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بررسی تأثیرات انسانی بر سواحل و
تاالب های ساحلی )مطالعه مروری(

فرید شهیدی نژاد1، نیکتا رضوان2

ــر شــده و  ــم براب ــه گذشــته دو و نی ــج ده ــت انســان در پن جمعی
ایــن مســاله دلیــل اصلــی تخریــب عرصه هــای طبیعــی و تغییــر 
زیســتگاه بــوده اســت. همزمــان، اثــرات ناشــی از حضــور انســان 
ــط  ــی و محی ــای آب و هوای ــدت الگوه ــه ش ــن، ب ــر روی زمی ب

ــر کــرده اســت.  زیســت را دچــار تغیی
زمانــی جنگل هــای مانگــرو بیــش از 0,2 میلیــون کیلومتــر 
مربــع از ســواحل را پوشــانده بودنــد امــا بــا ســرعت 1٪ در ســال 
ــش از 80٪ از  ــتند. بی ــدن هس ــد ش ــال ناپدی ــا در ح ــن پهنه ه ای
جنگل هــای اصلــی مانگــرو بــه دلیــل فعالیت هــای انســانی 
ــر  ــازی، و... در ه ــان و شهرس ــرورش آبزی ــاورزی، پ ــد کش مانن
ــه  ــه و ب ــن رفت ــر( از بی ــت )نابراب ــر یکنواخ ــور غی ــه ط ــور ب کش

ــد. ــده ان ــل ش ــن تبدی ــی از زمی قطعات
ــاحل و  ــر س ــی ب ــرات منف ــز تأثی ــم نی ــت و اکوتوریس ــت نف نش

ــی دارد. ــش دریای ــات وح حی
ــوه یــک گرایــش مــدرن اســت. اســتراحتگاه های  گردشــگری انب
ــوان اهــداف توریســتی بســیار محبــوب شــده اند.  ــه عن ســاحلی ب
فوایــد اســتفاده از دریــا، هــوا، خورشــید، غذاهــای دریایــی و مناظــر 

دیدنــی جاذبه هــای اصلــی ســواحل اســت.
اســتراحتگاه های ســاحلی هنــوز بیشــترین تعــداد گردشــگر را هــر 
ــا ســاحل را  ــد. 63٪ از مــردم اروپ ــه خــود جــذب می کنن ســاله ب

ــد. ــه دیگــر مناطــق ترجیــح می دهن ب
بــه شــکل خالصــه می تــوان گفــت تأثیــرات حضــور انســان )بــه 
ــازی،  ــاورزی، شهرس ــدید کش ــی، تش ــال جنگل زدای ــوان مث عن
نشــت نفــت و اکوتوریســم( بــه عنــوان اصلی تریــن تهدیــد بــرای 

ــود. ــی می ش ــاحلی تلق ــای س ــواحل و تاالب ه س

1: دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
2: دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

کلمات کلیدی: ساحلی، حیات وحش، اکوتوریسم، مانگرو، دریایی
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ــته در  ــرن گذش ــم ق ــان در نی ــت انس ــانی: جمعی ــت انس جمعی
همیــن حــال کــه انســان دلیــل اصلــی تخریــب چشــم اندازهــای 
طبیعــی اســت، تقریبــًا دو و نیــم برابــر شــده اســت. در عیــن حــال، 
تأثیــرات حاصــل از فعالیــت انســان ها بــه شــدت در حــال تغییــر 
الگوهــای آب و هوایــی اســت و عرصه هــای طبیعــی را نیــز دچــار 

تغییــر کــرده اســت.
حــدود 40٪ از جمعیــت انســانی جهــان در فاصله کمی از ســواحل، 
ــدان  ــن ب ــد. ای ــی می کنن ــا زندگ ــری آن ه ــدود 100 کیلومت در ح
معناســت کــه حــدود 3 میلیــارد نفــر بــه اکوسیســتم های ســاحلی 
ــواد  ــرای م ــی، ب ــع غذای ــتگاه و مناب ــوان زیس ــه عن ــی، ب و دریای
ســاختمانی، محلــی بــرای ســاخت و ســاز و مناطــق کشــاورزی و 
تفریحــی وابســته اند، در حالــی کــه از مناطــق ســاحلی بــه عنــوان 
محــل تخلیــه فاضــالب، زبالــه و مــواد زائــد ســمی نیــز اســتفاده 
می کننــد. پیــش بینــی می شــود بــا توجــه بــه رشــد شهرنشــینی، 
ــر  ــده و غی ــع زن ــر مناب ــل، فشــار ب ــل و نق ــی شــدن و حم صنعت

زنــده منطقــه ســاحلی بیشــتر افزایــش یابــد.
ــش از 200000  ــرو بی ــای مانگ ــی جنگل ه ــی: زمان ــگل زدای جن
ــر  ــال حاض ــد در ح ــانده بودن ــواحل را پوش ــع از س ــر مرب کیلومت
ــا در  ــن جنگل ه ــعت ای ــد از وس ــک درص ــالیانه ی ــورت س ــه ص ب
حــال ناپدیــد شــدن اســت. از بیــن رفتــن جنگل هــای مانگــرو در 

ــد. ــاق می افت ــر اتف ــور نابراب ــه ط ــورها ب کش
ــای  ــعه زمین ه ــدف توس ــا ه ــه ب ــی ک ــگل زدای ــل جن ــه دلی ب
کشــاورزی، آبــزی پــروری و شهرســازی صــورت می گیــرد 

جنگل هــای مانگــرو بــه شــکل قطعــات زمیــن درآمــده و دربقــای 
ــز  ــا خطــر باالیــی مواجــه هســتند. گونه هــای زیســتی نی خــود ب
کاهــش یافتــه و ایــن کاهــش بــه شــکل مســتقیمی بــه کاهــش 

وســعت جنگل هــای مانگــرو وابســته اســت.
حفــظ و نگهــداری از جنگل هــای مانگــرو زنجیــره و شــبکه 
ــر  ــری در آن تاثی ــن، ماهیگی ــد. بنابرای ــم می کن ــی را فراه غذای

ــی دارد. منف
کاهــش وســعت جنگل هــای مانگــرو، مجموعــه ارتباطــات 
ــرو  ــه مانگ ــته ب ــوری وابس ــای جان ــی و گونه ه ــای طبیع عرصه ه
را بیشــتر در معــرض خطــر قــرار می دهــد و بدیــن ســان جوامــع 
طبیعــی جنگل هــای  نزدیکــی عرصه هــای  در  کــه  بشــری 
ــواد  ــی، م ــواد غذای ــه م ــی ب ــد دسترس ــی می کنن ــرو زندگ مانگ

شــیمیایی، چــوب و دارو و... را از دســت می دهنــد.
شهرنشــینی:  و  کشــاورزی  فعالیت هــای  تشــدید  تأثیــرات 
مانگرو هــا بــا ســرعت متوســط 1٪ در ســال بــه زمین هــای 
از   ٪80 از  بیــش  می شــوند.  تبدیــل  شــهری  و  کشــاورزی 
ــی در برخــی  ــگل زدای ــل جن ــه دلی ــی مانگــرو ب جنگل هــای اصل

کشــورها از بیــن رفته انــد.
ــدید  ــال تش ــوان مث ــه عن ــن، ب ــتفاده از زمی ــوی اس ــر در الگ تغیی
ــار مــواد مغــذی  ــه افزایــش ب کشــاورزی و شهرنشــینی، منجــر ب
و رســوبی شــده اســت کــه از طریــق مناطــق ســاحلی بــه 
انســانی رســوبات را  دریاهــا ریختــه می شــود. فعالیت هــای 
ــه رودخانه هــا )20٪( افزایــش داده اســت کــه همیــن رســوبات ب
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دیگــری  آالینده هــای  تخیلــه  ریختــه می شــوند. همچنیــن 
ــا در  ــف کش ه ــزات ســنگین و عل ــد کودهــای شــیمیایی، فل مانن
ــری از  ــی رســند، باعــث جلوگی ــا م ــه دریاه ــه ب ــی ک رودخانه های

فتوســنتز در علفزار هــای دریــای و مرجان هــا می شــوند.
افزایــش بیــش از انــدازه جمعیــت، بــار ســنگینی بــر دوش منطقــه 
ــای  ــق دارد. تقاض ــت دقی ــه مدیری ــاز ب ــه نی ــی آورد ک ــاحلی م س
آشــکار جهانــی بــرای رهنمودهــای مناســب جهــت کنــار آمــدن 
ــش  ــک چال ــا ی ــی را ب ــه علم ــده، جامع ــن فشــارهای فزاین ــا ای ب
اساســی مواجــه می کنــد، یعنــی تهیــه اطالعــات علمــی در مــورد 
ــاز  ــه نی ــده ک ــی نش ــش بین ــرات پی ــی و اث ــای احتمال راه حل ه
ــا  ــط ب ــتم های مرتب ــاره اکوسیس ــتمیک درب ــات سیس ــه مطالع ب

ــاحلی دارد. ــزرگ س ــهری ب ــای ش توده ه
ــه  ــز در منطق ــرای تمرک ــراد ب ــل اف ــه تمای ــهرها ب ــد در ش رش
ــر  ــرات ب ــه تأثی ــن دامن ــد. بدیهــی اســت کــه ای ســاحلی می افزای
محیــط زیســت دریایــی فراتــر از فاضــالب و پســماندهای ســنتی 
اســت و مــواردی ماننــد افزایــش خطــر بالیــا، ســطح بیــش از حــد 

ــد. ــه می کن ــرارت را اضاف ــدا و ح ص
ــه  ــی اســت و ب ــت انســانی موقت ــداد جمعی ــش تع ــی از افزای برخ
ــد  ــا مي توان ــي از آن ه ــت. بعض ــی اس ــای فصل ــل مهاجرت ه دلی
قابــل توجــه باشــد، بــه عنــوان مثــال در منطقــه ســاحلي مدیترانــه 

ــه 230  ــتان ب ــت دارد و در تابس ــون جمعی ــدود 130 میلی ــه ح ک
میلیــون نیــز می رســد و باعــث افزایــش حمــل و نقــل و آلودگــي 

مي شــود.
زیســتگاه های  ســاحلی،  اکوسیســتم های  صنعتــی  توســعه 
حســاس را تغییــر داده و یــا آشــفته و نابــود کــرده اســت. بســیاری 
ــق  ــاورت مناط ــا و در مج ــی در مصب ه ــم صنعت ــز مه از مراک
ــی  ــای صنعت ــده فعالیت ه ــده اند. عم ــع ش ــادر واق ــهری و بن ش
شــامل ذوب و فــرآوری ســنگ آهــن، صنایــع شــیمیایی و 
ــای  ــه روغــن و گاز(، کارخانه ه پتروشــیمی )ذخیره ســازی و تصفی
تولیــد کاغــذ، کارخانه هــای وســایل نقلیــه، کشــتی ســازی، 
ــرژی هســته ای(  ــرق )ذغــال ســنگ، گاز نفــت، ان نیروگاه هــای ب
ــر مناطــق ســاحلی  ــه ماهــی( ب ــی) از جمل ــواد غذای ــرآوری م و ف

ــذار اســت. ــر گ تأثی
در اروپــا ، بیــش از 65٪ از تاالب هــای دریایــی ســاحلی از ســال 
ــتم های  ــده در اکوسیس ــرات عم ــت. تأثی ــه اس ــن رفت 1900 از بی
ــالل و حــذف موجــودات اعمــاق  ــد از: ایجــاد اخت ــی عبارتن دریای
دریــا، آســیب بــه مناطــق تخــم ریــزی بــرای ماهیــان، تغییــر در 
ــش  ــق و افزای ــم عم ــواحل ک ــازی س ــات س ــا، بی ثب ــتر دری بس
ــه در  ــت ک ــکلی اس ــواحل مش ــدید س ــایش ش ــایش. فرس فرس

ــود دارد. ــورها وج ــیاری از کش بس

ــدی  ــوز ج ــگری هن ــاخت های گردش ــت و زیرس ــدات صنع تهدی
ــه  ــه ای ب ــی و منطق ــت محل ــر برنامه هــای مدیری ــی اگ اســت حت
کاهــش ســرعت آســیب دیــدن ســواحل کمــک کننــد. در چندیــن 
کشــور )بــه عنــوان مثــال ژاپــن، ســنگاپور، هنــگ کنــگ و دبــی( 
اســتراحتگاه های  توســعه شــهری،  بــرای  جزایــر مصنوعــی 

ــرات در  ــده اند. تغیی ــاخته ش ــا س ــا در دری ــتی و فرودگاه ه توریس
خــط ســاحلی در دهه هــای اخیــر گســترده بــوده اســت و مقابلــه 
ــدن  ــرق ش ــا و غ ــطح دری ــش س ــی از افزای ــای ناش ــا تهدیده ب
خشــکی ها مســتلزم تدویــن اســتراتژی های جدیــد مدیریــت 

ســواحل اســت.
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تأثیــرات نفتــی: در ســال 2010، بزرگ تریــن تخلیــه نفــت در دریــا 
در ایــاالت متحــده آمریــکا اتفــاق افتــاد. دولــت ایــاالت متحــده 
4900 هــزار بشــکه نفــت نشــت پیــدا کــرده را تخمیــن زده اســت. 
ــده  ــاالت متح ــیالت ای ــد ش ــًا 30 ٪ تولی ــن، تقریب ــر ای ــالوه ب ع
ــن حــال، تاالب هــای  ــا ای ــاالب هــا وابســته اســت. ب ــن ت ــه ای ب
ــه شــدت تحــت تأثیــر نشــت های بزرگــی قــرار  مهــم ســاحلی ب
می گیرنــد کــه گهــگاه اتفــاق می افتــد. داده هــا و اطالعــات 
ــًا 4400  ــی تقریب ــود دارد. یک ــی وج ــت اول جهان ــوط دو نش مرب
ــری  ــت و دیگ ــت از Buzzards Bay، ماساچوس ــکه نف ــزار بش ه
1600 هــزار بشــکه نفــت از شــهر بریتنــی، فرانســه نشــت 
ــی  ــای تاالب ــر روی علفزاره ــی ب ــر دو نشــت جهان ــرد. ه ــدا ک پی
ــی دارد. ــرات منف ــان تأثی ــوران و گیاه ــن جان )Marshs( و همچنی
ــدرن  ــش م ــک گرای ــوه ی ــگری انب ــردی: گردش ــوم گ ــرات ب تأثی
اهــداف  بــرای  ســاحلی  مناطــق  در  اســتراحتگاه ها  اســت. 
گردشــگری بســیار شــناخته شــده انــد. مزایــای آب هــای ســاحلی، 
هــوای تــازه، آفتــاب گرفتــن، غذاهــای دریایــی و مناظــر جــذاب 
دلیــل اصلــی جــذب گردشــگران بــه ایــن مناطــق اســت. 
تفرجگاه هــای ســاحلی بیشــترین تعــداد بازدیدکننــده را هــر ســاله 
ــق  ــس مناط ــردم انگلی ــد م ــد. 63٪ درص ــود می کنن ــذب خ ج

ــد.  ــح می دهن ــق ترجی ــایر مناط ــه س ــبت ب ــاحلی را نس س
ــر در  ــون نف ــی از 25 میلی ــن الملل ــگران بی ــی گردش ــداد جهان تع
ــال 2002  ــه و در س ــش یافت ــداوم افزای ــور م ــه ط ــال 1950 ب س
بــه 700 میلیــون نفــر رســید، یعنــی میانگیــن رشــد ســاالنه 6,6 
ــگر در  ــون گردش ــه 350 میلی ــود ک ــن زده می ش ــد. تخمی درص
ــن  ــد. )ای ــد کنن ــه بازدی ــاحلی مدیتران ــه س ــال 2021 از منطق س
ــد( ــا می باش ــی کرون ــروع اپیدم ــل از ش ــه قب ــوط ب ــن مرب تخمی

ــط  ــوخت توس ــتفاده از س ــاحلی، اس ــتراحتگاه های س ــعه اس توس
و  اتوبوس هــا  تاکســی ها،  ســاختمان ها،  قطارهــا،  هواپیماهــا، 
اتومبیل هــا، اســتفاده بیــش از حــد از منابــع آب و زباله هــای 
ســمی توســط فاضالب هــا همــه در تخریــب غیــر قابــل جبــران 

ــد. ــش دارن ــتی نق محیط زیس
ــگل  ــی جن ــانی یعن ــرات انس ــه تأثی ــود ک ــری می ش ــه گی نتیج
ــینی،  ــعه شهرنش ــاورزی، توس ــای کش ــدید فعالیت ه ــی، تش زدای
ــی، نشــت نفــت و اکوتوریســم، از تهدیدهــای  فعالیت هــای صنعت
اصلــی ســواحل و تاالب هــای ســاحلی و تنــوع زیســتی آن 

ــتند. هس
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