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  روابط متقابل و اثرات: تغييرات آب و هوايي و گردشگري
 1مصطفي حاجي اميني:نويسندگان

  2رسول غفارزاده
  چكيده

هاي اقتصادي جهان بوده و به عنوان صنعتي با درصد رشد باال  امروزه گردشگري يكي از بزرگترين بخش
دارد،  - به دليل ماهيت آن –هايي كه بيشترين تاثير را در صنعت گردشگري يكي از پديده. باشد يمطرح م

محيطي است كه در قرن  از طرفي تغييرات آب و هوايي جهاني، شايد حادترين تهديد زيست. آّب و هواست
خاص به نوعي به طور  3انواع مختلف گردشگري به طور عام و گردشگري تفريحي. با آن مواجه هستيم 21

بروز تغييرات آب و هوايي مانند افزايش دماي كره زمين، تغييرات در . باشد وابسته به شرايط آب و هوايي مي
ها و افزايش سطح درياها و فرسايش سواحل تهديداتي را متوجه گردشگري تفريحي نموده  ميزان بارندگي

كنند بسيار  وهستان گردشگران را جذب ميهاي طبيعي مانند سواحل و ك مقاصدي كه از طريق جاذبه. است
از طرفي صنعت گردشگري . هاي فرهنگي و تاريخي دارند در معرض خطر هستند بيشتر از مناطقي كه جاذبه

خدمات حمل و نقل و همچنين اقامت در مقصد نقش . نيز در بروز اين تغييرات آب و هوايي سهم دارد
كند ضمن بررسي اثرات  اين مقاله تالش مي. دارد 4اي گلخانهاي در سهم گردشگري از انتشار گازهاي  عمده

هايي براي تعديل و سازگاري با اثرات منفي  متقابل تفييرات آب و هوايي و گردشگري بر يكديگر، استراتژي
  .اين دو پديده بر يكديگر ارائه نمايد

  هاي تعديلي گردشگري، تغييرات آب و هوايي، استراتژي: واژگان كليدي
  مقدمه

باشد و بنا به برآورد سازمان جهاني  گردشگري بزرگترين صنعت جهان است كه به وضوح با آب و هوا مرتبط مي
به  2007المللي در سال  ميليون سفر بين 900بيني شده است،  هاي اخير پيش كه بر اساس روند سال گردشگري،

گردشگري جهاني و تاثير مهم آب و هوا بر با وجود اهميت اقتصادي  .خواهد رسيد 2020ميليارد در سال  6/1مرز 
پذيري بخش گردشگري نسبت به تغييرات آب و هوايي هنوز  الگوهاي گردشگري و منابع ضروري گردشگري، آسيب

توجه بسيار كم ادبيات گردشگري به مقوله آب و و ) 2005، 5پري(به شكل مناسبي مورد ارزيابي قرار نگرفته است
اي  شايد به اين دليل بوده كه آب و هوا موردي آشكار يا خارج از كنترل مديران يا پديده هوا و تغييرات آب و هوايي
  )2005، 6هميلتون و ديگران.(شد اليتغير در نظر گرفته مي
المللي در باب تغييرات آب و هوايي و گردشگري كه منجر به طرح آن در سطح جهان شد،  اولين كنفرانس بين

. و به رياست سازمان جهاني گردشگري برگزار شد كه منجر به بيانيه جربا شد) تونس(7در جربا 2003در سال 
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برگزار شد كه ضمن اشاره به  2007و در سال ) سوئيس(8المللي در همين زمينه در داووس دومين كنفرانس بين
اهش گازهاي هاي بلند مدت در اين بخش جهت ك رابطه متقابل تغييرات آب و هوايي و گردشگري، نياز به استراتژي

نيز در ) اندونزي(9اي را مورد تاكيد قرار داد و سپس اجالس وزراي لندن و اجالس كلمبيا و اجالس بالي گلخانه
  .   همين راستا برگزار شد

آيد و نقشي  آب و هوا يك منبع قابل توجه براي گردشگري و يك ويژگي اساسي مقاصد گردشگري به شمار مي
بيشترين تاثير را از شرايط آْب  11سفرهاي تفريحي )2006، 10بريتال.(كند ري بازي ميآشكار در انتخاب مقصد گردشگ

هاي  عوامل اقليمي، خصوصاً آنهايي كه در ارتباط با آب و هواي قابل اعتماد تابستان هستند، انگيزه. پذيرند و هوايي مي
دشگري تفريحي براساس اهميت متغير هاي گر ها بر ساير گونه اثر آن. باشند اصلي براي مسافرت تفريحي انبوه مي

تاثير كمتري از شرايط آب و  12مسافران با اهداف تجاري، و تا حدي مسافرت جهت بازديد دوستان و بستگان. است
  .پذيرد هوايي مي

ها به وجود آورد  در برخي مكان 13هاي عميقي براي گردشگري مسئوالنه تغييرات آب و هوايي ممكن است چالش
براي تخمين عواقب تغييرات آب و هوايي در يك . دكن ها ايجاد مي هاي جديدي در ساير مكان تكه فرص در حالي

مقصد خاص، نه تنها بايستي به تغيير در جذابيت آن مكان توجه كرد، بلكه بايد همچنين اثرات تغييرات آب و هوايي 
هاي فرسايش  بيني پيش) 2005و ديگران،  14هميلتون. (را مد نظر قرار داددر مقايسه با رقبايش بر جذابيت آن مكان 

هاي اسكي و امواج حاد گرما، همگي حاكي از اين  فزاينده سواحل، كمبود پوشش برفي قابل اعتماد در برخي تفريحگاه
  )2005، 15پري( .تر از امروز باشد اند كه در آينده ممكن است ايجاد يك صنعت گردشگري پايدار و پررونق مشكل نكته

 CO2سنگ، نفت و گاز كه سوختن آنها  ذغال(هاي فسيلي ان عمدتاً از طريق استفاده از سوختاز طرفي، انس

هايي  ، نگراني16تر پايداري با در نظر گرفتن دامنه گسترده. اي در گرم شدن جهان دارد سهم عمده) كند توليد مي
گردشگري از طريق . جود دارددرباره مصرف سرانه باالي آب و انرژي گردشگري و اثرات گردشگري بر اكوسيستم و

شود در تغييرات آب و هوايي سهم دارد و  مي 17اي مصرف انرژي و منابع محدود كه منجر به انتشار گازهاي گلخانه
  .  كند هاي بازديدكننده نيز فشار بيشتري بر اكوسيستم تحت فشار وارد مي فعاليت

گردشگري،  19ايي است چرا كه زنجيره ارزشدر تغييرات آب و هو 18همانطور كه ذكر شد، گردشگري يك سهيم
رد پاي «واژه  .هاي رشد، افزايش خواهد يافت بيني تعريف شده و بسيار آشكاري دارد كه بنا به پيش 20ردپاي كربن

به دليل فقدان . شود هاي يك فرد يا شركت اطالق مي اي منتشر شده توسط فعاليت به اثر حجم گازهاي گلخانه »كربني
براي مثال، . پاك انرژي، حمل و نقل به طور عام و حمل و نقل هوايي به طور خاص عوامل مهمي هستندفعلي جايگزين 
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ترين رشد  جهان داشته است و در حقيقت، سهيمي با سريع CO2 اي بر انتشار  المللي تاثير عمده حمل و نقل هوايي بين
 21هاي تعديلي يرات آب و هوايي، بايستي استراتژيبنابراين گردشگري به عنوان صنعتي سهيم در تغي. باشد در جهان مي

ها و محصوالت  براي زيرساخت 22هاي تطبيقي را تدوين كند و با توجه به الگوهاي متغير آب و هوايي، بايستي استراتژي
  .باشند 23گرا تدوين كند كه حتماً تعديل

ترين الگوهاي اين تغييرات  مبه تغييرات آب و هوايي و بررسي مه 2بخش : ساختار مقاله به صورت زير است
 4مورد بحث قرار گرفته است و بخش  3هاي تغييرات آب و هوايي بر گردشگري در بخش اثرات و هزينه. پردازد مي

به تغييرات آب و هوايي و  5بخش . ترين اثرات صنعت گردشگري بر تغييرات آب و هوايي پرداخته است به مهم
نيز به  6بخش . يرات و اثرات آن بر گردشگري اختصاص يافته استهاي دولتي براي تعديل اين تغي سياست
  .پردازد گيري مي نتيجه
  :ييرات آب و هواييآب و هوا و تغ 
 يها از چالش يكيژه يو به طور و يبزرگ جهان يها از چالش يكي يبه طور كل ييرات آب و هواييتغ

ط يف، آب و هوا عبارت است از آثار و شرايطبق تعار. است يدار و اهداف توسعه قرن جاريتوسعه پا يرو شيپ
ن اصطالح معموال در يا. باشد ثابت مي يك دوره زمانين كه در يمع) اتمسفر(ك جويدر  يعيو عوارض طب

. رود يبه كار م) ا چند روزيچند ساعت (ك دوره كوتاه مدتيدر  يعيط و اوضاع عوارض طبيت شرايمورد فعال
. كند يدر طول زمان اشاره م يا منطقه يها ميا در اقلين يزم يم جهانيلرات آب و هوا به نوسان در اقييتغ
 يا آب و هواي -  ين جويانگيط ميا شراي يريپذ راتي را در نوسانييرات آب و هوايي، تغييتغ

ها سال در  ونيها تا ميل ن دههيب يكند كه در فاصله زمان يح ميتشر يزمان يها اسيدر مق –)متعارف(متوسط
مثالً نوسانات (خارج از آن يروهايا نين، يزم يدرون يندهايرات ممكن است از فرآيين تغيا. شدبا ينوسان م

  .حاصل شده باشد) ديدر شدت نور خورش
 يها تيمطرح است كه قسمت عمده آن توسط فعال يشامديا پيداد يبه عنوان رو ييرات آب و هواييتغ
 يدانشمندان، گازها. نده خواهد داشتيآ يها دهه يبرا يمخرب و جد يدهد و همين، اثرات يم يرو يانسان

گرم  يه و اصليكنند، علت اول گر منابع انسان ساز توليد مييبزرگ و د يها ها، كارخانه نيرا كه ماش يا گلخانه
چهره  يصنعت يها تيها با فعال ن آالت، انسانيو اختراع انواع ماش يپس از انقالب صنعت. دانند ين ميشدن زم

آن را دگرگون ساختند و با مصرف انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي و انتشار بيش از  يهوا ن و آب ويزم
در جو كم بود، اما با  يا گلخانه يقبل ازآن مقدار گازها. زدند توازن انرژي زمين را بهم  اي گلخانه  گازهاي  حد

كه  يبه طور. ر كردييز تغياتمسفر ن يب گازهايسنگ ترك ش استفاده از نفت و زغاليافزا ت ويرشد جمع
 يا گلخانه يگازها. ده استيواحد رس 367واحد به  270از حدود  يا گلخانه يدرحال حاضر، غلظت گازها

 .شوند ين ميدارند و باعث گرم شدن زم ين نگه ميرا در جو زم يديخورش ياز انرژ يمقدار
H2O ،NO2،CO2 و CH4 يدر صورت فقدان اين گازها، انرژ. هستند يا گلخانه يترين گازها ياصل 

گراد سردتر از اكنون  يدرجه سانت 33ن يزم يب هواين ترتيگشت و به ا يد مجدداً به فضا برميخورش ييگرما
ن يگرم شدن زم موجود در اتمسفر و يا گلخانه يش گازهاين افزايقات دانشمندان نشان داده كه بيتحق. بود

                                                            
4-Mitigation Strategies 
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ن قرن حدود يان ايهوا تا پا ياند كه با روند فعلي، دما كرده ينيب شيدانشمندان پ. م وجود دارديرابطه مستق
سال گذشته  10000افت كه اين مقدار بيش از تغييرات دمايي يش خواهد يدرجه سانتيگراد افزا 8/5تا  4/1

  .خواهد بود 20برابر افزايش در قرن  4تا  2اهد كه اين ميزان متر باالتر خو سانتي 88تا  9سطح درياها . خواهدبود
  :يبر گردشگر ييرات آب و هواييتغ ينه هايهز 

ترين تغيير آب و هوايي، گرم شدن زمين است كه عواقبي مانند باال آمدن سطح آب درياها و كاهش  مهم
ره شمالي، تغيير در ميزان بارش هاي باال و نيمك اي در عرض منابع آب شيرين، تغييرات آب و هواي منطقه

افزايش ميزان خشكسالي و  افزايش بالياي طبيعي مثل طوفان، گردباد و سيل، باران و جهت وزش باد،
اثر احتمالي بر  افزايش آلودگي هوا در برخي مناطق در اثر افزايش بادهاي گرم و توسعه مناطق بياباني،

  .گسترش بيماريهايي نظير ماالريا در پي دارد
. شود است كه در مقصد مسافر تجربه مي) يا ناراحتي(اي از راحتي عنصر كليدي در تقاضاي مسافرت تفريحي، درجه 

عمدتاً مناطق . گذرانند كه آفتاب خوشايند و نه بسيار گرم دارند اكثر گردشگران تعطيالت خود را مناطق آفتابي مي
اند  فرست اروپاي شمال غربي كه سرد و باراني طق ثروتمند گردشگربرند چرا كه به منا اي از اين نكته سود مي مديترانه

مناطق . تغييرات آب و هوايي باعث تغيير اين الگو خواهد شد چون گردشگران در انتخاب مقصد مختارند .نزديك هستند
اين تغيير . معروف فعلي ممكن است بسيار گرم شوند و مناطقي كه اكنون بسيار سرد هستند شهرت بيشتري خواهند يافت

جهاني در تفريح  )توليد ناخالص داخلي(  10GDP%اكنون در حدود . اي بر برخي اقتصادها داشته باشد احتماالً اثرات عمده
كه اين پول خرج  جاييصرف پول، بلكه بر  ميزانشود و تغييرات آّب و هوايي ممكن است نه بر  و گردشگري صرف مي

شود كه خروج بخشي از اين  گردشگري در برخي اقتصادها عملي اساسي محسوب مي درآمد حاصل از. شود تاثير گذارد مي
  )2006، 24بريتال. .(زا خواهد بود درآمد از آنجا مشكل

تر شده و باعث  با گرميز يساحل ها ين باعث شده كه برخيهمچون گرم شدن زم ييرات آب و هواييتغ
جذب  ير آب وهوا بر روييك نكته مثبت تغي تواند به عنوان ين ميشتر آن منطقه شده و ايت بيجذاب

دن يد يكه برا يگردشگر يريم گيتصم يرات آب و هوا بر روييان ذكر است كه تغيشا. گردشگر باشد
  .ندارد يريكنند تاث يسفر م يبه مقصد  25انيدوستان و آشنا

در انتخاب  يلك نقش اصيرگذار است و ينيز تاث يگردشگر يت فصليفيآب و هوا بر مدت زمان ماندن و ك
تواند مانع ورود  يكه م يطيط محين بر شرايآب و هوا همچن. كند يفا ميا يمقصد و مخارج گردشگر

. گردد يك عامل مهم محسوب مي، به عنوان يعفون يها يماريا منطقه شود، مانند بيط يگردشگر به آن مح
  :عبارتند از يرگردشگ يبر رو ييرات آب و هواييها و نقاط مثبت بالقوه تغ نهيبرخي هز
گر يها متوقف شده و د جاذبه يرات آب و هوا باعث شده كه عملكرد برخييتغ: ن رفتن جاذبه هاياز ب)الف

ره يك جزيبا گرم شدن هوا ممكن است كه . ت تجربه آن در كاهش يابديفيا كيرد و يمورد استفاده قرار نگ
شود  ين عامل باعث مير آب پنهان شود و اير زگردد كه د يل به منطقه ايننده دارد، تبديار بيبا كه بسيز

كل منطقه  يز براين ياقتصاد ين تبعات منفياز دست بروند و هم) يخصوصا گردشگران ورود(كه گردشگران
 .خواهد داشت يدر پ

                                                            
1-Berrittella M., 2006 
1-VFR(Visit Friends and Relatives) 
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ها براي  ت آن جاذبهيفيماند اما ممكن است ك يم يها باق جاذبه ياگرچه بعض: ت جاذبه هايفين رفتن كياز ب)ب
ن باعث كاهش گردشگر يباشد و ا يشتريت بيفيك يگردشگر دارا يها برا گر جاذبهيابد و ديان كاهش گردشگر

  .شود يم ين المللياد گردشگر بيار زين طور كاهش بسيداخلي و هم
 ين جاذبه و خواسته هايب يجاد سازگاريق ايتوان از طر يمناطق را م يبعض يها جاذبه: يسازگار يها نهيهز)ج

 يها از جنبه يجاد سازگاريا يمتفاوتي دارند، برا يها نكه گردشگران خواستهيل ايكرد، اما به دلگردشگر حفظ 
 يم و برخيا جاد كردهيباشد كه ا يشتر از ارزشينه بيهز يوارد شود و به عبارت ياديز ينه هايمختلف، ممكن است هز

  .  دار خواهد داشتيعه پانده و توسيآ يرا برا يرقابل جبرانيغ يها نهي، هزين سازگاريمواقع ا
ار مهم يبس يگردشگر يانتخاب مقصد و تقاضا يفرد برا يريم گيبر تصم يژگين ويا: مناسب بودن آب و هوا) د
 ي، گرما و سرمايهمچون بارندگ(خود ياتيعمل يها نهيتواند هز يباشد، م ييها يژگين ويچن يدارا ياگر مقصد. است
  .باشد يم يگردشگر يمقصد و آژانس ها يبرا يت نسبيك مزين يو ارا كاهش دهد ) م، عرضه آب و غذايمال

، كاهش جاذبه يه كشاورزير روييمردم، تغ ير در شكل زندگييهمچون تغ يطيرات محييتغ: يطيم محير مستقياثرات غ) ه
ن يط داشته كه ايمح رييبر تغ يميرمستقيتواند اثرات غ ينها ميرساخت ها كه همه اين رفتن زيو ازب يعيطب يايش باليها، افزا

  .ر گذار استيار تاثيبس يبر گردشگر
همچون  يليمناطق كه قبالً به دال يشود كه برخ يرات آب و هوا باعث مييتغ: د و مناسبيجد يها جاد جاذبهيا) و
فع جذب رات به نيين تغيرند و ايك جاذبه مورد استفاده قرار گيهوا، مورد استفاده مردم نبودند، امروزه به عنوان  يسرد

  .آن منطقه شده باشد يگردشگر
  اثرات گردشگري بر تغييرات آب و هوايي 

گردشگري تنها يك قرباني بالفعل تغييرات آب و هوا و گرم شدن جهاني نيست؛ بلكه سهمي در علل 
اي نقش دارد و منشاء اصلي انتشار گازهاي  گردشگري در انتشار گازهاي گلخانه. تغييرات آب و هوايي دارد

اي در گردشگري مربوط به استفاده گردشگران از خدمات حمل و نقل و به ويژه حمل و نقل هوايي و  انهگلخ
حمل و نقل هوايي نقش محوري در انتقال صادرات گردشگري براي فقيرترين كشورهاي جهان  .زميني است

  .كند هاي در حال توسعه جزاير كوچك ايفا مي و دولت
باشد و در گردشگري اين گاز از طريق مسافرت  مي) CO2(كسيد كربن اي دي ا ترين گاز گلخانه اصلي

همچنين انتشار اكسيد . شود توليد مي) براي مثال حمل و نقل زميني و اسكان(هاي زميني  هوايي و فعاليت
 از طريق: قيم داردتاكسيد نيتروژن دو اثر غير مس. در ارتفاع باال اثرات غير مستقيم در بر دارد) NO(نيتروژن

اثرات اكسيد . انجامد شود اما با از بين بردن متان به سرد شدن آن مي ايجاد ازن منجر به گرم شدن زمين مي
اند اگر چه  اين اثرات غير دي اكسيد كربني هنوز به دقت مشخص نشده. كند نيتروژن يكديگر را خنثي نمي

شود دما در دامنه وسيعي از  بيني مي يشپ. نيستند) ماندني(ها به اندازه دي اكسيد كربن پايا دانيم  آن مي
  .در هر دهه افزايش يابد 8/0تا  3/0مقاصد گردشگري سطح جهان در حدود 

درصد است و ساير صنايع نقش بيشتري  2-5/2از حمل و نقل هوايي در سطح جهان  CO2سهم انتشار 
- 6ها ساالنه  بيني طبق پيش(در انتشار اين گاز دارند اما مسافرت و گردشگري به سرعت در حال رشد هستند

ها رشد حمل و نقل هوايي است چرا كه حمل و نقل زميني افزايش  و بيشتر نگراني دولت) درصد افزايش 4
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المللي و داخلي از سه  ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن توسط گردشگري بين. اي نداشته است قابل مالحظه
  .شود درصد تخمين زده مي 6تا  4ها بين  عاليتاقامت و ف  زيرگروه گردشگري شامل حمل و نقل،

دي اكسيد  
  517 حمل و نقل هوايي
  468ساير حمل و نقل

  274 اقامت
  45 هافعاليت
  1307 جمع

  26400 جمع جهاني
  95/4 (%)سهم

  )روزه شامل بازديدكنندگان يك(2005ميزان انتشار گردشگري جهاني در سال : 1جدول 
  Climate Change and Tourism-Responding to Global Challenges. (2007): منبع

نشان  3شكل . دهد نشان مي 2005نتايج انتشار را براي گردشگري جهاني در سال  1جدول شماره 
از گردشگري جهاني را ) 75(%حمل و نقل باالترين نسبت انتشار دي اكسيد كربن 2005دهد كه در سال  مي

  .  از كل آن را حمل و نقل هوايي به تنهايي ايجاد كرده است 40%حدوداً دهد كه  تشكيل مي

  
  CO2هاي گردشگري در انتشار  سهم برخي زيرگروه:  1شكل 
 Climate Change and Tourism-Responding to Global Challenges. (2007): منبع

تن از انتشار دي اكسيد كربن را به  25/0ود يك مسافرت گردشگري متوسط جهاني ش تخمين زده مي
همچنين نشان داده شده است كه بخش كوچكي از سفرهاي گردشگري سهم عمده اين انتشار را . وجود آورد
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كل انتشار دي اكسيد كربن از گردشگري را ايجاد  40%سفرها به شكل هوايي آن  17: %كند ايجاد مي
 7/2%تنها ) UNWTO(گانه گردشگري جهاني  هاي طوالني هوايي بين مناطق پنج مسافرت .كند مي

كل انتشار دي اكسيد كربن مرتبط به گردشگري را به خود  17%دهد اما  سفرهاي گردشگري را تشكيل مي
 13%دهد اما تنها  كل سفرها را تشكيل مي 34%هاي اتوبوسي و ريلي  برعكس، مسافرت. دهد اختصاص مي

اند كه اگر قصد داريم  اين نتايج بيانگر اين نكته. دهد كل انتشار دي اكسيد كربن را به خود اختصاص مي
هاي تعديلي در بخش گردشگري  كاهش قابل توجهي در انتشار دي اكسيد كربن داشته باشيم بايستي مشوق

مسافرت هوايي  باالخص آنهايي كه به(هاي خاص گردشگري  به شكلي استراتژيك به اثر برخي شكل
  .تمركز داشته باشند) اند مرتبط

هايي درباره مصرف سرانه باالي آب و انرژي گردشگري  تر پايداري، نگراني با در نظر داشتن حوزه گسترده
گردشگري از طريق مصرف اين منابع محدود، . گذارد وجود دارد ها مي و اثراتي كه گردشگري بر اكوسيستم

هاي بازديدكننده نيز فشار مضاعفي بر اكوسيستم تحت  شود و فعاليت اي مي خانهمنجر به انتشار گازهاي گل
مصرف آب بازديدكننگان نيز به طور ميانگين بسيار بيشتر از مصرف مردم محلي است و . كند فشار وارد مي

به  .برند هايي است كه از كمبود آب ذاتي رنج مي اينكه قسمت اعظم فشار آب وارد شده در مناطق و مكان
ها و  طور مشابه، مصرف انرژي بازديدكنندگان نيز بيشتر است و اين تا حدودي به دليل طراحي زيرساخت

    .شود اي مي استفاده از امكانات است كه همين نكته به شكل غير مستقيم باعث انتشار بيشتر گازهاي گلخانه
هاي تعديلي و  ايي به يافتن پاسخبنابراين درك بهتر حوزه و ميزان نقش گردشگري در تغييرات آب و هو

محيطي گردشگري  به هر حال بايستي تالش شود تا تعادلي بين اثرات زيست. تطبيقي كمك خواهد نمود
كنند به  تواند براي مقاصد و مردمي كه در آنجا زندگي مي مسافرت و منافع كالني كه گردشگري پايدار مي

از حمل و نقل هوايي تنها نسبت كوچكي از كل را  CO2شار اگرچه انت. همراه داشته باشد، به وجود بيايد
شود مسافرت به سرعت رشد يابد و به همين دليل حمل و نقل هوايي  بيني مي دهد، اما پيش تشكيل مي

  .هاست محيطي و رسانه هاي زيست ها، سازمان هاي عمده براي دولت  منشاء نگراني
  پيشنهادات 

ريزي  غييرات آب و هوايي، مانند گرم شدن زمين، و گردشگري، ضرورت برنامهاكنون با توجه به رابطه متقابل ت
هاي تعديل تغييرات آب و  گيري سياست جهت .شود جهت تعديل اين اثرات و سازگازي با اين شرايط احساس مي

شدن جهاني از طريق كاهش  گرم) سازگاري با(اي است و جلوگيري از هوايي به سمت كاهش گازهاي گلخانه
شود، منافع بلندمدت در پي خواهد  اي كه همزمان باعث جلوگيري از اثرات تغييرات آب و هوا مي زهاي گلخانهگا

تواند  ين ميمرتبط است كه ا يفرهنگ - يو اجتماع ي، اقتصاديرات تكنولوژييرات آب و هوا با تغييل تغيتعد. داشت
تي كه آب و هوا بر گردشگري دارد، بايستي اقداماتي با علم به اثرا .منجر شود يا گلخانه يبه كاهش انتشار گازها

خود صنعت .  ها، افراد و صنعت گردشگري براي كاهش تهديد تغييرات آب و هوا انجام پذيرد توسط دولت
براي مثال، در . اي داشته باشد گردشگري نيز بايستي اقداماتي جهت كاهش سهم خود در انتشار گازهاي گلخانه

هاي فسيلي از منابع تجديدشدني  اتي در منابع انرژي به وجود بيايد و به جاي بكارگيري انرژيمقاصد، بايستي تغيير
ها و قوانيني  ريزي رويه اين اقدامات بايد با برنامه. و انرژي خورشيدي استفاده كرد 26انرژي مانند باد، سوخت گياهي

                                                            
1-biomass 
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توان استانداردهاي  همچنين مي. وجود بيايدهاي بيشتري براي منابع تجديدشونده انرژي به  همراه باشند تا فرصت
هاي   ، و ماليات سوخت مسافرت ها ها، براي مثال هتل دهي انرژي را در ساختمان هاي نرخ تر و طرح كارايي دقيق
 .هايي براي سازگاري با و تعديل شرايط موجود در نظر گرفت پس بايستي مشوق. اعمال كردالمللي را  هوايي بين

امروزه  يت گردشگران بود وليگرفت، امن يار مورد توجه قرار ميكه بس يز عوامل مهما يكيدر گذشته 
اثر . ز مورد توجه قرار داديگردشگر را ن يجاد شده برايمت و ارزش افزوده اي، قيد سالمتين مورد، بايعالوه بر ا

صنعت، ارتقاء  يجنبه هاان همه يدر م يانرژ يد شامل ارتقا اثربخشيرات آب و هوا باييبر تغ يل گردشگريتعد
ده آل، يل به طور ايتعد. باشد يدارتر گردشگريپا يق و پژوهش در مدل هايو تحق يد انرژيمنابع قابل تجد

مختلف  يها تواند در گروه ين ميا. است يو اقتصاد يگوناگون مانند ابزار قانون يها ياز استراتژ يبيترك
  .اهداف مختلف باشد ينفعان، دارايذ

  :عبارتند از يدر گردشگر يا گلخانه يكاهش انتشار گازها يلي برايتعد ياستراتژ 3
ق يل است از طرين جنبه تعديتر ن قسمت كه مهميا: و تغيير الگوي مصرف يكاهش استفاده از انرژ) الف

، انتخاب مقصد توسط 27ان توريان و مجريتوسط متصد يو توسعه مقاصد گردشگر يابياصالح و بهبود بازار
توان  يما به قطار و ترن مين و هواپيل حمل و نقل از ماشير در استفاده از وسايين تغيهمچن گردشگران،
 يبه مقصد يكه به قصد امور تجار يگردشگران يتواند برا يم يتيرير در امور مدييامروزه تغ. بدست آورد

انس، بدون حمل و نقل و دئو كنفريق ويتوانند از طر يمثال بازرگانان م يبرا. ار مهم باشديكنند، بس يسفر م
ن يا يدر اجرا يو اساس يديكل يان تور، نقشيمجر. گر افراد بپردازندي، به مكاتبه با ديرفتن به مقصد خاص

دهند و گردشگر تمام مراحل سفر را از  يك مجموعه خدمات تور ارائه ميها  كنند چرا كه آن يفا ميند ايفرا
ن به يش دهند كه ايك مقصد را افزايند مدت زمان اقامت در توان يان تور ميمجر. كند يم يداريها خر آن

ش يمقاصد افزا يرا برا ياقتصاد يها شود و فرصت يكربن هر گردشگر م يطور اثربخشي باعث كاهش ردپا
شرفت يرا با توجه به پيرد زيز مورد توجه قرار گين ييد حمل و نقل هوايعالوه بر موارد مذكور، با. دهد يم

عتر مشخص يد هر چه سرياثربخش تر با يها يتكنولوژ. افته استيش يحمل و نقل افزا ، سرعتيتكنولوژ
  .داشته باشد يرو به رشد يبتواند سودآور ييكه بخش هوا يشوند، به گونه ا

 يآور فن. شود يانرژ يباعث كاهش تقاضا يگريزم ديتواند به عنوان مكان يم يبهبود اثربخش انرژ) ب
شده  ييسوخت و بهبود عملكرد حمل و نقل هوا يها نهيره شدن هزيباعث ذخ يد به طور قابل توجهيجد

 يكل انتشار گازها يدرصد 7به طور بالقوه باعث كاهش  ينيد در حمل و نقل ماشيجد يها شرفتيپ. است
ات آن يد حيما، تجديهواپ ياتيبا توجه به بلندمدت بودن دوره عمل. توسط گردشگران شده است يا گلخانه

. رديگ يصورت م يد به آراميجد يها يآور فن يل معرفين دليكشد، به هم ين دهه طول ميندش از چيب
وابسته است  يطيد محيت با توجه به ديريمات موثر مديد، بر تصميجد يها  يآور تر فن عيسر ين معرفيبنابرا
  .باشد يدولت م يها استيازمند مساعدت سين نيو ا

و  يديخورش يتوان به گرما يمرتبط هستند كه م يبا گردشگر يژدپذير انريدر واقع همه منابع تجد) ج
 يدپذير انرژيمنابع تجد يادين مطالعه نشان داده كه تاحد زيچند. عات اشاره كردياز ضا يد انرژيتجد

بر  يكه عرضه انرژ يي، جايا رهيرند، مخصوصاً در مقاصد جزيمورد استفاده قرار گ يگرشگر يتوانند برا يم
                                                            

1-tour operator 
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د يجه رسين نتين مطالعات به ايا. اد استيا وقفه در عرضه آن زيگران و احتمال قطع  يليسسوخت ف يمبنا
مثال در تعداد  يبرا. است ير و شدنيپذ امكان يو اقتصاد ياز نظر فن يدپذير انرژيكه استفاده از منابع تجد

سال به  2كمتر از  تواند در عرض يم يديخورش ينه انرژيدر زم يگذار هي، سرمايرياز مقاصد گرمس ياديز
  .برسد يده سود

هاي حمل و  ر در ساختار انرژي و سيستمييل آب و هوا نيازمند تغيان الزم به ذكر است كه، تعديدر پا
ر ييهاي تغ رات آب و هوا، جنبهييتغ. هاي سفر و گردش مي باشد نقل در سراسر جهان، با توجه به هزينه

بدون ترديد، درك تغييرات آب و هوا و . ني مي كنديب شيپ قيساختار بخش گردشگري جهاني را به طور عم
هاي تحقيقات علمي باعث رشد دانش در زمينه تغييرات آب و هوا خواهد شد كه منجر به  همچنين پيشرفت

محيطي ارزشمند  هاي زيست هاي مورد نياز جهت حفاظت از سيستم تر اثرات و تالش هاي صحيح تخمين
  . خواهد شد

  گيري نتيجه 
دهد كه عادات مسافرت يكي از  هاي زيادي از زندگي ما را تحت تاثير قرار مي ييرات آب و هوايي جنبهتغ

اين بيانگر اين نكته است كه يك بخش خدماتي بسيار . ها نسبت تغييرات در آب و هوا است ترين آن حساس
اقب اقتصادي مهمي داشته گيرد كه ممكن است عو  مهم، يعني گردشگري، به طور مستقيم تحت تاثير قرار مي

دهد كه اثرات تغييرات آب و هوايي بسته به هر منطقه متفاوت است، پس  شواهد علمي موجود نشان مي. باشد
رشدي براي گردشگري بايستي به شكلي پايدار و با توجه به اثرات تغييرات آب و هوا بر آن منطقه   هر برنامه

  .طراحي شود
ي مانند حمل و نقل و اقامت نيازمند استفاده از انرژي است، مصرف انرژي به هاي گردشگر از آنجا كه فعاليت

هاي فسيلي به شكل مستقيم، و استفاده از انرژي برق به شكل غير مستقيم منجر به توليد دي  شكل سوخت
رات شدن جهان و ساير تغيي شود كه همين يكي از داليل گرم اي مي اكسيد كربن و انتشار ساير گازهاي گلخانه

ترين رشد را در اين زمينه به خود  ترين عامل اثرگذار حمل و نقل هوايي است كه سريع شاخص. آب و هوايي است
  .  اختصاص داده است

موثرترين روش براي اجتناب از اثرات تغييرات آب و هوايي، تعديل تغييرات آب و هوايي از طريق كاهش 
هاي  آوري اي از طريق فن كاهش گازهاي گلخانه. اي است در جو و كاهش انتشار گازهاي گلخانه CO2سطح 

سازي سوخت و تغيير در الگوهاي رفتاري قابل  بهينه  هاي انرژي تجديدشدني، تعديلي كليدي مانند سيستم
دهد كه اگر تمام انتشار  نشان مي 28IPCCدر هر حال، سناريوهاي طراحي شده توسط . دستيابي است
ها اثرات سوء خود  قف شود باز هم ميزان فعلي اين گازها به قدري است كه تا سالاي فوراً متو گازهاي گلخانه

را برجاي خواهد گذاشت و تغييرات آب و هوايي همچنان ادامه خواهد يافت، بنابراين آمادگي براي سازگاري 
  .با تغييرات آب و هوايي ضروري است

  
  
  

                                                            
1-Intergovernmental Panel on Climate Change  
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