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  چکیده 91919

را  نیزمک  کره کههسااتند  ییراتیتغ ینتریجدبوده و مهم بشاار اریبساا هایینگرانعنوان یکی از یی، بهوهواآبرات ییو تغ جهانی شیگرماامروزه 

حاضر شواهدی ازجمله افزایش یافته و درحالدرجه سلسیوس افزایش 74/1حرارت زمین حدود تنها طی قرن بیستم درجهدهند. یقرار م یرتأثتحت

زمین دردسترس شدن کرهها برای اثبات گرمشدن اقیانوسها، نوسانات تراز دریاها و اسیدیشدن یخچالها، ذوبیانوسشدن اقزمین، گرمدمای کره

ست.  سر جهانتسر یساحل مناطق شتریبامروزه، ا ستندرا تجربه کرده ییوهواآب تغییراتاثرات  ا   کلیطوربه .اند یا درحال تجربه اثرات آن ه

 یدشگرتوسعه گر ینهدر زم یریگیمو تصم یقدق یزیربرنامه ینبنابرا. دنقرار دار ییراتیتغ ین، درمعرض چنیساحل ریویژه گردشگگردشگری و به

میزان  یشافزایی، وهواآب ییراتتغ بر اثرات گردشااگری ینترمهم. یکی از مهم اساات یاربساا یجهان ییوهواآبییرات تغ یمنف اثراتکاهش  یبرا

شده باعث را یجهان اکسیدکربندی انتشار درصد از 5 حدودصنعت گردشگری . است یلیفس هایسوخت مصرف ازی جو ناشکربن یداکسید انتشار

و ای گلخانه گازهایزیساات و کاهش اثرات شااود. بنابراین، جهت حفظ محیطیم یجاداهوایی  ونق حم این مقدار نیز براثر  درصااد از 75حدود و 

گار با های سازح ها و راههوایی بایستی صنعت گردشگری در پی استفاده، جایگزینی و عملیاتی کردن شیوهوگرمایش جهانی و کنترل تغییرات آب

 است. وهواییصورت، توسعه هرگونه فعالیت گردشگری در تضاد آشکار با بحث کنترل گرمایش جهانی و تغییرات آبزیست باشد. در غیر اینمحیط

 

 اکسیدکربن.وهوا، دیی، تاییرات آبگردشگری، گرمایش جهان کلمات کلیدی: 6.1.1

 

  مقدمه 91919

شگری س) یجهان ی)فعال یک گرد سوم ها و آدابفرهنگ که ا سانی یجهان ییراتتا ینکند و همچنیم یکهم نزدرا به گوناگونور شترا  یک راک به ا

س). حتی اجتماع -یداقتصاو  یطیمحیس)ز ییراتعوامل تا ینتراز مهم یکیمعموالً  یتوسعه گردشگردرواقع،  .گذاردمی به  اتیییرتا یناگر چن یا

 یسههتید، لزوماً نهانمنجر شههو یسههتیدادن تنو  زاز دسهه) محیطی و -وهوا، مخاطرات و بالیای طهیعیتاییر آب ماننده یطیمحیسهه)ز یاثرات منف

شوند؛ شایند تلقی  شاط یم یراز ناخو سرزندگی توانند به حفظ ن ساحل ی. در برخشایانی نمایندجوامع کمک و  شهای فعالی)، یاز مناطق   یگرگرد

ایی بسههزنقش  های اجتماعی منطقهو تقوی) بنیان در کاهش فقر ی،منافع اقتصههادشههده و ازطریق ایجاد محسههوب ی)فعال ینترمهمعنوان بهتواند یم

 .داشته باشد

ضعی) در  دادهییرات رختاو  نیزمکره شیگرماامروزه  س یهاینگرانیکی از به ،وهواآبو شر تهداریب  یراتییتا ینتریجدعنوان به و شده لیمهم ب

ستند  ستم درجهطوریبهدهند. یقرار م یرتأثرا تح) ینزمکل کره کهه سیوس افزایش 26/1زمین حدود حرارت کرهکه طی قرن بی سل یافته و درجه 

؛ خوشههروان و وفایی، 2116فنگ و همکاران، بوده اسهه) ل شههتاب بیشههتری برخوردارزمین از سههال اخیر نیز روند افزایش گرمای سههط  کره 31طی 

س)زیطبر مح یتوجهحال اثرات قابلتا به یمیاقل ییراتتازمین و گرمایش(.1333 شر  ی س).ب شته ا شواهد درحال دا ضر،  ت کافی برای اثها علمیحا

به افزایش  توانسریع اقلیمی درمقیاس جهانی هستند، میهایی که گویای تاییرات زمین دردسترس اس). ازجمله نشانهشدن سیستم اقلیمی کرهگرم

های طهیعی، کاهش پوشش برفی، نوسانات تراز دریاها لافزایش تراز دریاهای آزاد و شدن و پسروی یخچالها، ذوبشدن اقیانوسزمین، گرمدمای کره

ترین و سههاحلی از حسههاس مناطق(. درواقع، 1332بازی، ها اشههاره کرد لمنصههوری و سههراقیانوسشههدن های داخلی( و اسههیدیکاهش تراز دریاچه

 شههتریبگیرند. امروزه، شههدت دچار تاییروتحول قرار میوهوایی بهآب تاییراتتأثیر گرمایش زمین و زمین هسههتند که تح)ترین نواحی کرهشههکننده
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 کلیطوربه (.2007141IPCC ,لاثرات آن هسههتند تجربه  اند یا درحالرا تجربه کرده ییوهواآب هایدگرگونیاثرات  اسههر جهانتسههر یسههاحل مناطق

شگری و به شگریگرد شان از افزایش های انجامآخرین ارزیابی زیرا؛ دنقرار دار ییراتیتا ین، درمعر  چنیساحل وی ه گرد سانتیمتری  11-23شده ن

در تمامی آن هندسههی  دود یک متر باال خواهد آمد و توزیع، ح2111بینی دانشههمندان سههط  تراز دریاها تا سههال ها بوده و برپایه پیشتراز اقیانوس

ساحلی کره سان مناطق  سکی و همکاران، نخواهد بود لمایزمین یک صم یقدق یزیربرنامه ینبنابرا(. 2116و شگر ینهدر زم یریگیمو ت سعه گرد  یتو

 مهم اس). یاربس ،کند یجادا یمحل جوامع یراب یجهان ییوهواآبییرات که ممکن اس) تا یاحتمال یمنف اثراتو کاهش  یریجلوگ یبرا

 

 هامواد و روش 91914

اسنادی به بررسی اثرات ناشی از صنع) گردشگری بر گرمایش جهانی و  -ایگیری از روش کتابخانهمفهومی و با بهره -این پ وهش با رویکردی نظری

های جهانی موضو  مورد بررسی تحلیل محتوا ای و گزارشو منابع کتابخانهبرپایه اسناد  ،عهارت دیگرپرداخته اس). به ناشی از آن وهواییتاییرات آب

 شده اس).

 هابحث و یافته 91918

ش) که به ستی بیان دا شدهتاطورکلی بای ضعی) در  ییرات ایجاد تراز ط  ستاییرات ، بارش، ییدماشرایط در  ییراتیتا صورتد بهنتوانیوهوا مآبو

 .دهندیره رخو غ یستیدادن تنو  زاز دس)کاهش و ، های ساحلیخواندریا در آب شور، نفوذ آبیش، فرسابیالسداد رخ، گرفتگیو آب یان، طایادر

احلی های مناطق سدلتاجزایرسدی و  سواحلبرای مثال، هستند.  یرپذیبآس ییوهواآب یطشرا ییراتدر برابر تا ی هو طوربه یمناطق ساحلبنابراین، 

ییر تا ینو همچن یادر تراز سط  یش و باالآمدنبه افزانسه)  ایی هوطور ارتفا  بهو کمهای حلقوی مرجانی پس) سنگو آب یر، جزاارتفا پس) و کم

 (.1332اهلر و همکاران، حساس هستند ل های ساحلیو شدت طوفان ی، فراوانیبارندگ در میزان

 یادرتراز سههط   یشو افزا یگراددرجه سههانت 1/1-6در محدوده دما  شیافزا( IPCC, 2007یم لاقل ییرتا یدولتینب یئ)ههای بینیبرپایه پیش

و  یدشههد هایو بارش یی، امواج گرمایدشههد هایگرما دادرخ، احتمال گروه های اینبینیبرپایه پیشبرآن عالوه .مورد انتظار اسهه)متر  61/1-21/1

ستوا یهایکلونس همچنین، .سنگین زیاد خواهد بود شد ییا س های مناطقیاسط  در یو دما شده یدتراحتماالً   .خواهد یاف) یشافزا نیز یریگرم

 یجادا اتیطراخدر برابر چنین م سههاحل ی و حفاظ) ازدفاع راههردهای یو اجرا یزیربرنامه یرا برا یمشههکالت یناناطمقطعی) و عدم  ینا بنابراین،

مورد توجه قرار  طور جدسههاحلی به یگردشههگر یهایزیربرنامهبه مدیری) و  های مربوطزمینهدر  بایسههتیها ی)عدم قطع گونهین، اروازاینکند. یم

 .یرندگ

از  اسههتفاده باشههد که ناشههی ازمی جوکربن یداکسههید میزان یشافزادر ارتهاط با گردشههگری،  ییهواوآب ییراتئل مربوط به تاامسهه ینترمهماز 

س) رتمسافجه) جابجایی و  یلیفس هایسوخ)  س)یزطیبرنامه مح، متحدسازمان ملل گردشگری یسازمان جهانه برآوردهای برپای. گردشگران ا

سی ل متحدسازمان ملل شنا سازمان جهانی هوا شارمیزان ، (2111و  صل از  ایگازهای گلخانه انت شگرهای فعالی)حا شامل حمل یگرد ، محل ونقلل

درصد  23ونقل حدود درصد ، حمل 3 یناز ا دهد.یم یلدر جهان را تشک کربناکسیدگاز دی انتشارمیزان  ازدرصد  3 ها( حدودی)فعالدیگر اقام) و 

در  ینزمشدن کرهدر گرم یگردشگرصنع) سهم ، 2111 و همکاران، یمپسونسهای برپایه بررسیکند. یم یجادرا ا یجهانکربن یداکسیداز انتشار 

 برآورد شده اس).درصد  16تا  3 ینب 2113سال 

همانطور که در شکل  نشان داده شده اس). 1 در شکل های گردشگریناشی از فعالی) در جهان اکسیدکربنگاز دی دهندهشارانت املعوترین مهم

شی از آن  شار نا س) که اگر برای کنترل و کاهش میزان انت صنع) هواپیمایی ا شار این گاز، مربوط به  شترین میزان انت س)، بی شده ا شخص  نیز م

سازگار باحلراه شودمحیط های فنی  س) درنظر گرفته ن س) زی سیار مهم زی سئله ب س) میزان آن همچنان افزایش یابد و به یک م ی محیطممکن ا

شود. بنابراین، ذی شگری در مقیاس جهانی میتهدیل  صنع) گرد سئوالن  شیوهنفعان و م س) خود را ملزم به اتخاذ  سب با بای سازگار و متنا های 

سداری از منابع طهیعی ساندن اثرات و محیط حفاظ) و پا ضمین نمایند که رویکردهای عملیاتی آنها در زمینه کاهش و به حداقل ر س) نمایند و ت زی

یری از گتوان به بهرهتوان در این زمینه به کار گرف) میها و رویکردهایی که میگر صنع) گردشگری بر محیط زیس) خواهد شد. ازجمله شیوهویران

گیری وری از انرژی، تاییر عملکردی و رفتاری گردشگران، دگرگونی در ساختارهای موجود صنع) گردشگری، بهرهود بهرههای تجدیدپذیر، بههانرژی

                                                                 

141- Intergovernmental Panel on Climate Change 
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سیل صد و اهداف گردشگری لبوماز پتان سعه و تجهیز مقا ریزی پایدار در مقاصد گرایی( مدیری) و برنامهگردی و بومهای محیطی در زمینه احداث، تو

 اره نمود.گردشگری و غیره اش

قابل  یزانممکن اسهه) به م ییهواوآب ییراتدر تا یگردشههگرصههنع) ، سهههم میالدی 2133سههال  تاهای جهانی، های سههازمانبینیبرپایه پیش

شگریمربوط به گرمایش جهانی سهم برای مثال،  .افزایش یابد یتوجه صد  61از  یماییهواپ -صنع) گرد صد  32 به 2113 سال دردر   سال تادر

رش و گست راینبناب .خواهد بود یشترب یحت یاگلخانه یاز تمام گازها ینزمشدن کرهدر گرم گردشگری سهمعهارت دیگر، به. کرد خواهد شدر 2133

شار گازها افزایش میزان شی یاگلخانه یانت شگرهای فعالی)از  نا سهم آنها  یگرد ضاد با اهداف کاهش تا ینزمشدن کرهدر گرمو   ییراتکامالً در ت

 .(2111 و همکاران، یمپسونسل اس) یندهآ یهادهه یبرا یجامعه جهان وهواییآب

ازجمله  های گوناگونبخش یروبر چشمگیری یمنف یراتد تأثنتوانیموهوایی ایجادشده علیرغم اینکه آب ییراتتانکته حائز اهمی) این اس) که 

شاورزیالتش سکونتگاهی، ک سان یها،  سالم)  ی، خدمات مالیان ساناو  شد هان شته با ر ب یادید تا حد زنتوانیمگونه تاییرات این یناما همچن ؛دا

 .گذار باشند یرگردشگران تأث جهانی گردشدر رابطه با  یکلطوربه زمینه گزینش مقاصد گردشگری وگردشگران در یماتتصم

 

 

 
 ,UNWTO, UNEP) ونق  در صنعت گردشگریهای حم ناشی از فعالیت در جهان اکسیدکربندهنده گاز دیانتشار ام عوترین مهم 1شک  

WMO, 2008) 

 نتیجه گیری 91916

 ییهواوآب ییراتتاو ازجمله گرمایش و  یجهانهای مهم و بحرانشههدت با مسههائل به ،یجهانگسههترده در مقیاس  ی)فعال یکعنوان به یگردشههگر

س). زمینکره سازوکارهای من مرتهط ا شگری از طریق ایجاد  صنع) گرد سازی الزم برای بهرههرچند  ستر سب و ب سیلا  گوناگونهای گیری از پتان

های اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار کمک شایانی به جوامع ی همچون کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی، پیشرف)هایتواند در زمینهمحیطی می

 ییراتتا رویبر یدیشد یمنف یراتتأث ونقلحمل یازهاین یشافزادلیل بهن کربیداکسیدگاز انتشار  یشافزااز طریق تواند ی، مامامقصد داشته باشد؛ 

فشار  ییهواوآب راتییتا .گردد یرهو غ ، بالیای طهیعیهادادن گونه، از دس)ارزشمند یعیطه یهایستگاهز یبتخرهمچنین باعث  وداشته  ییهواوآب
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 یراب  هیو هایچالشعنوان یکی از بهکند و یدر سراسر جهان وارد مردشگری ساحلی و به پیروی از آن بر مقاصد گ یرا بر مناطق ساحل یقابل توجه

س) حال توسعهدر یکشورها سواحلروند که در آن  ا سرع) و بدون  و گردشگری در آنها توسعه  ن پیشی یعیطه هایدینامیک پایش دقیقاغلب به 

ضاعرخ .شودانجام می شرایط اثرات م  یهادهه طیکه  یبزرگعنوان نمونه، مخاطرات طهیعی و محیطی گذارد. بهفی میداد مخاطرات طهیعی بر این 

 یشگرگردوی ه صنع) گردشگری و به یبرا های محیطییزیربرنامهتوجه به ضرورت  لزوم وند، قرار داد یرتأثشدت تح)را به یگذشته مناطق ساحل

  کنند.یم ییدتأوهوایی را ها ناشی از تاییرات آبو مالی انسان یجانپذیری و آسیبتلفات منظور کاهش و جلوگیری از به یساحل

 

 مراجع 6.1.1

 ،ییایدر عیصنا شیهما نی(، مجموعه مقاالت هجدهمندهیخزر لگذشته، حال و آ یای(؛ نوسانات سط  تراز آب در1333بشرا ل ،ییو وفا ونیخوشروان، هما [16]

 .1-3صص:  ران،یا ییایدر یانجمن مهندس ش،یک
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