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جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال هشتم ،شماره  ،2بهار 7931
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ارزیابی ظرفیتهای گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی
سید امیر عباس بهاری میمندی
دانش آموخته دکتری شهرسازی ،دانشگاه عدالت ،تهران ،ایران

سید جمال الدین دریاباری
دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

عباس بخشنده نصرت
استاد جغرافیا انسانی ،دانشگاه عدالت ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت6932/7/62 :

تاریخ پذیرش6932/61/6 :

چکیده
از میان جاذبه های متعددی که در زمینه صنعت گردشگری در ایران وجود دارد ،شمال ایران به عنوان یكي از قطب های گردشگری
کشور با داشتن میراثهای طبیعي ساالنه میلیونها گردشگر را به خود جذب ميکند .یكي از شاخههای بسیار جذاب در گردشگری
استفاده از جاذبه های محیط طبیعي و به عبارت دیگر اکوتوریسم مي باشد .همچنین به دلیل افزایش جمعیت و فشاری که بهه تبه آن
بر محیط زیست وارد مي شود ،گردشگری نیز مي تواند اثرات مطلوب و نامطلوبي بر محیط زیست بر جای گذارد و بهترین راه حهل
این است که توسعه گردشگری و خصوصاً اکوتوریسم به صورت پایدار باشد .شهرستان رامسر نیز در عمل با تبعات مثبهت و منفهي
رشد این صنعت مواجه است .هدف از این پژوهش ارزیابي ظرفیتهای گردشگری رامسر از دیدگاه زیست محیطي ميباشد .روش
تحقیق از نوع کاربردی ،توصیفي و تحلیلي ميباشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای به جم آوری اطالعات پرداخته شده
است جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان حوزه زیست محیطي رامسر ميباشد و با توجه به میسر نبودن امكان اجرای تحقیق
بر روی کل جامعه ،از روش نمونه گیری تصادفي چند مرحله ای استفاده شده است و اطالعات بدست آمده با استفاده از روش دلفي
و نرم افزار  SPSSتحلیل شده و نتایج حاکي از آن است که تغییر کاربری اراضي جلگهای و ساحلي ،آلهودگي آبههای سهطحي
ناشي از دف نامناسب سیستمهای فاضالب و جم آوری زباله سبب تخریب محیط زیست رامسر شده است.

واژگان کلیدی :گردشگری ،میراث طبیعی ،محیط زیست ،رامسر
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مقدمه
از زمان های گذشته سواحل دارای ارزش و اهمیت خاصی بوده و محل رشد و شکوفایی تمدن ها و مقصدد سدررهای
دریایی بوده است و امروزه نیز نقش و اهمیت سواحل دریا و موقعیدت اسدتراتیی

آن بده لحدا مسدالل اجتمداعی،

اقتصادی ،سیاحتی و  ...بسیار آشکار است و سواحل دریا به عنوان یکی از مهمتدری مراکدز اقتصدادی و صدنعتی در
رشد و شکوفایی هر کشور مطرح است (ذوالرقاری .)76 :6936 ،نواحی ساحلی بده سدب

کداربری هدا و نقدش هدای

حیاتی که در فعالیتهای اقتصادی انسان دارد ،بسیار مهم هستند؛ به طوری که حدددود  21درصدد جمعیدت دنیدا در
سواحل سکونت دارند .به علت تراکم زیاد جمعیت در نواحی ساحلی فشار ناشی از فعالیت ها و مداخالت انسدان در
ای نواحی شدیدتر است .همچنی به واسطه تداخل سیستم های اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی سیستم های مددیریت و
کنترل موجود مناطق ساحلی تحت تأثیر فرایندهای پیچیده ای قرار دارند و در حال تغییدر و تحدول دالمدی هسدتند و
عموماً از نظر ساختمانی نیز اکوسیستم پیچیده ای را تشکیل مدی دهندد .بندابرای تصدمیم گیدری و مددیریت سدواحل
نیازمند دانش و اطالعات کافی از سواحل میباشد (علی محمدی سراب و اشرعی)27 :6931 ،
از میان جاذبه های متعددی که در زمینه صنعت گردشدگری در ایدران وجدود دارد ،شدمال ایدران بده عندوان یکدی از
قط های گردشگری کشور با داشت میراث های طبیعی بی نظیر ساالنه میلیون ها گردشگر را به خود جذب مدی کندد.
در سالهای اخیر و با رشد و توسعه صنعت حمل و نقل جاده ای و فدار از بحد

درآمدد زایدی و ایجداد اشدتغال در

منطقه ،به نظر می آید رشد گردشگری در مناطق شمالی ایران و تبعدات منردی اکولدويیکی آن نگراندی هدای جددی را
بوجود آورده است و ای در حالی است که در سطح بی الملل و دیگر کشدورهای مطدرح جهدان در زمینده صدنعت
گردشگری ،مراکز مهم گردشگری با بهره گیری از برنامه ریزی منسجم و علیرغم جذب گردشدگران انبدوه بدر تبعدات
منری زیست محیطی نیز غلبه کردهاند.

پیامدهای زیست محیطی برای استانی مانند استان مازندران و شهر رامسر که هم دارای خطوط طوالنی ساحلی و هدم
دارای جنگل های وسیع است ودر شمال رشته کوههای البرز قرار دارد و همچنی دارای آب و هدوای مطلدوبی بدرای
گردشگری است بسیار مهم می نماید .در صورتی که گردشگری پیامدهای منری داشته باشد و موج
زیست و منابع طبیعی گردد و موج

تخری

محدی

آلوده کردن خاک ،آب ،هوا و غیره شود مدی تواندد حتدی مدانع توسدعه پایددار

صنعت گردشگری شود ،یعنی محی نامطلوب خود می تواند از ورود گردشدگر جلدوگیری کندد و بدرعک

اگدر بده

محی زیست توجه شود ،زمینههای مساعد بهره برداری از منابع و توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه در آیندده نیدز
تضمی میگردد.
بنابرای  ،نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر ،یکی از مواردی است که در سا لهای اخیر ،به آن توجه بسیار شدده
است .در کشور ما نیز در ای زمینه پیوهشهایی صورت گرفته است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.:
جدول شماره ( ) :پژوهشهای انجام شده در زمینه گردشگری
نام محقق

سال

عنوان محقق

نتایج محقق

محمدددددددد

6933

بررسددی موانددع توسددعه صددنعت

در پیوهش او مشخص گردید که منظور از عوامل ساختاری همان همکاری ها و هماهنگی و رواب بدی سدازمانی میدان

گردشگری

سازمان های متولی و مرتب با صنعت گردشگر است ،و منظور از امکانات زیر بنایی و خدماتی یعندی ایجداد شدبکه هدای

منصوری فر

ارتباطی منظم در مسیرهای توریستی و حل مشکالت حمل و نقل و بهبود تاسیسدات بهداشدتی و شدبکه هدای آب و ...و
تاسیسات اقامتی و خدمات گردشگری است
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عیسدددددددی

6933

رمضدددددانی
دارابی
پرویدددددددز

6933

بررسی تطبیقی بازتاب های فضدایی

به بررسی گردشگری در ایران قبل از انقالب اسالمی و بعد از انقالب اسالمی و چگونگی جدذب توریسدت مدیپدردازد،

سیاست هدای جدذب توریسدت در

نتایج ای تحقیق نشان از آن دارد که گردشگری ایران در قبل از انقالب از جهاتی پر رونق بوده اسدت و موفقیدت نسدبی

قبل و بعد از انقالب اسالمی

گردشگری ایران در قبل از انقالب اسالمی دالیل متعددی مثل مسالل يلوپلتی

شناخت جهانگردی

او معتقد است که جمهوری اسالمی ایران از عوامل و عناصر مؤثر در توسعه سیاحت و جهانگردی برخوردار میباشد ولی
به سب

دیبایی

کمبود امکانات برای بهره برداری از ای مواه

و يلواستراتیی

را دارا بود

تاکنون نتوانسته آنچنان که شایسته است از نعمت اثرات اقتصادی

و اجتماعی جهانگردی بهره گیرد
زینددددددد

6933

اسددددددداه

6939

جوادنیا
دیوساالر

گونه شناسی اقلیمی شهرهای ایران

هدف اصلی ای پیوهش نوعی آنالیز فرهنگی شهر مبتنی بر جغرافیاست و دلیل آن هم تاثیرات مستقیم و غیدر مسدتقیمی

از منظر انسان شناختی

است که عناصر اقلیمی بر روی مکان گزینی ها و بافت کالبدی و ساختار فضایی شهرها میگذارد.

نقش مددیریت شدهری در توسدع

هدف از ای تحقییق شناخت ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اکولدويی گردشدگری شدهری در راسدتای زمینده سدازی جهدت

پایدار گردشگری

برنامهریزی و میدیریت پایدار گردشگری شهر ساحلی نور و تعیی و اراله راهکارهای عملی برای توسع گردشگری شهر
مذکور و به طور کلی ایجاد توسع پایدار شهرهای ساحلی حس

گردشگری برای سایر شهرهای ساحلی کشور میباشد.

منبع :یافتههای پیوهش6932 ،

مبانی نظری
گردشگری پایدار را نمی توان جدا از مرهوم توسعه پایدار بحد
گردشگری ،در قال

کدرد ،بندابرای  ،مرداهیم توسدعهی پایددار در بخدش

مراهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن ،قابل تبیی است .گردشگری پایددار بدر ضدرورت اسدتراده و

توسعهی منابع گردشگری در مسیرهای سالم تأکید می کند (رحمانی )11 :6933،رویکرد زیربنایی کده هدم اکندون در
برنامه ریزی صنعت گردشگری و در سایر انواع توسعه به کار می رود ،رویکرد رسیدن به توسدعهی پایددار اسدت .بدر
اساس روش توسعهی پایدار ،باید منابع طبیعی ،فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استراده مداوم در آیندده حرد
شود ،و در عی حال ،برای جامعه کنونی سودمند و مرید باشد .برنامه ریزی گردشگری مستلزم تدوی اصدولی اسدت
که توسعهی پایدار گردشگری بر مبنای آن ها بنا نهاده شوندگردشگری ی
سایر فعالیت های اقتصادی است و از آنها نیز تأثیر میپذیرد در بح

بخش اقتصادی است که دارای آثداری بدر

توسعه پایدار گردشدگری اید نکتده را بایدد در

ذه داشت که پایداری برای چه کسی جستجو می شود توسعهی گردشگری در فضاهای جغرافیایی عداالوه بدر آثدار
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،آثار زیست محیطی نیز به دنبال دارد اید آثدار در صدورت عددم پیگیدری راهبردهدا،
استانداردها و ارزیابی های مشخص و روش در زمینه توسعه گردشگری ،دارای جنبه های تخریبدی بسدیاری در ابعداد
محی انسانی و طبیعی است .از دیدگاه زیست محیطی توجه به فواید گردشگری نباید مانع از پرداخت به جنبده هدای
نامطلوب ای پدیده گردد .مطالعات سازمان ملل در مورد تأثیر گردشگری بر کشورهای در حال توسدعه ،نشدان از آن
دارد که با وجود ای که گردشگری موج

شکوفایی اقتصادی کشورهای میزبان گردیده و مبادالت فرهنگدی را بدی

کشورهای مختلف قوت بخشیده است؛ ولی از طرف دیگر ،موج

خلل های اجتماعی و زیسدت محیطدی نیدز شدده

است (پاپلی یزدی)6933 ،
بنابرای ماهیت فعالیتهای گردشگری به گونهای است که توسعه ای صنعت مستلزم ارتباط نزدی

با محدی اسدت،

به طوری که محی فیزیکی یکی از منابع اصلی گردشگری است .از آنجا که توسعه بی رویه گردشگری مانندد سدایر
فعالیت ها آثار منری و مخرّب بر محی می گذارد ،بررسی ای موضوع و روش های جلوگیری از چنی عوارضدی ،بده
وییه طی دو دهه اخیر کانون توجه جهانیان و محور مطالعداتی در چهدارچوب مبحد

پایدداری قدرار گرفتده اسدت.

(کاظمی )666 :6931،همچنی می توان گرت رشد گردشگری منتج به منافع بسیاری برای نواحی ساحلی شدده اسدت
اما گسترش بدون برنامه آن هم بهای گدزاف زیسدت محیطدی همدراه دارد .نموندههدای بسدیاری از پیامددهای منردی
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گردشگری کنترل نشده بر منابع اکولويی

نواحی ترریحی وجود دارد .به طور مثال گردشگری بدون برنامه ریزی و با

مدیریت بسیار ،به واسط آلودگی فاضالب ناشی از استقرار مکان های گردشدگری منجدر بده تخرید
دریایی نزدی

ساحل شده است یا قایقرانی به عنوان ی

زیسدتگاه هدای

فعالیت اصلی گردشگرهای ساحلی ،زیستگاه هدای دریدایی

را که گنجین تنوع زیستی را حمایت میکنند تحت تأثیر قرار دادهاند ،لنگر انداخت قایقها مراجان ها را خرد کدرده و
با کشیدن یا پیچیدن به دور آنها باع

تخری

انبوه شاخه های مرجان ها می شوند .در بعضدی مدوارد بخداطر سداخت

لنگرگاهها و توقرگاه قایقها درختان مانگرو ،آبسنگها و علفهای دریایی کنده شده و از بی
تقاضای گردشگران برای غذاهای دریایی مانند شاه میگو ،البستر ،صدف و  ...موج

رفتهاند.

صید بی رویه در بسیاری نقداط

شده که منجر به کاهش میانگی صید شده است .همچنی تخلی مقادیر عضیمی از رسوبات ناشدی از سداخت وسداز
پرويه های توسع گردشگری ساحلی و فعالیت های وابسته و جمع آوری مرجان ها و سایر نمونه های دریایی با اهداف
تجاری را می توان از دیگر آثار زیاد بار دانست .ای واقعیات آشکارا بیانگر ای اسدت کده تعدادل بدی گردشدگری و
محی زیست بسیر حساس بوده و حر ای تعادل از طریق برنامه¬ریزی مناس

و مدیریت پایدار منابع گردشدگری

ضروری است (همان)
محدوده مورد مطالعه
شهرستان رامسر مطابق آخری تقسیمات سیاسی کشور دارای  6شهر به نام های رامسر با مساحت  69/6کیلومترمربدع
و کتالم و سادات شهر با مساحت  63/7کیلومترمربع ،ی

بخش به نام بخش مرکزی با مرکزیت رامسدر و  1دهسدتان

با نام های جنت رودبار ،سخت سدر ،چهدل شدهید و اشدکور و  696روسدتا اسدت .منطقده رامسدر از نظدر موقعیدت
جغرافیایی در  01درجه و  11دقیقه  13ثانیه الی  01درجه و  60دقیقه و  91ثانیه طول شرقی و  92درجه و  07دقیقه
 11ثانیه الی  92درجه و  17دقیقه  12ثانیه عرض شمالی و در غرب استان مازندران ،شمال غدرب شهرسدتان رامسدر
واقع شده است.

وجود قله های مخروطی شکل با پوشش انبوه گیاهان متنوع ،با های مرکبات ،چای ،مزرعه های برنج ،برخدورداری از
ساحل زیبا ،منطقه های ییالقی خوش آب و هوا ،منابع فراوان آب های گرم معدنی ،وجود فرودگاه و هتل های قدیم و
جدید ای شهر را به یکی از شهرهای منحصربهفرد تبدیل کردهاست( .حالجی)62 :6936،
وجود آب های گرم معدنی در نزدیکی ساحل دریا و چند وان و استخر آب گرم معدنی در شهرهای کتدالم و سدادات
شهر ،بوستان جنگلی صرارود در میان دره ،روستای جواهرده در ارتراع  6311متری سطح دریا ،قله مخروطدی شدکل
مارکو و جداشده از سلسله کوه های البرز در شرق رامسر ،چشمه دمکش در دهستان اوشیان و شدرق رامسدر جنگدل
دالخانی در مسیر رامسر به تنکاب  ،کاخ موزه تماشاگه خزر نزدی
دهها اثر تاریخی و دیدنی سب

هتل بزرگ رامسر و سدروالت در شدرق رامسدر و

شدهاست که ساالنه هزاران مسافر و گردشدگر داخلدی و خدارجی از رامسدر عدروس

شهرهای ایران دیدن کنند همچنی رامسر یکی از نزدی
جذابیت رامسر افزوده است (همان)

تری فواصل میان کوه و دریا را داراست که ای وییگدی بدر
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نقشه شماره ( ) :موقعیت جغرافیایی رامسر
منبع :نگارندگان

روش تحقیق از نوع کاربردی توصیری -تحلیلی می باشد و با استراده از روش اسدنادی و کتابخاندهای بده جمدعآوری
اطالعات پرداخته شده است جامعه آماری ای پیوهش شامل کارشناسان حوزه محی زیست رامسدر مدی باشدد و بدا
توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امکدان اجدرای تحقیدق بدر روی کدل جامعده ،از روش نمونده گیدری
تصادفی چند مرحلهای استراده شده است.
ابزار جمعآوری اطالعات پرسش نامه م باشد که به منظور ارزیابی و بررسی دقیقتر مشکالت ناشی از توسعه صدنعت
گردشگری در شهرستان رامسر ،برای تعداد  911نرر از گردشگران و  61نرر از مددیران و مسدؤوالن مدرتب بدا امدور
گردشگری شهر رامسر پرسشنامه مربوطه تنظیم شده است .و اطالعات یدست آمده با اسدتراده از روش دلردی و ندرم
افزار  SPSSتحلیل شده است.
یافتهها
دادهها و نتایج و جدول بدست آمده از پرسشنامه گردشگران به شرح ذیل میباشد:
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جدول ( :)2نتایج دادههای پرسشنامه و رضایت مندی گردشگران از معیارهای مورد نظر

منبع :یافتههای پیوهش6932 ،

از تعداد  911نرر گردشگر مورد مطالعه در ای مرحله ،تعداد  663نرر برای ترریح و استراحت 00 ،نرر برای اسدتراده
از مناظر زیبا 09 ،نرر برای استراده از آب و هوا 66 ،نرر برای کوهنوردی و ورزش 63 ،نرر بدرای صدنایع دسدتی69 ،
نرر برای میراث فرهنگی و  02نرر برای دید و بازدید اقوام به رامسر آمدهاند.

منبع :یافتههای پیوهش6932 ،
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جدول ( :)3نتایج دادههای پرسشنامه و رضایت مندی کارشناسان از معیارهای مورد نظر لیکرت
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منبع :یافتههای پیوهش6932 ،

نتیجهگیری
فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمتری و پویاتری فعالیتها در جهان مطرح است .بده طدوری کده شدمار
گردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته روبه افزایش مدیباشدد .از طدرف دیگدر
درصد عمده ای از ای فعالیت گردشگری را گردشگری متکی بر طبیعت تشکیل مدی دهدد و بخدش عمدده ای از اید
فعالیت در سطح جهان در حال حاضر در نواحی خوش آب و هوا متمرکز شده است .طبیعدت گدردی و اکوتوریسدم
به عنوان یکی از سریع تری نواحی در حال رشد گردشگری به شمار می آید .بر ای اساس گرچه رشد طبیعت گردی
فواید زیادی را برای منطقه به همراه داشته است ولی گسترش بی رویه آن منجر به پیامدهای منردی زیسدت محیطدی
نیز شده است.
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ای واقعیات آشکارا بیانگر آن است که تعادل بی گردشگری و محی زیست بسیار حساس بوده و حر ای تعدادل
از طریق برنامه ریزی مناس

و مدیریت پایدار گردشگری در مناطق گردشگری ضروری است.

منطقه رامسر به خاطر داشت شرای زیست محیطی مناس

نظیر منابع غذایی فراوان ،خاک مساعد از دیرباز سدکونت

گاه اقوام مختلف بوده است و وجود آثار و محوطههای تاریخی متعدد میزبان گردشگران بوده است
به طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی ،شیمیایی ،بیولويیکی ،اجتماعی و اقتصادی محی زیسدت بدر اثدر
یا چند فعالیت اطالق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطدی بخدش عمدده و اصدلی را در روندد مطالعدات

ی

زیست محیطی تشکیل می دهد .در عی حال ،یکی از مهمتری عوامل جذب گردشدگر و رشدد صدنعت توریسدم در
مناطق مختلف جهان برخورداری و استراده از جاذبههای طبیعی و زیباییهای زیسدت محیطدی مدیباشدد و ازید رو
بررسی تأثیر و تعامل گردشگر و محی

زیست طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

در مورد بهره برداری از منابع ،استراده نامناس

از منابع طبیعی منجدر بده تغییدرات طبیعدی اکولدويیکی و کدم شددن

گونههای گیاهی و جانوری میشود و تغییر شکل زمی برای توسعه گردشگری به صورت مستقیم مدیتواندد زیسدت
بوم اکولويی را تخری

نماید.

به طور کلی طرح ها و پرويه هدای صدنعت گردشدگری در مراحدل آمداه سدازی ،اجدرا و بهدره بدرداری دربرگیرندده
فعالیت های متعددی است که محی زیست را تحت تأثیر قرارمی دهد .بنابرای در مطالعات ارزیابی زیسدت محیطدی
صنعت گردشگری ،دقت عمل و شناسایی ای گونه اثرات بسیار مهم و حیاتی می باشد و اثرات و پیامددهای زیسدت
محیطی فعالیتهای صنعت گردشگری باید به طور منطقی مورد بح

و بررسی قرار گیرد که از نظر نوع به دو دسدته

کوتاه مدت (تاثیرات زیست محیطی در حی اجرای پرويه های گردشگری) و بلند مدت (آثار زیست محیطی پد

از

اجرا و آغاز به کار طرحهای گردشگری) تقسیم میشوند.

همانند آثار و نتایج بسیاری از پدیده ها ،آثار و نتایج توسعه صنعت گردشگری نیز ممک است مثبت یا منری بدوده و
منافع یا مضراتی را در برداشته باشد که ای موارد باید مورد شناسدایی قدرار گرفتده و اهمیدت هرندوع اثدر بدا پیامدد
مشخص شده و منافع و مشکالت آن به طور مستند و منطقی تشریح گردد.

در شناسایی آثار و پیامدهای زیست محیطی صنعت گردشگری توجده بده منطقده خدا
همچنی

و محددوده اکولدويیکی و

تأثیر سایر فعالیتها و طرحهای منطقهای موجود در منطقه کامالً ضروری است.

در بسیاری از طرح های توسعه صنعت گردشگری در اماک مختلف از جمله در شهر رامسر قسدمتی از فعالیدت هدای
طرح به ساخت و بنای ساختمانهای مختلف اقامتی و رفاهی و یا تهیه امکانات زیربنایی مانند گسترش شبکه راه هدا و
خطوط انتقال آب و  ...اختصا
باع

می یابد و ساخت و اجرای هر ی

از ای امکانات و انجدام عملیدات عمراندی آنهدا

فرسایش خاک ،کاهش حاصلخیزی و ظرفیت نگهداری آب و تغییر بافت و ساختمان خداک ،افدزایش تدراکم و

وزن حجمی خاک میگردد .عالوه بر ای کاربریها و استرادههای مرتب بدا گردشدگری و رفدت و آمدد گردشدگران
باع

کاهش سطح مواد آلدی خداک و کداهش نروذپدذیری آب و در نتیجده کداهش تهویده و حرکدت آب در خداک

میگردد.
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خاک که ناشی از فعالیتهدای مختلدف توسدعه صدنعت گردشدگری

کلیه موارد ذکر شده و تغییرات فوق در خصو

می باشد به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و مقاومت گیاهان تأثیر نامطلوب دارد .در میان تغییرات ایجاد شدده
در مورد خاک ،فرسایش به عنوان جدی تری اثر مورد توجه است زیرا فرسدایش ذاتداً برگشدت ناپدذیر و غیدر قابدل
تجدید می باشد و همچنی به عنوان یکی از بزرگتری عوامل تهدید محی زیست ساحلی نیدز شدمرده مدی شدود کده
متاسرانه اغل

طرح های توسعه صنعت گردشگری و فعالیت های مرتب با آن در مرحله ساخت وساز ،تسطیح ساحل

و ساحل سازی ،بهره برداری و همچنی استخراج شد و ماسده از سدواحل و رودخانده هدا همزمدان باعد

تشددید

فرسایش ساحلی و تغییر خطوط ساحلی میگردد.

در عی حال توسعه صنعت گردشگری در اماک مختلف از جمله در شهر رامسر بر روی پوشش گیداهی نیدز بده دو
صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذاشته است .در درجه اول ،متاسرانه فعالیت های مرحله آماده سدازی ،سداخت و
ساز و اجرا و احداث زیرساخت ها بیشتر به صورت مستقیم در از بی بردن وسیع پوشش گیاهی بدرای فعالیدت هدای
فوق مورد توجه است .همچنی رفت وآمدگردشگران در مراحل بهره برداری باع
نتیجه کاهش ظرفیت رشد مجدد و مقاومت گیاهان می شود و به ای ترتی

باع

از بی رفت پوشش گیداهی و در
از بدی رفدت پوشدش گیداهی بده

صورت غیر مستقیم می گردد .در عی حال فرسایش خاک نیز که پیشتر بیان گردید موج
گیاهان از خاک و در معرض آسی

قرار گرفت

خدارج شددن ریشده هدای

ریشههای گیاهان میگردد.

عالوه بر موارد ذکر شده ،یکی دیگر از عوامل تخری

پوشش گیاهی در توسعه صنعت گردشگری معرفی گونه هدای

جدید و غیر بومی به منطقه است .ورود ای گونه ها به طرق مختلف باع

اختالل در گونه هدای گیداهی و جدانوری

موجود و برهم خوردن نظم اکولويیکی موجود در منطقه می گردد .بیشتر هتدل هدا و امداک اقدامتی بده خصدو
نواحی ساحلی گونههای زینتی و غیر بومی را به منظور محوطه سازی وارد منطقه میکنند که ای عمل باع

در

اخدتالل

در گونههای گیاهی و جانوری موجود و برهم خوردن نظم اکولويیکی مناطق ساحلی میگردد..

یکی دیگر از آثار زیست محیطی توسعه صنعت گردشگری در رامسر ناشی از تغییر کاربری ها می باشدد ،بددی گونده
که توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری اغل

عامل مهم در تغییر کاربری زمدی بخصدو

در منداطق سداحلی

محسوب می شود و ای بدان معناست که زمی برای ساخت تسهیالت پدذیرایی ،حمدل و نقدل ،بنددرگاه قدایق هدای
ترریحی ،تجهیزات ترریحی و سایر فعالیتهای طرحهای گردشگری تغییر میکند.

روند مذکور باع

تبدیل کاربریهای بکر منابع طبیعی و خاکها و زمی هدای مناسد

بدرای کشداورزی و همچندی

جنگل ها و سایر منابع طبیعی به سایر کاربریهای مرتب با توسعه صنعت گردشگری می شود و در مراحدل بعدد اید
تغییرات خود باع

تقاضای بیشتر زمی برای دف زباله و تخلیه فاضالبهای تولیدی مدیگدردد و بده اید صدورت

بخش وسیعی از زمی ها ،توان بالقوه و کارایی خود را از دست میدهد.

در حقیقت اگر رشد و توسعه فعالیت های توسعه صنعت گردشگری بدون مطالعه و برنامه ریزی ادامه یابد بدی ندوع
فعالیت ها و کاربری های مورد نیاز در ای صنعت و محی زیست طبیعی و نیازمندیهای زمی تضاد رخ می دهدد و در
نتیجه تغییر کاربری پیامدهای نامطلوبی برای تنوع زیستی به همراه داشته و باعد
برآورد نیازهای اساسی انسان میگردد.

کداهش ظرفیدت اکوسیسدتم بدرای
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با بررسی دقیق پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعت گردشگری در بسیاری از شدهرها و در شدهر رامسدر بده اید
نتیجه می رسیم که مشکالت ناشی از تغییر کیریت آب نیدز یکدی دیگدر از اثدرات مهدم توسدعه صدنعت گردشدگری
محسوب میشود که در مقایسه با سایر اثرات به صورت مستقیم و واضحتر با سالمتی انسدان ارتبداط دارد و یکدی از
مهم تری آن ها افزایش مواد معلق و گل آلودگی آب از جمله فاکتورهای قابل مشاهده است کده در اثدر فعالیدت هدای
توسعه صنعت گردشگری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و باع
نروذ نور در آب می گردد .از طرف دیگر کاربریهای خا

کاهش شرافیت آب و همچنی کاهش عمدق

و مرتب با صنعت گردشگری باع

افدزایش ورود مدواد

مغذی از جمله نیتروين و فسرر به دلیل فرسایش منطقه و همچنی افزایش ورود فاضالب منطقه می گردد و در نتیجه
ورود فاضالب های انسانی مربوط به توسعه صنعت گردشگری به داخل آبهای منطقه باع

افزایش سطح باکتری های

مختلف در داخل آب میگردد.

عالوه بر ای موارد ،در اکثر موارد دیده شده که منابع آب های سطحی و زیر زمینی در نتیجه بهره برداری بی رویده و
تخلیه انواع فاضالب شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد .یکی از فعالیت های متداول در طرح های توسعه گردشدگری بده
خصو

در مناطق ساحلی استراده از قایق های ترریحی موتوری می باشد یکی از مهمتری اثدرات اید ندوع فعالیدت

خطرات بالقوه ورود بنزی و روغ به واسطه حرکت ای
پ

وسایل در منابع آبی است.

از بررسی و استخراج داده های آماری و نتایج حاصل از مطالعات محیطی و پرسشنامه های مرتب  ،اهم مشدکالت

و مسالل مهم ذیل در خصو

توسعه صنعت گردشگری در شهر رامسر و مشدکالت و پیامددهای زیسدت محیطدی

حاصل از آن بدست آمده است که به ترتی

عبارتند از:

مشکالت ناشی از تغییر کاربری اراضی جلگهای و ساحلیمشکالت ناشی از فصلی بودن اشتغال مرتب با گردشگریسیستمهای فاضالب و جمعآوری زباله

-آلودگی آبهای سطحی ناشی از دفع نامناس

-آلودگی آبهای زیرزمینی به واسطه آبهای سطحی از طریق سیستم نامناس

فاضالب اماک اقامتی

مشکالت مرتب با بهره برداری خصوصی از سواحل و محدود کردن فرصتهای استراده عمومیمشکالت ناشی از تغییر بسیاری از باغات و مزارع درنزدیکی ساحل و تبدیل به اقامتگاهها و رستورانمشکالت ناشی از عدم وجود اطالع رسانی در زمینه مکانهای اقامتیمشکالت مرتب با فقدان مکانهای مناس-مشکالت مرتب با تخری

برای کمپ و اسکان مسافران در مکانهای شهری

منابع طبیعی و محی زیست

اراله پیشنهادات:
با توجه به مسالل و مشکالت فوق می توان پیشنهادهایی را جهت پایدار نمودن گردشگری موجود به شرح زیر ارالده
نمود:

تمرکز و تکیه بر تهیه طرح جامع گردشگری شدهر رامسدر بده عندوان عنصدر وحددت بخدش بدرای رشدد پایددار وهماهنگتر توسعه صنعت گردشگری در شهر
-پدایش مدداوم تغییدرات کداربری اراضدی حدوزه شمالی کشور به تناوب پنج ساله
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تالش برای رفع موانع و ضدعرهدای قدانونی و حقوقی بروز تغییرات کاربری اراضیتحقددق مدددیریت یکپارچدده سدداحلی در حددوزه شمالی کشور در جهددت جلددوگیری از نابسددامانی مدددیریتحوزههای ساحلی  -گردشگری و حر منابع طبیعی
تهیده و اجدرای مدؤثر طدرح آمدایش ناحیهای و منطقهای ،بوییه در مناطق با تغییرات سریع از جمله ندواحی شدمالیکشور
 رشد هماهنگ تر و موزون تر گردشگری شهری و روستایی به موازات هم ،بده دلیدل جلدوگیری از عددم تمرکدز وبر ی

آسی

(نواحی شهری) از ی

محی خا

سو و از سوی دیگر جلوگیری از رشد بدی مهابدا و بددون برنامده

گردشگری نقاط روستایی.

تهیه بروشورها و بنرهای تبلیغاتی و اطالع رسانی در زمینه حر محی زیست طبیعی و بهداشت محی عمومی-به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارشناس در زمینه محی زیست در قال

محدی بدان و پلدی

توریسدم در

مناطق میراث طبیعی
-توسعه مناس

زیرساختها و واحدهای خدماتی در مناطق مهم توریستی شهر

-ایجاد مکانهایی مناس

برای کمپ و اسکان مسافران

افزایش آگاهی ساکنان مناطق گردشگری درباره اثرات و مشکالت ناشی از سهل انگاری حر محی زیست طبیعیبا تدوی تدابیر بازاریابی مثبت و منری مثل اعمال محدودیت های مکانی و زمانی بدرای اسدتراده محددودیت تدراکمفعالیت ها ،افزایش قیمت ورودی ،و سایر تمهیدات می توان گردشگری را به سمت یکپارچه سدازی مندافع اقتصدادی
بلند مدت و پایداری محیطی سوق داد.
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