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چکیده
گردشگری یکی از منابع درآمد ملی محسوب می شود ؛ هیچ کشور و
منطقه ای نیست که فاقد شرایط اولیه الزم برای توسعه گردشگری باشد.
شمال تا جنوب ؛ غرب تا شرق ایران دارای پتانسیل های باالی گردشگری

می باشد همین امر کشور ایران را در زمینه گردشگری از میان کشورهای
گردشگری ساحلی یکی از شاخه های گردشگری در دیگر متمایز کرده است.
ایران می باشد؛ باالخص سواحل شمالی ایران ( به طور موردی غرب
مازندران) که به دلیل وجود انواع جاذبه های طبیعی مسافران زیادی را
می توان با یک
جذب کرده است  .با وجود این حجم زیاد مسافران
برنامه ریزی صحیح و اصولی و دادن آگاهی های الزم ( میزبان و مهمان )
هم فرصت های زیادی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرد
و هم از پیامدهای منفی آن از جمله آلودگی های بصری  ،آلودگی بر
هوا ،آب و خاک جلوگیری کرد.
کلید واژگان :

گردشگری ساحلی

 ،سواحل شمالی  ،فرصت ها  ،پیامدها

مقدمه
گردشگری به عنوان یکی از پویا ترین فعالیت ها در جهان مطرح
است و از این ره آورد سود سرشاری عاید هر کشوری می شود .درصد
باالیی از این صنعت پویا بر طبیعت گردی استوار است؛ این طبیعت گاهی
بیابان است و گاهی جنگل  ،گاهی کوه و گاهی دیگر ساحل ؛ که در هر
صورت گردشگران زیادی را به خود جذب می کند .ایران نیز به علت تنوع
آب و هوایی همه ی مظاهر طبیعت را در خود جای داده است  ،از این
میان گردشگری طبیعت یا همان اکوتوریسم ،گردشگری ساحلی رونق بیشتری
دارد چرا که دوسوی شمال و جنوب ایران را دریا فراگرفته است.اما

رونق گردشگری ساحلی در کنار پیامدهای مثبت ،با پیامدهای منفی نیز
روبروست  ،پیامدهایی که هم جنبه ی فرهنگی دارند و هم اجتماعی و هم
اقتصادی.
در این راستا ،سواحل مازندران باالخص غرب مازندران (شهر های
رامسر ،تنکابن ،عباس آباد ،چالوس و نور) در این صنعت رشد قابل
توجهی کرده است .این منطقه به علت نزدیکی دریا با کوه و جنگل از یک
طرف و نزدیکی به پایتخت از طرف دیگر مسافران زیادی را در خود جای
داده است که عالوه بر آثار مثبتی نظیر رشد اقتصادی و باال رفتن سطح
در آمد مردم بومی و رشد فرهنگی و اجتماعی مشکالتی مانند آلودگی
محیط زیست که خود سطح وسیعی از آب و خاک و هوا را در بر می گیرد ،
اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی  ،فصلی بودن شغل را نیز به همراه
دارد ،این مقاله سعی کرده است که به اثرات مثبت و منفی این صنعت
بپردازد و راهکاریی برای به حداقل رساندن اثرات تخریبی را مورد
بررسی قرار دهد .
کتاب های زیادی در زمینه ی گردشگری و اثار زیست محیطی تالیف و
چاپ شده است ،به عنوان نمونه محمد حسین پاپلی یزدی کتابی در زمینه
ماهیت گردشگری دارد و یا زهرا پوروخشی و رمضان زاده لسبویی در
کتاب شان آثار زیست محیطی در سواحل را مورد بررسی قرار دادند و یا
فصلنامه های علمی که در این زمینه مطالبی را به رشته ی تحریر در
آورده است اما کتابی که در آن فرصت ها و چالش ها به طور مجزا
مورد بررسی قرار گیرد تالیف و چاپ نشده است .امید است در این زمینه
گام های اساسی برداشته شود  .شیوه مورد استفاده در این تحقیق
کتابخانه ای بوده و کتب متعددی مورد مطالعه و استناد قرا رگرفته
اند که دقت درآن ها می تواند بخشی از وضعیت موجود گردشگری را به
خوبی روشن کند

گردشگری به عنوان صنعتی برتر در جهان امروز شناخته شده است
که به سبب آن بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند وضعیت خویش را در
حد قابل توجهی بهبود بخشند ،چرا که هر منطقه ای پتانسیل های بالقوه
ای برای گردشگری دارد که با شناخت آن ها و مدیریت همه جانبه آن
پتانسیل ها به بالفعلیت می رسند که در این صورت باعث به حرکت در
آمدن چرخ های این صنعت نوپا می شوند.

گردشگری تعاریف گوناگونی دارد  ،گاهی تعبیر به سفر برای مقاصد
تجاری و شغلی است و گاهی تفریح و فراغت و گاهی دیگر مقاصد زیارتی ؛
دهخدا آن را این گونه تعریف می کند " سیر کردن ،گردش ،سفر کردن
به کشورها و جاهای مختلف برای دیدن و تماشا کردن" و گردشگر به کسی
اطالق می شود که به مکانی غیر از محل سکونت سفر کرده و هدفش مقاصد
کاری و یا استفاده از اوقات فراغت باشد و مخارج او در مقصد از
درآمدی که در محل سکونت به دست آمده پرداخت شود (اپلروود)63 ، 6831
و انگیزه اصلی کردشگر مشاهده و لذت بردن از مناظر طبیعی و صنایع
فرهنگی است.
در صنعت اقتصادی
پیدا می کند این صنعت
کشورها اهمیت دارد که
نهادند (.رضوانی 6831

جهانی صنعت گردشگری روزبه روز اهمیت بیشتری
امروز به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی
اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نام
)61،

یکی از شاخه های گردشگری اکوتوریسم می باشد  .اکوتوریسم یا
طبیعت گردی مبتنی بر جاذبه های طبیعی است در فرایند اکوتوریسم
انگیزه ی اصلی گردشگر مشاهده و لذت بردن از مناظر طبیعی و منابع
فرهنگی موجود است.
اتحادیه جهانی حفاظت  ،در سال  6991این تعریف را از
اکوتوریسم ارائه داد " سفری مسئوالنه از نظر محیط زیستی که به
منظور لذت بردن از مناطق نسبتا بکر طبیعی ( و هر گونه ویژگی فرهنگی
موجود در منطقه از گذشته و حال ترتیب داده می شود و باعث ترویج حفظ
محیط زیست می گردد ) در طول این سفر گردشگران حداقل تاثیرات منفی
را بر منابع طبیعی می گذراند و مردم بومی در سود حاصل بر فعالیت
های اجتماعی اقتصادی شریک می شوند .از سال  6991از اکوتوریسم به
عنوان وسیله ای برای توسعه پایدار توسط سازمان های غیر دولتی
کارشناسان توسعه و مراکز دانشگاهی مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت به
منظور اهمیت جهانی موضوع سازمان ملل سال  2112را سال بین المللی
اکوتوریسم تعیین کرد و کمسیون توسعه پایدار ،یونپ و سازمان جهانی
گردشگری را موظف به انجام فعالیت هایی در این سال ساخت ( اپلر وود
سال )68-64 ،6831
گردشگری ساحلی یکی از شاخه های طبیعت گردی می باشد که به
عنوان یکی از جلوه های توسعه پایدار و شیوه ای از گردشگری پایدار
محسوب می شود ( رنجبر ) 221 ،6833،و می تواند از منابع درآمدی شهری
به شمار رود  .از همین چشم انداز دکتر پاپلی در کتابش گردشگری
دریایی را به دو شاخه تقسیم کرده است " گردشگری دریایی خود به دو
شاخه مهم گردشگری ساحلی و

گردشگری دریایی تقسیم می شود که گردشگری ساحلی بیشترین گردشگری را
به خود جذب می کند  ( .پاپلی و همکاران )49، 6833
فعالیت های گردشگری ساحلی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم
کرد:
 .فعالیت های متکی بر طبیعت مانند ماهیگری  ،شنا  ،حمام
آفتاب ،غواصی ،قایقرانی ،اسکی
 .فعالیت های متکی بر تسهیالت انسان ساخت مانند :خرید ،تفریح،
استفاده از رستوران ،پارکهای ساحلی  ،پالژها هتل های ساحلی،
سینماهای رو باز(.سرابی)7،6837،
ایران نیز از لحاظ اکوتوریستی یا همان جاذبه های طبیعی و
فرهنگی جز کشورهای برتر دنیا است؛ وجود کوه و جنگل و دریا و بیابان
آن را یکی از قطب های مهم گردشگری در جهان محسوب کرده است.
"ایران از دو سو ( شمال و جنوب ) با سواحل گسترده روبرو است
 ،وجود مناطق ساحلی در کنار سایر مناطق ( کوه ،بیابان  ،کویر
جنگل ) ...تاییدی بر متنوع بودن سرزمین از نظر ویژگی های جغرافیایی
طبیعی است و در ارتباط با جهانگردی سواحل جایگاه خاصی دارد و
کاربردهای گسترده ای پیدا می کند.
اگر نیم رخ نواحی ساحلی ایران را در نظر بگیریم تقریبا تمامی
مناظر طبیعی را در یک محدوده کم وسعت می توانیم مشاهده کنیم  .طول
جلگه های ساحلی دریای خزر از آستارا تا بندر ترکمن حدود 111
کیلومتر و عرض آن به طور متوسط کمتر از دو کیلومتر می باشد .این
مناطق هر چند از نظر عرض و وسعت متغیر است در بعضی نقاط باریکه
ساحلی به حداقل ممکن کاهش یافته است و در بعضی از مناطق عرض نوار
ساحلی گسترش یافته است ،اما در مازندران دو قسمت کم عرض شرقی و
غربی و محدوده ی عریض میانی است ،قسمت های کم عرض بین 1-1
کیلومتراز ساحل تا ارتفاعات فاصله دارند ،در منطقه ی شرق خلیج
گرگان و در قسمت غرب در بخش غربی مازندران این محدوده های کم عرض
مشاهده می شود .قسمت های عریض محدوده های است که رودهای بزرگ به
دریا می ریزند مانند رودهای هراز و تجن و که در باال ذکر شد ( .حسن
نقی زاده انصاری 6838ص )89-41

منطقه ی مورد مطالعه ی ما همین منطقه ی کم عرض غربی است ،
جایی که فاصله ی دریا و کوه به حداقل ممکن می رسد .این منطقه که
شامل شهرستان هایی چون رامسر ،تنکابن ،عباس آباد ،چالوس و نور می
باشد دارای سواحلی شنی  ،با چشم اندازهایی زیبا یکی از مراکز مهم
گردشگری محسوب می شود .این سواحل با ویژگی های منحصر به فردش آن را
از بقیه مناطق ساحلی متمایز کرده است؛ چرا که فاصله ی اندکی که با
کوه و جنگل دارد و همین امر باعث روی آوردن گردشگران زیادی به این
منطقه شده است  ،تنها با چند کیلومتر دور شدن از دریا به کوه هایی
با پوشش گیاهی انبوه و هوایی پاک و دل انگیزاز یک سو و جنگل های
سبز پشت در پشت از سویی دیگر می رسیم  .این نزدیکی دریا و کوه و
جنگل در شهرستان عباس آباد به اوج خود می رسد .سواحل دریا  ،جاده ی
جنگلی کالردشت که کوه را نیز در خو د دارد مثلثی است که مسافران
زیادی را در خود جای داده است از این رو طی آمار های منتشر شده ،
غرب مازندران بیشترین آمار گردشگری را به ثبت رسانده است که در
تابستان این حجم انبوه مسافران به علت استفاده از سواحل دریا به
حداکثر می رسد  .استفاده بهینه از این مراکز گردشگری و به حداقل
رساندن خسارات زیست محیطی  ،اجتماعی و فرهنگی احتیاج به یک برنامه
ریزی دقیق و همه جانبه دارد  .چرا که " گردشگری بی برنامه همچون
توسعه ی لجام گسیخته درونی را خراب می نماید و آن چه را که در
حقیقت موجب جذب گردشگر می شود از بین می برد .برنامه ریزی به عنوان
یکی از ابزار علمی به دست اندرکاران صنعت گردشگری کمک می نماید تا
در یک فرایند پیوسته و علمی بهترین مسیر راهکار توسعه ی گردشگری در

یک منطقه را مشخص نموده و این توسعه را در مسیر توسعه ی سایر بخش
های اقتصادی قرار دهند .نکته ی مهمی که در برنامه ریزی

گردشگری باید به آن توجه کرد  ،پویا بودن این فرایند می باشد .
بدین مفهوم که برنامه ریزی هیچ گاه متوقف نشده و یا تغییر شرایط و
حصول اطالعات جدید نیازمند بازنگری و اصالح مستمر است" ( زنگی آبادی
و همکاران )8،6831،

گردشگری در این سواحل عالوه بر این که باعث فرصت های زیاد شغلی
و فرهنگی می شود با تهدید هایی نیز همراه است که با یک شناخت دقیق
از هردو می توان هم به پیشرفت این صنعت کمک کرد و هم خسارت وارده
به این صنعت را به حداقل رساند.
فرصت ها:
تحقق توسعه ی پایداری گردشگری در گرو لحاظ نمودن سه رویکرد "
همه جانبه نگر ،کل گرا  ،آینده نگر و مساوات گرا است .نگرش اول بر
این باور است که توسعه هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی ،
اقتصادی و اکولوژیک مالحظه گردد .در رویکرد دوم بر آوردن احتیاجات
کنونی گردشگران ،جامعه ی میزبان و به موازات آن محافظت و پاسداشت
از محیط زیست و حفظ فرصت های برابر برای آیندگان مطرح است .در

رویکرد سوم مساوات درون نسلی و فرانسلی در استفاده از امکانات داده
ها و منابع مورد نظر است ( ابراهیم زاده)613،6833 ،

در این منطقه (غرب مازندران) به علت این که گردشگری ساحلی از
پویایی نسبتا باالیی برخوردار است ،فرصت های شغلی زیادی را به
همراه دارد  ،فرصت های شغلی که بیشتر دردست بومیان و افراد محلی آن
جا می باشد و همین امر به رشد اقتصاد این منطقه کمک زیادی می کند و
در نتیجه درصد بی کاری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد .چنان که
مگان اپلر وود در کتابش معتقد است که برای ایجاد شغل های محلی
قابل رقابت از مردم بومی برای انجام فعالیت های تجاری استفاده شود.
کشاورزان محلی و مردم بومی مطلع از بافت گیاهی و جانوری منطقه
به عنوان راهنما در این مکان ها مشغول به کار می شوند  ،مردم محلی
از این که فرصتی پیدا کنند تا با توضیح درباره مناظر طبیعی محل
زندگی شان کسب درآمد کنند بسیار خوشنودند  ،از آن جا که دانش افراد
محلی درباره ی سرزمین شان بسیار بیشتراز آن چیزی است که ساکنین
شهری در زندگی خود تجربه کرده اند ،گردشگران احترام خاصی برای این
مردم و مناطق مورد بازدید قایل می شوند  ،روابط متقابل میان میزبان
و مهمان می تواند منجر به ایجاد دیدگاه های جدید در میان مردم محلی
نسبت به محیط طبیعی ویژه ای که در آن زندگی می کنند می شود.
فروشندگان محلی که دارای دکه های غذا فروشی  ،رستوران ها  ،خدمات
راهنمایی  ،کرایه دهندگان وسایل نقلیه صاحبان تاکسی و تولید
کنندگان صنایه دستی معموال افراد محلی هستند که باعث سود آوری جوامع
محلی وپیشرفت اقتصادی مردم محلی است ( .اپلر وود )13 ،6831 ،
از طرفی دیگر بازار فروش کاالها و خدمات در شرایط مخصوص تبدیل
به جاذبه های توریستی می شوند که الزاما همراه با خدمات مربوط نیز
خواهند بود و به صورت محلی در مناطق خاصی در مناطق تاسیس می شوند
و بازدیدکنندگان زیادی دارد (.فرج زاده اصل )13،6837،
وجود بازار های محلی که در آن افراد بومی محصوالت کشاورزی و
دامپروری و صنایع دستی همان منطقه راعرضه می کند در غرب مازندران
به فور یافت می شود .بازارهای محلی همچون جمعه بازار  ،شنبه بازار
 ،یکشنبه بازار که در شهر هایی چون رامسر و متل قو و چالوس و نور
برپا است همواره گردشگران زیادی را به خود جلب می کند که با یک
برنامه ریزی خوب و دقیق می شود چنین بازارهایی را با همین کیفیت و
کمیت در سواحل دریا برپا کرد تا گردشگران که حکم میهمان را دارند
با افراد و محصوالت بومی آن منطقه آشنا شوند که این امر خود باعث

قرابت فرهنگی بین آن دو می شود .چه بسا باعث صلح وصمیمیت دوستی
بین شهر ها می شود و اندیشه ها و باور های نادرست رااز بین می برد.

وموجب می شود که فرهنگ مختلف با یکدیگر در تعامل قرار گرفته
از پویایی الزم برای رشد ترقی بهره مند می شود .از طرف دیگر باعث
خفظ جاذبه های فرهنگی که رونق گردشگری را تضمین می کند ,می
شود(.آپلوستولوپوس)31،6834،
از فرصت های دیگر در این زمینه ساخت خانه و اقامتگاه هایی در
سواحل برای گردشگران است که کمترین زیان را برای محیط زیست داشته
باشد  ،می توان از چادرهای ساده یا پیشرفته استفاده کرد و یا ایجاد
مجتمع هایی که در ساخت آن از مصالحی استفاده کرد که در آن منطقه
وجود داشته و قابل بازیافت باشد
مثال ساخت کلبه های چوبی در سواحل غرب مازندران با توجه به
طراحی و معماری خانه های بومی که هم به خاطر وفور چوب در این
منطقه و هم بازیافت بودنش به صرفه تر است که آسیب کمتری را به
محیط زیست وارد می کند و چه بسا به گردشگران فرصت یادگیری درباره ی
فرهنگ بومی و محلی و تصویر واقعی از منطقه ی میزبان داده می شود و

یا استفاده از آآب دریا برای تولید برق که از لحاظ اقتصادی به صرفه
می باشد
"مکان اقامتی راحت و ساخت خانه های اکولوژیک که کمترین تاثیر
منفی را داشته است در محیط و در ساختمان ها از انرژی های جایگزین و
از مصالح بومی و طراحی های بومی استفاده شود و خانه ها سیستم دفع
زباله و فاضالب داشته باشد و ارایه برنامه هایی برای مدیریت مواد
زاید از طریق کاهش تولید زباله و بازیافت آن (پولر وود)76،6831-71،

یکی دیگر از فرصت هایی که می توان در گردشگری ساحلی انجام داد
تا باعث جذب بیشتر گردشگر شود این است در این مناطق باید ساخت و
ساز اندک بوده و مناطق طبیعی بر مناظر ساختمانی غالب باشد و این
امر آزاد سازی سواحل را می طلبد که در این صورت می توان مکان
تفریحی گسترده ای ایجاد کرد .از جمله مکان های امن برای پیاده روی
و دوچرخه سواری,حمام آفتاب,مکان هایی برای ماهی گیری باشد,همین طور
فعالیت وتفریحات آبی مانند غواصی,مکانی امن برای شنا ,اسکی روی
آب,موج و قایق سواری  ,محلی برای تماشای غروب آفتاب,پیست اسب سواری
.
از طرفی وجود رود خانه هایی مانند چالکرود که رابینو در
کتابش آن را این گونه توصیف می کند ".در عصرقاجار دهانه این رود
بندرگاه کوچکی بود که.کشتی های روسی,محصوالت منطقه ی تنکابن را به
روسیه حمل می کردند(.رابینو )614،6848،و ترک رود ,صفا رود ,چشمه
کیله و کاظم رود در غرب ومازندران که به دریای خزر می ریزد می
تواند یکی دیگر از فرصت های گردشگری های ساحلی باشد .دهانه ی این
رود ها مکان دنجی برای ماهی گیری و ماهی گیران می باشد  ,و قایق
سواری در این رود ها می تواند ساعت خوشی را برای گردشگران فراهم
آورند.
تهدیدها:
گر چه رشد گردشگری ساحلی  ،فواید زیادی را برای نواحی ساحلی
به همراه داشته است اما گسترش بی رویه آن منجر به پیامدهای منفی
زیست محیطی نیز شده است .طور نمونه گردشگری بدون برنامه ریزی از
طریق فاضالب های ناشی از توسعه ی فعالیت های گردشگری منجر به تخریب
زیستگاه های دریایی نزدیک ساحل شده است و یا قایقرانی به عنوان یکی
از فعالیت های اصلی گردشگری ساحلی زیستگاه های دریایی را که گنجینه
ی تنوع زیستی را حمایت می کنند تحت تاثیر قرار داده است  .همچنین
تخلیه مقادیر عظیمی از رسوبات ناشی از ساخت و ساز پروژه های توسعه
ی گردشگری ساحلی و فعالیت های وابسته و جمع آوری مرجان ها و سایر

نمونه های دریایی با اهداف تجاری را می توان از دیگر اثرات زیانبار
دانست ،این واقعیت آشکار بیان گر آن است که تعادل بین گردشگری محیط
زیست بسیار حساس بوده و حفظ این تعادل از طریق برنامه ریزی مناسب و
مدیریت پایدار گردشگری در نواحی ساحلی ضروری است ( .پور وخشوری
))8،6831
بر اساس مبانی نظری تحقیق مهمترین اثرات زیست محیطی گردشگری
سواحل در دو بعد اصلی فیزیکی و اکولوژیک طبقه بندی می شوند
اثرات فیزیکی
 6-6آلودگی منابع آب و مشکالت دفع مواد زاید

 .رودخانه های وارد به دریا
 ..شلوغی و ازدحام در پالژها
عدم رعایت نظافت بهداشت فردی و فقدان مققرات
بهداشتی*ریختن فاضالب های مختلف و زباله به دریا
 6-2آلودگی بصری
فقدان نظارت و برنامه ریزی بر ساخت و ساز بناها در منطقه ی
ساحلی باعث ناهمگونی آن ها با محیط و ساخت و ساز بی رویه شده
.است.برای حل این مشکل می توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه داد

.

آزاد سازی اراضی ساحلی

 .برنامه ریزی صحیح و اصولی در جهت پاکیزگی محیط ساحل در
کنار انجام فعالیت های گردشگری
 .ایجاد کمپ های گردشگری ،کلبه های ساحلی و پارک های
آبی در سواحل
 .عبور دادن خطوط تلفن و برق به صورت کابل های زیر زمین
برای حفظ زیبایی محیط و مناظرطبیعی
 6-8مدیریت صحیح در زمینه ی استفاده ی بهینه از اراضی مذکور
6-4

آلودگی صوتی و آلودگی هوا

تراکم زیاد وسایل نقلیه و وجود تنها یک محور اصلی برای تردد
آن ها و همچنین فعالیت های قایق های موتوری در دریا باعث ایجاد
آلودگی صوتی در محیط ساحل و منطقه می شود
-2اثرات اکولوژیک
 6-2کاهش تعداد گونه های جانوران دریایی
ماهیگیری یکی از فعالیت های است که در گردشگری ساحلی انجام
می شود و می تواند اثرات مثبت و منفی بر روی محیط داشته باشد  .از
جمله این که این امر باعث رونق اقتصادی ماهیگیران و توسعه ی
گردشگری منطقه می شود .اما از طرف دیگر صید بی رویه

باعث از بین رفتن و انقراض برخی گونه های آبزی و همچنین وضعیت
نامناسب رودخانه و آلودگی های زیست محیطی مهمترین عامل
به شناسایی و حفظ گونه های نادر آبزی و ایجاد مکان های مخصوص جهت
پرورش آن ها و توسعه ی فعالیت های ماهیگیری اقدام کرد(.حیدری ،
فصلنامه علمی محیط زیست ،شماره )12

بهره برداری بی رویه از شن و ماسه دهانه ی رودخانه های که به
دریا می ریزد باعث می شود که رودخانه قادر به رسوب گذاری و ترمیم
نباشد درنتیجه باعث پایین افتادن بستر رودخانه از طرفی و جاری شدن
سیل از طرف دیگر می شود ؛ همین امر به چهره ی طبیعی ِ ساحل آسیب
وارد می کند و به چشم انداز زیبای آن که تا قبل از این تماشایش
یکی از تفریحات جذاب گردشگر بود خدشه وارد می کند.
یکی دیگر از مشکالت در زمینه ی گردشگری ساحلی فصلی بودن آن
است چرا که گردشگری در سواحل تنها در فصل های گرم سال می باشد از
این رو در فصل های دیگر گردشگری آن رونق گذشته ی خود را ندارد و
بومیان و افرادی که شغلشان ارتباط مستقیم با گردشگری در سواحل دارد
دچار رکود اقتصادی می شوند " فصلی بودن گردشگری به این معناست که
دربسیاری از مقصدها دست کم دو بازار کار وجود دارد یکی برای شاغالن
دایمی این صنعت و دیگری برای شاغالن موقت گردشگری در فصل شلوغ ِکاری
.

اشتغال فصلی همچون اشتغال موقت  ،شاغالن حاشیه ای را جذب می کند و
اگر فشار تقاضا نسبتا کافی باشد ممکن است دست مزدها افزایش یابد.
پدیده ی فصلی بودن اشتغال در صنعت گردشگری  ،عالوه بر تاثیربر مشاغل
مستقیم گردشگری  ،در مشاغل غیر مستقیم مرتبط با صنعت گردشگری نیز
تاثیر گذار است  .در بازار های آزاد کار  ،این امر اغلب به مهاجران
موقت و گسترده ی نیروی کار می انجامد که انتقال در آمد و مخارج
القایی بین مناطق را در بر دارد( .اپلروود)33،6831 ،
در نتیجه مناطق ساحلی از جمله مناطق حساس طبیعی هستند که
هرگونه خسارت به تنوع زیستی و محیط باعث نگرانی هایی می شود که
احتیاج به یک مدیریت همه جانبه دارد از یک طرف با آگاهی دادن
مردمان بومی و گردشگران در حفظ محیط زیست و از طرف دیگر تدابیر به
جای دولت در این زمینه می تواند نگرانی ها را به حداقل برساند چنان
ایجاد آمادگی در گردشگران ،
که در کتاب " اکوتوریسم " آمده است :
یکی از دالیلی که موجب می شود گردشگران به جای اینکه به تنهایی به
سفر بپردازند از تورها استفاده کنند ،کسب راهنمای است .چگونه می
توان اثرات مخرب بر طبیعت را هنگام بازدید از مناطق حساس از نظر
زیستی و فرهنگی به حداقل رساند چگونه یک شخص می تواند با فرهنگ
بومی ارتباط متقابل ایجاد کند؟

به حداقل رساندن اثرات منفی بازدیدکنندگان برمنطقه  ،جلوگیری
از تخریب یا آسیب به محیط زیست و فرهنگ بومی به کمک ارایه اطالعات و
اتخاذ اقدامات اصالحای برای کاهش اثرات تجمعی  ،از راهنمایان به
تعدادکافی استفاد ه کنید و گروه ها را کوچک نگه دارید  .از برگزاری
تور در مناطقی که مدیریت ضعیف داشته و بیش از ظرفیت بازدیدکننده
دارند اجتناب کنید " ( اپلر وود  )13،6831،و از طرف دیگر نگاه
مسوالنه ی دولت تهدید ها و چالش های گردشگری را کم می کند.

دخالت دولت در سطح ملی بسیار چشمگیرو مهم است  .در این مقطع
قوانین و مقررات دولتی اهمیت زیادی پیدا می کند در موارد زیر
سازمان های دولتی در سطح محلی اعمال نفوذ زیاد می کنند :
الف  .اعمال قوانین و مقررات در مورد رعایت اصول ایمنی ،
بهداشتی  ،اشتغال نظارت بر مهمان خانه ها و مهمان پذیر ها از نظر
رعایت اصول بهداشتی  ،عرضه ی نوشابه و مواد غذایی و شرایط کاری
برای کارکنان
ب .دادن جواز به افراد سازمان ها  ،مثل سازمان های خدمات
جهانگردی ،مهمان خانه ها  ،مهمان پذیرها و سایر افراد و نهاد ها (.
آپوستولوپولوس )6834،19،
نخستین مسوولیت دولت ها برنامه ریزی  ،سیاست گزاری و تقسیم
بندی مناطقی است که باعث می شود ساخت و ساز های بی رویه این مناطق

به حداقل برسد و همچنین موظف به تامین منابع انرژی و ایجاد سیستم
های آب و فاضالبند.
از طرف دیگر اگر پروژه های اکوتوریسم با رضایت آگاهانه مردم
منطقه انجام شود  ،مردم در توسعه ی گردشگری مشارکت کنند به عنوان
عنصری تاثیر گذار در برنامه ریزی شرکت کنند بسیاری از این تاثیرات
منفی قابل پیشگیری خواهند بود .مثال رواج جرم و شروع فعالیت های
پنهان اقتصادی مانند قماربازی ،مواد مخدر و روسپیگری و اختالف میان
افرادی که از گردشگری بهره مادی می برند و آنان که نمی برند
(اپلروود)74 ،6831،
اما آن چه که واضح و مبرهن است اگر یک دید کلی و نه موشکافانه
به گردشگری ساحلی در غرب مازندران د اشته باشیم  ،پی می بریم که
نه تنها فرصت های این نوع گردشگری رو به تزاید است بلکه شیوه های
نادرست در این زمینه باعث کندی رونق بخشیدن این صنعت پر درآمد می
شود  ،نه مردم بومی آن چنان که باید در این زمینه آگاهی های الزم
را دارند و نه دولت  ،آموزش هایی برای باال بردن سطح آگاهی های مردم
بومی و (میزبان) و گردشگرا(مهمان ) را می دهد.چنان که می بینیم
ساحل و دریای زیبای خز آلوده شده است به انواع زباله های خانگی و
فاضالب ها که گاهی مرگ آبزیان را نیز به همراه دارد .از طرف دیگر
دولت در آزاد سازی سواحل نقش چشمگیری ندارد و همه ی تالشش جز در چند
بخش نامه به ادارات فراتر نمی رود و از نزدیک شاهد ساخت و سازهای
بی رویه منازل مسکونی در این مناطق هستیم و همین امر احتیاج به
مصالح ساختمانی را باال می برد که ناچارا بخشی از آن از برداشت بی
رویه شن و ماسه دهانه ی رودهایی که به دریا می ریزند تامین می شود
که هم مکان امن ماهی گیری را از بین می برد و هم چشم انداز زیبای
ساحلی از دست می رود .در این سواحل نه از خانه های اکولوژیک خبری
در تولید برق .نه مکان
است و نه تالشی برای استفاده از آب دریا
امنی برای پیاده روی و دوچرخه سواری است و نه مکانی برای غواصی .
اما قابل ذکر است طی چند سال گذشته تفریحات ساحلی کمی متنوع تر از
قبل شده است  ،پیست ماشین سواری  ،اسکی روی آب  ،جت اسکی  ،بالون
هایی که

مسافران را تا دل آسمان با خود می برد  ،قایق هایی که برای سوار
شدن گردشگران صف کشیده اند  ،ایجاد کلبه هایی نه اکولوژیک برای
دمی آسایش گردشگران از جمله پیشرفت هایی در این زمینه است که طی
سالها ی گذشته تا حدی رشد کرده است.

نتیجه
امروزه صنعت گردشگری در جهان رشد چشمگیری داشته است،این صنعت
در ایران نیز به خاطر تنوع آب و هوایی و زیست محیطی از اهمیت
فراوانی برخوردار است  .از میان انواع گردشگری در ایران ،گردشگری
ساحلی مهم است چرا که ایران کشوری است که دو سوی شمال و جنوبش را
دریا فراگرفته است  .از میان این دو ساحل  ،سواحل شمالی از رونق
بیشتری برخوردار است چرا که هوای معتدل  ،کوه و جنگل و چشم انداز
های زیبا را با هم در دل خود جای داده است و گردشگران زیادی را جذب
کرده است.

بدون شک رشد گردشگری در سواحل خزر باعث رشد اقتصادی از جمله
هتل داری  ،راه ها  ،جاده ها و غیره از طریق جلب سرمایه گذاری و
رونق بخش اقتصادی می شود.و چه بسا بخش عمده ای از این تجارت را
افراد بومی به عهده دارند که باعث باال رفتن سطح زندگی از یک طرف و
کم شدن درصد بیکاری از طرف دیگر می شود .از لحاظ اجتماعی نیز باعث
گفتگوی فرهنگی بین افراد میزبان و مهمان می شود و هر دو تاثیر
اجتماعی و فرهنگی در خور توجهی بر هم خواهند گذاشت .اما در کنار آن
 ،این حجم انبوه مسافران مشکالتی را نیز با خود به همراه خواهد آورد
؛ از آن جمله آلودگی های زیست محیطی (آب ،خاک ،هوا) آلودگی های
بصری ،و آسیب های اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی می باشد  .به رغم
توجهی که در سال های اخیر به این صنعت در کشور شده است هنوز مشکالت
زیادی در گسترش آن مشاهده می شود  .و برای کم شدن این مشکالت مخرب
آگاهی دادن به بومیان و آموزش توریست و نظارت دولت می تواند کارساز
باشد.
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