
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 O
F S

ID

www.SID.ir

Archive OF SID

www.sid.ir


 1 

برنامه اي راهربدي جهت حفظ و :  ساحلي  گردشگري

 پايداري خزر

، آارشناس ارشد آلودگي دريا ، عضو هيأت علمي مرآز آموزش عايل سيدحممد تكرميي 

 گيالن علوم شيالتي مريزاآوچك خان

Email : itvft@ itvgil.ac.ir  , Mirzaedu @yahoo.com 
 
 

 :چكيده 

 400 گونه گياهي و 500وري ،  گونه جان850درياي خزر با بيش از 

گونه جاندار احنصاري بعنوان بزرگرتين درياچه دنيا درحد فاصل 

هاي منحصر بفردي است  پنج آشور حماط گرديده است و داراي ويژگي

هاي گردشگري در  آه آنرا از بعد فرهنگي، علمي، اقتصادي و جاذبه

مورد اين اآوسيستم در دوره اخري . سازد مقياس جهاني مطرح مي

هتاجم و ختريب جدي قرار گرفته است آه اگر سرعت اين آسيب و هتديد 

 .ُآند و ايتًا متوقف نگردد نابودي آنرا سبب خواهد گرديد

 ُتن 1620رها شدن بالغ بر يك ميليون ُتن نفت در دهه اخري، ورود 

فلزات مسي صرفًا از طريق رودخانه ولگا و آاهش صيد انواع ماهيان 

 ُتن 5672 به 1985ن خاوياري از سي هزار ُتن در سال بويژه ماهيا

هاي حمدودي از روند ختريب درياي خزر حمسوب   شاخص1995در سال 

 . گردد مي

هاي بيشمار گردشگري در سواحل درياي خزر فرصت مغتنمي است  جاذبه

از حلاظ (تواند ضمن ارتقاء جايگاه آشورمان در اين صنعت  آه مي
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ران جزء ده آشور اول جهان است ويل از نظر هاي گردشگري اي جاذبه

با برنامه ريزي اصويل و علمي منطبق ) درآمد مقام نودم را دارد

با اهداف مسترت در اآوتوريسم موجبات آمك به بقاي جانداران در 

حال انقراض، پيشگريي از جتاوز به حميط زيست، ارتقاء فرهنگ زيست 

ي را فراهم ساخته و از حميطي، حفظ سالمت و هببود شرايط اقتصاد

 .ختريب و هتديد بيشرت اين اآوسيستم منحصر بفرد پيشگريي منايد

 

  اآوتوريسم ، آلودگي ، خزر:آليد واژه 

 

 

 
 مقدمه

خزر بعنوان بزرگرتين درياچه دنيا درحد فاصل پنج آشور  درياي

مجهوري اسالمي ايران ، ترآمنستان ، مجهوري فدراتيو روسيه ، 

 اين اآوسيستم  .وري آذرباجيان قرار گرفته استقزاقستان و مجه

منحصر بفرد ضمن اينكه زيستگاه گروه بزرگي از جانداران حمسوب 

هاي زنده جانوري و  شود به جهت حضور ماهيان خاوياري اين فسيل مي

اي را به  اي مهچون نفت، ارزش جهاني ويژه مهچنني وجود منابع غريزنده

گريي   سيستم بعنوان منطقه مهم شكلاين اآو. خود اختصاص داده است

اي براي مردمان و  اي ويژه متدن آشورهاي حاشيه خزر ارزش منطقه

 .بويژه دانشمندان منطقه دارد 

زيست حساس  توجهي به اين حميط عدم اعمال مديريت يكپارچه و بي

. بويژه در يك دهه اخري آنرا در مسري نابودي قرار داده است

دهد آه  نعت نوپا اميدهايي را نويد مياآوتوريسم بعنوان يك ص

اگر اصويل و اساسي و در قالب يك برنامه جامع منطبق با اخالق 
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تواند اين سري قهقرايي را متوقف و در  زيست حميطي سامان يابد مي

 .گام بعدي فرصت احيا و بازسازي آنرا فراهم سازد

 

 :مفهوم اآوتوريسم 

دي هنوز از اآوتوريسم علريغم رشد سريع و پيشرفت صنعت جهانگر

اي آن را توريسم غريموثر ،  عده.گردد تعاريف متفاوتي ارائه مي

 .خوانند گردي مي اي آن را طبيعت  گروهي آن را توريسم سبز و عده

 شده در آن  بيين گريي آن و اهداف پيش تامل در اين واژه و اساس شكل

ار جهت بيان واقعييت جامعرت است و آن اينكه اآوتوريسم يك ابز

 .توسعه پايدار است

اآوتوريسم حقيقي يك فعاليت پرزمحت ويل باارزش  و ماندگار است ، 

درسيت حتقق يابد جامعه و حميط زيست از آن هبرمند خواهد  اگر به 

اآوتوريسم  بر حفظ حميط زيست و توسعه پايدار فرهنگ و . گرديد 

زيست با مهه اي استوار است ، آه عالوه بر حفظ حميط  اقتصاد منطقه

اجزاء زنده  و غريزنده آوچك و بزرگ آن ، پايدار فرهنگ و سالمت 

 .جوامع حملي را مد نظر دارد 

تواند اآوتوريسم تعريف گردد ،  يك بازديد و گردش در طبيعت مني

بلكه هرگاه اين بازديد اثرات سودمندي براي حفظ حميط زيست ، 

وشش گروهي و جانوري هاي آن ، آشنايي با پ شناخت منطقه با ارزش

 .گردد  و پيشگريي از آسيب به طبيعت باشد ، اآوتوريسم اطالق مي

حميط  بقا جانداران در حال انقراض ، پيشگريي از جتاوز به آمك به 

زيست ، ارتقا فرهنگ زيست حميطي منطقه  ارتباط با مردم بومي 

 .خبشي از اهداف مستقر در اآوتوريسم است 

گانه زير بعنوان مشخصات يك سفر  امل پنجخالصه اينكه حتقق عو

 .اآوتوريسمي است 

  ـ حضور در طبيعت 1

  ـ محايت و حفاظت از تنوع زيسيت 2

  ـ درك و فهم عميق از عميق از طبيعت و حميط زيست 3
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  ـ سودمندي براي جوامع ميزبان4

  ـ ارتقا فرهنگ و اخالق زيست حميطي5

 بررسي عوامل نابودي و ختريب خزر

 چه شناخت آليه عوامل موثر و ارزيابي نقش هر يك از آا اگر 

يك مطالعه گسرتده با مشارآت پنج آشور ساحلي بدون تعصب و صرفا 

آند اما  هاي بدست آمده را طلب مي براساس جتزيه و حتليل و داده

ها و حيت با  بدون ترديد با نگاهي به گزارشات ، مقاالت  ، مهايش

توان    در هريك از پنج آشور ميسفر به مناطق ساحلي خزر

 : هايي از عوامل خمرب را شناسايي آرد آه بعنوان مثال  نشانه

 

 

 :  ـ آلودگي نفيت 1

هاي مصنوع دست  اعتقاد بسياري از دانشمندان تعداد آالينده  به

باشد اما  هاي متدن ماشيين مي عدد صنايع و آليه نشانه بشر به 

سال گذشته  درطي ده. ملموس است آلودگي نفيت در خزر يك واقعيت 

 ميليون تن نفت از بسرت درياي خزر استخراج گرديده است 100حدود 

تنها . آه حدود يك ميليون ُتن از آن با آب دريا خملوط شده است 

 هزار تن مواد معلق 75از رودخانه آورا در آذرباجيان ساليانه 

د دارد آه تا هايي وجو  شود و گزارش ُآش وارد خزر مي نفيت و آفت

ها   آيلومرتي درون دريا در باآو اثري از فيتوپالنكتون70شعاع 

اند آه  حمققان درشهر اآتا و قزاقستان اعالم آرده. شود  مشاهده مني

 برابر بيشرت از حد قابل حتمل 11در بعضي از مناطق درياي خزر تا 

 . موجودات زنده به مواد نفيت آلوده هستند 

 ي از فاضالهباي آشاورزي ، صنعيت ، انساني  ـ صيد آلودگي ناش2

رشد مجعيت شهرهاي ساحلي درياي خزر ، گسرتش و توسعه صنايع و 

هاي صنعيت متعدد در مناطق نزديك به ساحل ،  اندازي شهرك  راه

ها ، مولفه خمرب ديگري را بر  آش رويه از مسوم  و آفت استفاده بي

ها ، تاالب  اطق ساحلي ، مصب  من   خزر تاثريگذار آرده است آه عمال 

هاي ورودي به خزر را به شدت آلوده و آا را  ها و رودخانه 
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است ، ورود اين  بعنوان يك زيستگاه و ذخريگاه از ارزش هتي منوده 

هاي مشخصي را  حجم فاضالب آه بطور روزانه در افزايش است نشانه

به آساني با  است آه  در آلودگي خزر و سري قهقرايي آن اجياد منوده

تفرج در مناطق ساحلي حيت در برخي از مناطق تغيري در رنگ آهبا را 

 رودخانه منتهي به خزر با حجم 130وجود . توان تشخيص داد مي

 يك عامل بسيار نگران آننده در نابودي خزر cubkm 300ساليانه 

هاي شيميايي شامل   درصد آالينده95شود فقط رودخانه ولگا  حمسوب مي

 تن فلزات مسي را وارد دريا 1620 تن فنل و 1353 تن نفت  ، 145000

 .آند  مي

 

 

 

 

 رويه  ـ صيد غريجماز و بي3

 

 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 شرح

ماهيان 
 642 870 1000 1000 1200 1300 1600 1500 1700 1710 خاوياري

28730510004100057000604008500095000870004518026000 آيلكا

ماهيان 
22328170001580015500145001530014000190001650016200استخواني

 

هاي آنرتل و نظارتي در  عدم اعمال مقررات و عدم آارايي سيستم

نشيين و خالصه ، نبود  آنار شرايط بد اقتصادي و تراآم زندگي ساحل

يطي در يك سرتاتژيك ناصواب موجبات هجوم به فرهنگ و اخالق زيست حم

از نتايج عمومي اين . منابع زنده خزر را فراهم ساخته است 

اخلصوص ماهيان خاوياري  هجوم نابودي ذخاير زنده آليه آبزيان علي
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اي دارند  است آه بدليل ارزش اقتصادي در صيد غريجماز جايگاه ويژه

رصد خاويار دنيا از اين  د95 درصد ماهيان خاوياري و 85تقريبًا 

بررسي آمارهاي صيد ماهيان خاوياري . گرديده است  دريا تامني مي

 تن در سال 30000دهد آه صيد اين گروه از ماهيان از  نشان مي

مهني ترتيب  به .  رسيده است1995 تن درسال 5672 به آمرت از 1985

 1383 تا 1378روند نزويل ادامه يافته و آمار صيد طي ساهلاي 

 . دهد  درآشورمان اين شتاب سقوط را نشان مي

 :هاي گردشگري در خزر  جاذبه

آننده آن  سواحل اين اآوسيستم منحصر بفرد در پنج آشور حماط

تواند آانون توجه  مشاري دارد آه مي هاي گردشگري بي جاذبه

گردشگران دنيا را به خود جلب و متام ايام سال شاهد حضور آا 

هاي  اي ، جنگل هاي زالل ، ساحل ماسه ، رودخانه تاالب ها .باشد

هاي حملي حيات جانوري و گياهي متنوع ،  حاشيه ساحل ، بازارچه

خطر براي شنا از  دسيت ، آثار تارخيي ، درياچه امن و بي صنايع

يكطرف ، آوچ پرندگان و مهاجرت ماهيان از سوي ديگر خبش آوچكي 

وشتار آن هيچگاه زيبايي هاي گردشگري است آه بيان و ن از جاذبه

توان توصيف منايد و صرفًا با حضور در اين عرصه   آنرا مني و جاذبه

توان آنرا درك آرد ، با آن  خدادادي آم در فصول متفاوت مي

 . زندگي آرد و آنرا حفظ منود 

هرگاه فقط مهاجرت توليدمثلي ماهيان را در فصل هبار در آنار 

توان طبيعت را از  ره نشينيم ميرودهاي منتهي به دريا به نظا

دريچه آوچك اما زيبا نگريست و تالش موجودات براي حفظ بقا را 

اختيار به اين باور خواهيم رسيد آه در  مشاهده آرد و آنگاه  بي

پيشگريي از انقراض آا و اين ذخاير ژنتيكي  تالش آنيم و تنوع 

گريد آه  قوت ميزيسيت آن را حفظ منائيم  و اين باور هنگامي بيشرت 

هاي بچه ماهيان را در فصلي ديگر درحال آوچ به ماواي اصلي  گله

توان صدها فعاليت حياتي  مهني روي مي گر باشيم به يعين دريا نظاره

نظاره نشست و آا را از بعد  را ميان موجودات اين منطقه به

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 7 

. . زيست و  علمي ـ زيباشناخيت ـ انس با جانداران ، توجه به حميط

 .ارزيابي منود . 

 مكانيسم تاثريگذاري اآوتوريسم در حفظ خزر

اگرچه بدون ترديد اآوتوريسم نيز مهانند هر فعاليت ديگري 

زيست اجياد منايد اما قابل  تواند اثرات مثبت و منفي را بر حميط مي

بيين است آه براساس يك طرح جامع و با رعايت اصول علمي و  پيش

تواند نقش ارزمشندي را در پيشگريي  يد مينظارت صحيح به اجرا در آ

 . از نابودي و ختريب اجياد منايد 

شرط رشد اين صنعت  و ورود گردشگري مباحث زيبايي شناخيت است  پيش

فلذا هرگاه مقرر گردد اين صنعت رواج يابد سازمااي دوليت و 

بايسيت از پراآندن زباله و ختليه فاضالب به دريا  غريدوليت مي

ي منايند و اين زيرساخت اوليه خود سرآغاز احيا و بازسازي جلوگري

 .دريا خواهد بود 

بيين  ها براساس ارزيابي زيست حميطي منطقه و پيش طراحي اقامتگاه

شرايط هبداشيت گام ديگري در جهت جلوگريي از ساخت و سازهاي غري 

 اصويل و غريهبداشيت و مانعي براي پيشروي در حرمي دريا و يا ساخت و

 .  فلذا از شدت ختريب خواهدآاست  ساز در مناطق حساس ساحلي بوده

ارتباط گردشگران با بوميان و انتقال فرهنگ زيست حميطي مكانيسم 

ديگري است آه موجبات آاهش اثرات خمرب افراد بومي را به مهراه 

 . خواهد داشت 

اي  اثرات مفيد و مثبت اقتصادي ناشي از حضور گردشگران مولفه

بررسي سازمان . زيست خواهدبود  ر مهم در محايت  از حميطبسيا

 درصد دراين 100اي معادل  دهنده ارزش افزوده جهاني گردشگري نشان

 ميليارد 476 درآمدي معادل 2000صنعت بوده آه برابر آمار درسال 

 شغل يك 16است و تقريبًا از هر  دالر عايد آشورهاي خمتلف آرده

ريمستقيم به گردشگري وابسته است آه  مورد بطور مستقيم و يا غ

 . ميليون را در سراسر جهان فراهم آرده است 200زمينه اشتغال 

 ميليارد بالغ 1600 تعداد جهانگردان 2020شود تا سال  بيين مي پيش

 درصد معضل اشتغال آشورهاي درحال توسعه را 50تواند  گردد آه مي
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ايران يكي از ده هاي گردشگري  رفع آند اگر چه از حلاظ جاذبه

گردد ويل از نظر درآمد مقام نودم با  آشور اول جهان حمسوب مي

 .درآمدي حدود پنج صدم درصد دارد 

اي  نشينان عامل بازدارنده بنابراين اجياد شغل و درآمد جهت ساحل

خواهد بود آه ضرورت صيد قاچاق و نابودي ذخاير را آاهش داده و 

گردشگر و اين حضور مستلزم حفظ آجنائيكه حفظ درآمد مرهون حضور 

هاي آن خواهد بود درنتيجه افراد از هر گونه  زيست و جاذبه حميط

 . خواهند آرد  ختريب و نابودي جلوگريي

 

 :گريي حبث و نتيجه
گسرتش زندگي  ماشيين هببود وضعيت اقتصادي ، فشارهاي زندگي شهري 

 از بررسي گردند آه آنرا هاي رشد صنعت گردشگري حمسوب  مي زمينه

توان تشخيص داد، بنابراين تدوين و طراحي  آمار چند دهه اخري مي

هاي  برنامه جامع گردشگري در مناطق ساحلي خزر با توجه به جاذبه

بيشمار حضور گردشگران را به اين منطقه موجب خواهد گرديد آه 

زيست و  اين حضور با تاثريات اقتصادي و فرهنگي مانع از ختريب حميط

 .هاي طبيعي خواهد بود   ذخاير و جاذبهنابودي

به اعتبار ديگر با توسعه صنعت گردشگري يك سپاه عظيم غريرمسي 

متشكل از گردشگران  و افراد بومي تشكيل خواهد گرديد آه بنابر 

اعتقاد ، فرهنگ و اخالق زيست حميطي ، عالقه به طبيعت و يا امرار 

 و عملكرد ضد معاش و حفظ درآمد ، مانع و رادع  هر رفتار

مند  حميطي شده فلذا اين نظارت مسئوالنه از هر نريوي وظيفه زيست

تر با ختريب و عوامل خمرب مقابله آرده و در  تر و مسئوالنه رمسي قوي

 .جهت احيا و بازسازي تالش خواهد آرد 
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 پيشنهادات 

حميطي  هاي ساحلي بعنوان مناطق حساس زيست از آجنائيكه اآوسيستم

گردند فلذا الزم است با رعايت نكاتي اآوتوريسم مسئوالنه  حمسوب مي

و پايداري را رواج داد آه اثرات خمرب آن به حداقل رسيده و 

 :موجبات بازسازي و احيا را فراهم منايد فلذا 

 ـ با ارزيابي دقيق ، طرح جامع گردشگري ساحلي در حاشيه خزر 1

 .جهت پنج آشور طراحي گردد 

رساني مناسب اجنام پذيرد  گري شناسايي و اطالعهاي گردش  ـ جاذبه2

  گريي از تكنولوژي  بويژه اينكه با هبره

      نوين در عرصه اينرتنت اين بازاريابي و تبليغ تسريع و 

 .تسهيل گردد 

هاي الزم جهت تامني امكانات و فراهم ساخنت شرايط   ـ زيرساخت3

 .مطلوب هتيه گردد 

زيست و توسعه  ل با اعتقاد به حفظ حميط ـ سازمااي غري دوليت فعا4

  پايدار و ارائه خدمات گردشگري

 .      گسرتش يابد 

 ـ سيستم نظارتي دقيق جهت آنرتل در روند پيشرفت صنعت و حفظ 5

 .زيست اعمال شود  حميط

املللي نسبت به  اي و بني  ـ سازمااي علمي و پژوهشي منطقه6

  نعت ومطالعات مستمر از روند توسعه اين ص

 .زيست در منطقه فعاليت منايند         روند احيا حميط

 ـ اخالق و فرهنگ گردشگري در منطقه ادينه گردد و ديدگاهها 7

  نسبت به گردشگر تغيري يابد تا بازار

       پايداري براي گردشگري شكل گريد و هر گردشگر در مراجعت 

  گر سفر به به موطن خود مبلغ و تشويق

 . منطقه شود        اين
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Abstract: 

The Caspian Sea, having more than 850 animal species, 500 plant species, and 400 exclusive 

living species, has been considered as the largest lake in the world restricted by five countries. It 

has unique characteristics which propose it at world scale from cultural, scientific, economic and 

tourist attraction dimensions. In the recent age, this ecosystem has been attacked and seriously 

destructed and if the damage speed won’t be stopped or decelerated, it will cause in complete 

destruction. Releasing more than one million tons of oil in the recent decade, the influx of 1620 

tons of toxic metals by the Volga River, and decrease of fishing various fish species specially 

Sturgeon  from thirty thousand tons in 1985 to 5672 tons in 1995 are some of the indexes of 

Caspian Sea destruction process. Abundant tourist attractions in Caspian Sea coasts are good 

opportunities which, other than promoting the place of Iran in this industry, help in survival of 

organisms which are subject to extinction, preventing the environment destruction, promoting 

the environmental culture, preserving the health, promoting the economic condition and 

preventing more destruction of this unique ecosystem with scientific and fundamental planning 

in accordance with the ecotourism purposes. 

Key words: Caspian Sea, ecotourism, pollution 
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