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 چکیده

های حیات وحش، ی بر روی مناطق حفاظت شده و گونهگردبا وجود تاثیرات اندک طبیعت
های بار این نوع از صنعت بر روی گونهدر صورت مدیریت نادرست گاهی شاهد اثرات زیان

گردی هر دو از گردشگری مبتنی بر طبیعت و طبیعت باشیم.حیات وحش نیز می
ها لیونیمباشند، که سالیانه درآمدی به ارزش های بسیار محبوب و پرطرفدار میفعالیت

گردی در اله بر میزان تولید ناخالص طبیعتکنند. همچنین هر سدالر در سال را تولید می
وحش و انسان، حتی زمانی که رفاه ال، تعامالت میان حیاتحشود. باایندنیا افزوده می

دهد. به عنوان مثال غذا شود، اغلب رفتار جانوران را تغییر میجانوران در نظر گرفته می
ها افزایش داده و موجب زخمی شدن و ها ممکن است پرخاشگری را در بین آندادن به آن

های طعمه موجب ها و به خصوص گونهونهها نیز شود. تغذیه دستی گآن نزاع بین افراد
تواند بقای یها جانوران به خطراتی که ماری و عادت کردن غیر متعارف گونهتغییرات رفت

وابستگی مالی مناطق حفاظت شده به حضور گردشگران برای  شود.آنها را تهدید نماید، می
-آنها بخصوص گونه نه های موجود دربازدید از مناطق باعث آسیب پذیر شدن مناطق  گو

شود. به طوری که به ایجاد یک رکود در بازار گردشگری خطر از های در خطر انقراض می
ها به شدت افزایش خواهد یافت. لذا برقراری توازن و تعادل مدیریت شده گونهدست دادن 

شده ایجاد شود تا بتوان از  بین وابستگی یا عدم پذیرش گردشگران در مناطق حفاظت
 ای احتمالی هر دو طیف رفتاری در امان بود.هآسیب

های در خطر انقراض، پستانداران، پرندگان، حیات وحش، گونه کلمات کلیدی:

 اکوتوریسم

 

 مقدمه

و  گردیطبیعت تأثیراتاگرچه در بسیاری از موارد 

های تفریحی خارج از خانه بر روی فعالیت

دیگری  هایبسیار کمتر از فعالیت وحشحیات

کشاورزی، جنگلداری، توسعه صنعتی، همچون 

 یرمستقیمغ ی سدی بزرگ و یا تأثیراتهاسازه

 اما مواردی نیز وجود دارد که نشان دهنده. استشکار

و  هاگونه بر روی گردشگران تربزرگ تأثیرات

است،  شدهآن در مناطق حفاظت هاییتجمع

ای برای جلوگیری از گسترده طورکه به مناطقی

عنوان . بهگیرندمیقرار  موردحفاظتهای دیگر فعالیت

مثال، گردشگری در مناطق با ارتفاع میانی در 

بیشتری  زیست محیطی ی ماداگاسکار اثراتهاجنگل

را نسبت به برداشت از درختان توسط بومیان منطقه 

 هایگذارد. با توجه به اینکه گونهبر جای می

شده زیست در مناطق حفاظت عمدتاً وحشحیات
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کنند، افزایش اختالالت توسط گردشگری و سایر می

وحش، های مشابه برای مشاهده حیاتفعالیت

یدمثل، تولی حساس مانند هادورهبخصوص در طول 

های ینگران تواندگذرانی، می زمستانمهاجرت و 

در مناطق به وجود  هاگونهجدی را برای حفاظت از 

 هاییتجمعتوان به کاهش یممثال  . برایآورد

یکا، جوندگان و کاستارها در یمونمهایی مانند گونه

ی در ابرکه یهاپشتالکدر ماداگاسکار،  خوارهاحشره

 در مکزیک اشاره نمود. هاخفاشمریکا و آ

 

 
 (www.newsbharati.com: نقش فیل ها در توسعه طبیعت گردی )1شکل 

 

 زیخشکی دارانمهره

هر دو از  گردیطبیعتگردشگری مبتنی بر طبیعت و 

باشند، که های بسیار محبوب و پرطرفدار میفعالیت

ها دالر در سال را یلیونمبه ارزش  درآمدیسالیانه 

شده در دنیا سالیانه در . مناطق حفاظتکنندتولید می

یدکننده را پذیرا هستند. مناطق بازد یلیاردم 8حدود 

ین مناطق برای ترجذابدریایی و همچنین جزایر 

 روند.در طول سال به شمار می هایستتور

وحش مانند مشاهده نزدیک حیات هاییگردشگر

ها بین پستانداران دریایی و یا شنا همراه با آن

درصد افزایش داشته  30 2008تا  1998ی هاسال

میلیون نفر به این بخش  13است که چیزی در حدود 

ی داخلی نیز هاآباست.  شدهافزودهگردشگری 

 مثالعنوانبه کنند.یمی را جذب گردشگران زیاد
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در رودخانه بونیتو  2012نفر در سال  242000

(Bonito در برزیل به )هایی مانند شنا و یتفعال

 .(Geffroy et al., 2015) اندپرداختهماهیگیری 

وحش و انسان، حتی تعامالت میان حیات حال،بااین

 شود، اغلبزمانی که رفاه جانوران در نظر گرفته می

در  مثالعنوانبهدهد. رفتار جانوران را تغییر می

ی مستند شده است که خوببهبسیاری از مطالعات 

 هایگونه هاییستگاهزتعامالت حضور انسان در 

ی رفتاری در برخی هاعادتوحش منجر به حیات

شده است. درواقع وجود این تغییرات و عادت  هاگونه

خواهد  هاگونهبه انسان موجب بروز مشکالتی برای 

 . (Webb and Blumstein, 2005) شد

 

 

 (www.laboratoryequipment.comداران بزرگ جثه )های مهره: حضور گردشگران در زیستگاه2شکل 

مدیران و متولیان برگزاری تورها هم در مواقعی 

عنوان دهند. بهرا به بازدیدکنندگان عادت می هاگونه

حفاظتی این  مأموراننمونه در پارک ملی اوگاندا 

که در  انددادههای شامپانزه را طوری عادت پارک گونه

راحتی ها را بهگونهیناهنگام ورود گردشگران بتوانند 

دادن  .(Lloyd and Ajarova, 2005) مشاهده نمایند

توسط گردشگران و مدیران  هاگونهمواد غذایی به 

اجرایی تورهای گردشگری نیز موجب بروز تغییرات 

شده است. مطالعات پیشین نشان  هاگونهرفتاری در 

داده است که جانوران در انتظار غذا دادن را یاد 

ها ممکن است گیرند و همچنین غذا دادن به آنمی

ها افزایش داده و موجب پرخاشگری را در بین آن

ها نیز شود. عالوه بر زخمی شدن و نزاع بین افراد آن

، تجمع جانوران جهت مدتکوتاهتغییرات رفتاری 
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 ازلحاظتغذیه در این موارد نیز ساختار جامعه را 

عواقب  دهد.توزیع، تنوع و غنا تحت تأثیر قرار می

ها متنوع هستند. درواقع نهایی افزایش تحمل انسان

ور انسان تأثیرات مختلفی است که حض شدهدادهنشان 

یدمثل و پرورش فرزندان را در تولازجمله اختالل در 

 (.Ellenberg et al., 2007) بردارد

توانند با سه روش اصلی با انسان ارتباط جانوران می

ها فرایندی است که ینا( یکی از 1کنند: برقرار می

شود در طول زمان منجر به درآن گونه مجبور می

یی هامحلتوانند در می هانور شود. آناهلی شدن جا

شوند باقی بمانند یا مهاجرت ها ساکن میکه انسان

یجه نت در هاتوانند منفعالنه با انسانمی هاکنند و یا آن

اکوتوریسم و یا گردشگری مبتنی بر طبیعت ارتباط 

های یاسمقبرقرار کنند. هرچند که این سه تأثیر در 

هر سه  درمجموعاما  دهندمختلف زمانی روی می

کنند. روش فرآیندهای شناختی مشابهی را طی می

نکته مهم در اینجا این است که نتیجه این تعامالت 

تواند نتایج حاصل از تعامالت شکارچیان  را تحت می

عنوان تأثیر قرار دهد. درواقع رفتار عادت کردن به

شود، به این دلیل که باعث رفتاری نادرست بیان می

 صورت بوده و به مشاهده قابل یسادگبهود جانور شمی

 Reynolds and) طبیعی به انسان نزدیک شود یرغ

Braithwaite, 2001). 

 

 

 (www.takepart.comهای حیات وحش ): نزدیک شدن گردشگران به گونه3ل شک

 

آور باشد، یانز وحشحیاتتواند برای گردشگری می های طعمهیرپذیری گونهتأث

یرگذاری بر تأثزیرا باعث تغییرات رفتاری در افراد با 
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شود. در میان این هامیروی جمعیت و جامعه آن

ی انسانی هامحدودهتغییرات رفتاری، جانورانی که در 

هستند ترس و پاسخ دوری از  هاانسانو در ارتباط با 

رات بسیار یابد. یکی از اثیمها کاهش انسان برای آن

تواند موجب افزایش ساده این عادت به انسان می

گونه در یک واقع احتمال شکار شدن گونه شود. در

صورت عادت کردن به حضور انسان در صورت 

با شکارچیان و حس کردن حضور انسان از  شدنمواجه

ی راحتبهشود گونه منطقه دور نشده و موجب می

عادت کردن توسط شکارچی شکار شود. این امر 

دهد، یرمستقیم نیز گونه را تحت تأثیر قرار میغ طوربه

شود تعداد که حضور انسان باعث مییطوربه

نیز کاهش پیدا کند که این  هاگونهشکارچیان طبیعی 

شود که گونه به تهدیدات شکارچیان امر باعث می

طبیعی خود نیز کمتر توجه نماید و احتمال شکار 

 د.یابیمشدنش افزایش 

 

 

 (www.lifegate.com: اقدام به تغذیه دستی حیات وحش توسط گردشگران )4شکل 

تغذیه دستی جانوران در مناطق حفظت شده و نشده 

کاری نادرست است، که رواج یافته است. خیلی از 

دوستی اقدام به افراد با نیت خوب و حس انسان 

ممکن است این حس کنند که تغذیه جانوران می

خطر مواجه انسان دوستی بقای گونه را در آینده با

های طعمه ها و بخصوص گونهسازد. تغذیه دستی گونه

اری و عادت کردن غیر متعارف موجب تغییرات رفت

نها را آتواند بقای ها جانوران به خطراتی که میگونه

اقات اکیدا شود. برای پرهیز از این اتفنماید، می تهدید

د از ریختن مواد غذایی شوبه گردشگران توصیه می

خصوص در مناطق حفاظت ه های جانوران ببرای گونه

شده خود داری نمایند مگر در شرایط بحرانی مانند 

سرمای شدید که گونه توانایی یافتن منابع غذایی را 

های یازمند چهارچوب و الگوندارد. البته این کار نیز ن



 33                                                                          ...تاثیرات طبیعت گردی بر روی گونه های آسیب پذیر

 

 .37-28، 1، شماره 13، جلد 1397زیست سپهر، 

دوستانه های انسان است کمکباشد که بهتر خود می

های مرم نهاد محیط به مراکز مشخص شده، تشکل

زیستی و ادارات متولی تحویل داده شود و یا با 

 نها این اقدام صورت گیرد.آهماهنگی 

 

 انقراض درخطرهای گونه

های طور عمده در پارکتهدید به درخطر هایگونه

قا و ها هم برای بکنند، پارکشده زندگی میحفاظت

دارند؛ و بخش از این یهسرماماندگاری نیاز به پول و 

درآمد نیز مربوط به اکوتوریسم هست. بنابراین، 

توریسم یک نوعی از مشارکت برای حفاظت از این 

میزان و سهم توریسم در  ست. درواقع بایدا هاپارک

انقراض را  درخطر هایگونه هاییتجمعحفاظت از 

. به عبارتی ما از تعداد قراردادو بررسی  محاسبه مورد

عنوان  توانیم بهمی هاآن هاییتجمعو  هاگونه

معیاری برای سنجش موفقیت در حفاظت استفاده 

ی حفاظتی از هاآژانس یمدهاآدرکنیم و از سهم 

عنوان میزانی برای توانیم بهبخش توریسم هم می

ی گردشگری بهره ببریم. ما در حال هاکمکارزیابی 

دانیم که گردشگری به بقا و ماندگاری یم حاضر

 کند. باانقراض کمک می درخطر هایبسیاری از گونه

حال خود این وابستگی به گردشگری در معرض این

 Buckley et) خطر رکود صنعت گردشگری قرار دارد

al., 2012). 

جلوگیری از روند کاهش تنوع زیستی و انقراض 

ین اهداف جهانی به تربزرگترین و یکی از مهم هاگونه

تهدید در  درخطر هایشمار می رود. بسیاری از گونه

شوند ولی جمعیت شده حفاظت میمناطق حفاظت

  یرگذارتأثها در حال کاهش هست. از عوامل آن

ها، اختالالت، تخریب و یماریبتوان به شکار، می

های ی متقابل با گونههاکنشی زیستگاه، سازپاک

اشاره کرد.  شدهاصالح هاییزسوآتشمهاجم و 

های یهسرمای حفاظتی هاآژانسکه بسیاری از یدرحال

 Balmford et) کافی برای رفع این تعارضات را ندارند

al., 2002 ؛Bruner et al., 2004). 

 

 

 (www.lifegate.com: حضور گردشگران در زیستگاه های حساس صخره های مرجانی )5شکل 
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 یهابودجهخصوص در طول یک دهه گذشته، ه ب

ی ناشی از درآمدهاها در تعدادی از کشورها به پارک

طور عمده مربوط به ؛ بهاندکردهگردشگری تکیه 

های بازدیدکنندگان بوده است که یورودها و ینههز

شده توسط نگهبانان پارک برای ورود افراد دریافت می

با وابستگی  توسعهدرحالاست. این امر در کشورهای 

شود. المللی انجام میشدیدی به گردشگرهای بین

اقتصادی -حال به فاکتورهای اجتماعیگردشگری بااین

مانند سرمایه و ایمنی حساس هست. وقتی در 

های گردشگران خارجی رکودی ایجاد شود پارک

بودجه برای صورت ناگهانی با کمبود به شدهحفاظت

های حفاظتی روبرو خواهند شد. این موضوع فعالیت

نماید. های نادر ایجاد میخطر جدیدی را برای گونه

واقعیت این خطر در کشورهایی مانند ماداگاسکار، 

است، که  شدهدادهنپال، زیمباوه و جاهای دیگر نشان 

 پسها به دالیل مختلفی فروپاشید و گردشگری در آن

تهدید به علت  درخطر هایری از گونهبسیا آن از

افزایش شکار در این کشورها تحت تأثیر شدید قرار 

 Fletcher and؛ Bourton, 2009) گرفتند

Morakabati, 2008 ؛Jenkins et al., 2011). 

 
 

.شودگردشگری تامین میآنها از راه های اقدامات حفاظتی هایی که هزینهار تعداد گونه: نمود6شکل 

 درخطرهای پرندگان درصد از گونه 13در حدود 

تهدید و انقراض قرار دارند و شبکه مناطق 

 یطراح هاشده در دنیا برای حفاظت از آنحفاظت

ها و های حفاظتی شامل: پارکاند. این شبکهشده

شده یطراح المللیهای عمومی، مناطق بینگاهیرهذخ

های گاهیرهذخکره، و یستز هایگاهیرهذخمانند 

شده در منطقه حفاظت 120000خصوصی. بیش از 

های یستگاهزدرصد  13دنیا وجود دارد، که بیش از 

های پرندگان گیرد. برخی از گونهیبرمخشکی را در 

شده و یطراح هایگاهیرهذخاین  به خاطرنیز تنها 

 حالتابهها است که مدیریت خاص برای حفاظت از آن

 Department of Conservation New) اندبقا یافته
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Zealand, 2011) های یستگاهزدر  هاگونه.حفاظت از

ها یکی از ضروریات اساسی برای حفظ طبیعی آن

شده است. مناطق حفاظت شدهشناختهتنوع زیستی 

و  هاگونهترین مناطق برای حفاظت یدیکلیکی از 

های یستگاهزتهدید در  درخطر هایگونه ویژهبه

روند. یکی از مشکالت بزرگ طبیعی خود به شمار می

های مناطق و گسترده در پیش روی عملکرد شبکه

، کمبود توسعهدرحالویژه در مناطق حفاظتی، به

 بودجه است.
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The effects of ecotourism on vulnerable species of wildlife 
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Abstract 

In spite of the small impact of ecotourism on protected areas and wildlife species, if mismanaged, 

we will sometimes see the harmful effects of this type of industry on wildlife species. Nature-based 

tourism and ecotourism are very popular activities that generate annual earnings worth millions of 

dollars a year. Also, every year, the gross amount of ecotourism is increasing. However, 

interactions between wildlife and human beings often change animal behavior, even when animal 

welfare is considered. For example, feeding wildlife may increase aggression among them, causing 

injuries and conflicts among their groups. Manual feeding of the species, and in particular the prey 

species, causes behavioral changes and habituates species which can be threatening to their 

survival. The financial dependence of the protected areas on the presence of tourists to visit the 

areas causes vulnerability in wildlife especially endangered species residing in these regions. The 

risk of species loss will increase dramatically to create a recession in the tourism market. 

Therefore, a balanced management should be created between the dependency on the tourists 

versus tourist prohibition in protected areas to avoid possible damage to both behavioral spheres. 

Keyword: wildlife, endangered species, mammals, birds, Ecotourism 

 

 


