگاهدرکارفرایند

.اندشدهدریاآبنظام طبیعیدراختاللموجبکههاگاهبندربهمتعلقاراضیاحیاي

ودریاآبکیفیتدانیم نگهداريکه میطورهمان.گذاردمیجاجزیره بهپیرامونآببرمنفیاثراتتفریحیهايکاربريافزایشآنکهترمهم
.استگردشگرانجذباصلیعواملازیکیو خودمهمبسیارآنموجودات

- سبب تخریب صخرهدریادرزمیناحیايشهري وهايزمینوسازهاوساختگسترش،هابندرگاهبهنزدیکدریایینقلوحملوسایلتردد

انواعبهمربوطتفریحیهايکاربريافزایشواسطهعالوه بر آن به.شودکنند میمیزیستهابندرگاهدهانهدرکههاییمرجانمخصوصاًمرجانی هاي
.آیدهاي مرجانی وارد میهاي مکانیکی به صخره، آسیبهامرجانناآگاهانه کندنوهاقایقحرکتغواصی،

وهااز ماهیمختلفیهايگونهپشتیبانوداردساحلیخطفرسایش تدریجیازحفاظتدرمهمیبسیارنقشدریاییهايمرجانآزادحرکات
ایجادمرجانی نیازمندهايصخرهازحفاظترفته،همروي.آیدمیشماربهو ساکناننبراي گردشگراايجاذبهخودکهاستدریاییهايمرجان

.استآیندهدرشناختیبومزمینهدرتخصصیمدیریت

این در)منقارداروسبز(پشتالكگونهدو. استگذاريتخمبرايهاپشتالكشدوآمدمحلدریاي عماندرمتعدديساحلیهايقسمت
خطردربحرانیشکلیو بهقرمز قرار داده استفهرسترا درهاآنIUCN(2(طبیعیمنابعازحفاظتالمللیبینکه سازمانشدهدیدهمنطقه
را هاآنساحلیکرانهدر امتدادشهريتوسعهوگردشگريافزایشامانیست،روبرومزاحمتباحاضردر حالهاپشتالكاینزندگی. هستندانقراض
.کندمیگوشزد راجانوراناینبومزیستمدیریتپیشازبیشضرورتوکندمیتهدید

:گذارندمیتأثیرزیستبر محیطاشکال گوناگونبههاتوسعهاین.استافزایشحالدرمداومبه طورو کناركشهر چابهارجمعیت

بربندرگاهدرحجم ترددوکنندمیآلودهراهواخودروهاوهواپیماهاتردد.دهدافزایش میراآمدورفتحجمدربیشترمسافرانپذیرش
راآبوهواصنعتی،هايفعالیتفاضالبودودخروجیهمراهبهعواملاین. گذاردمیسوءاثرمرجانیهايصخرهوآبیزیستدریا،آبکیفیت

.سازندمیآلوده
آبیاريبرايرا نیزشیرینآببهنیازامااست،اهمیتحائزگردشگرانوانبراي ساکنتفریحینواحیدیگروساختانسانهايپاركسرسبزي

هاکنشیرینآبهايزیرساختازبیشترآبتأمیننیست،شدهیادنیازپاسخگويفاضالباز تصفیهبازیافتیآبکهآنجادهد و ازمیافزایشهاآن
.شودغلظت نمک در مناطق ساحلی میو موجب افزایش گذاردمیاثردریاآبکیفیتبرمستقیماً

همچنین. دادقرارتوجهموردانسانیوطبیعیمنابعازبهینهاستفادهرساندنحداکثربهبرايراهکاريتوانمیرامحیطیزیستاثراتارزیابی
و افزایش خدمات منفی گردشگريأثیراتتهاي ناشی از هزینهکاهشبرايتوانمیارزیابیایناز،هاکاريدوبارهرساندنبه حداقلتضمینبا

.کرداستفادهگردشگري در منطقه

The International Union for the Conservation of Nature and ٢Natural
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:بنديو جمعنتیجه گیري
هر .دگذارمحیط زیست جانوري بر جاي میاي برو تاثیرات عمدهداشتهزیست محیطی تکیه ،هاي گردشگري دریایی بر منابعلیتشکال و فعاهمه ا

.خرب بوده استعمدتا مآن تاثیرات شود ولیکم خطر معرفی میو3چند که گردشگري به عنوان صنعتی نرم
:خلیج چابهارهاي اصلی پیش رو در توسعه صنعت گردشگري دریایی پایدار در چالش

حفظ سطح قابل قبولی از بازدید کنندگان در محیط ساحل و دریا.1
خلیج چابهارات منفی گردشگري در تاثیرجهت کاهش هاییاتخاذ راهکار.2

پیش روي و ساخت .یکی از عوامل تخریب سواحل مرجانی استخلیج چابهاردر تجاري، تفریحییی هااسکلهکه گسترش دهدیمنشان نتایج 
جانوري به ویژه زیست سواحل باعث از بین رفتن محیط یروبيالبرداشت و . باشدیک اسکله نیازمند بستر سازي در مناطق کم عمق سواحل می

ورود . شده استنیز باعث افزایش فاضالب و پسماندهاي گردشگران و مراکز تفریحی جدید هاهتلهمچنین ساخت .شودمیاهآب سنگو ها مرجان
، جیوه(سمی از قبیل فلزات سنگین موادافزایش . محیط زیست طبیعی جانداران شده استتهدید و تغییر در ترکیبات آب دریا این مواد به دریا باعث 

افزایش غلظت نمک حاصل از آب شیرین .استشدهرا دریایی اکوسیستمچرخه اختالل در در نتیجهوب مرگ و میر جانوران موج،)سرب، آرسنیک
.خواهد شدکاهش اکسیژن و تنوع جانوري در این منطقه در نتیجهوگیاهان دریایی نابودي در مناطق ساحلی باعث هاکن

منطقه به عنوان یک کاهش ارزش اکولوژیکی و محیط زیست ران ناپذیر به عوامل باعث صدمات جبین ا،در صورت نبود راهکار و اقدامات پیشگیرانه
.شودگردشگري میهجاذب

:راهکارها
ط محی( کمیت و کیفیت هر دو عامل ومورد ارزیابی و بررسی قرار گیردبلروابط بین گردشگري و محیط زیست، بهتر است به عنوان یک رابطه متقا

.شوددر نظر گرفته ) و گردشگريزیست 
گردشگري هايفعالیتبه منظور کنترل برزیست محیطی ) محلی(، تدوین مقررات مناطق ساحلیدر توسعه پایدارهاراهکارتریناصلییکی از 

خلیج به محیط زیست چوب مقررات زیست محیطی صورت گرفته، و از صدمات احتمالی چهارفعاالن گردشگري در اقداماتبدین وسیله. باشدمی
.همراه ساخت) اکوتوریسم(هاي گردشگري سبز مولفهقرار دادن اولویتتوان با این مقررات را می. آیدجلوگیري به عمل میچابهار
):اکوتوریسم(هاي گردشگري سبز مولفه

.هاي محیط زیست پایدارتسهیل در کار روش.1
.ریزي منطقه ايیکپارچه سازي برنامه.2
.بومیان در فرآیند برنامه ریزي و تصمیم گیريمشارکت .3
.بهبود در مدیریت و ایجاد نگرش محیط زیستی .4
.هاسالمت زیست محیطی براي انواع قایقویژه هايکنترل بر حمل و نقل و صدور مجوز.5
.هاي حفاظت محیط زیست براي بخش خصوصیتوسعه دستورالعمل.6
.ز جمعیت بر سواحلهدایت جریان گردشگران جهت کاهش فشار ناشی ا.7

هاي تفریحی، جلوگیري از پیشروي فعالیتتجاري،ساخت و ساز اسکله هاي کنترل و نظارت بر: راهکارهاي مناسب جهت مقابله با شرایط موجود
تصویه جهتشهريعمرانی در سواحل و کرانه هاي آن، عقب نشینی ساخت و سازهاي غیر اصولی در سواحل، مجهز شدن جزیره به شبکه فاضالب

.به دریامنتهیفاضالب

:مراجع
ایش ملی مجموعه مقاالت ششمین هم“هاي بهینه زیست محیطی در گردشگري ساحلی خلیج فارس و توسعه پایدار آنراهکار”.مهناز،پروازي،]1[

.1389گردشگري خلیج فارس،-فرهنگی
1387جغرافیا و توسعه،“شهر ساحلی نور: هاي ساحلی نمونه مورديار شهري پایدریزي فضایی توسعهبرنامه”ساالر، اسداهللا، شیخ اعظمی، علی،دیو]2[

.21شماره 
، 1390، )سمت(، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )ماهیت و مفاهیم(گردشگري . پاپلی یزدي، محمد حسین، مهدي سقایی]3[

55.

٣Soft Industry
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