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  يو مقاصد گردشگر يميرات اقلييتغ
  1ييايدكتر محمود ض:نويسندگان

  2افسانه پورجم
  3يقاسم يهست

  دهيچك
و  ير با گردشگريتنگاتنگ و انكار ناپذ ي، رابطه اييايجغراف يده ايم به عنوان پدياقل 

ت يجهان، موفق ياز مقاصد مطرح گردشگر ياريكه بس يبه طور. دارد يگردشگر توسعه مقاصد
  .مطلوب هستند يمياز اقل يخود را مرهون برخوردار

مهم  ياز چالش ها و دغدغه ها يكيحاصله از آن به  يامدهايو پ يميرات اقلييسطح تغ 
و  يمقاصد گردشگر رات بريين تغيعتاَ ايطب. كم بدل شده استيست و يدر قرن ب يجامعه جهان

 ينده با بحران ها و چالش هاين مقاصد را در آيت ايرير گذاشته و مديآن ها تاث يتوسعه آت
  .مواجه خواهد نمود يجد

رات ييانواع تغ يبه معرف يم و گردشگريرابطه اقل يت كليان اهميسندگان ضمن بين مقاله نويدر ا 
رها يرات بر مسيين تغير ايتاث يبررس. خواهند پرداخت يرن اثرات از منظر گردشگيو اشكال سه گانه ا يمياقل

  . ن مقاله استيگر مباحث اياز د يدر سطح جهان يگردشگر يو مقاصد اصل
 مير مستقيم و غيم، اثرات مستقيرات اقلييم، تغياقل: يديواژگان كل

  مقدمه
 يبه شمار م 21در قرن  يطيمح يدهاين تهديتر ياز جد يكي، 4يميرات اقلييتغ

م و ياقل. كند يفا ميا يبشر يمختلف زندگ يدر عرصه ها ييكه نقش بسزا ديآ
 يبرا يعيطب ياز آنجا كه  جاذبه ها. ه هستنديدوسو يرابطه ا يدارا يگردشگر

شوند و به طور  يجذب گردشگر محسوب م يمنبع اصل ياز مقاصد گردشگر ياريبس
 يعيبكر و طب يكان هاالت خود را در ميگردشگران عالقمند هستند تعط ينده ايفزا

فا يا يت و توسعه بلند مدت صنعت نقش مهميدر موفق يميط اقليكنند، شرا يسپر
صنعت را متاثر  يو سودآور يت فصول گردشگريفي، طول و كيميتنوع اقل. كند يم
 4ش دما در تابستان باعث يدرجه افزا 1كند مثال در كانادا  برآورد شده است كه  يم

م ياقل يبه طور كل.  5شود  يه صرف شده توسط گردشگران  منيش در هزيدرصد افزا

                                                            
 هيئت علمي گروه مديريت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبايي عضو  - 1
 رشته برنامه ريزي گردشگري، دانشگاه عالمه طباطبايي  دانشجوي كارشناسي ارشد -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي گردشگري، دانشگاه عالمه طباطبايي -3

4  - Climate Change 
5- wilton and wirjanto, 1998 
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 ينيگزيمناطق سبب جا يو خصوصاَ تفرج دارد و در بعض يبر گردشگر يادير زيتاث
ق انتشار ياز طر يگر گردشگريد ياز سو. شود يمنطقه م يگردشگر يجاذبه ها

  .شود يم يميرات اقلييع روند تغيباعث تسر يگلخانه ا يگازها
 يم به طوريبوده ا يميرات اقليياز تغ ير شاهد اشكال مختلفياخ يسال ها يط
 يدرجه سانت 0.76حدود  2001-2005 ين سال هايب يجهان ين دمايانگيكه م

خچال ها و آب شدن يل كاهش گسترده يدا كرده است و به دليش پيگراد افزا
طور انوس ها ساالنه به ي، سطح آب اق1993- 2003 ين سال هايب يخي يكالهك ها

منجر به بروز  يميرات اقليين ها، تغيعالوه بر ا. افتهيش يمتر افزا يليم 3.1ن يانگيم
ن بارش، يانگيوزش باد، م يانوس ها، الگوياق ين دمايانگيدر م يگريد يها يدگرگون
از  يكيآلپ  يبه عنوان مثال مناطق كوهستان. 1ده است يگرد... ش ساحل و يفرسا

به  يعين رونق بطور وسيد ، ايآ يبه شمار م يزمستان ين مقاصد گردشگريپررونق تر
دهد كه در  يمطالعات نشان م. منطقه وابسته است  يميط اقليزان برف و شرايم

كاهش  يزان قابل مالحظه اين كوهها به ميزان پوشش برف در اير مياخ يسالها
ن يانگيش در ميگراد افزا يدرجه سانت 3معتقدند كه با فرض  3آبگ و فراسچ. 2افتهي

ن يدا خواهد كرد، اوليش پيمتر افزا 300در زمستان  يدما مرز برف درآلپ مركز
مداوم  يمتر پوشش زمستان 1200ر خواهد افتاد و در ارتفاع كمتر از يبارش به تاخ

 يدر كوهها يزمستان يدهند كه گردشگر ين ها نشان ميا. برف وجود نخواهد داشت
ها و  ياست گذارين را در سيد ايو باخواهد بود  يديجد يآلپ شاهد چالشها

رات يين تغيد در نظر داشت كه اياما با. منطقه لحاظ كرد يتيريمد يها ياستراتژ
ز ين ييتواند در جاها ينخواهد داشت بلكه م يدر پ يمنف يامدهايمقاصد تنها پ يبرا

 يشده است كه در پ ينيش بيبه عنوان مثال پ. شود يشتر گردشگريباعث رونق ب
شاهد  2020كانادا تا سال  يپارك مل يراك يحاصله در كوهها يميرات اقلييتغ
  .4م بوديدرصد خواه 10تا  6ن يد ساالنه بيش بازديافزا

ست و يرات نگريين تغيدگاه جامع به ايق و از ديدق يد به گونه ايان باين ميدر ا
باشد،  رگذاريتاث يتواند بر مقاصد گردشگر يرات ميين تغيكرد كه چگونه ا يبررس

بلند مدت  يرات بر برنامه هايين تغيا ايآن ها چگونه است، آ يداريوسعت، شدت و پا
ر ييرا تغ يانات گردشگرير جريتوانند مس يا مير خواهند گذاشت؟ آيتاث يگردشگر

                                                            
1- UNWTO 
2- mohn,1996 
3- Abbeg and froesch 1994 
4- Daniel Scott, Brenda Jones, Jasmina Konopok, 2006 
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 يتوانند فرصت ها ينكه ميا ايند يآ يد به شمار ميرات فقط تهديين تغيا ايدهند؟ آ
نداشته اند به ارمغان آورند و  ياكنون رونق گردشگركه ت يمناطق يرا برا يديجد

ش رو يق پيحقا. هستند يرات چه كسانيين تغين است برندگان و بازندگان اياگر چن
ش يش از پيب يميرات اقلييمواجهه با تغ يرا در چگونگ يران گردشگرينقش مد
ط يق با شرايتطب ياتخاذ شده توسط آن ها برا يها ياستراتژ. سازد يآشكار م

ت يجاد شده به عنوان فرصت در موفقيرات اييا استفاده از تغيد، كاهش اثرات يجد
 .ن كننده خواهد بودييار تعيبس يمقاصد گردشگر

 يبه معرف يم و گردشگريرابطه اقل يت كليان اهميسندگان ضمن بين مقاله نويدر ا 
. واهند پرداختخ ين اثرات از منظر گردشگريو اشكال سه گانه ا يميرات اقلييانواع تغ
گر ياز د يدر سطح جهان يگردشگر يرها و مقاصد اصليرات بر مسيين تغير ايتاث يبررس

  . ن مقاله استيمباحث ا
  گردشگري  يميوجوه اقل
و فعاليت هاي تفريحي را مي توان به صورت وجوه  1ط جويين شرايرابطه ب

، 3، فيزيكي2ييدما: ن وجوه عبارتند از يا. كرد يدر محل بررس يگردشگر ياقليم
  . 4زيباشناختي
سم يت، سرعت متابوليمرتبط با نوع فعال ن وجهيا ):يكيولوژيزيف(ييوجه دما

ا يتواند سطح آرامش  ياست كه م يه مسائلي، نوع پوشش و كليكيبدن، مسائل ژنت
ن بدان معناست كه يكند را نشان دهد و ا يرا كه گردشگر تجربه م يا ييدما يناآرام
  .ت دارديگردشگر مطلوب يزان برايوجود تا چه مم ييط دمايشرا

تگرگ،  مانند باران، برف، باد تند، يخاص جو يمرتبط با اجزا :يكيزيوجه ف
م بر يرمستقيا غيم ين اجزا به صورت مستقياست كه ا... توفان، تشعشعات فرابنفش و

ل ياز وسا يم باد تند كه نگهدارير مستقيگذارند مانند تاث ير ميت فرد تاثيرضا
ر يسازد و به صورت غ يافراد مشكل م يباز را برا ي، ورزش و تفرج در فضايشخص
  .گردد يافراد م يم بواسطه پراكندن ماسه و غبار معلق در هوا سبب آزردگيمستق

هاي منابع محيطي است كه كرو  مرتبط با آن دسته از ويژگي :وجه زيباشناختي
اين دسته . ناميده اند» محيط طبيعيزيبا شناختي «آن را اجزاي جوي  5و همكارانش

                                                            
1- Atmospheric Environment 
2- Thermal 
3- Physical 
4- Aesthetic  
5- crowe et al., (1973) 
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مانند دامنة ديد در تابش آفتاب يا در  يدسته شامل عوامل آب وهوايي است عوامل
پوشش ابر و تابش آفتاب مهمترين . ، طول روز و دامنه ديد استيابر يفضا

  .زيباشناختي هستند يمتغيرها
براي شناسايي و توصيف چگونگي شرايط جوي درمحل، در اينجا دو شكل 

  :ميكن يح ميتفاوت از واكنش هاي گردشگران را تشرم
موارد به  صورت  ياست و در برخ يكه ذهن يط جويه فرد از شرايادراك اول - 1

 .شود يان ميز بين يكالم
ق با ياست در جهت تطب ييواكنش هاي رفتاري ، شامل آن دسته از واكنش ها - 2

زات الزم، يوشش مناسب، تجهرد مانند استفاده از پيگ يمقصد صورت م يميط اقليشرا
 ... .و  ينك آفتابيچتر، ع

 1بكار روند يگردشگر يميت اقليتوانند به عنوان شاخص رضا يوجوه ذكر شده م
. 

: شود ين صورت برآورد ميبه ا يك از وجوه سه گانه اقليم گردشگريت هرياهم
  .فيزيكي% 10زيباشناختي و % 30، ) فيزيولوژيكي(درصد دمايي  60

  يمقاصد گردشگر اثرات در
اقليم، . حساس هستند يصنعت گردشگري و مقاصد در مقابل تغييرات اقليم

مدت است كه در انتخاب مقصد  يك بازه طوالنيك منطقه در ي ييط آب و هوايشرا
اقليم بر بسياري از . و هزينه صرف شده توسط گردشگران نقش مهمي را ايفا مي كند

منابع، جاذبه هاي حياتي در گردشگري  نيمنابع محيطي تاثير مي گذارد كه ا
عالوه بر آن تاثير . زان برف، حيات وحش ، تنوع زيستي و سطح آبيهستند مانند م

. ز بر شرايط محيطي منطقه دارد و مي تواند مانع ورود گردشگران شوديمهمي ن
 يها يماريوع بيماريهاي عفوني، آتش سوزي، بيتواند باعث ش يم يميرات اقلييتغ
رجريان هاي ييو تغ) 3و گلهاي جنگلي  2اي مانند ماهي ژله(ز حشرات ا يناش

  .شود4استوايي
بر مقاصد گردشگري، رقابت و  يميچهار گروه گسترده از اثرات تغييرات اقل

  :گذارند آنها تاثير مي يپايدار
  

                                                            
1- De Freitas, 1990 
2- Jelly Fish 
3- Algae Hooms 
4- Tropical Cyclones 



  فرهنگي دانشجويان ايران –مركز گردشگري علمي 

 

 

  رات اقليم يياثرات مستقيم تغ
در  يواع گردشگرباعث توسعه ان ييم از سوياقل. اقليم منبع اصلي گردشگري است

. گردشگري است يگرعلت اصلي فصلي بودن تقاضايد ييشود و از سو يمنطقه م
 ينه هايز بر هزينه هاي عملياتي دارد مانند  هزيعالوه بر آن تاثير بسزايي ن

  . ، برف مصنوعي، تامين آب، غذا و هزينه هاي بيمهيگرمايش
 يبرخ يازات رقابتيامتف يمطالعات نشان مي دهد كه به احتمال زياد شاهد تضع

در نتيجه جايگاه . از مناطق ودر عوض رونق مناطق مرتفع و دور از استوا خواهيم بود
مانند تابستان (رقابتي بعضي نواحي مشهور گردشگري به سمت افول خواهد رفت 

مانند جنوب انگلستان و شمال (ز يمناطق ن يو برخ) اي مديترانه دركشورهاي حاشيه
جاد برف يدر صورت ا يحت. دا خواهند كرديپ يشتريرونق ب يگردشگراز نظر ) كانادا

. به احتمال زياد در صنعت اسكي مناطق پررونق شاهد ركود خواهيم بود يمصنوع
اثرات پيش بيني شده در مناطق مختلف و افقهاي زماني مختلف ميزان هاي متفاوتي 

  . دارند
ه رسيده است كه احتمال دارد به اين نتيج 1 يميرات اقلييتغ ين دولتيه بياتحاد

از جمله . حاصل شود) نييكران باال و پا( يمياقل يفاكتورها يتغييراتي در آستانه ها
توان به افزايش در بيشترين درجه حرارت و افزايش روزهاي گرم  يرات ميين تغيا

هاي استوايي و حداكثر  ، شدت بيشتر توفان)به احتمال زياد(تقريباً در تمام نواحي 
هاي  و خشكسالي) به احتمال زياد(، شدت بيشتر بارش در بيشتر نواحي )احتماالً(د با

. اشاره نمود) احتماالً(اي  بسيار شديد و طوالني در بسياري از مناطق داخل قاره
ها، افزايش نياز به انرژي مضاعف  چنين تغييراتي از طريق افزايش آسيب به زيرساخت

و ) بيمه، ذخيره آب، سيستم انرژي، دفع فاضالب(ي هاي عمليات آماده، افزايش هزينه
  .گذارند ير ميايجاد وقفه در تجارت ها بر صنعت گردشگري تاث

   يمياثرات غيرمستقيم تغييرات اقل
از آنجا كه شرايط محيطي منبع مهمي براي گردشگري است، گستره وسيعي از 

سطح منطقه اي  تغييرات محيطي حاصل شده از اقليم، تاثيرات وسيعي درمقاصد و
تغييرات در دسترسي آب، از بين رفتن تنوع زيستي، . گردشگري خواهد داشت

كاهش زيبايي مناظر، تغيير محصوالت كشاورزي، افزايش خطرهاي طبيعي، فرسايش 
ساحل، سيل، آسيب ديدن زيرساخت و افزايش حوادثي كه باعث بيماري هاي 

كوهها، .متاثر مي كنند يمتفاوت يازان هيواگيردار مي شود همگي گردشگري را به م
                                                            

1- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
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جزاير و مقاصد ساحلي بطورخاص نسبت به تغييرات محيطي ناشي از اقليم حساس 
  . است بر طبيعت يمبتن ياند زيرا  قسمتي از بازار گردشگر

  بر گردشگري  يطيست محيم استراتژي هاي بازدارنده زيرمستقياثرات غ
 يهوا م يمنجر به آلودگ ينه اگلخا يق انتشار گازهاياز طر يصنعت گردشگر

سهم . رديگ يق حمل و نقل و اسكان گردشگران صورت مين امر از طريشود كه ا
. است ييمربوط به حمل و نقل خصوصا حمل و نقل هوا ين آلودگياز ا يعمده ا

استراتژي هاي بازدارنده ملي يا بين المللي آنهايي هستند كه به دنبال كاهش 
مثال با  يبرا. هاي گردشگري تاثير مي گذارند و بر روي جرياناي اند  گازهاي گلخانه
كاسته خواهد شد،  ييحمل ونقل هوا يگلخانه ا يانتشار گازها يادامه روند كنون

ب يدارد ترغ ييبه حمل و نقل هوا ياز كمترير كه نيكوتاه مس يگردشگران به سفرها
جاد يو نقل فرصت اگر حمل ياشكال د يتواند برا يم ينيگزين جايشوند كه ا يم

ب يكوتاه دامنه، آس يبا سفرها يفرهنگ يل كاهش تفاوت هاين به دليكند و همچن
  .ابدي يز كاهش ميرا ن ياجتماع يها

  
  ياثرات غيرمستقيم تغييرات اجتماعي بر گردشگر

تصور مي شود كه تغييرات اقليم خطر هايي را براي رشد اقتصادي و ثبات    
 يبر اساس گزارش سازمان جهان. اه خواهد داشتعضي جوامع به همرسياسي ب
 1زمين فقط  ين دمايانگيتغييرات اقليم، اگر م يدر مورد تبعات اقتصاد يگردشگر

منتفع شود اما  يدر سطح جهان 1يد ناخالص داخليدرجه باالتر رود، امكان دارد تول
را متحول  يتغييرات بيشتر اقليم در مقياس جهاني نهايتاً روند رشد اقتصادي كنون

درصدي سرانه مصرف در اواخر  20تغييرات اقليم مي تواند باعث كاهش . خواهد كرد
كه مربوط  يد ناخالص داخليچنين كاهشي در تول. شود 22و يا اوايل قرن  21قرن 

به تغييرات اقليمي باشد امكان دارد باعث كاهش ثروت در دسترس مشتريان 
. يش بيني آينده گردشگري خواهد داشتدر روند پ يرات منفيگردشگري شود و تاث

فعاليتهاي ما در دهه هايي كه در پيش رو داريم مي تواند در اواخر قرن و قرون آينده  
تواند در  ين وقفه ميجاد كند ايوقفه مهمي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ا

ود  با اين وج .مه اول قرن بيستم باشديمقياسي مشابه جنگ بزرگ و افت اقتصادي ن
ها هستند و بطور جدي اين تخمين نشان داده است كه بازارهاي اصلي، كوتاه دامنه 

كوتاه دامنه ها بعنوان يك موتور محرك مهم اقتصادي  يد كه سفرهاتوصيه مي شو
                                                            

1- GDP 
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 برندگان و بازندگان احتمالي تغييرات جهاني اقليم: 1شكل شماره 
Source:UNWTO  

  
  

  
  
  
  
  ين الملليب يگردشگر يانات اصلير آن بر جريو تاث يميرات اقلييتغ

رات ييم كه در روند تغيكن يبررسم تا ين قسمت به دنبال آن هستيدر ا     
 يفعاليتها.  خواهد افتاد يگردشگر يانات اصليجر يبرا يم چه اتفاقيحاصله در اقل

از . مي باشد يمحدود "متمركز در بازارها و مقصدهاي نسبتا "گردشگردي عمدتا
جنبه حجم سه منطقه اروپا، شمال و جنوب شرقي آسيا و آمريكاي شمالي بخش 

سهم از  9 "ن مناطق تقريبايسهم ا. ه و تقاضا را تشكيل مي دهندز عرضعمده اي ا
  .گردشگران در دنياست يسهم ورود 10

جريان عمده گردشگري وجود دارد كه غالب سفرهاي بين المللي را تشكيل  6 
  .مي دهد
 اروپاي شمالي به مديترانه      
  آمريكاي شمالي به اروپا       
  اروپا به امريكاي شمالي       
  سياي شمال شرقي به آسياي جنوب شرقي   آ 
  آسياي شمال شرقي به آمريكاي شمالي      
  آمريكاي شمالي به كارائيب                    

 يكه منبع اصل يانات، مقاصدين جرين ايد خاطر نشان كرد  كه بيز بايقبل از هر چ
د و يند دب را خواهين آسيشتريهستند ب يعيطب يجذب گردشگران در آنها جاذبه ها

به  يزيآنها چ يا اساس توسعه گردشگرياند و  يشتر مسافران آنها تجاريكه درصد ب ييآنها
  .خواهند بود يرات كمترييان شاهد تغين مياست در ا يعيطب ير از جاذبه هايغ

  :وابسته است يبه عوامل چند يدر مقاصد گردشگر يميرات اقلييياز تغ يريرپذيزان و نوع تاثيم
  

Ws   :      تابستان گرمترww  :        زمستان گرمترEE  :   افزايش در رخدادهاي شديد  
 SLR  :   افزايش سطح آب            LB :   از بين رفتن تنوع زيستي  

 MB :              از بين رفتن تنوع زيست دريايي       W :                    کمبود آب  
PD  :        از بين رفتن ثبات سياسي            D : افزايش ظهور بيماري  

TCI  :افزايش هزينه گردشگران به دليل استراتژي هاي بازدارنده  
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 ييايو جغراف ياضيموقع ر 
 ...)و  ي، مذهبيتجار( زه گردشگران يمقصد و انگ يت جاذبه اصلينوع و ماه 
 مقصد يافتگيزان توسعه يم 
 در مقصد يزيت و برنامه ريريمد يزان اثربخشيسطح و م 

ر ييش سطح آب، تغيش دما، افزايمانند افزا يميرات اقليياز تغ يانواع اثرات ناش
در وجوه  يجاد دگرگونيباعث ا ياشكال مختلف در نوع بارش و سرعت وزش باد به

 ير در الگويي، تغيگردشگر يرهاير مسييگردد، عالوه بر آن سبب تغ يتقاضا م
  .شود يز ميحمل ونقل ن ير در الگوييو تغ يگردشگر يزمان

  شمال اروپا به سمت مديترانه
وهاي هوا كه تغيير الگ. كه طالب آفتاب هستند يگردشگران ياين قسمت بازاري است برا 

فصل  ياز تغييرات اقليمي ناشي مي شود مي تواند به اين معني باشد كه شمال اروپا در ط
رات يياد و تغيز يل گرمايتابستان جذاب تر و قابل اطمينان تر شود در حاليكه  مديترانه به دل

 انيدر نتيجه اين جر. براي افراد خواهد داشت  يش سطح آب جذابيت كمترياز افزا يناش
  .كم كم كاسته خواهد شد "عظيم گردشگران احتماال

  شمال آمريكا به سمت اروپا
 ين علت احتمال ميهستند و به هم يان تجارين جريقسمت اعظم مسافران ا 

به  "سفرهاي تفريحي نيز احتماال. رود آنها در مقابل تغييرات اقليمي متاثر نشوند
و مناظر انگيزه اوليه  يفرهنگ يانسبت بدون تاثير خواهند بود زيرا ديدن جاذبه ه

ي مانند رم و يبا اين وجود شهرها. است يحيتفر يسفرهاي امريكا به اروپا در سفرها
شتر در يفلورانس در تابستان بسيار گرم خواهند بود بنابراين مسافران جنوب اروپا ب

 ينعيل تقاضاست، يبه آنجا سفر خواهند كرد كه هم اكنون در آنها فصل تعد ييماهها
همنيطور شرايط آب و هوايي  .جاد خواهد شديا يراتييآنها تغ يدر فصل گردشگر

بهتر شمال اروپا در تابستان  مي تواند در شهرهايي مانند لندن، پاريس و استرد فورد 
از مسافران شود بطور كل سفر به شمال اروپا  ياريطي دوره تابستان باعث جذب بس

  .ديل تقاضا اند بيشتر خواهد شدكه هم اكنون فصل تع ييدر زمان ها
  اروپا به سمت شمال آمريكا

متاثر  يميرات اقلييبصورت عمد "قسمت بزرگي از مسافران اين بازار تجاري هستند و  احتماال 
كاليفرنيا و نيويورك در  ه به سمت فلوريدا،ين ناحيا يحيقسمت زيادي از مسافران تفر.  نخواهند شد

بر روي الگوي  يميرات اقليياحتماال تغ. ه سمت سواحل غربي كانادا اندز بين يقسمت ايالت متحده و
دا تورهاي سازماندهي ير خواهد گذاشت ، قسمت زيادي از مسافران فلوريسفر اروپائيان به فلوريدا تاث
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و  يدر مناطق ساحل يجاد اختالالتيشده مناطق ساحلي از انگلستان هستند و احتمال دارد به علت ا
 يسفرها. ميباش ييد فصول رونق، در فصل يا مكان مورد نظر مسافران شاهد جابه جاايگرم شدن ز

تابستاني به سمت سواحل شهرهاي شرقي مانند نيويورك و لوس آنجلس ، كاليفرنيا و 
به علت افزايش دما، زمستان ها و . به سمت بهار و پائيز تغيير خواهند كرد "سانفرانسيسكو احتماال

افت ولي فعاليت هاي ير در كوههاي راكي فصل مناسب اسكي  كاهش خواهد تابستان هاي گرم ت
  .تابستاني را منتفع خواهد كرد

  شمال شرقي آسيا به جنوب شرقي آسيا
را عمدتا مسافران يتاثير نحواهند پذيرفت ز "ن سيل عظيم گردشگران نسبتايا 
  د از دوستان و اقوام هستند يا بازديو  يهدف تجار يدارا

  قي آسيا به شمال آمريكاشمال شر
، كره شمالي و از ژاپن "ز شمال شرقي آسيا عمدتاورودي هاي شمال آمريكا ا

 يبازار عظيمي كه براي اهداف تجاري سفر مي كنند همانند مسافران. تايوان هستند
بازار . متاثر نخواهند شد "روند نسبتا يه مين ناحيكه براي ديدار از دوستان به ا

مريكا و كانادا ديدن مي كنند با هدف ديدن از آاالت متحده تفريحي كه از اي
تناوب بيشتر توفان . مناظراند و تغييرات اقليمي اثرات شديدي بر آنها نخواهد داشت

گرما در شهرهايي مانند نيويورك، لوس آنجلس و ها در سواحل اقيانوس و شدت بيشتر 
  .اد كندسانفرانسيسكو امكان دارد تغييرات فصلي در سفرها ايج

  شمال امريكا به كارائيب
كارائيب به عنوان يكي از مهمترين قسمت هايي است كه خورشيد، دريا و 

به اقليم و محصوالت  "زمينهاي بازي شني را به گردشگران ارائه مي دهد و كامال
ساحلي اش وابسته است، بازار اصلي آن شمال آمريكا است كه از هواي سرد و 

مي كنند و به سمت مناطق گرمتر، خورشيد و سواحل مي  د خود فراريزمستان شد
از آنجا كه كارائيب بطور خاص در مقابل تغييرات اقليم آسيب پذير است و از . آيند
شود و ديگر نياز به فراركمتر مي  يز گرم تر ميزقسمتي از اياالت  متحده نين يطرف

  .ار متاثر خواهند شد يل گردشگران بسين سيشود ا
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ن بازارها يبزرگتر
دا، يفلور
ا و يفرنيكال
ورك يوين

  هستند
امكان  
ت كمتر يجذاب
دا در يفلور

 دوران رونق
امكان  
شتر يت بيجذاب

 سواحل كلورادو
 يگرما 
اد يار زيبس

سواحل و 
 يغرب يشهرها

االت متحده و يا
 كاناد
 يبازار قو 
به  يتر اسك

ل كاهش يدل
ت در يظرف
 اروپا

 
 

 يشمال شرق
ا به جنوب يآس

 ايآس يشرق

گرم شدن در  
 سال يتمام

ش يافزا 
 يجو يبارشها

دريكمراتييتغ
 بارش
 يبا كميرات تقرييتغ 

 در درجه حرارت
مناطق  يريب پذيآس 
ش يدر برابر افزا يساحل

 ايسطح آب در

رات نامطلوبييتغ
 ينيش بيپ يميط اقليشرا
 شود ينم

ر و يجزا يريب پذيآس 
 يگردشگران ساحل

 يمرجان يد شدگيسف 
 يش مرجانيفرسا 

عوامل  
احتماال  يمياقل

سفر  يبرالگو
 ير جديتاث

نخواهند 
 گذاشت

احتمال  
ار ان بازيپا

 يگردشگر
 يساحل

 
 
 

 يشمال شرق
ا به شمال يآس

 اروپا

گرم شدن در  
 سال يتمام

ش بارش يافزا 
 يجو يها

زمستان گرمتر
 تابستان گرمتر 
در  يكمرات ييتغ 
 بارش
مناطق  يريب پذيآس 
ش يدر برابر افزا يساحل

 ايسطح آب در

ب بهيسك آسير
 يمناطق ساحل

ب يآس 
ك به سواحل يژئومورفولوژ
 يجنوب شرق

 يش شاخص هايافزا 
 ييدما

ش يش فرسايافزا 
سك توفان در يو ر يساحل

 يسواحل شرق

سواحل  
و كانادا  يشرق

در تابستان 
ار گرم يبس

 خواهند شد
 يسفرها 

دار از مناظر يد
اد يبه احتمال ز

متاثر خواهند 
 شد

 
 

 زمستان گرمتر 
 تابستان گرمتر 

زمستان گرمتر
 تابستان گرمتر 

ژهيويريب پذيآس
 ش سطح آبينسبت به افزا

ت يجذاب 
كمتر 
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 يكايآمر
به  يشمال
 بيكارائ

زان يش ميافزا 
 در بارش يكم

بودن خطر  در 
دا به علت يفلور
ش ساحل و يفرسا

 سك توفانير
شتر يسك بير 

ش يتوفان و افزا
بارش در سواحل 

 انوسياق
 

در بارشيكمراتييتغ
ش سطح آب يافزا 

 ايدر

ش ساحليش فرسايافزا
 يش مرجانيفرسا 
شدن سفره  ينمك 

 بآ يها
و  ينه انرژيش هزيافزا 
 ه هوايتهو

شتر به گارد ياز بين 
 ليو كنترل س يساحل
 يها يماريش بيافزا 
 يحاره ا
ش فشار بر منابع يافزا 
 ستميو اكوس يعيطب

محصوالت 
 يساحل

 يشاخص ها(
،  ييدما

ش يفرسا
 )ساحل 
از كمتر ين 
 به فرار
از دست  

دادن اعتماد در 
سك يمورد ر

مربوط به 
 مقصد يسالمت

Source:Travel Research International (2003) 
  1اي منطقه يريب پذيآس يشاخص ها
 يزيو برنامه ر يدر مقاصد گردشگر يميرات اقليياز تغ يت اثرات ناشيريبه منظور مد

 يريب پذيزان و ابعاد آسياز نوع، م يقيازمند اطالعات دقيآن ن يجهت مقابله با اثرات منف
اي بسيار وابسته است،  هاي منطقه توجه به اينكه گردشگري به ويژگي با. ميمنطقه هست

اي  ك برنامه منطقهيخواهد داشت و نبود  ين كننده اييرات نقش تعين تاثيت ايريمد
 يبرا ياديبا اثرات تغييرات اقليمي در بردارنده مشكالت ز ييارويمطمئن براي رو

مقصد  يريب پذيابعاد مختلف آس يابيرزن مقصود و ايل به اين يبرا. خواهد بود يگردشگر
د ين شاخص را بايا. ميدار يمنطقه ا يريب پذيتحت عنوان شاخص آس ياز به سنجنده اين

پذيري را  به طور  آسيب. اي حساس باشد ن كرد كه نسبت به تغييرات منطقهييتع يطور
ها  با آنكلي به شكل  قرار گرفتن در معرض فشار بيروني و دشواري تطابق و سازگاري 

همانطور كه قبالً اشاره شد، تغييرات اقليمي براي گردشگري يك چالش . كنند تعريف مي
ر تغيير ينظ يگريد يشود نه تنها به صورت تغييرات اقليم بلكه به شكل ها محسوب مي
هاي كاهش انتشار  هاي اقتصادي ، سياست در مورد فعاليت يدولت ين نامه هايمقررات و آئ

رنده ييك مجموعه شاخص كارآمد بايستي دربرگ. كند يبروز م... اي و  ههاي گلخان گاز
. ز باشديمحلي براي تطبيق با تغييرات اقليمي ن يهايي درباره قابليت سازمان ها شاخص

   2:تواند متشكل از چهار دسته شاخص به شرح زير باشد مي يبنابراين چنين مجموعه ا
  تغييرات اقليمي   - 1
  عتپذيري طبي آسيب - 2
  پذيري اقتصادي اجتماعي آسيب - 3

                                                            
1- Local vulnerability index 
2- Aall & Norland, 2003 
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 پذيري سازماني آسيب - 4
  تغييرات اقليمي

منطقه به  يريب پذيآس ياز شاخص ها يكينكه خود يدر ضمن ا يميرات اقلييتغ   
ز يعت نيطب يريب پذيآس يمطالعه شاخص ها يبرا يگر داده مهميد يد از سويآ يشمار م

بر گردشگري دارد به اين معنا كه هواي  يتغيير اقليم تأثير مستقيم. شود يمحسوب م
 يتواند بازديدكنندگان جديد را به محل خاصي جذب كند و نيز تأثير رانش مي» خوب«

  . برساكنان محلي را براي ترك محل خود در تعطيالت را كاهش دهد
  پذيري طبيعت آسيب

محيط تغيير در  : ميكن يپذيري طبيعت  را به دو جزء تقسيم م نجا آسيبيدر ا   
 يميرات اقلييدرمورد اول تغ. يعيطب يستم هاير در اكوسييتأثيرات تغ. 2 يكيزيف

شود شامل افزايش خطر بهمن، طوفان، ريزش  يم يعيط طبيدر مح يباعث تحوالت
در  يباعث تحوالت يميرات اقلييباشد و در مورد دوم تغ مي... كوه، زمين لرزه، سيل و 

ها به  هاي طبيعي و انتشار گونه اعث بوجود آمدن جنگلتواند ب يشود مثال م ياكوسيستم م
  . مناطق جديد شود

  پذيري اقتصادي آسيب
از اثرات تغيير اقليم بر اقتصاد محلي و زندگي اجتماعي  يپذيري اقتصادي، ناش آسيب   

است كه هم بطور مستقيم و هم غير مستقيم برگرفته از تغييرات در محيط فيزيكي و 
 يعيطب يريب پذيباعث آس يگلخانه ا يمثال انتشار گازها. باشد  ستم ميتأثيرات در اكوسي

است ين سيشود ا يبازدارنده اتخاذ م ياست هايس يك سريمقابله با آن  يشود و برا يم
شتر با ير كه بيبلند مس يخصوصا سفرها يستم حمل ونقل گردشگريها در كل بر س

  .دارد يير بسزايرد تاثيگ يما صورت ميهواپ
  پذيري سازماني آسيب

هاي  هاي محلي براي انجام فعاليت سازمان يپذيري سازماني توانمند منظور از آسيب   
در جهت كاهش انتشار  يرنده اقداماتيت ها در برگين فعاليا. است يسازگاركننده با تغييرات اقليم

ن، يزم ديجد يها يدر مورد كاربر يريم گيد، تصميجد ياست هاياي، اتخاذ س گازهاي گلخانه
پذيري  ما بايستي ميان آسيب. رات حاصله استييق با تغيبه منظور تطب... رساخت ها و يت زيفيك

انداز، رشد بخش هاي  تر با مسائلي چون چشم ديدگاه كلي. سازماني خاص و كلي تفاوت قائل شويم
. 1باشد مي...  اشتغال، درآمد سرانه مالياتي شهرداري، ميزان انتقال وجه سرانه شهرداري به دولت و

پذيري  وجوه مهم آسيب. تر مستقيماً با سياست اقليمي و تطبيق اقليمي مرتبط است ديدگاه خاص
                                                            

1- Obrien etal;,2003a,b 
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هاي  ي سياستيهاي محلي و كارا ريزي كاربردي زمين سازماني خاص عبارتند از وضعيت برنامه
 يذكر نمونه هادر جدول ارائه شده به . ن در حيطه حاكميت محلييريزي كاربري زم محيطي و برنامه

ستم يك سيبه  يابيدست يهاي ارائه شده تنها پيشنهاد بوده و برا شاخص.پرداخته شده است  يشتريب
  . شوند يساز يات منطقه بوميهاي گوناگون با توجه به خصوص كار بايستي در محل

  منطقه يريب پذيآس يشاخص ها: 2جدول شماره                   
دسته شاخص شاخص ها

يميرات اقلييتغ زان بارشيمستان، دما، مطول ز
ات يده از جنگل، حيل، سطح پوشيخطر بهمن، خطر س

 ياهيو پوشش گ يجانور
يريب پذيآس
 عتيطب

  )ي، جنگل كاريكشاورز(ياشتغال در بخش اصل-
الت يسطح استقرار تسه – ياشتغال در صنعت گردشگر -

ه خطر ك يمثالَ در مناطق(ر يبب پذيدر مناطق آس يگردشگر
  )ا كمبود برف وجود دارديل يبهمن، س

 ريب پذيحمل ونقل در مناطق آس يرساخت هايسطح استقرار ز - 
 )ل وجود دارديكه خطر بهمن وسيمثالَ در مناطق(

 
 

 يريپذ بيآس
 ياجتماع – ياقتصاد
 يمياقلرات يياز تغ

دكنندگان در مقصد، از يبازدييزان حمل و نقل هوايم-
  يمراقبت شخص مقصد و به مقصد و

ق صنعت ياز طر يگلخانه ا يانتشار ساالنه گازها -
 يمحل يگردشگر

يريب پذيسآ
  ياجتماع – ياقتصاد
كاهش  ياست هايس

گلخانه  يانتشار گازها
 يا

 اشتغاليچشم انداز رشد بخش ها
  يشهردار ياتيدرآمد سرانه مال -
  به دولت يزان انتقال وجه سرانه شهرداريم -
  يريغل رو به پت شايدرصد جمع -
  درصد خالص مهاجرت -
 يشاخص مسائل اجتماع-

 
 يريب پذيآس

  يسازمان
 يدگاه كليد

 يمحل ين هايزميكاربريزيت برنامه ريوضع-
 يكاربر يزيو برنامه ر يطيمح ياست هايس ييكارا -
  يت محليطه حاكميدر ح ياراض

  خطر يابيدر هنگام ارز يمحل يت دفاع نظاميوضع -
 يآب محليكشت لولهيفيك-

يريب پذيآس
  يسازمان

 دگاه خاصيد

  يدر گردشگر يميرات اقلييمواجهه با تغ ياستراتژي ها  
  يدر گردشگر يميرات اقلييمواجهه با تغ ياستراتژي ها: 3جدول شماره 
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نوع 
 ياستراتژ

اقدامات/نوع برخورد امد در مقصديپ
وجه عرضه وجه تقاضا دولت

ر در ييعدم تغ ييجبرگرا
 تاررف

ر درييعدم تغ
 محصول

يتفاوتيب ركود در مقصد

ر مقصد ييتغ ينيگزيجا
ر فصل ييا تغي

 د از مقصديبازد

ارائه
 ديمحصول جد

حفظ سهم/اياح
 بازار و ادامه رشد

 يتيحما    ارانهيپرداخت
 كمك به بنگاه. 1
 قيتشو.2

 گردشگران

گاه ويحفظ جا
 سهم بازار

 يرد و گردشگريگ يقرار م يميرات اقلييدر معرض تغ يك مقصد گردشگري يوقت
رات امكان اتخاذ يين تغيرند، در مواجهه با ايگ ير قرار ميافته در آن تحت تاثيتوسعه  يها

  :وجود دارد يسه استرتژ
شود و در  يعت دانسته ميمقصد مقهور طب ين استراتژيدر ا: يياستراتژي جبرگرا - ١

صرف كنندگان رفتار خود را تغيير نمي رات نه عرضه كنندگان و نه مييجهت تطابق با تغ
ب كم ين ترتيمانند و بد يم يخود باق يموجود به صورت قبل يها يانواع گردشگر. دهند

كسب و كار به روش  «اين مي تواند با استفاده از عبارت .. كم متوقف خواهند شد
  .نيز توصيف شود »1هميشگي

ن است كه در جهت تطابق بر آ يسع ين استراتژيدر ا: ياستراتژي جايگزين -2 
ن يدر منطقه حفظ شود به ا يموجود رونق گردشگر يرات با استفاده از راههاييبا تغ
رات به عنوان يي، استفاده از خود تغيدر فصل گردشگر ييب امكان جابه جايترت

 ياريو بس ياز گردشگر يدي، توسعه نوع جديجانب يت هايجاد فعاليجاذبه، ا
در مقايسه  ياز آنجائيكه تغييرات اقليم. شود يكار گرفته م يقيگر تطبيد يراهكارها

بلند مدت است، مديران  "ك رخداد نسبتايبا روندهاي ديگر در گردشگري 
از هر فرصتي براي تطبيق با محدوديت هاي مختلف و اتخاذ  يستيگردشگري با

  .نديسياست ها و اقدامات متناسب بهره جو
اقدام  يش رونق گردشگريافزا يدولت برا يتژن استرايدر ا: يتياستراتژي حما - 3

: رديگ يق صورت مين پرداخت ها به دو طريا. دينما يسفر م يارانه هايبه پرداخت 
  .ارانه به گردشگرانيو پرداخت  ياقتصاد يارانه به بنگاه هايپرداخت 

  
                                                            

1- Business as usual 
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   يقيتطب يها يو استراتژ يميرات اقليياز تغ يخطرات ناش
و انسان  يعيط طبيبر مح يميرات اقليياز تغ يرات ناشخط ين قسمت به بررسيدر ا   

سواحل و  ي، فقط به بررسيعيط طبين خطرات در محيح ايتشر يم و برايپرداز يساخت م
  .ميپرداز يم يمناطق كوهستان
  سواحل 

ترين تبعات  د يدريا  احتماالً شد يتأثير تغيير اقليم بر جزاير، سواحل و كناره ها
  :ن تأثيرات عبارتند ازياز ا يشمار. به همراه خواهد آوردرابراي صنعت گردشگري 

هاي  ، افزايش سطح آبيالبيس يباال آمدن آب دريا ، فرسايش سواحل و دشت ها - 
هاي آب دار و در شرايط بدتر ناپديد شدن كلي  هاي ساحلي، اليه زيرزميني، نابودي اكوسيستم

  .يهاي ساحل جزاير يا دشت
  .شود يها م گراد كه باعث از بين رفتن مرجان يدرجه سانت 1.2زان يه ما بيآب در يش دمايافزا - 

يابد كه در كارائيب  ها از نظر شدت و تداوم تا حدي افزايش  شود از بين رفتن مرجان بيني مي پيش
  . ساالنه رخ خواهد داد 2040و در  اقيانوس آرام تاسال  2020و آسياي جنوب شرقي تا سال 

ها، خصوصاً همراه با باال آمدن سطح آب دريا منجر به  فانتغيير در توالي طو -
هاي ساحلي شده و سبب تخريب  حرا و ساختمان ي، باتالق هايآسيب گارد ساحل
  .شود هاي مرجاني مي هاي ناشي از حركت تند طوفان به تپه ساحلي و آسيب

  اقدامات تطبيقي
حل نياز به حفاظت افزايش سطح آب دريا به معني اين است كه نه تنها خود سوا

دارند بلكه اين اقدامات ممكن است براي حفاظت پس كرانه از سيل نيز ضروري 
ها براي تطبيق با افزايش  به طور معمول پذيرفته شده است كه اين استراتژي. باشد

و » عقب نشيني«، »اقامت«، »حفاظت«: شوند سطح آب دريا به سه دسته تقسيم مي
. تر مديريت ساحلي مورد توجه قرار گيرد ه گستردهها بايستي در حوز تمام اين

  :اقدامات بايستي شامل موارد زير باشند
اين يك روش سنتي بوده و احتماالَ : دريا و موج شكن  يساختن گارد ساحل -

اي كه مشكالت  باشد اما گاهي مشخص شده كه به همان اندازه تنها گزينه عملي مي
  .برد نهايتاً زيبايي طبيعي منطقه را از بين مي كند و كند مشكل ايجاد مي را حل مي

هاي حرا يا  مانند ايجاد مجدد باتالق(هاي طبيعي  بهبود و حفاظت از حفاظ -
  افزايش سطح زمين در جزاير كم ارتفاع

هاي گردشگري و  تطبيق با شرايط تغيير يافته از طريق ساخت زيرساخت -
  ها عقب تراز ساحل تفريحگاه
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اين كار پر : ه سواحل به منظور حفظ ارزش تسهيالت رفاهي آنهاافزودن ماسه ب -
ها از  اي شود كه ماسه هزينه و موقتي بوده و ممكن است منجر به آسيب به منطقه

  .شود آن برداشت مي
اي  هاي مرجاني كه نه تنها منبع حياتي درآمد گردشگري براي مقاصد جزيره توجه به فرسايش تپه - 

  . جزاير كم ارتفاع مانند جزاير اقيانوس آرام و اقيانوس هند نيز ضروري هستندهستند بلكه براي حفظ 
ميرند راه حفاظتي  ها مي دهد و تپه ها رخ مي هنگامي كه از بين رفتن مرجان

  . انسان ساخت احتمال موفقيت ندارد؛ نهايتاَ گذشتن از كنار آن تنها گزينه است
  مناطق كوهستاني

ن مناطق شامل يدهد،ا ز تحت تأثير قرار مييهستاني را نتغيير اقليم، مناطق كو   
به طور  .شود مناطق اسكي معروف مانند آلپ و مناطق اسكي در اياالت متحده مي

گرمتر، در حال كاهش و فصل اسكي در حال  يها  مرز برف با توجه به زمستان يكل
رف بيشتر زان بيبارش زمستاني بيشترخواهد شدكه به معني م. كوتاه تر شدن است

هاي زمستاني در مناطق اسكي سوئيس و استراليا نيز  ورزش. در ارتفاعات باالتر است
هاي كم  در حال تجربه زمستان ياسكاتلند به طور فزاينده ا. د هستنديدر معرض تهد

شوند و  هاي كوهستان گرم تر و خشك تر مي در عوض تابستان. باشد برف مي
  .كند دون اسكي فراهم ميفرصتهايي را براي توسعه بازار ب

  اقدامات تطبيقي
ها از  ين استراتژيا. براي مناطق اسكي وجود دارد يهاي تطبيقي متعدد استراژي

  :شوند يكاهش اثرات زيان بخش گرفته تا تغيير كامل در محصول گردشگري راشامل م
استفاده از برف مصنوعي مي تواند به توسعه و تأمين پوشش برف طبيعي زماني  -
  .يابد كمك كند دما افزايش مي كه

كنند و  يدا ميپ يشتريهاي موجود در ارتفاعات باالتر احتماالً رونق ب تفريحگاه -
  .د تطبيق دهنديجد يمقاصد ناگزيرند خود را با سطح تقاضا

تر پوششِ برف تقليل يافته و ممكن است  ي با ارتفاع پايينيها در تفريحگاه -
  .هاي جايگزين براي اسكي در فصل زمستان باشند جاذبه ينيازمند ايجاد تعداد

  .ز در مقابل بهمن مورد نياز استيبرف ناپايدارتر حفاظت بيشتري ن جهدر نتي -
توان فصل  شود مي تر مي  هاي كوهستان خشك تر و گرم همانطور كه تابستان -

يير تغ. ل تقاضا بوده اند منتقل كرديگردشگري تابستان را به ماههايي كه  فصل تعد
دارند،  يشتريالگوهاي جمعيتي و به طور خاص جمعيت سالخورده كه وقت فراغت ب

  . شتر اين بازار مفيد باشديتواند براي رونق ب مي
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  محيط انسان ساخت
هاي سياست از سوي مسئوالن  تغيير اقليم سبب بازبيني بسياري از جنبه   
  . شود ريزي مي برنامه

  اقدامات تطبيقي
هاي گردشگري در مناطق مختلف  ايستي براي زير ساختهاي ممكن ب سياست

  :تواند شامل موارد زير باشند ياست ها مين سيا. مورد بررسي قرار گيرند
هاي سرد به عنوان يك گزينه جايگزين،  هاي سنتي براي ساختمان استفاده از طراحي - 

  .ن منظور كه براي گرم كردن ساختمان هزينه سوخت كمتري صرف شوديبد
ن ياند ا سواحلي كه دچار فرسايش شدهدر . ن فاصله ساختمان ها از ساحلييتع -

  .شتر در نظر گرفته شوديد بيفاصله با
هاي ساحلي مانند زهكشي، سيستم دفع  زير ساخت  ينيامكان عقب نش -

  .اند آهن و جاده در سواحلي كه دچار فرسايش شده فاضالب، برق، تأسيس آب، راه
  .هاي لم يزرع گاهي نيازمند بررسي مجدد خواهد بود ي از زمينتأمين آب براي بسيار - 
هاي تازه ساز گردشگري  از لحاظ اقتصادي اين امكان وجود دارد كه زيرساخت -

اين امر . هاي حساس وجود دارند، زودتر از زمان معمول مستهلك شوند كه در مكان
  .كنند مؤثر است ي كه گردشگران صرف مييدر هزينه ها

 .ز تأثير دارديفزايش هزينه بيمه كه بر سوددهي مقصد نامكان ا-
  بخش گردشگري

ز  بروز خواهند يمختلفي ن يمتفاوت اند و به شكلها ياثرات تغييرات اقليم      
ان مسلم است كه بخش گردشگري بايد خود را با اين تغييرات تطبيق ين ميدر ا. كرد
. شود يمناطق م يشگري در بعضدر واقع بعضي از اين تغييرات سبب رونق گرد. دهد

تر در شمال اروپا كه منجر به افزايش گردشگري  تر شدن و تابستان مرطوب مانند گرم
 يگريشود مقصد د بنابراين شكست يك مقصد گردشگري باعث مي. شود يبومي م

افزايش دما و سطح  -در عين حال اكثر تغييرات . را به دست آورد يفرصت جديد
دهد كه صنعت با تغييرات  به ما نشان مي - ها ش تناوب توفانآب و خصوصاَ افزاي

  .رو است جدي روبه
  يقياقدامات تطب

كه  يهاي بازدارنده  ا طلبد اما تاكتيك حل خاص خود را مي  هر شرايطي راه
  : صنعت بايد آنها را مد نظرقرار دهد عبارتند از
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به هاي طبيعي كاهش جاذ  تيهاي انسان ساخت در جاهايي كه مطلوب معرفي جاذبه - 
ن به بعد اسكي در ارتفاعات قابل اطمينان نيست تسهيالت يمثالَ اگر از ا. يافته است

  . هاي آب معدني و زمين پاتيناژ تأسيس شود چشمه
ندة كاهش يهاي جايگزين به منظور توانايي مقابله با روند فزا توسعه استراتژي -
  )ب گردشگري بومييترغ يراب يقيشامل انجام اقدامات تشو(بازار  يتقاضا
 يمثالَ افزايش ماهانه دما – يو تعداد گردشگران ورود يتطبيق با تغييرات زمان -

مناطق مديترانه در طول تابستان ممكن است باعث كاهش گردشگران در فصل هاي 
  .پرتقاضا و افزايش آن ها در دوران ركود شود

نند سالمت، دسترسي به منابع آب و همكاري با دولت به منظور مواجهه با مشكالتي ما - 
  .ها آسيب پذيري زير ساخت

مانند نواحي باتالقي مثل اورگليدس  -ها  شناخت نقاط آسيب پذير اكوسيستم -
اي كه بتوان تا حد امكان از آن ها  به گونه يقيو انجام اقدامات تطب -در فلوريدا 
  .حفاظت كرد

مه يشتر صنعت بيت بياشناخت اين امر كه صنعت گردشگري نيازمند حم -
  .خواهد بود

  ينقش و عملكرد دولت 
هاي دولتي در زمينه تغييرات اقليمي تمامي ابعاد اقتصاد را پوشش  سياست   

اقدامات تطبيقي به منظور وضوح بيشتر در بخش  يموارد ذكر شده تعداد. دهد مي
  :گردشگري هستند

هاي مالي به  يا كمك )ر استهالكيمانند تسريع توف(هاي مالي  ارائه مشوق -
مانند فراهم كردن زهكشي (هاي گردشگري  منظور تغييرات و ساخت زير ساخت

براي مواجهه با اثرات ) ها يا عقب نشيني بيشتر از قسمت ساحلي سيل در هتل
  .تغييرات اقليمي

مثالَ هتلهاي جديد در مناطق آسيب پذير ساحلي . يايجاد تغييرات الزم در مسائل مالي دولت - 
بنابراين آنها نيازمند اقدامات الزم در زمينه تسريع . شوند احتماالَ زودتر از زمان معمول مستهلك مي

  . ر استهالك هستنديتوف
ها به منظور توسعه بخش  گذاري عمومي بيشتر در زير ساخت سرمايه -

سازي زمين، گاردهاي  مانند آماده( يميرات اقلييگردشگري در مواجهه با اثرات تغ
  ).گذاري در زمينه زير ساخت ي يا حمايت از سرمايهساحل
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بندي و اولويت  ريزي، منطقه  هاي برنامه تصويب قوانين به منظور تغيير سياست -
  . در استفاده از اراضي در صورت لزوم

اگر (ايجاد تغييرات در طول سال تحصيلي به منظور ايجاد تغيير در فصل پر تقاضا  - 
  ).اند  تري شده مناطق پر رونق اسكي داراي فصل كوتاه  ار گرم شده يايتابستان بس

آموزش مستقيم بخش گردشگري براي مواجهه با عواقب ناشي از تغييرات  -
مثالَ ايجاد يك نقشه كه مناطق و . اقليمي شامل كمك در زمينه موضوعات كاربردي

  .دهد نواحي در معرض خطر را نشان مي
ري ملي به منظور ايجاد اطمينان از گردشگ يهاي اقتصاد بازنگري سياست -

  . اينكه بازاريابي و ترفيعات با عواقب ناشي از تغييرات اقليمي همخوان باشد
ي كه خطوط هوايي اولويت يهاي حمل و نقل ملي در جاها تغيير سياست -

  .كمتري دارند و حمل و نقل داخلي اولويت بيشتري دارد
هاني گردشگري در سطح محلي و زير در واقع اثرات تغييرات اقليمي بر صنعت ج

  :گيرد ر صورت ميياي  توسط عوامل ز منطقه
  . اي يك اقليم خاص بر مقاصد منطقه يها يژگياز و ياثرات ناش -
  . موقعيت طبيعي يها يژگيو -
  .د سالمت منطقهيتهد -
  .موجود يگردشگر يت بازارهايماه -
  .هاي گردشگري موجود نوع تسهيالت و جاذبه-

 يساز يها، هر مقصد گردشگري قبل از هر چيز نيازمند بوم اين دانسته بر اساس
علي رغم اينكه مقياس زماني اثرات تغييرات . هاي جهاني در محل خود است اين رويه

ن اثرات در صنعت گردشگري و در بسياري يقلمداد شده است، ا ياقليمي طوالن
غييرات اقليمي بايد در كه تطبيق با ت يبا وجود. هاي ديگر آغاز شده است بخش

ز مورد توجه يدر مجموعه صنعت ن يستيرات را بايين تغيسطح محلي صورت گيرد، ا
شتر باشد، اهميت شناختن يهر چه اهميت اثرات اقتصادي گردشگري ب. قرار داد

اثرات احتمالي . شود يشتر ميريزي براي اقدامات الزم نيز ب اثرات احتمالي و برنامه
گذاري،  هاي سرمايه كالت بسيار مهمي براي اشتغال، سياستتغييرات اقليم مش

رسد كه  بنابراين به نظر مي. كند هاي دولت و زندگي بوميان محلي ايجاد مي سياست
هاي  همراه با دولت، گروه -ضروري است گردشگري از مبتكران در اين زمينه باشد

ت تغييرات اقليمي را تا مشكال -هاي بين المللي هاي محلي يا آژانس تحقيقاتي، قدرت
هاي گردشگري هميشه نقش بسيار مهمي در  دولت مركزي و سازمان. ارزيابي كند
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هاي الزم در زمينه پاسخگويي به اين مشكالت خواهند  تعريف و تشويق فعاليت
اي  با اين وجود چنين ابتكاراتي نيازمند اجرا در سطح محلي و زير منطقه. داشت
به شرايط محلي نيز دارد، با  يزمينه ابتكار محلي بستگ البته كار دقيق در. هستند

  : اين وجود صنعت نيازمند موارد زير است
چطور تغييرات اقليمي در منطقه آغاز شده و چه اثراتي / ارزيابي اينكه آيا  -

  .خواهند داشت
آماده سازي برنامه فيزيكي و نقشه خطرات در مورد آسيب پذير بودن در مقابل  -

  .قليمي كه صنعت را مستقيماً تحت تأثير قرار خواهد دادتغييرات ا
 يزيريزان، دولت و ديگر متخصصان براي برنامه ر همكاري با محققان، برنامه -

  .جهت اثرات احتمالي
  .اثرات اقدامات بازدارنده يابيارز -
 ارزيابي اينكه آيا نيازمند توسعه محصوالت جديد براي رويايي با تغيير شرايط هستيم - 
  . يا نه

از  يريتعريف و تحليل سود و زيان براي صنعت گردشگري كه امكان بهره گ -
  .سازد ياقدامات اصالحي مناسب و فرصت هاي جديد در صنعت را فراهم م

ت براي جلب توجه و اعمال نفوذ بر سياست گذاران كه بر يانجام فعال -
  .گذاشت هاي ايجاد شده ناشي از تغييرات اقليمي تأثير خواهد فرصت

 يمديريت گردشگري به منظور ايجاد يك توجه نسب ياتخاذ يك ديدگاه جامع برا - 
  . طوالني مدت

گذار در زمينه تغييرات  هاي گردشگري سياست ريزان و سازمان مذاكره با برنامه -
  .يميرات اقليياز تغ ياز اثرات ناش يق در جهت آگاهيدق ياقليمي و اطالع رسان

كي يمانند تغييرات فيز يحال وقوع در نتيجه تغييرات اقليم بررسي تغييرات در -
  .مقصد، سالمت بازديد كنندگان، تغيير بازارها و تغيير محصوالت
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