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ارزیابی آسیبپذیری زیستمحیطی کانونهای گردشگری شهرستان
لنگرود براساس مدل SWOT


سید یوسف هاشمی

استادیار جغرافیا ،گروه علوم انسانی ،دانشکدة مالصدرا رامسر ،دانشگاه فنی و حرفهای ،رامسر ،ایران
(تاریخ دریافت  – 9911/4/99تاریخ پذیرش )9911/5/4

چکیده
رشد سریع صنعت گردشگری در نیم قرن اخیر ،فشار روزافزون بر محیط زیست را در پی داشتته استت
در گردشگری رسیدن به گردشگری پایدار برای هر نقطهای که زمینۀ توریسمپتذیری را دارد یتک اصت
است این موضوع محقق نمیشود مگر با شناسایی عوام زیستی محیطی گردشگری و بررستی منتاطق
آسیبپذیر .در اجرای طرحهای گردشگری در کشورهایی مانند ایران ،ارزیابیهای زیستمحیطی نادیتده
گرفته میشوند یا در اولویت آخر قرار میگیرند در شهرستتان لنگترود نیتز گردشتگری تغییراتتی را در
کانونهای گردشگری برجای گذاشته است هدف کلی این نوشتتار ،بررستی و ارزیتابی عوامت متثرر بتر
آسیبپذیری زیستمحیطی کانونهای گردشگری شهرستان لنگرود است روش تحقیق پیمایشی بتود و
از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شد نمونۀ آماری شام  989نفر بود که با استتفاده از
فرمول کوکران محاسبه شد پرسشنامهها بین گردشگران و جامعۀ محلی پخش و سپس جمعآوری شد
برای تحلی دادهها از ابزار  spssو روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد نتتایج حتاکی از تتأریر
منف تی پدی تدههتتای مصتتنوع انستتانستتاخت (بیشتتتر از عوام ت طبیع تی) بتتر مح تیط زیستتت منطقتته،
تصمیمگیریهای ضعیف مدیریتی در ارزیابی و اجرای طرحهای گردشگری ،برخورد نکردن با متخلفتان،
همکاری نکردن گردشگران و جامعۀ محلی و رشد بیرویۀ گردشگری (بیش از ظرفیتت تحمت ) در ایتن
کانونهاست ،اگرچه در کنتار آن تتأریرات مثبتتی هتم داشتته استت در انتهتا ،بتا توجته بته وزنهتای
بهدستآمده از تجزیهوتحلی آماری و ارزیابی کانونها ،راهبردهای مناسب پیشنهاد شده است
واژههای کلیدی :شهرستان لنگرود ،کانونهای گردشگری ،گردشگری ،محیط زیست
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مقدمه
رابطۀ بشر با طبیعت پتیش از دستتیابی بته فنتاوری و ابزارهتای پیشترفتۀ امتروزی کته امکتان
بهرهبرداری آسان و سریع از منابع طبیعی را فراهم کرده ،رابطهای معنتوی و متعتادل بتود ][4
طبیعت نهتنها منبعی برای تأمین مایحتاج زندگی بشر محسوب میشود ،بلکه بر سبک زنتدگی،
آداب و سنن و فرهنگ ساکنان یک منطقه تأریر متیگتذارد و از آن تتأریر هتم متیپتذیرد ][9
رفتهرفته با افزایش جمعیت و افتزایش تقاضتا ،عرصتههتا و عتوار طبیعتی جتای ختود را بته
آسمانخراشها و کارخانهها دادند و این روند با رشد گردشگری با سرعت بیشتری ادامه خواهتد
یافت ] [24 ،26گردشگری بهعنوان یکی از صنایع بزرگ ،بیش از  258میلیون شغ در سراسر
جهان و  1/9درصتد از تولیتد ناختالا داخت را بته ختود اختصتاص داده استت ] [25توستعۀ
گردشگری و تفریحات مربتو بته آن از عوامت متثرر در شتک دهتی الگتوی توستعۀ نتواحی و
تأمینکنندة مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی برای میزبان است و بتر
توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها هم مثرر است] [22با رشد فشتار و استتر هتای ناشتی از
زندگی صنعتی و مدرن و احسا نیاز به تعام با طبیعت بتهعنتوان پیامتد آن ،اهمیتت حفت
منابع و عرصههای طبیعی متورد توجته قترار گرفتته استت ] ،[94لتیکن ایتن صتنعت ،پتا و
غیرمخرب نیست و محیطهای گردشگری بایتد از ستطوح بتا ی حفاظتت برختوردار شتوند تتا
ارزشهای خود را حف کنند ] [5 ،92 ،29شاید قرآن مجید نخستین کتابی باشد کته اهمیتت
سیر و سیاحت و گردشگری را به وضوح و تفصی بته متردم نشتان داده ] ،9[97بتهطتوری کته
سیزده آیۀ قرآن دربارة سیر و سیاحت و گردش و جهانگردی استت ] [27مختاطرات همیشته و
در همۀ زمینهها نس بشر را در معر آسیب قرار داده و در تحقیقتات علمتی از آن بتهعنتوان
رویدادهای فیزیکی و اجتماعی تعبیر شده است ] [99 ،91با ورود مفاهیمی چون توسعۀ پایتدار
به صنعت گردشگری و تأکید بر لزوم آموزش به گردشگران برای ایجاد تعاملی پایدار با کمتترین
تخریب و آرتار ستوب بتر محتیط زیستت و همچنتین ارتقتای کیفتی تجربتۀ گردشتگری ،انتواع
طبیعتگردی مانند اکوتوریسم توسعه یافت و رسیدن به گردشگری پایدار برای هر نقطهای کته
زمینۀ توریسم پذیری را دارد یک اص و مزیتی رقابتی شد ] [29 ،28امروزه با توجته بته التزام
برای فراهم آوردن امکانات رفاهی گردشگران ،آشفتگی محیط زیست افزایش یافته کته کتاهش
توسعۀ پایدار را بههمراه داشته است ] [1 ،27مشک بسیار بزرگتی کته امتروزه در کتانونهتای
گردشگری شناخته شده ،تصور غلط و توسعۀ بدون برنامۀ گردشگری است که خی عظیمتی از
 9آل عمران ،997 :انعام99 :
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گردشگران را در مکانهایی که گنجایش و امکانات زم را برای بازدید ندارند جذب کرده استت
] [9با ارزیابی این نواحی میتوان با اطمینان خاطر به شناخت نواحی حسا زیستمحیطتی و
توسعه پایتدار گردشتگری دستت پیتدا کترد ] [7شهرستتان لنگترود ،یکتی از شهرستتانهتای
گردشگرپذیر استان گیالن است ،ولی دارای نقا آسیبپذیر زیستمحیطی است که شناستایی،
پیگیری و رفع آن میتواند بستر زم را برای جذب بیشتر گردشگر فتراهم کنتد در ایتن میتان
باید حداکثر ظرفیت گردشگرپذیری تعریف شود ،بهنحویکه تغییر چشمگیری در محیط زیست
طبیعی وارد نشود و کیفیت بهرهمندی بازدیدکنندگان از طبیعت نیتز کتاهش نیابتد همچنتین
خطرهای زیستمحیطی را باید بهوضوح و شفاف بیان کرد و مردم را آگاه ساخت و همچنین بته
آنها آموزش داد که برای حف محیط زیست گام بردارند ] [96آلودگی منابع آب ،خا  ،از بین
رفتن درختان و پوشش گیاهی و آرار و تخریب زمینهای کشتاورزی و متزارع روستتایی نیتز از
تهدیتدهای گردشتگری برشتمرده شتدهانتد ] [97 ،98چنتین استتنبا متیشتود کته توستعۀ
گردشگری آرار زیستمحیطی فراوانی داشته که مهمترین آنها تخریب پوشش گیتاهی ،آلتودگی
آبهای ساحلی و از بین رفتن چشمانداز ساحلی است در پژوهش حاضر با بررسیهای علمتی و
زیستمحیطی انجتامگرفتته و بتا توجته بته زیرستاختهتای گردشتگری شهرستتان لنگترود و
آلودگیهای ایجادشده توسط گردشگران و موارد مشابه دیگتر] [6ستعی شتده عوامت متثرر بتر
آسیبپذیری زیستمحیطی گردشگری شناسایی شود و با بیتان راه حت  ،ضتمن حفت رابطتۀ
انسان با محیط زیست ،طرحها وکانون های گردشگری احیا شوند ][8 ،95،99
منطقۀ تحقیق
شهرستان لنگترود از شتمال و شتر در ناحیتهای جلگتهای و از مغترب و جنتوب در ناحیتهای
کوهپایه ای و کوهستتانی قترار گرفتته استت (شتک  )9محتدودة تحقیتق شتام کتانونهتای
گردشگری مهم شهرستان لنگرود است که بهترتیب اولویت عبارتاند از:
 سواح شهر چاف و چمخاله بهعنوان مهمترین کانون گردشگری شهرستان؛ شهر لنگرود با جاذبههای تاریخی و تا ب آن؛ منطقه و روستای کوهپایهای لیالکوه؛ منطقه و روستای اکوتوریستی بلوردکان و ارتفاعات هلودشتاین مناطق در کنار جاذبههای انسانساخت ،از جاذبههای طبیعی فراوانی از جمله تا بها و
استخرهای طبیعی ،جنگ  ،مناطق صید و شکار برخوردارند که در جدول  9به آنها اشتاره شتده
است همچنین شاخصههای مدنظر برای انتخاب کانونهای گردشگری این پتژوهش ،در جتدول
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 2ذکر شده است شهرستان لنگرود به لحاظ جذب گردشگر نیز در رتبۀ هفتم در استان گتیالن
قرار دارد و بیشترین تعداد گردشگر در این شهرستان مربو به فص بهار است ][2

شکل  .1موقعیت جغرافیایی پدیدههای طبیعی و کانونهای گردشگری شهرستان لنگرود (مرکز ملی
نقشهبرداری ایران )1931
جدول  .1جاذبههای طبیعی و انسانساخت شهرستان لنگرود
جاذبههای طبیعی

جاذبههای انسانساخت

تا ب کیاکالیه داخ شهر لنگرود
ساح چاف و چمخاله
منطقۀ لیالکوه و منطقۀ جنگلی نگین
پار جنگلی خرما ،بلوردکان و مریدان کومله
استخر و جنگ مال لنگرود روستای مال
غار لیلرود در بلوردکان

پ خشتی لنگرود -میدان اصلی شهر
پ آجری بلوردکان در شهر لنگرود
مجموعۀ قدیمی دریابیگی داخ شهر
قلعۀ رزین در روستای ریزین
منزل منجمباشی -داخ شهر
بقعههای سفیدآستانه و روستای مال

جدول  .2شاخصها و عوامل مورد استفاده در انتخاب پنج کانون گردشگری
شاخص

عوامل

دسترسی
زیرساخت ها و خدمات
جاذبههای طبیعی
جاذبههای انسانی
زمین

نوع و کیفیت راه ،فاصله از راه اصلی و شهر لنگرود
آب ،بر  ،گاز ،ارتباطات (تلفن رابت و همراه و راه) و خدمات بهداشتی
جاذبههای طبیعی رودخانه ،جنگ  ،کوه ،چشمه ،چشمۀ آب گرم ،آبشار
معماری ،صنایع دستی ،قهوهخانۀ سنتی ،لبا محلی ،باغ مرکبات و چای
وجود زمین با شیب و مساحت مناسب برای کاربری گردشگری
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روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف در زمرة تحقیقات کتاربردی و از نظتر ماهیتت ،توصتیفی و استتنباطی
است که به دو روش مطالعۀ کتابخانهای و پیمایشتی میتدانی انجتام گرفتت در بختش مطالعتۀ
توصیفی ،روش کتابخانهای کاربرد اصلی را داشت ،زیرا مبانی نظری تحقیق با اشراف بر موضتوع
پژوهش تنها با مرور تحقیقات امکانپذیر است شناخت و آگاهی از وضعیت موجود منطقۀ تحت
بررسی نیز با توصیف آنچه وجود دارد ممکتن استت پتس از جمتعآوری اطالعتات کتافی از راه
مطالعۀ کتابخانهای ،گام بعدی پژوهش با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفت کته در طتی آن پتس از
طراحی ،پرسشنامۀ زم برای جمعآوری داده بین دو گروه گردشتگران و افتراد محلتی توزیتع و
اطالعات زم جمعآوری شد
قابلیتها و فرصتهای کانونهای گردشگری تحت مطالعه در این پژوهش به شرح زیر است:
 9وجود بافت روستایی لیالکوه ،خرما و بلور دکان؛
 2وجود جاذبههای طبیعی با گونههای متنوع گیاهی ،جانوری و آبزی؛
 9نزدیکی به تا ب امیرکالیۀ هیجان و منطقۀ گردشگری لهلهرود رودسر
محدودیتهای و تهدیدهای کانونهای گردشگری تحت بررسی نیز عبارتاند از:
 9تغییر کاربری اراضی منطقه به اراضی تجاری و مسکونی؛
 2کمعر بودن جادهها ،نبود روشتنایی و دسترستی نداشتتن بته مراکتز خریتد در خرمتا،
لیالکوه و بلوردکان
 9نبود روشنایی معابر در خرما ،لیالکوه و بلوردکان
تحلیل دادهها
پس از جمعآوری دادههای میدانی از طریق پرسشنامه و انتقال آن به نرمافزار  ،SPSSابتتدا بته
تحلی توصیفی و سپس در ادامه برای دستیابی به نتایج و اهداف اصتلی تحقیتق بتا استتفاده از
آمار استنباطی و آزمونهای مرتبط به تحلی دادهها پرداخته شد
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جدول  .9مدل  SWOTاز منظر زیستمحیطی و کالبدی
قوتها

ضعفها

 9زمینۀ مناسب برای ارزیابی کانونها
 2امکان برنامهریزی برای تخریب نشدن محیط زیست
 9وجود طرحهای گردشگری
 4استفاده از فضاهای بدون کاربری
 5موقعیت جغرافیایی ،اقلیم و چشمانداز مناسب
 6جاذبه های طبیعتی ستواح شتنی ،وجتود گونته هتای
گیاهی و جانوری در ارتفاعات
 7دسترسی آسان به راه ارتباطی آسفالته
 8برخورداری از رودخانه ،تا ب و وجود باغهای چای
 1وجود زیرساخت مصنوع گردشگری
 97دسترسی آسان به بیمارستان و مراکز بهداشتی

 9ترافیک شهری و آلودگی صوتی
 2پخش زباله توسط گردشگران
 9وجود واحدهای اقامتی غیر مجاز
 4عدم تبلیغات و نبود تابلوهای هشداردهنده
 5ناکافی بودن سرویسهای بهداشتی
 6آلودگی رودخانههای ورودی شهر لنگترود و انتقتال
آن به ساح دریا
 7نداشتن مراکز امداد و بهداشت سیار
 8سوزاندن چوب برای پخت نان محلی
 1وضعیت نامناسب بازار ماهیفروشان
 97نبود سیستم کارامد دفع فاضالب

فرصت

تهدید
محیط زیستت و

 9امکان شناسایی واقعی مناطق حسا
مرزبندی زیستگاههای حسا
 2برنامه ریزی گردشگری براسا تفستیر مستال واقعتی
رشد جمعیت ،اشتغال ،بهداشت
 9احداث پار های ملی (جنگلی ،ساحلی)
 4فرصت جایگزینی گردشگری فصلی
 5فرصت برگزاری مسابقات ورزشتی بتومی مثت کشتتی
گیلهمردی ،والیبال و فوتبال ساحلی
 6برنامه ریزی آموزش طبیعت گتردی از طریتق برگتزاری
تور ،کارگاههای یکروزه ،بنر ،بروشور
 7فرصت ایجاد بانک اطالعاتی دربارة ویژگیهای طبیعتی
و انسانی کانونهای گردشگری
 8ایجاد گردشگری ستالمت بتر پایتۀ آب گترم در دامنتۀ
بلوردکان برای جذب گردشگر

 9آلودگی آب رودخانه در مرکز شهر
 2انباشت زباله در پار فجر
 9آلودگی و غیر قاب مصرف شتدن آب چشتمههتای
لیالکوه بهدلی نداشتن فاضالب روستایی
 4هجوم گستردة زمین ختواران بته منطقته ،تفکیتک
اراضی و تغییر کاربری باغها و زمینهای زراعی
 5شکار پرندگان و تخریب و نابودی تا ب هتا و دیگتر
زیستگاههای منحصربهفرد حیات وحش
 6ازدحتتام گردشتتگران در مجتتاورت رودخانتته و پ ت
تاریخی شهر و فرسایش آن
 7با بودن سطح آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها
 8گسترش معماری مغایر با معماری بومی
 1احتمال آلوده شدن به مواد مخدر بته دلیت تجمتع
گردشگران عبوری در قلیانسراهای لیالکوه
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جدول  .4مدل  SWOTاز منظر بُعد تصمیمگیری و مدیریتی
بُعد تصمیمگیری و مدیریتی
قوتها

وجود فارغالتحصیالن رشتۀ جهانگردی در منطقه
توجه مدیران شهرستان به توسعۀ گردشگری

ضعفها

دخالت و اظهار نظر سازمانهای غیرمتولی در امر گردشگری
مدیریت غیرحرفهای دولتی در بخش گردشگری منطقه
ناهماهنگی ادارات منطقه در زمینۀ توریسم و تعدد نهادهای تصمیمساز در این زمینه
تغییر مداوم مدیریتها و در نتیجه تغییر عملکردها که گاهی با هم تناقض دارند
نبود طرحهای پیشنهادی مناسب با کمترین آلودگی زیستمحیطی

فرصتها

افزایش مدیریت پسماندها
اعمال سیاستهای مدیریتی در زمینۀ توجه به تنوع شرایط محیطی و تدوین حریمها
مدیریت و برنامهریزی در مورد توان بالقوة جمعیتی در شهرستان

تهدیدها

نفوذ باندهای غیرمجاز در اجرای طرحهای گردشگری بدون توجه به مسال محیط زیست
کمتوجهی مسئو ن شهرستانی به زیرساختهای فرسودة منطقه
دوری از مرکز استان و در نتیجه دشواری طی مراح اداری سرمایهگذاری در شهرستان
کمبود نیروی تحصیلکرده دارای تجربۀ کاری در امر برنامهریزی زیستمحیطی گردشگری
نبود نظام کنترل کیفی خدمات زیستمحیطی
تعدد مالکیت در عرصههای ساحلی

جدول  .1آثار گردشگری بر محیط زیست و احساس نیاز به امکانات
پارامترها
9
2
9
4
5
6
7
8
1
97
99
92
99

ترافیک
دفع زباله
آلودگی صوتی
آلودگی آب
تغییر کاربری
حیات وحش
پارکینک
زیرساخت راه
زیرساخت فاضالب
هت و پذیرایی
پوشش گیاهی
بهبود بهداشت
بهبود حم و نق

چاف و
چمخاله
اند
متوسط
جدی
جدی
جدی
جدی
اند
اند
متوسط
اند
متوسط
عالی
متوسط

لنگرود

لیالکوه

خرما

بلوردکان

اثر

جدی
جدی
جدی
جدی
متوسط
متوسط
جدی
متوسط
جدی
جدی
متوسط
متوسط
متوسط

متوسط
متوسط
جدی
متوسط
جدی
متوسط
جدی
متوسط
جدی
جدی
جدی
اند
متوسط

اند
اند
متوسط
اند
اند
جدی
متوسط
متوسط
اند
متوسط
جدی
متوسط
اند

اند
اند
اند
اند
متوسط
جدی
متوسط
متوسط
اند
متوسط
جدی
متوسط
عالی

منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
مثبت
مثبت

958

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،2تابستان 9911

برای تحلیت دادههتا از برنامتهریتزی راهبتردی کته شتیوهای نظتامیافتته استت بتهمنظتور
تصمیمگیری و اجرای فعالیتها در خصوص شک دهی رهنمود یک سیستم ،کارکرد و علت آن
نیز بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول  7ذکر شده است
جدول  .6راهبردها در کانونهای گردشگری شهرستان لنگرود
قوتها  - Sماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE

ضعفها W

فرصتها

راهبردهای  SOراهبرد رقابتی ،تهاجمی

راهبردهای - WOراهبرد بازنگری

 9توسعۀ منابع و جاذبههای گردشگری
 2آشنایی با فرهنگ زیستمحیطی مردم کرد
چمخاله
 9توسعۀ باغ وحش پرنتدگان در کنتار تتا ب
کیاکالیه
 4احتتداث چشتتمۀ آب گتترم بلوردکتتان بتترای
گردشگری سالمت
 5برگتتزاری مستتابقات ورزشتتی در چتتاف و
چمخاله بهجای تجمع در قلیانسراها
 6افزایش تبلیغات طبیعتگردی
 7تقویتتت و بهبتتود عملکتترد آژانتتسهتتای
مسافرتی در حفاطت از محیط زیست

 9برگزاری مسابقات پیتادهروی همگتانی در مستیر
جادة لیالکوه بهجای تجمع در قلیانسراها
 2احداث استخر ماهیان سردسیری در مسیر عبتور
رودخانههای کوهپایهای
 9تتالش بترای بهبتود شتبکۀ ناوگتان حمت ونقت
جادههای شهرستان
 4بهبتتود نظتتارت بتتر عملکتترد زیستتتمحیطتتی
واحدهای ارالهدهنتدة ختدمات گردشتگری ،توستط
گشت تعزیرات در ایام تعطی
 5تقویتتت وبهبتتود عملکتترد تستتهیالت و ختتدمات
گردشگری
 6مدیریت زباله در مراکز خرید گردشگری

ماتریس ارزیابی عوام خارجی ()EFE

تهدیدها

راهبردهای  -STراهبرد  -تنوع

راهبردهای  -WTراهبرد-تدافعی

 9احداث پایانۀ مسافربری گردشگری
 2اجرای طرح اگو و تصفیهخانه
 9احداث کارخانۀ کمپوست زباله
 4انتقال مراکز جمعآوری مواد بازیافتی
 5انتقتتال کارگتتاههتتای صتتنعتی و کشتتتارگاه
لنگرود به مناطقی دورتر از رودخانه
 6انتقال کنارگذر شهر به خارج تا ب
 7تجهیز مبلمان شهری
 8جریمۀ نقدی گردشتگرانی کته در طبیعتت
زباله میریزند

 9یروبتتی رودخانتتۀ شتتهر لنگتترود و جلتتوگیری از
ورود فاضالب به آن
 2جلوگیری از تجمع زبالته و دفتن بهداشتتی آن و
ایجاد سیستم کارامد دفع فاضالب
 9طراحی واحدهای اقامتی بومگردی
 4امدادرسانی سیار در مناطق فاقد امکانتات اولیتۀ
بهداشتی و خدمات درمانی
 5برگزاری کال های آموزشی اکوتوریست
 6جلوگیری از تفکیتک اراضتی ،تخریتب بتاغهتای
چای ،مرکبات و محیط زیست

ارزیابی آسیبپذیری زیستمحیطی کانونهای گردشگری شهرستان لنگرود براسا

مدل 951 SWOT

نتیجهگیری
در شهرستان لنگرود که مهمترین عام جذب گردشگر در آن ،جاذبههای طبیعی آن است ورود
گردشگران به یک منطقه هم میتواند آرار مثبت و هم آرار منفتی در پتی داشتته باشتد پیامتد
منفی زیستمحیطی ممکن است ناشی از عوام طبیعی مانند اقلتیم ،دمتا ،رطوبتت یتا عوامت
انسانی مانند زیرساختهای فرسوده ،تصمیمگیریهای مدیریتی و پدیدههای انسانساخت باشد
براسا این پژوهش ،اررهای منفی نسبت به اررهای مثبتت در گردشتگری ایتن شهرستتان
نمود بیشتری دارند ،بهگونهای که ریختن زباله در ساح  ،پار  ،کنار رودخانتههتا و فضتای بتاز
تأریر زیادی درآلوده کردن محیط دارد طرحهای گردشگری مث طرح سالمسازی دریا یا طترح
تلهکابین لیالکوه و کنارگذر لنگرود با کمترین ارزیابی زیستمحیطی به مرحلۀ اجرایی رسیده و
بیشتر منافع مادی را در نظر میگیرد افزونبر ایتن ،یروبتی نشتدن رودخانتۀ شتهر یتا انتقتال
زبالههای شهر از مکانی به مکان دیگر و همچنین افزایش ساختوساز در نواحی خوش آبوهتوا
و بکر یا نوار ساحلی و احتداث خانتههتای دوم از طترف شتهروندان ،ناستازگاری بتین محتیط و
موجودات زنده را تشدید میکند و هیچ برنامهای برای کنترل آن صورت نمیگیرد
براسا نتایج ارزیابی عوام درونی و بیرونی به نظر میرسد در حال حاضتر مناستبتترین
نوع راهبرد برای کاهش آسیبپتذیری زیستتمحیطتی ایتن شهرستتان راهبترد تتدافعی  wtدر
راستای به حداق رساندن زیتانهتای ناشتی از تهدیتدهای پتیش رو از طریتق رفتع ضتعفهتا و
محدودیتها باشد که در این زمینه موارد زیر پیشنهاد میشود:
 9جلوگیری از تجمع زباله و دفن بهداشتی آن و احداث کارخانۀ کمپوست زباله؛
 2طراحی و اجرای تصفیهخانۀ آبهای سطحی و اِگوی شهرستان لنگرود؛
 9پایش و ارزیابی مستمر طرحهای گردشگری با تشکی سازمان های مردمنهاد کوچک محلی؛
 4اصالح شیوة بهره برداری ،فعالیتها و ساختوسازها
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