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 )1ساختوســاز زیرســاختهای مربــوط بــه گردشــگری

روغــن و ســوخت از کشــتیها و صنایــع دیگــر تأثیــر
منفــی بــر کیفیــت آبهــای تــاالب دارد .گونههــای
دریایــی ممکــن اســت بــه دلیــل برخــورد بــا کشــتیها،
قایقهــا آســیب ببیننــد و یــا کشــته شــوند.
 )4فعالیتهایــی نظیــر شــکار یــا ماهیگیــری غیرقانونــی
کــه توســط گردشــگران انجــام میگیــرد باعــث نابــودی
جمعیــت گونههــای محافظتشــده میشــود و باعــث
تغییــر در تعــادل و پایــداری اکوسیســتم میشــوند.
تجــارت ســوغاتهای ساختهشــده از گونههــای در
معــرض خطــر نیــز کاهــش یــا نابــود کــردن محیــط
طبیعــی را بــه دنبــال دارد.
 )5گردشــگران باعــث افزایــش تقاضــای آب شــیرین و
تولیــد فاضــاب مــی شــوند.
 )6صنعــت رو بــه رشــد گردشــگری در یــک منطقــه
تاالبــی ممکــن اســت ســرعت شــهری شــدن را
افزایــش دهــد کــه ایــن خــود تقاضــا بــرای زمینهــای
حفاظتشــده یــا زمینهــای مجــاور تاالبهــا را
افزایــش میدهــد .ایــن امــر میتوانــد باعــث خســارت

زدن بــه سیســتم هیدرولوژیکــی تــاالب و کیفیــت آب بــا
اســتفاده از فعالیتهایــی نظیــر زهکشــی و یــا پــر کــردن
زمینهــای مجــاور بــرای ســاخت جادههــا ،ســاختمانها
و پارکینگهــا شــود .عــاوه بــر ایــن ،افزایــش تقاضــا
بــرای مــواد غذایــی ممکــن اســت منجــر بــه رواج یافتــن
روشهــای فشــرده کشــاورزی و ماهیگیــری شــود کــه
تأثیــر منفــی بــر کاربــری زمیــن ،کیفیــت و مقــدار آب
دارد.
لــذا نیــاز اســت بــرای جلوگیــری از خســارات ذکــر شــده
جهــت توســعه گردشــگری در تاالبهــا ابتــدا ظرفیــت بــرد
ایــن زیســتگاه هــای حســاس ســنجیده شــده و بــر ایــن
اســاس بــرای توســعه گردشــگری در ایــن مناطــق برنامــه
ریــزی صــورت گیــرد .توســعه گردشــگری در تــاالب هــا
و دیگــر اکوسیســتم هــای طبیعــی بــدون شــناخت کافی
از ظرفیــت موجــود اکوسیســتم نــه تنهــا موجــب بهبــود
وضعیــت آن در آینــده نخواهــد شــد و بلکــه مــی توانــد
خســارات جبــران ناپذیــری را بــر پیکــره انهــا وارد نمایــد.

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو

یکــی از مهمتریــن کاربــری تاالبهــا جــذب توریســم
اســت .بســیاری از جزایــر و مناطــق ســاحلی اغلــب دارای
اکوسیســتمهای منحصربهفــرد هســتند.تاالبها منابــع
مهمــی بــرای گردشــگری و تفریــح هســتند و فرصتهایی
بــرای تماشــای حیاتوحــش و تماشــای پرنــدگان،
تحقیقــات و آمــوزش ،لــذت بــردن از چشــمانداز،
قایقرانــی ،غواصــی  ،ماهیگیــری و شــکار ورزشــی،
عکاســی و غیــره فراهــم میکنند.بــه دلیــل اکوسیســتم
غنــی شــامل انــواع مختلفــی از جانــوران و گیاهــان منبــع
درآمــد قابــل توجهــی بــرای افــراد محــروم بومــی نیــز
محســوب میشــوند .تاالبهــا همچنیــن در معــرض
خطــر فعالیتهــای گردشــگری ماننــد ســاختمانهای
هتلهــا ،زیرســاختها ،شهرنشــینی ،مصــرف آب،
آلودگــی آب ،زبالههــای جامــد ،بهرهبــرداری از مناطــق
حفاظتشــده و گونههــای آن بــرای اهــداف گردشــگری
و غیــره هســتند.
مهمتریــن خطــرات زیســتمحیطی مربــوط بــه
گردشــگری در نظامهــای تاالبــی عبارتانــد از:

ماننــد راههــای دسترســی ،پارکینگهــا ،فرودگاههــا،
اســتراحتگاهها ،ســالنهای تفریحــی ،تأسیســات
تصفیهخانــه فاضــاب و یــا امکانــات تفریحــی،
کنتــرل حشــرات و پروژههــای دیگــر کــه میتوانــد
فضــای منطقــه تــاالب را کاهــش دهــد و در نتیجــه
فضــای زندگــی را بــرای حیاتوحــش و گونههــای
حفاظتشــده مختــل کنــد.
 )2ساختوســاز امکانــات توریســتی ماننــد هتلهــا،
مهمانهــا ،رســتورانها ،مراکــز بازدیدکننــده یــا
اردوگاههــا ،زمینهــای گلــف ،مغازههــا و غیــره
میتوانــد تأثیــر منفــی بهخصــوص بــر گیاهــان و
جانــوران تــاالب داشــته باشــد .همچنیــن ساختوســاز
تســهیالت گردشــگری و زیرســاختهای دیگــر نیازمنــد
مــواد خــام اســت کــه ممکــن اســت از مناطــق تــاالب
اســتخراج شــود.
 )3حملونقــل توســط ماشــین ،کشــتی ،هواپیمــا و
قایقهــای موتــوری میتوانــد باعــث آلودگــی هــوا و
آلودگــی صوتــی شــود کــه اثــر منفــی روی حیاتوحــش
ل و نقــل ممکــن اســت
میگــذارد .بهعنوانمثــال حمــ 
باعــث ایجــاد اختــال در پرنــدگان ،حیوانــات و ماهیهــا،
از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی و غیــره شــود .انتشــار
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