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اکوتوریسم تاالبها
یکــی از مهمتریــن کاربــری تاالبهــا جــذب توریســم 
اســت. بســیاری از جزایــر و مناطــق ســاحلی اغلــب دارای 
ــع  ــتند.تاالب ها مناب ــرد هس ــتم های منحصربه ف اکوسیس
مهمــی بــرای گردشــگری و تفریــح هســتند و فرصت هایی 
بــرای تماشــای حیات وحــش و تماشــای پرنــدگان، 
چشــم انداز،  از  بــردن  لــذت  آمــوزش،  و  تحقیقــات 
و شــکار ورزشــی،  ماهیگیــری   ، قایقرانــی، غواصــی 
ــه دلیــل اکوسیســتم  عکاســی و غیــره فراهــم می کنند.ب
غنــی شــامل انــواع مختلفــی از جانــوران و گیاهــان منبــع 
ــز  ــی نی ــراد محــروم بوم ــرای اف ــل توجهــی ب ــد قاب درآم
محســوب می شــوند. تاالب هــا همچنیــن در معــرض 
ــاختمان های  ــد س ــگری مانن ــای گردش ــر فعالیت ه خط
آب،  مصــرف  شهرنشــینی،  زیرســاخت ها،  هتل هــا، 
ــق  ــرداری از مناط ــد، بهره ب ــای جام ــی آب، زباله ه آلودگ
ــرای اهــداف گردشــگری  حفاظت شــده و گونه هــای آن ب

ــره هســتند.  و غی
بــه  مربــوط  زیســت محیطی  خطــرات  مهم تریــن 
از: عبارت انــد  تاالبــی  نظام هــای  در  گردشــگری 

 
ــه گردشــگری  ــوط ب ۱( ساخت وســاز زیرســاخت های مرب

ماننــد راه هــای دسترســی، پارکینگ هــا، فرودگاه هــا، 
تأسیســات  تفریحــی،  ســالن های  اســتراحتگاه ها، 
تفریحــی،  امکانــات  یــا  و  فاضــالب  تصفیه خانــه 
کنتــرل حشــرات و پروژه هــای دیگــر کــه می توانــد 
ــه  ــد و در نتیج ــش ده ــاالب را کاه ــه ت ــای منطق فض
گونه هــای  و  بــرای حیات وحــش  را  زندگــی  فضــای 

کنــد. مختــل  حفاظت شــده 
۲( ساخت وســاز امکانــات توریســتی ماننــد هتل هــا، 
یــا  بازدیدکننــده  مراکــز  رســتوران ها،  مهمان هــا، 
غیــره  و  مغازه هــا  گلــف،  زمین هــای  اردوگاه هــا، 
و  گیاهــان  بــر  به خصــوص  منفــی  تأثیــر  می توانــد 
ــاز  ــن ساخت وس ــد. همچنی ــته باش ــاالب داش ــوران ت جان
تســهیالت گردشــگری و زیرســاخت های دیگــر نیازمنــد 
ــاالب  ــه ممکــن اســت از مناطــق ت ــواد خــام اســت ک م

ــود. ــتخراج ش اس
۳( حمل ونقــل توســط ماشــین، کشــتی، هواپیمــا و 
قایق هــای موتــوری می توانــد باعــث آلودگــی هــوا و 
آلودگــی صوتــی شــود کــه اثــر منفــی روی حیات وحــش 
ــت  ــن اس ــل ممک ــل  و نق ــال حم ــذارد. به عنوان مث میگ
باعــث ایجــاد اختــالل در پرنــدگان، حیوانــات و ماهی هــا، 

ــردن پوشــش گیاهــی و غیــره شــود. انتشــار از بیــن ب

تاالب و

اثرات گردشگری بر روی آن
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ــر  ــر تأثی ــع دیگ ــتی ها و صنای ــوخت از کش ــن و س روغ
منفــی بــر کیفیــت آب هــای تــاالب دارد. گونه هــای 
دریایــی ممکــن اســت بــه دلیــل برخــورد بــا کشــتی ها، 

ــوند. ــته ش ــا کش ــد و ی ــیب ببینن ــا آس قایق ه
۴( فعالیت هایــی نظیــر شــکار یــا ماهیگیــری غیرقانونــی 
کــه توســط گردشــگران انجــام می گیــرد باعــث نابــودی 
جمعیــت گونه هــای محافظت شــده می شــود و باعــث 
تغییــر در تعــادل و پایــداری اکوسیســتم می شــوند. 
در  گونه هــای  از  ساخته شــده  ســوغات های  تجــارت 
ــط  ــردن محی ــود ک ــا ناب ــش ی ــز کاه ــر نی ــرض خط مع

ــال دارد. ــه دنب ــی را ب طبیع
ــش تقاضــای آب شــیرین و  ــث افزای 5(  گردشــگران باع

تولیــد فاضــالب مــی شــوند. 
ــه  ــک منطق ــگری در ی ــد گردش ــه رش ــت رو ب ۶(  صنع
را  شــدن  شــهری  ســرعت  اســت  ممکــن  تاالبــی 
ــرای زمین هــای  ــن خــود تقاضــا ب افزایــش دهــد کــه ای
را  تاالب هــا  مجــاور  زمین هــای  یــا  حفاظت شــده 
ــارت  ــث خس ــد باع ــر می توان ــن ام ــد. ای ــش می ده افزای

زدن بــه سیســتم هیدرولوژیکــی تــاالب و کیفیــت آب بــا 
اســتفاده از فعالیت هایــی نظیــر زهکشــی و یــا پــر کــردن 
زمین هــای مجــاور بــرای ســاخت جاده هــا، ســاختمان ها 
ــا  ــش تقاض ــن، افزای ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــا ش و پارکینگ ه
بــرای مــواد غذایــی ممکــن اســت منجــر بــه رواج یافتــن 
ــه  ــود ک ــری ش ــاورزی و ماهیگی ــرده کش ــای فش روش ه
ــری زمیــن، کیفیــت و مقــدار آب  ــر کارب ــر منفــی ب تأثی

دارد.
لــذا نیــاز اســت بــرای جلوگیــری از خســارات ذکــر شــده 
جهــت توســعه گردشــگری در تاالبهــا ابتــدا ظرفیــت بــرد 
ایــن زیســتگاه هــای حســاس ســنجیده شــده و بــر ایــن 
اســاس بــرای توســعه گردشــگری در ایــن مناطــق برنامــه 
ریــزی صــورت گیــرد. توســعه گردشــگری در تــاالب هــا 
و دیگــر اکوسیســتم هــای طبیعــی بــدون شــناخت کافی 
از ظرفیــت موجــود اکوسیســتم نــه تنهــا موجــب بهبــود 
وضعیــت آن در آینــده نخواهــد شــد و بلکــه مــی توانــد 
خســارات جبــران ناپذیــری را بــر پیکــره انهــا وارد نمایــد. 
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