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  ساحلی بابلسر( خطموردی: )مطالعه گردشگری ساحلی یطیمحستیزمثبت و منفی بررسی اثرات 
 

 3*طاهره آخوندزاده

 t.akhoundzade68@yahoo.comمازیار،  دانشگاه
 
 
 

 

 چکیده

در هر مکان جغرافیایی در کنار  این صنعت رونقاست.  صنایع جهان مبدل شده نیتربزرگامروزه گردشگری به یکی از 

 تواندیبه همراه دارد که در صورت ادامه یافتن م ی را نیزطیمحستیاجتماعی، اثرات ز و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی

رد. در صورت ی دااژهیوی از انواع گردشگری، گردشگری ساحلی است که جایگاه کی .به بار آورد یریناپذجبران یهاخسارت

. بر این اساس، شناسایی کندیمی بر محیط وارد ریناپذجبرانی طیمحستیزافزایش ناگهانی گردشگر به منطقة ساحلی آثار 

همین راستا مقاله حاضر، با  در .دهدیمی را تشکیل طیمحستیزی، بخش عمده و اصلی در روند مطالعات طیمحستیزاثراتِ 

ی گردشگری ساحلی نگارش یافته و به ارائه راهکار و راهبردهایی برای طیمحستیزی هدف بررسی اثراتِ مثبت و منف

است. پژوهش با انجام مصاحبه و با تکیه بر  موردمطالعهجلوگیری از اثرات منفی آن پرداخته است. شهرستان بابلسر منطقة 

 جوامع شدن صنعتی جمعیت، روزافزون رشد به توجه ی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: شهر بابلسر بااکتابخانهاسناد 

است و  هایآلودگ انواع و منابع این توان از فشار خارج بروز شاهد طبیعی، محدود منابع به رشد به رو نیازِ همچنین و انسانی

 مقدار زیادی زباله و هرروزهموفق نشده است و  ستیزطیمحی سازنهیبهی گردشگری خود هنوز به هالیپتانسبا تمام 

ی مناسب و همکاری شهرداری که در این راستا زیربرنامهکه با مدیریت بخش دولتی و  شوندیمفاضالب روانه دریا و ساحل 

ی گردشگری طیمحستیز، این معضل رفع خواهد شد و در انتها، راهبردهایی برای بهبود اثرات کندیمنقش مهمی را ایفا 

 ساحلی بابلسر ارائه شد.

 

 ی، گردشگری ساحلی، بابلسر. طیمحستیزاثرات : کلیدیهای واژه

  

                                                 
 510ی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی. کد مقاله ثبت شده در همایش: دانشجو ئول:نویسنده مس -3
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 مقدمه-3

 ،یاقتصاد ساختار ارتقاء در یمؤثر و فعال نقش و کرده دایپ کشورها اقتصاد در یخاص گاهیجا یگردشگر صنعت حاضر حال در

 که است آن یایگو یالمللنیب مبادالت حجم کهیطوربه ،کندیم فایا توسعه به رو یکشورها در خصوصبه یفرهنگ و یاجتماع

 عمده منابع از یکبه ی آن ی ازناش یدرآمدها کشورها یبرخ در و گرددیم آغاز یگردشگر انیجر با مبادالت درصد 20 از شیب

 (.3:3141،ییشود )سنایم تبدیل هاآن روزافزون یمل اقتصاد تیتقو جهت در

 تیجمع شیاست. امروزه به دنبال افزا یافته یریشمگچ توسعه سواحل در که است ییهاتیفعال انواع از یکی یگردشگر صنعت

متعادل منابع بروز کرده است.  عیتوز ییو نارسا هایآلودگ شی، افزایعیمنابع طب ازاندازهشیکاهش ب لیاز قب یجهان، مسائل

 .کندیم دیتهد را ستیزطیمح یبه نوع زین ی. مسئله گردشگرزندیمشکالت دامن م نیبه ا زین یطیمحستیز داتیعالوه تهدبه

 افزایش طبیعی، منابع ازحدشیب کاهش قبیل از مسائلی یبشر یهاتیفعال توسعه جهان و جمعیت افزایش دنبال به امروزه

 زندیدامن م مشکالت این به نیز یطیمحستیز تهدیدات عالوهبه .است کرده بروز منابع متعادل توزیع در نارسایی، و هایآلودگ

 توسعه خطر، معرض در دیگر یجا هر از بیشتر جمعیتی، تراکم سبب به هستند که مناطقیسواحل  (.384:3143،ی)پرواز

 ساحلی یگردشگر بخش در رشد (. بیشترین3144:81شیخ اعظمی، و باشند )دیوساالریم یطیمحستیز تهدیدات و هیرویب

 این در یگردشگر یهاتیفعال و هاجاذبه اعانو وسیع گسترة وجود آن دلیل .است خود به فراوانی گردشگران یرایپذ که است

 از (.55ی،زدی پاپلی) است جهان در یگردشگر جاذبه نیتربزرگ ساحلی یگردشگر رونیازا (.2012 گلداستون،) است مناطق

 نیا از یاعمده بخش و دهدیم لیتشک عتیطب بر یمتک یگردشگر را یگردشگر تیفعال نیا از یاعمده درصد گرید طرف

 نیترعیسر از یکی عنوانبه یساحل یگردشگر .است شده متمرکز یساحل ینواح در حاضر حال در جهان سطح در تیفعال

 ینواح یبرا را یادیز دیفوا یساحل یگردشگر رشد گرچه اساس نیا بر .دیآیم شمار به یگردشگر رشد حال در ینواح

 نمونه طوربه .است شده زین یطیمحستیز یمنف یدهاامیپ به منجر آن هیرویب گسترش یول است داشته همراه به یساحل

 ییایدر یهاستگاهیز بیتخر به منجر یگردشگر یهاتیفعال توسعه از یناش یهافاضالب قیطر از یزیربرنامه بدون یگردشگر

 نهیگنج هک را ییایدر یهاستگاهیز ،یساحل یگردشگر یاصل تیفعال از یکی عنوانبه یقرانیقا ای و است شده ساحل کینزد

 وسازساخت از یناش رسوبات از یمیعظ ریمقاد هیتخل نیهمچن .است داده قرار ریتأث تحت ،کنندیم تیحما را یستیز تنوع

 را یتجار اهداف با ییایدر یهانمونه ریسا و هامرجان یآورجمع و وابسته یهاتیفعال و یساحل یگردشگر توسعه یهاپروژه

 اریبس ستیزطیمح و یگردشگر نیب تعادل که است آن انگریب آشکارا اتیواقع نیا .تدانس بارانیز اثرات گرید از توانیم

 است یضرور یساحل ینواح در یگردشگر داریپا تیریمد و مناسب یزیربرنامه قیطر از تعادل نیا حفظ و بوده حساس

 (.1:3140ی،پوروخشور)

 شامل پایدار که توسعه توافقنامه این و رسید تصویب به سعهتو و ستیزطیمح جهانی کمیسیون پایدار توسط مفهوم توسعه

 ,C.Karakostaاست )ساحلی( ) یطیمحستیز و اجتماعی ی،اقتصاد یندهایفرآ به یکپارچه و رویکرد جامع

D.Askounis,2010:331.) که است توسعه از یدیجد مفهومی رویکرد یک دهندهنشان پایدار توسعه مقوله خود درواقع 

 مناطق پایدار توسعه از درجه یریگاندازه و تعیین سنتی یهاروش از ی،و عمل ینظر لحاظ دو هر از است، اوتمتف خیلی

 (.Golusin et al,2011:766شود )یم گرفته در نظر کل یک عنوانبه جهانی توسعه یا خاص یکشورها

 منابع محدود به رشد به رو نیاز مچنینه و انسانی جوامع شدن صنعتی جهان، جمعیت روزافزون رشد به توجه با امروزه

 هوا، آب، به واردشده خارجی ماده هرگونه .هستیم هاآن در هایآلودگ انواع و منابع این توان از خارج فشار بروز شاهد طبیعی

 یا انسان یبرا شکل هر به که دهد تغییر یاگونهبه را آن بیولوژیکی یا و شیمیایی فیزیکی، کیفیت که میزانی به زمین و خاک

 محل کی از مسافرت زممستل یساحل یگردشگردارد.  نام آلودگی باشد مضر ابنیه و آثار یا گیاهان یا زنده موجودات سایر

 به هااچهیدر و هارودخانه حفاظت منظوربه فشار افزایش با (.orams,1999:8) است ییایدر یهاطیمح بر تمرکز و اقامت

 یبرا یا کنندهخنک عنوانبه مثالعنوانآب )به یباال حجم به نیاز دلیل به جدید صنایع ی،و آشامیدن شیرین آب نیتأم جهت

 مستقیم ورود در مهمی عامل سواحل در شیالتی محصوالت پرورش ساتیتأسگشتند.  جایگزین سواحل کنار در فضوالت( دفع
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 در شده دفع لجن و فاضالب .باشندیم ساحلی یهاآب به سموم و ماهیان مدفوع نشده، مصرف یغذا از یامالحظهقابل مقادیر

 .گذارندیم مستقیم ریتأث دارند، قرار غذایی مواد از غنی ذرات ینینشته معرض در که یکفز موجودات یرو بر دریا،

ردشگری ی گهامکاننوار ساحلی از بهترین  لومتریک 8.5که با برخورداری از  استشهرستان بابلسر  موردمطالعهمنطقه  رونیازا

ی بسیاری را برجای گذاشته و طیمحستیزو با افزایش گردشگر اثرات  استساحلی است که هرساله پذیرای گردشگران زیادی 

 از باالیی حجم متأسفانه .است یساحل اندازچشم رفتن نیب از و یساحل یهاآب یآلودگ ی،اهیگ پوشش بیتخر هاآن نیترمهم

 مجاور سواحل در پالستیکی وسایل و استفاده رقابلیغ یتورها فاضالب خانگی، دفع مصرفی، رغی مصرفی یهازباله و مواد انواع

 .شوندیم هاگونه از برخی شدن تلف موجب زننده محیطی ایجاد بر عالوه که شوندیم دیده هاآن

 یهاندهیآال و ستیزطیحم از الزم شناخت و کافی دانش به نیاز مدیریتی حفاظتی برنامه هرگونه یاجرا و احترام شک بدون

 بردن بین از یبرا مؤثر و مستقیم اقدام بر عالوه تا سازدیم قادر را ما ،ستیزطیمح آلودگی مختلف یهاراه ییشناسا .دارد آن

 اعتقاد به کنیم. کم را ستیزطیمح آلودگی مربوطه، واحد در یانرژ مصرف ییجوصرفه یهاروش اتخاذ با آلودگی، کاهش یا

 در کشورها این ستیزطیمح شودیم موجب که ایران ازجمله سوم جهان یکشورها در یساختار مشکل نیترمهم ان،کارشناس

و مدیریتی صحیح  یاقتصاد ساختار ضعف از یناش باشد، داشته یکند روند آن از حمایت و گیرد قرار یشتریب خطرات معرض

 .است

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق-2

 معرض در هاطیمح این چراکه برخوردارند، یادیز شکنندگی و حساسیت از دریایی -ساحلی یهاطیمح دنیا، سراسر در

 تخریب باعث انسان، ینابجا یهادخالت درواقع .دارند قرار انسانی یهاتیفعال شدیدترین نیز ( وطبیعی) یآب فرسایش

 مسائل به یتوجهیب یبرا را زمینه میان این در نیز طبیعی یهاتیمحدود و تنگناها .گرددیم ساحلی و دریایی ستیزطیمح

 طبیعی یهاتوان شناخت و هاتیمحدود این از یافتن آگاهی با .سازدیم فراهم انسانی یهاتیفعال جریان در یطیمحستیز

 زنده منابع از دارپای غیر یهایبرداربهره آثار و روابط این بر مصنوعی یهایآلودگ نامطلوب آثار دریایی ساحلی منطقه در بالقوه

 .دارد دنبال به ناحیه این در را دریایی-ساحلی یطیمحستیز توسعه و بود خواهد کنترلقابل پیش از بیش مردم، توسط دریایی

( ربطیذ یهاارگان بین هماهنگی عدممختلف ) ینهادها و هاسازمان مدیریت بین ناهماهنگی که رسدیم نظر به ،حالنیدرع

 میزان افزایش با دور چنداننه یهاندهیآ در فوق، مسائل به یتوجهیب و روند این تداوم با شک، بدون ساحلی و ییایدر

اما در حال ؛ (45:3145و کریمی، زادهمیشد )ابراه خواهیم دریا روبرو و ساحل یطیمحستیز مشکالت ی،طورکلبه و هایآلودگ

 کاهش قبیل از مسائلی آن ازحدشیب یهایبرداربهره و انسان خردانهناب یهاتیفعال حاضر به دنبال افزایش جمعیت و همچنین

 آلودگی و تهدیدات عالوهبه .است کرده بروز منابع متعادل توزیع نارسایی و هایآلودگ شیافزا طبیعی، منابع ازاندازهشیب

 .زندیم دامن مشکالت این به نیز یطیمحستیز

 آبزیان پرورش و تکثیر صنعت هیرویب رشد به توانیم دریایی -ساحلی یطیمحستیز یهایآلودگ افزایش یمورد یهانمونه

 یپروریآبز توسعه تعیین منظوربه .شودیم موجود طبیعی یهاتعادل هم زدن به باعث طبیعی منابع از بیشتر استفاده بر عالوه

 (.3:3130همکاران، و یمختاراست ) شده انجام یادیز آلودگی تحقیقات کنترل یهاراه نیز و محیط با متناسب

 محسوب ستیزطیمح با مرتبط یهاچالش یگذاراستیس یزیربرنامه یبرا ابزارها نیترمهم از یکی ستیزطیمح آثار ارزیابی

 ایالت دولت ،هاسال این در .گرددیبازم یالدیم 1960 دهة اواخر به مربوط ستیزطیمح آثار ارزیابی قانونی اهمیت .شودیم

 این ملی محیط زیستی سیاست قانون بر اساس و پذیرفت عمرانی یهاپروژه یاجرا مجوز عنوانبه را ارزیابی مریکاا متحدة

 محیط زیستی آثار پروژه، هر یاجرا از قبل که شدند موظف دولتی مؤسسات و هاسازمان شد، وضع 1969 سال در که کشور

 (.8:3145شریعت و منوری،شد ) الزامی 1970 ژانویه لیااو از قانون این یاجرا .دهند قرار بررسی مورد را آن
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 کرده بررسی را مشهد( طرقبه :یمورد )مطالعه یطیمحستیز طی تحقیقی اثرات حضور گردشگران بر منابع (1382) علیزاده

 خاص طوربه و هپرداخت پایدار یگردشگر یهایژگیوبه  متفاوت یهادگاهید از پایدار توسعه مفهوم مشترک اجزاء بیان با و است

 (.3143علیزاده،است )شده  مطرح موردمطالعه محدوده در یگردشگر یهاتیفعال یطیمحستیز تبعات

 یطیمحستیز اثراتبه بررسی  ( طی تحقیقی با استفاده از روش میدانی و تکمیل پرسشنامه3144همکارانش ) وقرخلو 

 یجا بر را یفراوان یطیمحستیز اثرات یگردشگر نوع نیا سعهتو هاآنرامسر پرداختند. طبق نظر  شهر سواحل بر یگردشگر

قرخلو است )ی ساحل اندازچشم رفتن نیب از و یساحل یهاآب یآلودگ ی،اهیگ پوشش بیتخر هاآن نیترمهم که است گذاشته

 (.3144و همکارانش،

ی گردشگری ساحلی که منطقه هاژهپروی طیمحستیز( در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی آثار 3144همکارانش )اشرف زاده و 

اجرای پروژه حاضر در منطقه مطالعاتی بوده به این نتیجه دست یافتند که  فارسجیخلی المللنیبشهر جهانگردی  موردمطالعه

ب برای تعیین موقعیت مناس شودیماز نظر اقتصادی پیشنهاد  ژهیوبهاهمیت پروژه بر اوضاع منطقه  واسطهبهاما  شودینم دییتأ

 (.3144اشرف زاده و همکارانش،) شودی محیط زیستی استفاده ابیمکانمحل اجرای پروژه از مطالعات 

 خلیج :یمورد مطالعه) ییایدر ستیزطیمح بر یگردشگر توسعه اثرات ارزیابی( در پژوهشی با عنوان 3133) نسبممقانی 

 یهااسکله گسترش که دهدیمایج حاصل از پژوهش نشان نتی است. اکتابخانهمیدانی و تکیه بر اسناد  چابهار( روش تحقیق

 نیز جدید تفریحی مراکز و هاهتل ساخت همچنین .است مرجانی سواحل تخریب عوامل از یکی کیش جزیره در یگردشگر

 یاراهکاره .است شده منطقه این در یجانور تنوع و اکسیژن کاهش و دریایی گیاهان تخریب جهیدرنت و فاضالب افزایش باعث

 ی،تجار تفریحی، یهااسکله وسازساخت کاهش محلی، یطیمحستیز مقررات تدوین :موجود شرایط با مقابله جهت مناسب

 مجهز سواحل، در یراصولیغ یوسازهاساخت ینینشعقب آن، یهاکرانه و سواحل در عمرانی یهاتیفعال یشرویپ از یریجلوگ

 از استفاده با پایدار یگردشگر گسترش و مطلوب سواحل در یگردشگر کزمرا ساخت شنهادیپ فاضالب، شبکه به جزیره شدن

 (.3133ممقانی نسب،باشند )ی( مگردشگریبوم) سبز یگردشگر یهامؤلفه

 هایتوانمند دریایی مکران، -ی سواحلیطیمحستیز( در تحقیقی تحت عنوان بررسی آلودگی 3133همکارانش )بوذرجمهری و 

ی شامل اکتابخانهرایی با رویکرد توسعه پایدار که در آن از روش تحقیق بر اساس مطالعات اسنادی و و تهدیدات، راهکارهای اج

ی میدانی استفاده کرده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که میزان صید هایبررسکتب و مقاالت و همچنین 

و همچنین عدم  ربطیذی هاسازمانید و پرورش آن از طرف آبزیان دریایی افزایش یافته است. عدم مدیریت بر ص هیرویب

است دریایی و از بین رفتن آبزیان کمیاب در سواحل مکران منجر شده -باعث آلودگی زیستی ساحلی هاآنهماهنگی 

 (.3133بوذرجمهری و همکاران،)

چابهار  خلیج سواحل در آالینده نابعم و یطیمحستیز یهایآلودگ معرفی و بررسیبا عنوان  ( پژوهشی3133زارع و یزدانی )

 اثرات و چابهار خلیج در هاآن پیرامون یهاآب و سواحل در هاآن منابع و دریایی یهاندهیآال معرفی به تحقیق این درارائه داد. 

 مستقیم یدهایبازد و الزم یمجوزها کسب با مطالعه این در اطالعات یآورجمع .شودیم پرداخته هاآن یطیمحستیز مخرب

 منابع حاصل، نتایج اساس بر .است شده انجام هاآن از فیلم و عکس تهیه و هاندهیآال احتمالی منابع و نواحی از مکرر و

 مناطق آبزیان، پرورش و تکثیر مناطق ،هااسکله چابهار، صنعتی منطقه شامل چابهار سواحل دریایی یهایآلودگ جادکنندهیا

 در توجهقابل نفتی یهایآلودگ وجود ،شدهاشاره منابع میان از .باشندیم هاکننیریشآب و یشهر یهازباله دفن محل ی،شهر

 .است افزایش حال در متأسفانه که دهدیم خبر مخرب یطیمحستیز حادثه یک بروز از هالجنتجمع  محل و هااسکله

 

 موردمطالعهمنطقه -1

 آن یشرق حد و خزر لگونین یایدر آن یشمال حد که لومترمربعیک 185.4بابلسر با وسعت نواحی ساحلی  موردمطالعهمحدوده 

 یکی. است بابلسر تیمرکز به بخش چهار یدارا قرارگرفته بابل شهرستان آن یجنوب حد و کناردونیفر آن یغرب حد و ریبهنم

 ییبایز خاطر به را انمسافر از یادیز تعداد هرساله که است آن یساحل اسکله بابلسر، در یگردشگر مهم یهامکان از
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 مورد یگردشگر یهامکان از یکی عنوانبه شتریب و ندارد یتجار جنبه اسکله نیا البته .کندیم جذب خود طرفبه رشینظیب

 خود نوع در که است شده گرفته بهره شکنموج عنوانبه ییهاسنگ از ،اسکله نیا مقابل در نیهمچن .ردیگیم قرار استقبال

 ،هاشکنموج نیا از یریگبهره لیدال از یکی .تاس بایز اریبس

 .است آن کینزد پارک و منطقه از یقسمت در آب نفوذ از یریجلوگ

ی گردشگری ساحلی در محدوده شهرستان بابلسر پرداخته و برای طیمحستیزتحقیق حاضر به بررسی اثرات مثبت و منفی 

 مورد بررسی قرار گرفت. بومستیزآن روی  ریتأثو  بودن ریپذی گردشگر هایژگیواین کار 

 

 

 

 
 : نقشه نواحی ساحلی3شکل 

 

 روش تحقیق-4

 نیبد. استمشاهده و مصاحبه(  صورتبهاسنادی( و میدانی )) یاکتابخانهدر مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات  روش تحقیق

 گرفته بهره ینظر مطالعات از پژوهش سوابق و ینظر یمبان نیتدو و قیتحق موضوع اتیادب شدن روشن جهت ابتدا که بیترت

 اهداف به یابیدست یپ ادامه و در در .دیرس انجام به پژوهش اول مرحله شده، نگاشته و مقاالت کتب از استفاده با که شد

نیز تعدادی از میان افراد  شوندگانمصاحبه .دیگرد موردبحث موضوع یراستا در مصاحبه سؤاالت نیتدو به اقدام نظر مورد

مصاحبه حول محورهای اهمیت  سؤاالتن در نواحی ساحلی و همچنین تعدادی از کارشناسان گردشگری انتخاب شدند. ساک

ی گردشگری طیمحستیزی گردشگری ساحلی در بابلسر، راهکارهایی برای بهبود اثرات طیمحستیزگردشگری ساحلی، اثرات 

 ساحلی بابلسر طراحی شد.

 

 ی تحقیقهاافتهی-5

 ی تحقیق را بر این اساس چیده شدند:هاافتهپژوهش انجام شده ی طی مصاحبه و

 اهمیت گردشگری ساحلی

و مردم آن را انجام  شودیمیی که در اطراف ساحل انجام هاتیفعالبا توجه به مفهوم گردشگری ساحلی که بیانگر تمامی 

دشگری ساحلی است که با توجه به اهمیت و جاذبه به این نکته پی برد که امروزه یکی از انواع گردشگری، گر توانیم دهندیم

که  افتهیانجامتحقیق حاضر در شهرستان بابلسر . پردازندیمنفر به این نوع گردشگری  هاونیلیماین نوع از گردشگری هرساله 

ن داده ی تحقیق نشابندجمع. اندبودهکارشناس و کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی  شوندگانمصاحبهدرصد  40بیش از 
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در شمال کشور که مرکز گردشگری ساحلی ایران است  خصوصبهبه اهمیت گردشگری ساحلی  شوندگانمصاحبهاست که اکثر 

و عالوه بر آن  مندندبهرهگردشگری در مناطقی دانستند که از دریا  توسعةی هاراهاشاره کردند و آن را فعالیتی جذاب و یکی از 

بسیاری از سراسر کشور را به خود جذب  دکنندگانیبازد هرسالهو دریای شمال  ساحل .استی افزایش درآمد هاراهیکی از 

 ، گردشگرانداخلی بر مسافرانعالوه  توانیمدریایی  ونقلو حملامکانات و خدمات در سواحل و ایجاد امنیت  توسعة با .کندیم

این سفر به یک  حل با هزینه سفر کمتر و برای مردم مسیردر دریا و سوا ونقلحملی هاستگاهیاخارجی نیز جذب کرد. با ایجاد 

جذب گردشگر  منظوربهو با قرار دادن امکانات و تسهیالت اقامتی، تفریحی، گردشگری در ساحل  شودیممهیج تبدیل  جاذبة

کیفیت زندگی  باال رفتن به این موارد اشاره کرد: رشد اقتصادی، توانیم. از جمله اثرات مثبتی که به همراه دارد شودیمانجام 

و بر ایجاد  آورندیمدر آن منطقه، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، افزایش گردشگران داخلی و خارجی که به همراه خود پول و ارز 

و  هاآن دوبارةکه این نیز سبب بازگشت  ماندیمبه یک مکان امن و زیبا در ذهن گردشگران  شدنلیو تبد و مثبتزیبا  چهرة

 .شودیمترغیب دیگران به سفر مجدد به این سواحل همچنین 

 

 
 : بخشی از خط ساحلی بابلسر3عکس 

 

 محیطی گردشگری ساحلی در بابلسراثرات زیست

گردشگری ساحلی شده است ولی با  نهیزمکه هرساله شاهد رشد چشمگیر خود در  استشهرستان بابلسر  موردمطالعهمنطقه 

ی آورجمعباعث  هرروزهو  ماندهیباقکه انجام شد تا هنوز در زمینه اثرات منفی به قوت خود یی هامصاحبهتوجه به مشاهدات و 

 در اطراف ساحل و دریا شده است. هافاضالبو پسماندها و  هازباله

شی از ی ناهازبالهبه فعالیت گردشگران و  توانیمی ساحلی این منطقه دارد طیمحستیزبسزایی در آلودگی  ریتأثاز عواملی که 

 یهایبررس طبق که نمود و شیالت اشاره شیمیایی و ی صنعتیهاپساب ی،شهر یهافاضالب نفتی، یهاکنندهآلوده فعالیتشان،

 .شوندیم شامل را بابلسر دریایی- ساحلی یطیمحستیز آلودگی اصلی عوامل شده، انجام

 جذب تجارت، نظر از یادیز ییهایتوانمند آن، یطیمحستیز یهایآلودگ مقوله از دور بابلسر به دریایی-سواحلی نواحی

 امروزه ،متأسفانه امااست؛  برخوردار ...و آبزیان پرورش دریایی، صنایع دریایی، ونقلحمل ی،گردشگر ی،گذارهیسرما و سرمایه

 او ازحدشیب یهایوربهره و انسانی بخصوص و طبیعی یهاتیفعال همچنین و ساحلی نواحی در جمعیت افزایش دنبال به
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 در مواقعی و مخرب یطیمحستیز یهایآلودگ افزایش دریایی(، سواحلی) یعیطبمنابع  ازاندازهشیب کاهش قبیل از مسائلی

 آلودگی و هاتیمحدود عالوهبه .است کرده بروز متعادل منابع توزیع نارسایی همچنین منطقه ساحلی بابلسر و در ریناپذجبران

 .زندیم دامن مشکالت این به نیز یطیمحستیز

 

 یریگجهینت-6

 یبرا که پتانسیلی و یطیمحستیز و طبیعی کیفیت به خاطر کشور، در ارزش با بسیار بخش یک صورتبه ساحلی نواحی

 توجه بدون یاقتصاد یهاتیفعال افزایش و جمعیت جذب باعث و گرفته قرار توجه مورد دارد، ملی اجتماعی- یاقتصاد توسعه

 سهیم هایآلودگ این در خود نوبهبه نیز یگردشگر است. صنعت شده مناطق این در ییهایآلودگ سبب یطیمحستیز عوامل به

 نیا .است بوده مخرب عمدتاً آن راتیتأث ولی شودیم معرفی خطرکم و نرم صنعتی عنوانبه یگردشگر که هرچند .است

 نواحی این ستیزطیمح آلودگی و ساحلی یهااندازه چشم تخریب باعث و بوده همراه مدیریت بدون موارد اغلب در صنعت

و  شیمیایی و صنعتی یهاپساب ی،شهر یهافاضالب نفتی، یهاکنندهآلوده به توانیم الذکرفوق موارد بر عالوه .است شده

 شامل را بابلسر دریایی- ساحلی یطیمحستیز آلودگی اصلی عواملی شده انجام یهایبررس طبق که نمود اشاره التیش

 اعمال سایه در مناطق این پایدار یاتوسعه به دستیابی و هایآلودگ کاهش ی،طیمحستیز مشکالت رفع بنابراین؛ شوندیم

 شناسایی دریایی،- ساحلی ستیزطیمح کنندگانآلوده یبرا قوانین وضع طریق از دریایی ساحلی یکپارچه مدیریت سامانه

 ربط زیر یهاارگان و هاسازمان بین و هماهنگی یطیمحستیز یداریپا جهت منطقه زیستی یهاتیمحدود و هایتوانمند

 یهاکانون جزو ایدر سواحل و هاجنگل ،یکوهستان یهاجاده ،زیمتما یوهواآب داشتن لیدله ب رانیا شمالشد.  خواهد میسر

 رود بابلرودخانه  نیهمچن و معتدل یواوهآب ،یشن سواحل بابلسر با داشتن شهرستان انیم نیا در .است گردشگر جذب مهم

 کرده است. جلب خود به را گردشگران توجهکه همه و همه  است سرآمد کازینو و... هتل جمله از یخیتار یهامکان و

 ،یاقتصاد تیوضع بهبود به منجر که حالنیدرع و کنند سفر شهر نیا به یادیز گردشگران تا شده سبب فوق یهاجاذبه وجود

 یامدهایپ اثرات، نیا جمله از :است داشته همراه به خود با زین را یمنف اثرات شده، یادیز عده درآمد شیافزا و ییازاشتغال

 نیا یریپذ گردشگر روند بر ندهیآ در است ممکن مسئله نیا یجد توجه عدم صورت در که است آن مخرب یطیمحستیز

 ینابود ،یکشاورز یهانیزم رفتن نیب از ،خاک شیفرسا ،یهایگ پوشش بیتخر سواحل، یآلودگ .بگذارد یمنف اثر شهر

ی دقیق این زیربرنامهبا  توانیممود که ن اشاره هاآن به توانیم که است یمسائل از یتعداد...و وحشاتیح یهاستگاهیز

 تیوضع نگرایب بابلسر شهر در یساحل یگردشگر یطیمحستیز اثرات تیوضع یبررس جینتا مشکل را تا حدودی کم کرد.

 و یزراع یاراض بیتخر مانند یطیمحستیز یهایآلودگ انواع که دهدیم نشاناین پژوهش  لیتحل .است مطلوب چنداننه

 یامدهایپ نیتریاصل جمله از موردمطالعه منطقه در هیرویب وسازساخت شیافزا و زباله انباشت ساحل، اندازچشم بیتخر ،یباغ

 یمعرف ضمن که ییبروشورها هیته و یاطالعات بانک جادیا ردیپذ صورت دیبا که یهاتالش از یکی .است بوده یگردشگر یمنف

 یفصل یهاکمپ جادیا نیهمچن دهد، ارائه گردشگران به ستیزطیمح حفظ نهیزم در را یاطالعات منطقه یگردشگر یهاجاذبه

 مانند عتیطب سطح در گردشگران پراکنده قراراست از یریجلوگ منظوربه یگردشگر جذاب نقاط در گردشگران استقرار جهت

 امر نیا که دهد کاهش را یمنف اثرات تواندیم یطیمحستیز یهانهیزم در یهیتنب و یقیتشو یهااستیس سپس پالژ احداث

 .طلبدیم را مرتبط نیمسئول مستمر نظارت هم
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 : بخشی از آلودگی خط ساحلی3عکس 

 

 محیطی گردشگری ساحلیستراهبردهایی برای بهبود اثرات زی-7

 به را یطیمحستیز مخرب اثرات تواندیم باشد تیظرف از فراتر و تیریمد بدون یساحل یفضاها در گردشگران حضور اگر

 در مقاله به ارائه راهکارهایی اشاره شده است: راستا نیهم در .باشد داشته همراه

 ست ساحلیزیسازی مردم محلی و گردشگران در جهت حفظ محیطبا آگاه

 و روشن ساختن از خطرات احتمالی آن زیست ساحلیارزش نهادن به محیط

 محیطی(اجتماعی در سطح جامعه میزبان و میهمان )فرهنگ زیست-تالش برای باال بردن سطح فرهنگی و اخالق فرهنگی 

 زیست ساحلیپذیری در حفاظت از محیطافزایش حس مسئولیت

 ها NGOزیست و ها و سازمان حفاظت محیطزیست مثل شهرداریحفاظت محیطحمایت بخش خصوصی و دولتی برای 

 زیست ساحلیریزی و مدیریت دقیق در بخش حفاظت محیطبرنامه

 بندی کردن بخش ساحلیزیست ساحلی و سهمیهگذاشتن قوانین محکم و سخت برای حفاظت محیط

 هامشخص کردن جایگاهی برای تخلیه زباله و فاضالب

 آنان؛ موقعبه صید به مربوط قوانین تدوین و آبزیان قاچاق و هیرویب صید از یریجلوگ -3 

 هاآن کاهش جهت در مکران دریایی-سواحلی محیط در هایآلودگ میزان و نوع همچنین و کنندهآلوده منابع شناسایی-30 

 گیرد؛ صورت اقداماتی

 گردد رااج یگردشگر مناطق تخریب از یریجلوگ یبرا الزم مدیریت-33 

 شود شناسایی مکران دریایی-ساحلی مناطق سطح در محیط کنندهآلوده منابع-33 

 ینابود و زیستی آلودگی باعث که دریا کنار ییایمیمواد ش یهاکارخانه و هایکشت ی،شهر یهافاضالب دفع از یریجلوگ-31 

 گرددیم دریایی آبزیان

 منطقه یطیمحستیز آلودگی کاهش جهت در دریایی-ساحلی ستیزطیمح حفظ یبرا مردم مشارکتی اقدامات-38 
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 و جغرافیا مجله «.چابهار ناحیه محیطی- زیست توسعة و ساحلی مدیریت(. »3144صادق.) کریمی، عیسی. زاده،ابراهیم
 .8 شماره .محیطی ریزیبرنامه

های محیطی پروژهارزیابی آثار زیست. »(3143) زاده، محمدرضا. ممدی، حسین. خادمی، نسترن. بنیادی، صدیقه.اشراف

. 3شماره  سال اول. .زیستهای محیطپژوهش «.فارس(المللی خلیجساحلی )مطالعه موردی شهر جهانگردی بین گردشگری

 .33تا  41صص 

 

 -حلیسوا محیطیزیست آلودگی بررسی» (.3133) رحیم. محمدنژاد، بشیر. بخش امیری، رئیسی، اسالم. بوذرجمهری، خدیجه.

 و مکُران سواحل توسعه ملی همایش اولین «.پایدار توسعه با رویکرد اجرایی راهکارهای تهدیدات. و هاتوانمندی مکران. دریایی
 .3133 . بهمنایران اسالمی جمهوری دریایی اقتدار

  تهران:سمت.. مفاهیم( و ماهیت) گردشگری (.3130) سقایی، مهدی. محمدحسین. یزدی، پاپلی

 مقاالت مجموعه «.آن پایدار توسعه و فارسخلیج ساحلی گردشگری در محیطیزیست بهینه راهکارهای»مهناز.  پروازی،

 .فارسخلیج گردشگری-ملی فرهنگی همایش ششمین

 شهر :موردی نمونه ساحلی شهرهای پایدار ایتوسعه فضایی ریزیبرنامه »(.3144) علی. اعظمی، شیخ اسداهلل. دیوساالر،

 .توسعه و جغرافیا .«نور ساحلی

 «.چابهار خلیج سواحل در آالینده منابع و محیطیزیست هایآلودگی معرفی و بررسی» (.3133) یزدانی، مجید. اهلل.زارع، روح

 حفاظت سازمان انتشارات؛ .محیطیزیست آثار ارزیابی بر ایمقدمه. (3145) مسعود. سید منوری، محمود. شریعت، سید

 زیست.محیط

 شهر سواحل بر گردشگری محیطیزیست اثرات» (.3144) دین، جواد. شریف لسبوئی، مهدی. گلین زاده رمضانهدی. م ،قرخلو

 سوم. شماره .انسانی جغرافیای پژوهش فصلنامه«. رامسر

 وگیمپرورش  توسعه یطیمحستیز اثرات ارزیابی»(. 3130شراره.) خدامی، سعید. ی،محمد جالل. ی،الله ولی علیرضا. ی،مختار

 .3 شماره سوم. سال اهواز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه .تاالب پژوهشی-علمی فصلنامه .«چابهار گواتر پرورشی مجتمع در

 «.چابهار( خلیج :یمورد مطالعه) ییایدر ستیزطیمح بر یگردشگر توسعه اثرات ارزیابی» (.3133نسب، اشکان. ) ممقانی

 .کنارک-رانیا اسالمی یجمهور ارتش یراهبرد دریایی یروین سوم منطقه چابهار. دریایی علوم و یانوردیدر دانشگاه
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