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  »بررسي اثرات متقابل گردشگري و تغيير آب و هوا    «درآمدي بر
  "با تاكيد بر دو مدل مفهومي در نظام برهم كنش ميان آنها "

  
ن:نويسنده 1مائده بـ  

  :چكيده
به بحث برانگيزترين مسئله محيطي دوران ما بدل  هوا و تغيير جهاني آب

؛ از طرف ديگر اين است شده است كه بر بسياري از فعاليتهاي انساني تأثير گذاشته
موع ماحصل دنياي اند و در مج تغييرات به واسطه همين فعاليتها حاصل شده

 صنعت. هاي موجود در آن به شمار مي رود با انبوه آالينده ،شده كنوني صنعتي
نيز به عنوان بزرگترين صنعت در حال رشد جهاني، از اين فرايند دو  گردشگري

البته به عقيده بسياري از صاحب . ني نبوده استجانبه اثرگذاري و اثرپذيري مستث
تأثيرات . باشد نظران،وزن اثرپذيري گردشگري به مراتب بيشتر از اثرگذاري آن مي

متقابل اين دو بخش بر يكديگر در قالب اثرات مستقيم و غير مستقيم طبقه بندي 
 مي شود كه بسته به زمينه بررسي، متخصصين آب و هوا و يا گردشگري را به

در اين مقاله پس از برشمردن اثرات متقابل گردشگري و آب .  چالش مي كشد
به   اند كه شده دو مدل مفهومي مرتبط با نظام اين اثرات معرفي وهوا بر يكديگر،

اين مدلها با . اند بررسي روابط متقابل بين اين دو زمينه مطالعاتي پرداخته
گاهها و تبديالت در سيستم جاي«و مدل  »خيابان دو طرفه «مدل : عنوانهاي

اين تقابل را   »تعديلي«و  »تطابقي«با رويكردهاي  »آب و هوا –گردشگري 
است تا با رويكردي توصيفي و  مقاله پيش رو بر آن بوده. اند بررسي نموده

مطالعه اثرات متقابل «ظهور  بكارگيري روش تحليل محتوا بتواند در دانش نو
اي هرچند مختصر جهت باالبردن  زمينه، »رگردشگري و آب و هوا بر يكديگ

شناخت و آگاهي به منظور اتخاذ سياستگذاريها و اقدامات اجرايي مناسب فراهم 
هاي معرفي شده، با توجه  آورد تا در راستاي به حداقل رساندن اثرات منفي زمينه

  . به اصول پايداري، بتوان گامهاي مفيدي برداشت
مدلهاي مفهومي، سنجش اثر، نظام و  آب و هوا، گردشگري، تغيير: كليدي واژگان

 بازخور

                                                            
دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه ريزي گردشگري دانشگاه  - ١

  Maedeh_bon@yahoo.com هتران
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  :معرفي
به . باشد گردشگري صنعتي به شدت وابسته به آب و هوا و تغييرات آن مي

شناسي  اي به نام آب و هوا لحاظ وابستگي اين صنعت به آب و هوا، شاخه
بوجود آمد كه به بررسي نقش و ) Tourism Climatology(گردشگري 
هوا بعنوان يك منبع و دارايي اقتصادي و يا جاذبه در اين صنعت  جايگاه آب و

اش با گردشگري، زمينه  اما مبحث تغييرات آب و هوا و رابطه] 1. [پردازد مي
مطالعاتي جديد و مجزايي است كه در اثر ظهور پديده رو به رشد تغييرات آب و 

آب و هوا شناسي هوايي اخيرا مورد توجه محققين قرار گرفته است كه از مبحث 
تغييرات آب و هوا امروزه به بزرگترين چالش محيطي . گيرد تا حدي فاصله مي

هاي فعاليتهاي بشري و  دنياي كنوني تبديل شده است چراكه تمامي جنبه
نظامهاي طبيعي، شامل ميراث فرهنگي و طبيعي جهان را تحت تأثير قرار 

ييرات بمقدار زيادي در عين حال اين تغ] UNESCO, 2006] (2. (دهد مي
حاصل همين فعاليتهاي صنعتي بشر بوده است كه با رويكردي ناپايدار به توليد 

بعنوان عامل اصلي (اي  هاي زيست محيطي از جمله گازهاي گلخانه انبوه آالينده
پرداخته است و خود از مسببان اتفاق افتادن اين پديده ) گرم شدن زمين

شاهد برگزاري سمينارها، نشستها و سخنرانيهايي در اين راستا هر روزه .باشد مي
باشيم، با انبوهي از  در مورد پيامدهاي اين تغييرات بر زمين و فعاليتهاي بشري مي

هايي كه ضمن هشدار به خطرات پيش رو ، در راستاي تعديل اين اثرات،  بيانيه
مثال ،  براي.ها خواستارند تعهداتي را از كشورهاي دخيل در توليد اين آالينده

موسوم به همايش كره –همايش ملل متحد در خصوص محيط زيست و توسعه 
اي  ژانيرو برگزار گرديد، دولتها را بسوي توسعه دو در ريو 1992كه در سال  - زمين

دولتهاي . تشويق نمود كه حداقل زيان و لطمه را بر محيط زيست وارد سازند
عالم كردند و در زمينه اتخاذ شركت كننده حمايت خود را از منشور كره زمين ا

. تدابيري جهت تغيير هواي كره زمين و حفظ تنوع زيستي كلي به توافق رسيدند
  ].3) [373ص 1380لو مسدن، (

شايد صنعت گردشگري در خط مقدم آسيب پذيري نسبت به تغييرات آب و [
. ندارد اما از آن فاصله چنداني نيز] 4[هوايي به مانند كشاورزي قرار نداشته باشد 

ضمن آنكه . باشند اثرات و پيامدهاي اين تغيير بصورت مستقيم و غير مستقيم مي
  .اي برخوردار است اثر تواتري اش بر اقتصاد نيز از اهميت ويژه
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از طرف ديگر گردشگري تنها يك قرباني بالقوه تغييرات آب و هوا به شمار 
براي . باشد ييرات نيز ميرود و از صنايع تأثير گذار در بوجود آمدن اين تغ نمي

اي است كه  مثال سفر هوايي سريعترين منبع در حال رشد انتشار گازهاي گلخانه
  ].5[دهد خطر ادامه يافتن فرآيند جهاني گرم شدن زمين را افزايش مي

باشد كه در ابتدا اثرات  ترتيب مطالب ارائه شده در اين مقاله بدين شكل مي
اند و پس از آن به اثرات تغيير آب و هوا  رسي شدهگردشگري بر تغيير آب و هوا بر

در ادامه دو مدل مفهومي جهت تشريح روابط . بر گردشگري پرداخته شده است
مند از  اند تا بدين وسيله دركي نظام متقابل بين اين دو مقوله معرفي شده

در انتها . كنشهايي متقابل بين گردشگري و تغييرات آب و هوا فرآهم آورده شود
در مجموع هدف . اند هايي در ارتباط با مطالب ارائه شده، ذكر گرديده يز توصيهن

اي هرچند مختصر جهت بررسي نظام اثرات  مقاله پيش رو، فرآهم آوردن زمينه
بدين اميد كه . است متقابل گردشگري و تغيير آب و هوا بر يكديگر بوده
صه گردشگري، در نظام سياستگزاران، برنامه ريزان و كليه دست اندر كاران عر

آتي برنامه ريزي خود، فاكتورهاي تأثيرگزار و تأثير پذير و بازخورهاي هر يك را 
بيشتر مد نظر قرار داده و در راستاي به حداقل رساندن اثرات منفي حاصله با 

  .توجه به اصول پايداري، تدابير مناسبي بيانديشند
  :اثرات گردشگري بر تغيير آب و هوا - 1

العات صورت گرفته در مورد تغيير آب و هوا و گردشگري بر اثرات اكثر مط
اند و كمتر به وجه مقابل يعني اثرات  تغيير آب و هوا بر گردشگري متمركز شده

البته به عقيده بسياري از صاحب . گردشگري بر آب و هوا پرداخته شده است
  .باشد مي نظران، وزن اثر پذيري گردشگري به مراتب بيشتر از اثرگذاري آن

اي از فعاليتهاي بشري براي تحقق به اكوسيستم  گردشگري به عنوان شاخه
با . حفاظت از يكپارچگي اكوسيستم بايد از اهداف اوليه بشر باشد. نيازمند است

اين حال دستيابي به آن دشوار است؛ چرا كه در مورد مقياسهاي زماني و فضايي 
حفاظت شوند، محدوديتهايي كه بايست كه بر مبناي آنها اكوسيستمها مي

توانند بعنوان يك شود، و يا سطح فشاري كه آنها ميجايگزين عملكرد آنها مي
مجموعه تحمل كنند، تقابل آنها وسيستمهاي مستقل، دانش اندكي وجود دارد 

)Costanza, 2000(.  در پرتو اين عدم قطعيتها، درك سهم فعاليتهاي انساني از
كه چگونه اين فعاليتها ممكن است ظرفيت اكوسيستم تغيير اكوسيستم و اين
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دهد، داراي اهميت جهت باقي ماندن بعنوان جريان مداومي از خدمات را كاهش 
  ]6. [باشدمي

گذارند  فعاليتهاي گردشگري بطور مستقيم و غير مستقيم بر اكوسيستمها تأثير مي
پيوندد  ير در آب و هوا بوقوع ميچرا كه بر اثر اين فعاليتها، تغييرات محيطي و ازجمله تغي

  .گردد كه متعاقباً سبب برهم زدن نظم اكولوژيكي زمين مي
هاي اصلي تغيير آب و هوا در زير مجموعه تغييرات محيطي كه مسبب آن  اما زمينه

  :گردشگري است عبارتند  از
  .تغيير در پوشش زمين و كاربري زمين - 1- 1  
  .استفاده از انرژي-1 - 2  

  در پوشش و كاربري زمينتغيير :1- 1
، متان CO2اي مانند تغيير زمين يك علت مهم در آزاد شدن گازهاي گلخانه

)CH4( و منوكسيد نيتروژن ،)NOX (باشد مي)IPCC1 2001,(  . در زمين
عالوه بر اين، . ميشود بطور اوليه جهت ساخت تأسيسات اقامتگاهي تغيير داده

ي و فراغت همچنين شامل فرودگاهها، استفاده مستقيم از زمين براي گردشگر
روها، مناطق خريد، ها، خطوط ريلي، گذرگاهها، مسيرهاي اسكي، پيادهجاده

هاي هاي تابستاني، خانهتوقفگاهها، مناطق پيك نيك، كمپ سايتها، خانه
تعطيالت، زمينهاي گلف، بنادر و تفرجگاههاي ساحلي، مناطق و ارتفاعات اسكي 

هاي اضافي مورد نياز براي تهيه غذا جهت عرضه به هتلها و بعالوه زمين. شودمي
هاي آلي، زمينهايي جهت تصفيه فاضالب، رستورانها، خريد، زمينهايي براي زباله

ها، رايانه(زمينهاي مورد نياز جهت تهيه زيرساختهاي مورد نياز براي اين صنعت 
درنتيجه بطور قابل منطقه تحت تأثير توسط گردشگري ...) .تلويزيونها، تختها و 

در هر صورت . باشدتوجهي وسيعتر از منطقه ساخته شده بطور مستقيم مي
تخمين كل زمين استفاده شده كه توسط گردشگري يا فراغت تبديل شده است 

 .باشديا تحت تأثير قرار گرفته است دشوار مي
  استفاده از انرژي:1- 2

تا حدود زيادي . آورد بار مي ي را بهاستفاده از انرژي دامنه وسيعي از پيامدهاي محيط
استفاده از انرژي دنيا بر مبناي مصرف سوختهاي  85%اين امر بدان علت است كه 

                                                            
دوليت در مورد تغيري آب و هوا؛ به عنوان مسئول  پانل ميان - ١

فعلي دانش در مورد تغيري  هاي جايگاه املللي هدايت ارزيابي بني
 ]٧. [آب و هوا
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هنگاميكه سوختهاي فسيلي  )Noorman ،1999 و Biesiot. (باشد فسيلي مي
، اكسيدهاي نيتروژن )CO2(اكسيد كربن  شوند، منجر به صدور گازهاي دي سوزانده مي

)NOX(ر آب، بخا)H2O(ها  كربن ،هيدرو)HC( منو اكسيد كربن ،)CO( دوده ،)C( ،
و تركيبات آلي فرّار غير متان ) بطور عمده دي اكسيد گوگرد(دار  تركيبات گوگرد

)NMVOC (اين انتشار .شود مي)گازها، منجر به تغيير اتمسفر شده و ) صدور
ر گاز حاصل از سوختهاي انتشا. دهند هاي زيست شيميايي را تحت تأثير قرار مي چرخه

هاي  بر زيست كره دارند چراكه آنها گونه) اي پيچيده(فسيلي همچنين اثرات مركب 
توانند در فرآيندهاي وابسته به  زيستي را بطور مستقيم تحت تأثير قرار داده و يا مي

عالوه بر اين، صدور گازها . خواص فيزيكي و شيميايي اجسام، تغيير شكل ايجاد كنند
در درجه اول  CO2باال رفتن غلظت . است اثرات چندگانه متقابلي داشته باشندممكن 

را تحت ) تنفس(شود، همچنين فيزيولوژي كره زمين  موجب گرم شدن جهاني هوا مي
تواند تواتري باشد؛ چراكه آب و هواي گرمتر بطور كلي  اين اثرات مي. دهد تأثير قرار مي

  ).2000سايرين، وSala(.گذارد جاي ميپيامدهاي منفي براي اكوسيستمها بر 
سفر به ( حمل و نقلتواند به اهداف مربوط به  استفاده از انرژي براي گردشگري مي

اقامتگاه، غذا، فعاليتهاي (بجز حمل و نقل  مقاصدو اهداف مربوط به ) و از مقاصد
  . تفكيك شود...)گردشگري و 

  :حمل و نقل 
درصد استفاده اوليه جهاني از  25 ، بخش حمل و نقل مسئول تقريبا1990در 

ناشي از استفاده از سوختهاي فسيلي بود  CO2درصد صدور گاز 24انرژي و 
)IPCC, 1996.(شود حمل و نقل به دو دسته هوايي و زميني طبقه بندي مي .

طلبد و اثر  اي را مي چرا كه حمل و نقل هوايي صدور گازهايش مالحظات ويژه
ابر آلودگي و انرژي تابشي نسبت به حمل و نقل زميني تري بر اليه ازن،  گسترده

  ). IPCC, 1990. (گذارد برجاي مي
  :مقصد 

تواند به دو بخش گسترده اقامتگاه و فعاليتهاي  در مقصد، استفاده از انرژي مي
گردشگري تقسيم شود كه هريك به فراخور فعاليتشان از انرژي به ميزان متفاوتي 

در مجموع جدول . شان نيز متفاوت است يدآاليندهگيرند و دامنه تول بهره مي
استفاده جهاني از انرژي و ميزان انتشار را براي حمل و نقل، اقامتگاه و 1

  ]. 8[كند فعاليتهاي مربوط به گردشگري به طور  خالصه  بيان مي
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: 2005انتشار گاز توسط گردشگري در مقياس جهاني در سال ): 1جدول
  )1 ناكسيد كرب صرفا انتشار دي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رياثرات تغيير آب و هوا بر گردشگ: 2

براي مثال . اي براي صنعت گردشگري داشته باشد تواند معاني عمده تغيير آب و هوا مي
با كاسته شدن از جذابيت مناطق مورد توجه گردشگري فعلي، رقباي جديدي به بازار وارد 

چراكه بسياري از مقاصد پرطرفدار گردشگري، بر محيط طبيعي متكي ] 10[شوند  مي
وحش، نواحي قطبي  هاي حيات اي،سافاري گلهاي باراني حارهتفرجگاههاي ساحلي، جن.است

و قطب جنوب و ريزورتهاي آلپي اسكي براي مثال ، همگي متكي بر تركيبي از زيبايي 
طبيعي، آب و هواي خوب و شرايط سالم جهت جذب افراد در تعطيالت هستند كه تغيير 

  ] .11[دهد   آب و هوا بدون شك آنها را به صورتي منفي تحت تاثر قار مي
برخي كمپانيهاي گردشگري در حال حاضر از تغيير آب و هوا بعنوان يك گام بازاريابي 

به نقل ( »اآلن بازديدشان كنيد قبل از آنكه از دست برود«چيزهايي مثل . كنند استفاده مي
  ].12) [المللي اكوتوريسم، واقع در واشنگتن بين i، مدير ارتباطات جامهAyako Ezakiاز 

                                                            
1-Source: Climate Change and TourismResponding to Global Challenges, Davos, 1 

]٩[October 2007 
CO  هاي غري اثر آالينده - ١

2
 .اند بر تغيري آب و هوا به مشار نيامده

Sub-Sectors CO2 
(Mt) 

 

Air transport2 
522 40

% 

Car transport 
418 32

% 

Other transport 39 3% 

Accommodation 274 21%
TOTAL Activities 1,307 52 4% 

Total World 
(IPCC 2007) 

26,400  

Tourism 
Contribution 

4.95%  

 ييتنها حمل و نقل به
درصد انتشار گاز را 75

 به خود اختصاص داده
  .است
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  :توان اثرات تغيير آب و هوا بر گردشگري را به بخشهاي زير تفكيك نمود يك نقطه نظر مي از
كه شامل مناطق كوهستاني، مناطق ساحلي و جزاير و ميراث : اثرات بر مقاصد گردشگري - 1

كه تغييرات حاصله در آب و هوا، نظام اكولوژيكي آنها را تحت تأثير قرار . باشد طبيعي و فرهنگي مي
 .دهد مي

كه منجر به تغيير رويه از لحاظ انتخاب : اثرات بر تقاضاي گردشگري - 2
 .گردد منطقه جغرافيايي مقصد و همچنين فصل گردشگري مي

شامل تابستانهاي گرمتر،  اثرات مستقيماثرات بر مقاصد گردشگري خود به 
اثرات زمستانهاي گرمتر، تغيير در نظام بارشي و افزايش حوادث غير مترقبه و 

شامل از دست دادن تنوع زيستي، افزايش سطح آب دريا و شيوع  مستقيمغير 
بايست اتخاذ  در اين ميان مهمترين سياستي كه مي. بندي مي شود امراض طبقه

شود، سياست تعديل است كه خود پيامدهايي را بدنبال دارد كه از مهمترين  
قتصاد  مقصد را باشد كه بطور مستقيم ا اثرش باال رفتن هزينه سفر به مقصد مي

ثباتي  اش نيز بي دهد، از پيامدهاي اجتماعي برجسته در معرض خطر قرار مي
  ] .13[سياسي بخاطر در معرض خطر قرار گرفتن موقعيت دولت است 

در زمينه بخشهاي تأثيرپذير گردشگري از تغيير آب و هوا، يكي از محققين در 
در قالب يك طرح كلي گنجانده  پذير را اين زمينه مطالعاتي، تمامي عوامل تاثير

  .نمايد است كه شمايي كلي در مورد مناطق اثر پذير گردشگري ارائه مي
  1اثرات تغيير آب و هوا بر گردشگري: 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  

      
  

                                                            
1 -Source:Julian Fischer(www.tourism-climate.de) 

رفتار و  چهارچوب
تقاضای 
 گردشگر

جتربه
گردشگر و 
 جذايت مقصد

تهازيرساخ
و عمليات 

 جتاري

پايداري  
 اجتماعي

توسعه  
 اقتصادي

سياستگذاري  
 تعديلي

سرمايه 
 گذاري
 رکود
 حفاظت
 بيمه

زمان شروع و  
.. 
 

 آگاهي
 دانش 

 ها   نگرش
 عقايد
 ها انگيزه

 رفتار 

فرهنگي و
 طبيعي

مناظر و  
 ها گونه

 فعاليتها
آسايش و 

سالمت 
 گردشگر
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چهارچوب كلي در نظر گرفته شده اصول پايداري و توسعه را مد نظر قرار 
قاضاي گردشگر، تجربه گردشگر و جذابيت دهد، بخشهاي تأثير پذير، رفتار و ت مي

باشد كه همگي بطور مستقيم و غير  مقصد و زيرساخت و عمليات تجاري مي
با در نظر گرفتن اين . مستقيم در معرض تهديد تغييرات آب و هوا قرار دارند

هاي هريك، در نظام سياستگذاري و اتخاذ راهكارها بايد تك  بخشها و زير مجموعه
  ].14[شده مد نظر قرار گيرندتك موارد ذكر 

معرفي مدلهاي مفهومي در روابط متقابل گردشگري و تغيير آب و : 3
  هوا

تغيير جهاني آب و هوا به شكلي قابل بحث، معرف مهمترين مسئله محيطي 
  .)2003و سايرين،  Sugden(باشد  مشكل آفرين دوران ما مي

ل رشد است و به گردشگري بعنوان بزرگترين صنعت جهان، به سرعت در حا 
  .باشد مي آب و هوا حساس تغييرات طرق مختلف به

)AmelungوViner،2004؛WTO،2003.( ويژگيهايي كه دو منطقه تحقيق
النفسه جهاني هستند، به شدت به محدوديتهاي  هر دو في. (بطور مشترك دارند

جهاني اي از محلي تا  منابع مرتبطند و نيازمند نظارت در سطحي هستند كه دامنه
هاي هستند كه دشوارترين  ،بر اين امر داللت دارد كه آنها همچنين پديده) دارد

  .آورند مشكالت را براي حل كردن فرآهم مي
تمريني در مورد ساخت مدلي مفهومي در مديريت دانش از طريق مباحث گروهي تسهيل 

نشست  6ر در شده محققين گردشگري و تغيير آب و هوا، سياستگزاران و متخصصين اين ام
) EIFIA,2002;EFS,2003;ISB,2004;NATO,2003 ;WTO ,2003( المللي بين

اين تقابالت يك تمايز قطبي متفاوت را توسط شركت كنندگان در نشست نشان . به اجرا درآمد
اما پس از ارائه اين مدل سه تن از . توضيح داده شده است 1اين امر در مدل مفهومي :داد

ر زمينه مطالعه روابط متقابل گردشگري ضمن ترسيم مدل استنتاج متخصصين صاحب نظر د
شده از نشستهاي صورت گرفته و بيان نقاط ضعف آن ، مدل مفهومي ديگري را معرفي نمودند 

در ادامه هر دو مدل مفهومي اشاره شده، به . كه به عقيده آنها ابهامات موجود در مدل اوليه را ندارد
  .گردد تفضيل معرفي مي
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گردشگري و آب و هوا بعنوان يك خيابان : 1مفهومي  مدل 
  :دوطرفه

اولين مدل مفهومي معرف يك ايده كلي در اين مورد است كه چگونه بر هم 
تغيير آب و هوا به هنگاميكه بصورت تحليلي بعنوان يك  –كنشهاي گردشگري 

 .)Patterson ، 2003(. رسند شوند، به نظر مي ارزيابي جهتدار، خطي تجزيه مي
شدگي بارز را در مديريت معلومات در مورد گردشگري و تغيير  نمودار يك قطبي

به شكلي برجسته، گردشگري و تغيير آب و هوا بعنوان . آب و هوا توصيف كند
اند؛ آب و هوا گردشگري را تحت تأثير قرار  يك خيابان دوطرفه در نظر گرفته شده

هركدام از اثرات بر ديگري . دگذار دهد و گردشگري بر آب و هوا تأثير مي مي
شكل (تواند به عنوان محدوديتي عمده براي پايداري گردشگري تفسير شود  مي
1. (  

نيمه بااليي نمودار منعكس كننده راههاي مختلفي است كه در آنها گردشگري آب 
اقدامات ....دهد؛ مانند مطالعه مصرف انرژي، انتشار گازها و  و هوا را تحت تاثير قرار مي

سياستگذاران گردشگري در نتيجه با توجه به بحث تعديل ، تالش براي كاهش 
  .باشد تشعشعات حاصله به لحاظ گردشگري مي

باشد، بر  نيمه پاييني نمودار معرف نتايجي در مورد اثر آب و هوا بر گردشگري مي
به در اينجا اقدامات جن. بيني ورودي گردشگران، مطالعات رفتاري و ادراكي مبناي پيش

  .گيرد تطابقي را در بر مي
هايي  بندي توانند بر مبناي طبقه گيرند مي دو موقعيت را در بر مي مطالعاتي كه هر

، اما به ندرت تطابق و تعديل را همزمان مورد خطاب قرار )2جدول (بندي شوند  گروه
است كه  گرچه براي محققين گردشگري تقريبا به صورت اتوماتيك وار شده. اند داده

بندي كنند؛  تغيير آب و هوا را به اين ترتيب قسمت –دنه فعل و انفعاالت گردشگري ب
. باشد اما اين روند، معرف مشكالت قابل توجهي براي مواجهه با بازخورهاي سيستم مي

وجود دارد كه احتمال برطرف شدنشان  »خيابانها«براي مثال انفصاالت متعددي بين 
  . اين طريق وجود نداردبندي اطالعات از  در حين تقسيم
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شود، تطابق به عنوان  هنگاميكه توجه متمركز بر اثر آب و هوا بر گردشگري مي
زمانيكه اثر گردشگري بر آب و هوا توجه اوليه . شود مي پاسخ مناسب در نظر گرفته

در نتيجه . شود سازي متمركز مي نمايد، مباحث بر متعادل را به خود جلب مي
گاميكه بودجه، زمان يا منابع براي حل مشكل محدود هستند، تطابق و هن

ها نسبت به  نگراني.شوند الجمع ظاهر مي هاي مانعه سازي به عنوان گزينه متعادل
تحت اين مدل مفهومي ، . رسد كه كامال متضاد باشند اقتصاد و محيط به نظر مي

مسير به اين معناست  برد حذف شده اند؛ پيشرفت كردن در يك -حلهاي برد راه
  .شود كه پيشرفت كمتري در ديگري حاصل مي

  
مطالعاتي . (بندي تحقيق گردشگري و تغيير آب و هوا  طبقه - 2جدول 

زمان تعديل  دهند به ندرت به صورت هم كه تطابق را مورد خطاب قرار مي
  ).دهند و بالعكس را مورد خطاب قرار مي

  
  
  
  

  اي برجسته معرف يك خيابان دو طرفه نه.تغيير آب و هوا به گو - سيستم گردشگري: 1مدل : 1شكل 
 باشدمي

 )كنديجاب ميل را ايتعد(

 )كنديجاب ميتطابق را ا(

 اثر گردشگري بر آب و هوا     

 اثر آب و هوا بر گردشگري
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  مثـالـها  رده بندي

شده؛ اجتماعي؛ ساحلي؛  شهري؛ زيست بومي؛ مناطق حفاظت هاي مقصد گونه
  كوهستان

مناطق 
  جغرافيايي

  اي اي؛ قاره ها؛ تشابهات منطقه بندي بخش

بخشهاي 
  ردشگريگ

ساليانه،؛ فصلي؛ بازديدكنندگان يكروزه؛ كوتاه مدت؛ 
  طوالني مدت

اندازها؛ حوادث غير مترقبه؛ پوشش گياهي ،  آب؛ چشم  محيطي
  زيرساخت فيزيكي؛ ميراث تاريخي چرخه آبي ؛

مسائل مهم 
  مربوطه

- ؛ مناطق آسيب پذير؛ اصول اخالقي)بهداشت(سالمتي
  تساوي حقوقي درون نسلي و بين نسلي

ساختارهاي 
  سياستگذاري

  هاي داوطلبانه نامه وضع مالياتها؛ جوازهاي تجاري؛ تفاهم

  نظري؛ تجربي؛ كمي؛ كيفي  روش شناسي

؛ )بيني پيش( تشخيصي؛)عددي(توصيفي  مدلها
  ).سازي بهينه(ريزي برنامه

 
آب و  -مراحل و تبديالت در سيستم گردشگري: 2مدل مفهومي  

  هوا
شده در  طراحي دومين مدل، هدفش بجاي تفكيك، اتصال دادن دو وجه ارائه

اثر گردشگر و صنعت گردشگري بر آب و هوا، و اثر آب و هوا بر  باشد؛ مي 1مدل 
است تا منعكس  بر اين، اين مدل طراحي شده عالوه. اصدصنعت گردشگري و مق

آب و هوا پوياست، داراي مقياسها و بازخورهاي -نمايد كه سيستم گردشگري
چندگانه است كه بايد درنظر گرفته شوند، و اينكه آن گردانندگان مهم سيستم 

 .اند ر مورد بحث قرار نگرفتهيباشند،در مدل اخ ها مي  كه در پس اين پويايي
داري در فعل و ين دانش روز با در نظر گرفتن مسائل پايدتريشرفت در جديپ

هاي جدا در  بندي آب و هوا به معناي ارجاع به دسته-انفعال دانش گردشگري
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افته، ي تر، خودسازمان ستم گستردهيك سيباشد؛ به آنچه كه به ظاهر  ق مييتحق
  ).2شكل (خطي و بازخوردي است  ريغ

  خصفات شايتوص:3جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    شاخص
  ماتيمستقل؛ ادراك؛ رفتار و تصم ياقتصاد يواحدها  يفرد
، هتل، ييريالت مهمانپذيمانند ساحل، پارك، تسه يتيموقع  تيسا

  .رهيغ
 يابيبازار يهايژگيتها با وياز سا يا گروهيك منطقه خاص ي  مقصد

  همگن
  يمل يا عملكردهاي ياستگذاريس  يمل
الم نيب
  يلل

ر قرار يملت را تحت تاث 2شتر از يا بي 2كه  ييها ياستگذاريس
  .دهد يم

  .طور كامل مشتركات جهاني به جهاني

زخور ستم بايك سيشده به عنوان  آب و هوا ، مدل - يستم گردشگريس: 2مدل: 2شكل 
  يمراتب سلسله
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گاه يالت جايبه تبد) اند كه با حروف مشخص شده(ها موارد درون خانه
شوند  يم يريگ له شاخصها  اندازهيبوس يا به طور برجسته آنها تا اندازه. دارند اشاره

با اعداد مشخص (ل كندتر هستنديتبد يبت به عملكردهار، نسييو از نظر تغ
ل به يشتر متمايك كه بيستماتيس يها ل به آن جنبهيتبد يعملكردها). اند شده
  .هستند، داللت دارند يا ذهنيباال،و  يريپذ رييع،تغير سرييتغ

سپس . گاه آب و هوا اشاره دارديجا)A(ن خانه به ين نمودار، اولييبا شروع از پا
 يطيمح يها و مولفه يريرپذييروزانه كه تغ يطيط محيو هوا و شراآب )1(

) يعي، طبي،اجتماع ي،فرهنگيكيزيط فيشرا( گاه منابعيجا) B(مختلف را كه بر 
توسعه )2(منجرب به  ياستفاده و سازمانده. رديگ يگذارند را در بر م ير ميتاث
 يها جاذبه تها،يلاقامتگاه، فعا(يگردشگر يها رساختها و جاذبهيگاه زيجا)C(كه

 ينها موارديا. گردد يم دهند، ير قرار ميرا تحت تاث) يطيو مح ي، اجتماعيفرهنگ
و اضافه بر .آن است ياتشان بر مبنايتجرب) 3(زبان و گردشگرانياست كه جامعه م

-نهي،وزن هزيقضاوت در مورد ارزش و تساو(گاه ادراكيجا)C(كننده نيين تعيا
ر يتر را تحت تاث گسترده ياجتماع يادراك بروندادهان يچگونه ا.باشند يم)دهيفا

كه جهت  يجيتكامل تدر/مداخله) 5(ارتباطات، و در كل )4(دهند به  يقرارم
، محركها، يليو تعد يقيتطب يسنجشها(ن و هنجارها يگاه قوانيجا)D(ن ييتع
و  رفتار موثرند،)6(نها بر يا يتمام. دارد يبستگ)عرضه يها اتها، نشانهيمال
و  يرگردشگريغ و يمنابع گردشگر(گذارند ياثر م يت گردشگريگاه فعاليجا)E(بر
رات را ييفشار آب و هوا هستند كه تغ يفاكتورها)7).(يعيطب يريپذ رييتغ
مدل دوم ارائه شده بنا به نظر . كنند يت ميگاه آب و هوا هدايجا)A(به

ن لحاظ يبداست و  اس مكان را پوشش دادهيسسازندگانش هم افق زمان و هم مق
در خاتمه با توجه به مباحث ]. 15[باشد  يجامعتر م ينسبت به مدل قبل

 ياند كه در نگرشها شده فراهم آورده ييها هيبخش گذشته توص 3شده در  مطرح
  .گشا باشند توانند راه ير آب و هوا مييو تغ ينسبت به روابط متقابل گردشگر يآت

  :ها هيتوص -4
ن ياز دارند تاخود را با اين يگردشگر كسب و كارها و مقاصد يتمام - 1
 يفرصتها يسكها را به حداقل رسانده و بر رويدهند تا ر قيد تطبيط جديشرا
 .ندينما يگذار هيدار سرمايپا يقيد به طريجد
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عهده  جهت از يت تطابق فعليدر مورد ظرف يدر حال حاضر دانش محدود - 2
نه ارتقاء دانش در يد در زميكه بارات آب و هوا وجود دارد ييز با تغيآم تيبرآمدن موفق

 .نه اقدام شودين زميا
،متفاوت است و در  يو سطوح مختلف گردشگر يسطح تطابق در بخشها - 3

رات آب و هوا ييبخش با تغ اثر يصورت نكه خود را بهيا يمناطق برا ين حال برخيع
ت قرار يد از سطوح باالتر مورد حمايباشند كه با يازمند كمك ميق دهند نيتطب
 .رنديگ

نده ياست و به آ دا نكردهيت پيهنوز جامع ينظام تطابق در گردشگر - 4
 .شتر دارديعتر و بياز به بذل توجه سرياست كه ن موكول شده

الت يرساختها و تبديز يخصوص برا مدت به يطوالن يند تطابق امريفرآ - 5
 .ن رابطه اقدام شودياكنون در ا د از هميت بايموفق يباشد كه برا يبازار م
رات آب و هوا به شمار يينده موثر بر تغيك آاليكه خود ياز آنجائ يدشگرگر - 6

ز همزمان با ين يتعادل ياستهايازمند آن است كه سين يآت يداريرود،جهت پا يم
 .در آن اتخاذ گردد يليتعد

ع در امر ين اثرات متقابل و تسريا يموثر در معرف يها ابزار رسانه - 7
شوند  د به خدمت گرفتهيبه صورت موثر باروند كه  يها به شمار مياستگذاريس
]16.[ 

 يد به دقت گردآوريرات آب و هوا باييو تغ ياطالعات در مورد گردشگر - 8
ن يتواند خطرآفر يها و اطالعات نادرست در مورد اثرات م يزن شوند چراكه گمانه

 .باشد
ها اعم از  نهيهز يجاد گردد كه تماميد ايها با نهيهز يابيك نظام جامع ارزي - 9
ر يتداب يآت يهاياستگذاريرا مورد محاسبه قرار دهد تا در س... و  يطي، محياقتصاد
 .ده شوديشيشان انديبرا يمناسب

كننده كه آب وهوا و متعاقبا  آلوده يبخشها يبرا ياتيمال ياستهايس -10
د واقع يل اثرات مفيتواند در تعد يدهند، م يرا در معرض خطر قرار م يگردشگر

  ]. 17[شود 
  :يريجه گينت

ن اثر يباشد كه در ع ير آب و هوا مييبه شدت وابسته به تغ يصنعت يگردشگر
مطالعات صورت گرفته در . گذارد يم يز بر آن بر جاين ي، اثرات متقابليريپذ
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ر آب و هوا بر ييشتر بر اثرات تغيباشد و ب يار محدود مين اثرات بسيا ينه بررسيزم
بر آن بود تا با  ين مقاله سعيدر ا.متمركز شده است تا وجه مقابل يگردشگر

ان دو بخش مورد اثر، ينظام روابط م يدر بررس يين اثرات و ارائه مدلهايح ايتشر
. رديد قرار گيده انگاشته شده، مورد تأكيد و اغلب نادين موضوع جديت اياهم
ست اتخاذ كنند در قالب دو يبا ينه مين زمياستگزاران در ايكه س ييكردهايرو

ج حاصل از مدلها يشوند كه با توجه به نتا يم يطبقه بند يليو تعد يبخش تطابق
ن راستا يدر ا.كرد را همزمان مد نظر قرار داديالجمع دو رو مانعه يقيد به طريبا

توانند مثمر ثمر  يكردها مين رويز فرآهم آورده شد كه در اتخاذ اين ييها هيتوص
با  ييرچند كوچك جهت آشناه يله گامين وسيد بر آنست كه بديام. واقع شوند

  .برداشته شود ينده گردشگريرگزار در آينه تأثين زميا
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