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هدف از پژوهش حاضر، تعیین الگوی مکان یابی گردش��گری ورزش��ی در شهرس��تان الهیجان با اس��تفاده از 
ارزیاب��ی مدل محیط زیس��تی و از طریق ابزار GIS )سیس��تم اطالع��ات جغرافیای��ی( و رویهم گذاری الیه های 
اطالعات��ی می باش��د. پس از تهیه الیه ه��ای اطالعاتی مورد نیاز با اس��تفاده از مدل های محیط زیس��تی موجود 
گردش��گری، الیه ه��ای مذکور در محیط GIS تلفیق ش��د و برای انج��ام این  کار از تواب��ع Overlay در نرم افزار 
Arcview 9,2 اس��تفاده گردی��د. در نهای��ت پس از تهیه نقش��ه نهایی، در مقیاس شهرس��تان به اجرای مدل های 

اکولوژیک گردشگری ورزشی پرداخته شد و نواحی دارای قابلیت، شناسایی گردیدند. 
نتایج بیانگر آن است که منطقه مورد مطالعه را می توان به دو بخش اصلی )جنوبی و شمالی( و سه زون تقسیم 
نمود. در مجموع، 36321/9 هکتار از منطقه پتانس��یل گردش��گری گس��ترده )کالس 1 با س��هم 89 درصدی( 
از کل محدوده واجد ش��رایط برای گردش��گری گس��ترده می باش��د. این زون ش��امل ورزش های کایت س��واری، 
پیاده روی، س��وارکاری، دویدن، ش��کار و صید و مس��یرنوردی اس��ت. از س��وی دیگر، 30288/2 هکتار واجد 
ش��رایط گردش��گری متمرکز )کالس 1 با س��هم 74 درصدی( می باش��د. برخی از فعالیت های پیش��نهادی برای 
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این زون ش��امل دوچرخه سواری، خورگش��ت، موتورس��واری، گلف، رالی موتور، رالی اتومبیل، رالی دوچرخه، 
گالیدر و هواپیماهای س��بک می باشد. رویهم رفته، بخش های جنوبی شهرستان، از پتانسیل باالیی برای توسعه 
فعالیت ه��ای تفرج��ی متمرک��ز برخوردار نمی باش��ند و اصرار بر انجام ای��ن نوع فعالیت ها ب��دون برنامه ریزی و 
مالحظات زیست محیطی، صدمات جبران ناپذیری را بر محیط طبیعی این مناطق وارد می آورد. از سوی دیگر، 
اکوسیستم آبی موجود در منطقه نیز به دلیل برخورداری از سطح کاربری کم، قابلیت توسعه گردشگری ورزشی 

را ندارد.

 واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی، شهرستان الهیجان، مکان یابی و ارزیابی توان محیط زیستی
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مقدمه
اصطالح ورزش��ی »گردشگری« در سال های اخیر برای توصیف سفرهای تفریحی ورزشی مورد استفاده قرار 
گرفته است )ردموند1، 2015؛ کرتزمن و زور2، 2013(.  با توجه به مفهوم جدید گردشگری ورزشی به عنوان یک 
موضوع قابل توجه علمی، تحقیقات در این مورد هنوز نس��بتا کم اس��ت. کتاب ها و مجالت گردشگری ورزشی 
ویژه در حال تهیه هس��تند، اما در حال حاضر میزان انتش��ار مطالب محدود شده است. عالوه بر این، دانشمندان 
کمی به دیدگاه انتقادی از این شکل ظهور گردشگری دست یافته اند. به عنوان مثال، سازمان جهانی گردشگری 
سازمان ملل متحد )UNWTO3( تمرکز تازه ای را در زمینه گردشگری ورزشی آغاز کرده و مفهوم »پایداری« را در 
نشس��ت گردش��گری سازمان ملل در مورد گردش��گری، ورزش و مکان یابی گردشگری ورزشی در فوریه 2010 
مطرح نموده اس��ت. حال وقت آن اس��ت که توس��عه پایدار از طریق گردشگری ورزش��ی مورد بررسی قرار گیرد. 
هیم4 )2012( در فراخوان خود برای تجزیه و تحلیل انتقادی از تاثیرات محیط زیستی گردشگری ورزشی مانند 
رویدادهای بزرگ، پیش��نهاد داد که جوامع متمایل به توس��عه گردشگری ورزش��ی باید بر روی مسابقات ورزشی 

منظم یا برگزاری مسابقات ورزشی کوچکتر جهت حفظ محیط زیست پایدار تمرکز کنند.
گردش��گری به عنوان یک صنعت بزرگ جهانی و یکی از سریع الرش��دترین بخش های توسعه شناخته می شود 
)س��ازمان گردش��گری جهانی5، 2006(. در بس��یاری از مناطق، به ویژه مناطقی که از طبیعت ویژه و منحصر 
به فردی برخوردارند، گردش��گری به عنوان پاس��خی برای نیازهای اقتصادی مطرح اس��ت )جنیفر و همکاران6، 
2010(. گردش��گری، 11 درصد از تولید ناخالص داخلی7 جهان را به خود اختصاص داده اس��ت و ساالنه 200 
میلیون نفر، یعنی از هر 12 نفر شاغل در دنیا یک نفر، در این بخش فعالیت دارد. گردشگری به عنوان بزرگترین 
صنعت جهان و یکی از بخش های بس��یار رش��د یافته در جوامع امروزی ش��ناخته می شود؛ به طوری که بیش از 
یک س��وم ارزش کل خدمات تجارت جهانی را در بر می گیرد )س��ازمان گردشگری جهانی، 2006(. طبق آمار 
ارائه ش��ده از سوی سازمان جهانی گردشگری، در س��ال 2013 چیزی در حدود 1/087 میلیارد نفر گردشگر به 
کشورهای مختلف سفر کردند. این رقم، در مقایسه با سال 2012 میالدی، 5 درصد رشد داشته است. براساس 
پیش بینی ها، تا س��ال 2020، گردش��گری بین المللی به رقمی در حدود 1.6 میلیارد نفر خواهد رسید و بیش  از 
50 درصد مش��کل اش��تغال در کشورهای در حال توس��عه از طریق این صنعت قابل حل است )سازمان جهانی 
گردشگری سازمان ملل متحد8، 2016(. بر این اساس، درآمدهای گردشگری بین المللی با افزایشی بالغ بر 48 
میلیارد دالر در سال 2014، به رکورد یک هزار و  245میلیارد دالر دست یافت و با احتساب 221 میلیارد دالر 
درآمد دیگر که از طریق حمل ونقل مسافران بین المللی کسب شده، کل درآمد گردشگری بین المللی به رقم 1/5 
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تریلیون دالر رس��یده اس��ت )سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، 2014 (. گردشگری پایدار1، نوعی 
از گردشگری است که به رعایت مالحظات زیست محیطی در عرصه های طبیعی اشاره دارد. 

این تفکر به منظور حفاظت هر چه بیشتر از اکوسیستم های طبیعی مورد توجه مجامع جهانی است )بایمانتو 
و پونزو2012،2؛ کاس��تالنی و س��اال2010،3؛ ولس2011،4؛ نیتو5، 2003(. همچنین، این نوع از گردشگری، 
ضمن برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت محیط زیست نیز مطرح 
اس��ت )آسیکسو و همکاران2010،6؛ س��بالوس7، 2011(. آمارهای بین المللی و دیدگاه کارشناسان گردشگری 
نش��ان می ده��د که این صنع��ت تا س��ال 2020 میالدی ب��ه بزرگترین صنعت دنی��ا تبدیل خواهد ش��د و درآمد 
اقتصادی چش��مگیر و فرصت های ش��غلی بی شماری را برای کش��ورهای مختلف فراهم می آورد و نقش مهمی 
را در فقرزدایی کش��ورهای محروم و مناطق توس��عه نیافته ایفا خواهد کرد. در سرتاسر جهان، یکی از بخش های 
بس��یار رش��د یافته انواع گردشگری، گردشگری ورزشی اس��ت که تاثیر ویژه ای بر توسعه گردشگری منطقه مورد 
مطالعه خواهد داش��ت)گراتون و تیلور8، 2000؛ جاگو و هم��کاران9، 2015؛ فانک و براون10، 2010(. ارتباط 
میان دو مقوله ورزش و گردشگری در سالیان اخیر بیش از پیش درک گردیده است )استاندون و دنوب11، 1999؛ 
لی و تیلور2005،12؛ حیم و هینچ13، 2002(. گردش��گری ورزش��ی بدین ش��کل تعریف شده است: »مسافرت 
مبتنی بر تفریح که سبب می گردد افراد جامعه یا محل سکونت خود را به منظور مشارکت در فعالیت های بدنی، 
تماش��ای فعالیت های فیزیکی یا تش��ویق و طرفداری از جاذبه های ایجاد ش��ده توس��ط فعالیت های بدنی ترک 
کنند« )گیبس��ون14، 2008(. هر دو مقوله ورزش و گردشگری، امروزه به عنوان صنایع با رشد شتابان، در جهان 
اقتصاد مطرح هس��تند. با وجود آن که گردشگری ورزش��ی یک پدیده نوظهور نمی باشد، ولی در سالیان اخیر به 
عنوان یک استراتژی توسعه اقتصادی، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است )دانیل15، 2007؛ دانیل و همکاران16، 
2009؛  ج��الن17، 2009(. در حقیق��ت، منابع و زیرس��اخت های مورد نیاز برای گردش��گری و ورزش، اغلب 
مشترک هستند )استندیون و دکناب1999،18(. این موارد شامل محیط زیست طبیعی، تجهیزات ساخت و ساز، 
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حمل و نقل، خدمات و تسهیالت است. 
گردش��گری ورزش��ی، اصطالحی است که از ترکیب دو صنعت »گردشگری« و »ورزش« پدید آمده است. به 
عبارت دیگر، ورزش یکی از فعالیت های مهم گردش��گران در هنگام گردشگری است. در سال 2001، سازمان 
جهانی گردش��گری )WTO1( و کمیته بین المللی المپیک )IOC2( اقدام به برگزاری کنفرانس جهانی مشترکی با 

عنوان »ارتباط میان ورزش و گردشگری« نمودند )کلر3، 2001(. 
گردش��گری ورزش��ی در واقع نوعی از مس��افرت به دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا ش��رکت در فعالیت های 
 و با توجه به اهمیت مقوله گردشگری 

ً
ورزشی است که دور از محل زندگی باشد )هینچ و حیم2003،4(. مسلما

پایدار، در این تحقیق نیز نوعی از گردشگری ورزشی که مدنظر است، گردشگری ورزشی پایدار می باشد، چرا 
که رعایت جنبه های محیط زیس��تی توام با فعالیت های گردش��گری و ورزش��ی مدنظر می باش��د. تعامل این سه 

حیطه در شکل 1 نشان داده شده است. 

)UNWTO, 2014( یست شکل 1: رابطه میان ورزش، گردشگری و محیط ز

در دهه گذش��ته، مطالعات متعددی در زمینه گردش��گری ورزش��ی و همچنین نقش عوامل مختلف بر توسعه 
گردش��گری ورزش��ی انجام ش��ده اس��ت. ادبی )1384( طی تحقیقی دریافت که در ایران جاذبه هایی که کمتر 
تح��ت تاثیر پدیده های فصلی قرار دارند و همچنین فعالیت ه��ای متنوع تری در آنها انجام می گیرد، دارای فصل 
گردش��گری طوالنی تری هستند و از اهمیت بیشتری در توس��عه گردشگری ورزشی در ایران برخوردارند. هنرور 
)1384( عالقه به فرهنگ، هنر و معماری و همچنین وجود تفریحات ش��بانه در کش��ور را از عوامل مهم توس��عه 

1. World Tourism Organization
2. International Olympic Committee
3. Keller
4. Hinch & Higham



 الگوی مکان یابی گردشگری ورزشی پایدار با استفاده از ارزیابی مدل محیط زیستی: شهرستان الهیجان

156

گردش��گری ورزش��ی معرفی نمود. کیو1 )2003( به این نکته اش��اره می کند که س��ایر انواع گردشگری که در آن 
هدف اصلی گردش��گر ورزش کردن می باشد، قابل توجه هستند. به طور مثال، وجود جاذبه های طبیعی همانند 
حیات وحش، آبشار، دریاچه ها، کوهستان و جنگل در توسعه گردشگری ورزشی بسیار موثر هستند. کوساسی2 
)2005( جاذبه های طبیعی ورزش��ی که در هند از اهمیت بیش��تری برخوردارند را ورزش های زمستانی همانند 
اس��کی و اس��کیت ذکر می کند. اندوزا و میراندا3 )2015( در بررسی گردش��گری ورزشی در اسپانیا دریافتند که 
عامل جاذبه های طبیعی، ورزش های آبی و گردش و پیاده روی به ترتیب از اهمیت بیشتری در جذب گردشگران 
ورزش��ی برخوردارن��د. پریدئوکس و کوپ��ر4 )2010( به اهمیت نقش اکوگردش��گری در توس��عه اقتصاد محلی 
اندون��زی اش��اره کردند. ماروبال5 )2011( بر اهمیت نقش ذی نفعان در توس��عه صنعت گردش��گری در کش��ور 
بوتس��وانا6 تاکید می کند. موس��وی و صفا نیا )2013( به بررس��ی جنبه های مثبت و منفی توسعه اکو گردشگری 
ورزش��ی در غرب مازندران پرداختند. نتایج حاکی از آن بوده اس��ت که آلودگی س��واحل و تخریب اکوسیس��تم  
جنگلی از جمله مهمترین اثرات منفی گردشگری ورزشی در این منطقه بوده است. همچنین، رونق اقتصادی و 
ایجاد مشاغل فصلی نیز بارزترین جنبه های مثبت این فعالیت به شمار می روند. فیال و ژاگو7 )2010( پایداری 
در ورزش و گردش��گری را بررس��ی نمودند و اصول و گام های اساس��ی آن را برش��مردند. آنها همچنین به معرفی 
نمونه های برتر و موفق در سطح جهان پرداختند. ژوو8 )2009( به مطالعه پیرامون منابع و صنعت توسعه پایدار 

و اکوگردشگری ورزشی پرداخت. 
ام��روزه، ارزیاب��ی توان اکولوژیک س��رزمین به عنوان پیش ش��رط توس��عه فعالیت های مختلف مطرح اس��ت 
)پیرمحم��دی و هم��کاران، 1390(. اتخ��اذ الگوی مناس��ب به منظ��ور مکان یابی، به عنوان ابزاری مناس��ب در 
خدم��ت مدیری��ت زیس��ت محیطی و منابع طبیعی مطرح اس��ت و می تواند در شناس��ایی و تعیی��ن مکان بهینه، 
کاهش میزان اتالف منابع، صرفه جویی در زمان و هزینه ها، به حداقل رساندن ریسك و ارتقای بهره وری کمک 
ش��ایان توجهی نماید. مکان یابی، فرآیند تصمیم گیری با دوره طوالنی اس��ت، زیرا تعداد زیادی از شاخص های 
موج��ود بای��د آزمایش ش��وند و نتیجه تصمیمات ممک��ن ارزیابی گردن��د )مخدوم و هم��کاران، 1381(. هدف 
اصلی از فرآیند مکان یابی، یافتن محل بهینه ای اس��ت که تا حد امکان از معیارهای الزم برخوردار باش��د )هلی 
و ایلبری2016،9(. در س��الیان اخیر، از سیس��تم اطالعات جغرافیایی ) 10GIS( به عنوان ابزاری مناس��ب برای 
مکان یابی اس��تفاده می ش��ود )آله ش��یخ و همکاران2008،11؛ لوویری و همکاران12، 2000(. در طی 25 سال 

1. Cave
2. Ko Sasi
3. Andueza& Miranda
4. Prideaux & Cooper
5. Marobela
6. Botswana
7.  Fyall & Jago
8.  Zhu
9. Healey & Ilbery
10.  Geographic information system 
11. Alesheikh et al.
12. Louviere et al.
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گذش��ته، GIS در مدیریت محیط زیس��ت و مکان یاب��ی فعالیت ها و کاربری های مختلف نقش اساس��ی را ایفا 
نموده اس��ت. کاربرد این سیس��تم در مکان یابی، بیش��تر به دلیل توانایی باالی آن در طبقه بندی و رویهم گذاری 
الیه های اطالعاتی مختلف است )لن و همکاران1، 2004؛ مکنی و کای2، 2002؛آسپینال و پیرسون3، 2014؛ 
اویان��گ و همکاران4، 2016(. این سیس��تم،  توانایی گردآوری، نگهداری، س��اخت، پردازش و تجزیه و تحلیل 
اطالعات را داراس��ت و داده ها را به شکل الیه های اطالعاتی و نقشه ترسیم می کند )ادی و همکاران5، 2013(. 
به منظور جلوگیری از بهره کش��ی از س��رزمین باید رابطه بین انس��ان، س��رزمین و فعالیت های انس��ان به منظور 
بهره ب��رداری مناس��ب و پایدار از جمیع امکانات انس��انی و فضایی س��رزمین در جهت بهب��ود وضعیت مادی و 
معن��وی اجتم��اع در طول زمان تنظیم گردد )مخدوم و همکاران، 1381(. به عبارت دیگر، ارزیابی توان زیس��ت 
محیطی فرآیندی اس��ت که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انس��ان با طبیعت، توس��عه ای در خور و هماهنگ با 
طبیعت را فراهم سازد. در واقع این ارزیابی، گامی موثر در جهت بدست آوردن توسعه پایدار می باشد )جوزی 

و همکاران2010،6 (. 
انواع گردش��گری معمول در ایران و جهان از نظر میزان توس��عه مورد نظر برای اجرای آن در محیط طبیعی، به 

دو گروه دسته بندی می گردند: 
• گردشگری متمرکز7: که نیازمند ساخت و ساز و توسعه در منطقه مورد نظر می باشد. 	
• گردش��گری گس��ترده8: که نیازی به س��اخت و س��از و توس��عه نیس��ت و یا مجاز به انجام س��اخت و س��از 	

نمی باشیم)مخدوم2004،9(. 
از آنجا که توسعه صنعت گردشگری )به ویژه گردشگری متمرکز(، منافع اقتصادی زیاد در کنار احتمال وقوع 
پیامدهای نامطلوب را بر محیط زیست منطقه به همراه خواهد داشت، انجام مطالعات گسترده و متنوع به کاهش 
خسارت های احتمالی کمک زیادی خواهد کرد. به همین دلیل، مطالعات ارزیابی توان محیط زیستی سرزمین، 
ابزاری برای برنامه ریزان و مدیران به شمار می رود. مروری بر پیشینه تحقیق نشانگر آن است که بیشتر مطالعات 
در زمینه مکان یابی گردش��گری ورزشی، در خارج از کشور صورت پذیرفته است. گلیپتیس10 )2014( کتابی با 
عنوان »ورزش و گردشگری« را به چاپ رساند و در این اثر به بیان تعاریف، تقسیم بندی ها و مالحظات اساسی 
گردشگری ورزشی پرداخت. گیبسون11 )2008( در یک طرح تحقیقی پیرامون معیارهای اساسی در گردشگری 
ورزش��ی مطالعه نموده اس��ت. جکس��ون و وید12 )2003( ارتباط میان دو مقوله ورزش و گردشگری و نقش هر 

1. Lan et al.
2. McKinney & Cai
3. Aspinall & Pearson
4. Ouyang et al.
5. Eddie et al.
6. Jozi et al.
7. Intensive Tourism
8. Extensive Tourism
9. Makhdoom
10. Glyptis
11. Gibson
12. Jackson & Weed
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یک را در توسعه اقتصادی جامعه بیان نمودند. 
نظر به اهمیت موضوعات ارزیابی توان و مکان یابی در عصر حاضر و همچنین عالقه و نیاز فراوان افراد جامعه 
به فعالیت های تفرجی و ورزش��ی، نیاز به برقراری ارتباطی هماهنگ و تنگاتنگ میان موارد فوق می باشد. هدف 
از انجام این تحقیق، ارائه الگوی مکان یابی بهینه برای توس��عه گردشگری ورزشی پایدار می باشد. بدین منظور، 
ضمن بررسی و شناسایی پتانسیل های طبیعی و مناسب برای توسعه گردشگری ورزشی در شهرستان الهیجان، 
عالوه بر آن مالحظات زیس��ت محیطی نیز به عنوان پارامتری اساس��ی در الگوی مکان یابی گردش��گری مدنظر 

قرار خواهد گرفت.

روش شناسی پژوهش 
منطقه مورد مطالعه 

محدوده مورد مطالعه ش��امل شهرس��تان الهیجان می باشد. این شهرستان در مختصات جغرافیایی 37 درجه 
و 4 دقیقه تا 37 درجه 23 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 45 دقیقه تا 50 درجه و 13 دقیقه طول شرقی قرار 
گرفته اس��ت. شهرس��تان الهیجان دارای مس��احتی بالغ بر 407 کیلومترمربع می باشد و دارای دو بخش، هفت 
دهستان و دو شهر می باشد. میانگین ارتفاع این منطقه 42 متر و میانگین شیب آن نیز 7 درصد است. در شکل 

2، موقعیت شهرستان الهیجان در استان و کشور نشان داده شده است.

شکل 2: موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور و استان گیالن )مقیاس 1:100000( 
)ترسیم توسط نگارندگان براساس منابع تحقیق(
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روش
در تحقیق حاضر، از الگوی آمایش س��رزمین مخدوم )1992 و 2004( به عنوان اس��اس مطالعات زیس��ت 
محیط��ی اس��تفاده گردیده اس��ت )مخ��دوم و هم��کاران، 1381(. به منظ��ور تعیین پتانس��یل هر ی��ك از مناطق 
م��ورد مطالعه در شهرس��تان الهیجان، تنها گزینه ممک��ن انجام مطالعه از طریق ابزار GIS )سیس��تم اطالعات 
جغرافیایی( و رویهم گذاری الیه های اطالعاتی1 بوده اس��ت. براین اس��اس، ابت��دا الیه های اطالعاتی موضوعی 
مورد نیاز نظیر ش��یب زمین، ارتفاع و جهت های جغرافیایی ش��یب تهیه گردیدند. برای تهیه نقش��ه های ش��یب، 
جهت و ارتفاع از مدل رقومی ارتفاع )DEM( رادار SRTM و نقشه های توپوگرافی استفاده شده است. به منظور 
خواندن نقش��ه های توپوگرافی رقومی از نرم افزار Micro station و برای تهیه و ویرایش نقش��ه های مورد نیاز از 
 ArcGIS 9.2و با کمک نرم افزار Overlay استفاده شد. بدین صورت که از طریق توابع ArcGIS 9.2 نرم افزار
الیه های ش��یب، جهت و ارتفاع با یکدیگر تلفیق ش��د و الیه شکل زمین ایجاد گردید تا از طریق این الیه امکان 
مکان یابی وجود داش��ته باش��د. واحدهای ش��کل زمین در واقع بیان کننده اکوسیس��تم هایی هستند که همگن و 
دارای ویژگی های یکس��ان می باش��ند. در نتیجه پس از به دس��ت آوردن این واحد می توان در مقیاس مختلف به 
اجرای مدل های اکولوژیک گردشگری پرداخت و نواحی دارای قابلیت را شناسایی کرد. گفتنی است که در مدل 
گردشگری که در ایران کاربرد دارد، معیارهای شیب و جهت از بیشترین اهمیت برخوردارند و در صورت آماده 

نشدن این معیارها سایر معیارها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
در طرح حاضر، به منظور تهیه نقشه جهت های جغرافیایی شیب، تعداد طبقات به صورت کامل و 9 طبقه در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. نواحی که با عالمت F نشان داده ش��ده اند، فاقد جهت بوده و هموار هستند. در پایان، به منظور 

تجزیه و تحلیل داده ها، محاسبات و رسم نمودار، نرم افزارهای آماری Excel و SPSS مورد استفاده قرار گرفتند. 

یافته های  پژوهش
این تحقیق بنا به ماهیت فرآیند آمایش سرزمین یا برنامه ریزی استفاده از سرزمین در مراحل متوالی زیر انجام 

گردیده است: 
¢ مرحله 1: تهیه نقشه های طبقات ارتفاع، شیب و جهت های جغرافیایی شیب با استفاده از نقشه توپوگرافی: 
نقش��ه طبقات ارتفاع با انتخاب آنتروال 400 متری از خطوط میزان نقش��ه توپوگرافی با 6 کالس، نقش��ه طبقات 
ش��یب مطابق با طبقات پیش��نهادی الگوی ملی با 8 کالس و نقش��ه جهت های جغرافیایی شیب به روش »یال و 

دره« با 9 کالس به شرح زیر تهیه گردید:F, NW, W SW, S, SE, E, NE, N )بدون جهت(. 
¢ مرحله 2: تهیه نقش��ه واحدهای ش��کل زمین به منظور تهیه نقش��ه شکل زمین: نقش��ه های طبقات ارتفاع، 
ش��یب و جهت های جغرافیایی که اجزای تجزیه ش��ده آن هس��تند، با یکدیگر تلفیق می ش��وند. برای تلفیق این 
 از ش��یوه دوترکیبی و یا چند ترکیبی استفاده می کنند )مخدوم، 

ً
س��ه نقشه، ارزیابان محیط زیست در ایران عموما

2004(، ولی در این تحقیق از روش رویهم گذاری )IO( استفاده شد. دلیل این امر، دقت بیشتر، کاربرد آسان تر 
و سریع تر و نیز موثق بودن این روش در مقایسه با روش های پیشین بوده است. 

1.  Overlaying
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¢ مرحل��ه 3: تهیه نقش��ه کاربری زمین و قابلی��ت اراضی با انجام عملیات میدان��ی و مطالعات کتابخانه ای: 
اطالعات تصویری از قبیل عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای لندس��ت )سنجنده T.M( و نقشه  توپوگرافی، 
نقش��ه کاربری فعلی زمین و قابلیت اراضی تهیه گردیدند. بدین منظور نقش��ه رقومی 1:100000 به عنوان نقشه 

پایه از سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد. 
¢ مرحله 4: تلفیق نقشه واحد شکل زمین با نقشه کاربری زمین و قابلیت اراضی و تهیه نقشه واحدهای اکولوژیک. 
¢ مرحله 5: ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه و انتخاب ورزش های مناسب با توجه به قابلیت های منطقه: در 

این بخش از فهرست راهنمای اقتباسی )جدول 1 و 2( استفاده گردیده است. 
مراحل تحقیق، به طور خالصه در شکل 3 ارائه شده است. 

شکل 3: مراحل انجام تحقیق

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه، براساس مدل اکولوژیکی ارائه شده توسط مخدوم )2004( برای گردشگری 
)متمرکز و گسترده( انجام گرفت )جدول 1(.
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یکی گردشگری متمرکز الف( مدل اکولوژ
این مدل شامل 3 طبقه می باشد و برای فعالیت هایی نظیر شنا، اسکی، خورگشت، اردو زدن، رالی اتومبیل رانی، 
موتورس��واری، دوچرخه رانی و بازدید آثار فرهنگی و تاریخی که نیازمند اس��کان و اقامت طوالنی مدت هستند، 

تهیه شده است.
یکی گردشگری گسترده ب( مدل اکولوژ

این مدل ش��امل 3 طبقه بوده که برای فعالیت هایی نظیر کوهنوردی، صخره نوردی، کوهپیمایی، ش��کار بگیر 
و ول کن، ماهیگیری، دشت گردش��ی، کایت س��واری، پارا گالیدر، اسب  س��واری و تماشای جانوران در طبیعت 

مناسب است. 

جدول 1: مشخصه های مربوط به مدل اکولوژیکی گردشگری پایدار )گردشگری گسترده و   متمرکز( و ناحیه حفاظتی )مخدوم، 2004( 

مشخصه
یا معیار

اجزای 
مشخصه یا 

شاخص

یکی گردشگری شرح مدل اکولوژ

گردشگری گستردهگردشگری متمرکز

ین مناسب تر
)طبقه 1(

مناسب
)طبقه 2(

نامناسب
)حفاظتی(

ین مناسب تر
)طبقه 1(

مناسب
)طبقه 2(

نامناسب
)حفاظتی(

شکل زمین

شیب
50% - 25%تا 25%بیشتر از 15%15% - 0تا %5

بیشتر از %50 
)به استثنای 
کوهنوردی(

جهت

تابستان شرقی
شمالی

)تابستانه(
جنوبی و غربی

)تابستانه(
���

زمستان جنوبی
غربی

)زمستانه(
شرقی و شمالی

)زمستانه(
���

آب
میزان آب به لیتر 

برای هر نفر
کمتر از 1255 - 5کمتر از 405 - 15012 - 40

�خاک
لومی زهکشی 

شده یا خاک های 
آبرفتی

شنی یا
شنی - لومی

خاک رس و
هیدرومورف

���

پوشش گیاهی

40% - 20%80% - 40%پوشش درختی
کمتر از 20% و 

بیشتر از %80
���

ترکیب گونه ای
تک لپه ای بیشتر و 

دولپه ای کمتر

ترکیب حاوی 
تک  لپه ایها و 

دولپه ایها

دولپه ای بیشتر و 
تک  لپه ای کمتر

���

اقلیم

تعداد روزهای 
آفتابی در ماه در 

فصل استفاده
�15-7بیشتر از 15�15-7بیشتر از 15

دما 
)سانتی گراد(

21-2521-30�21-2521-30�
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در ج��دول 1 به ش��رح م��دل اکولوژیکی گردش��گری پرداخته ش��ده اس��ت. در ادامه به گردش��گری متمرکز و 
گردش��گری گس��ترده تفکیک گردید. مش��خصه ها به پنج بخش تقس��یم گردید که هر بخش به ترتیب داللت بر 
شکل زمین، آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم دارد. گفتنی است که چنانچه بدون در نظر گرفتن مسائل محیط 
زیس��تی به گردش��گری ورزشی گس��ترده در منطقه دارای پوشش گیاهی پرداخته شود، آس��یب جبران ناپذیری به 

اکوسیستم منطقه وارد خواهد شد. 

جدول 2: ورزش های سازگار با محیط زیست و قابل اجرا در محیط های باز ویژه گردشگری ورزشی پایدار 

 )IOC ،1998 مجتبوی و بهمن پور، 138۷؛(

یست پیامد منفی بر محیط ز
فعالیت ورزشی فضای باز مدل گردشگری پایدار

کم متوسط یاد ز

کوهنوردی و کوهپیمایی

تفرج گسترده

سوارکاری

پیاده روی

مسیرنوردی

دوی ماراتون

صخره نوردی

صید و شکار )بگیر و ول کن(

ماهیگیری )بگیر و ول کن(

دوچرخه سواری کوهستان

غواصی کم عمق

کایت سواری

رالی اتومبیل رانی

تفرج متمرکز

رالی موتورسواری

رالی دوچرخه سواری

اسکی

طبیعت گردی و خورگشت

تیراندازی )کمان و اسلحه(

گلف

گالیدر و پرواز با هواپیماهای سبک

ورزش های هیجانی
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ج��دول 2 بیانگر فعالیت های ورزش��ی در فضای ب��از بر پایه دو بخش جداگانه تفرج گس��ترده و تفرج متمرکز 
می باش��د که در بخش تفرج گس��ترده چنانچه به فعالیت های گردش��گری ورزش��ی در این منطقه پرداخته شود، 
پیامدهای زیس��ت محیطی مخرب متوس��ط و کمی را در پی خواهد داشت. اما برعکس، در بخش تفرج متمرکز 
چنانچه به فعالیت های گردش��گری ورزش��ی بدون در نظر گرفتن عوامل زیس��ت محیطی منطق��ه در زمینه رالی 

اتومبیل رانی و اسکی پرداخته شود، اثرات مخرب جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
   با استفاده از نقشه های پایه و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه و نیز با استفاده از نرم افزار ArcGIS نسخه 9.2 
الیه های اطالعاتی جهت تهیه نقش��ه ش��یب، جهت و ارتفاع آماده گردید )ش��کل 4-6(. پس از تهیه نقشه های 

مذکور، از طریق تکنیک رویهم گذاری، نقشه شکل زمین تهیه شد )شکل 6(. 

شکل 4: نقشه جهات شیب )منبع: یافته های تحقیق(

شکل 5: نقشه ارتفاع )منبع: یافته های تحقیق(

با مطالعه تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی، درصد و نوع کاربری اراضی در منطقه مطالعاتی مش��خص 
می گردد )ش��کل 4(. از رویهم گذاری نقش��ه ش��کل زمین و نقش��ه کاربری اراضی )ش��کل 5(، نقشه واحدهای 

زیست محیطی حاصل گردید. 
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شکل 6: درصد کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی )منبع: یافته های تحقیق(

ش��کل 6 گویای درصد کاربری اراضی در نواحی تاالب، نواحی ش��هری، اراضی تپه ای ش��نی، زراعت آبی و 
جنگل در این مناطق می باشد. به طور واضح بیشترین درصد و حجم کاربری متعلق به بخش زیر کشت زراعت 
آبی و در ادامه بعد از آن بیش��ترین س��هم مربوط به جنگل ها می باش��د که بیانگر توجه بیشتر به گونه های زیست 

محیطی پایدار در هنگام استفاده در زمان گردشگری ورزشی این مناطق می باشد. 

نقشه کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی )منبع: یافته های تحقیق(
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در نهای��ت، ب��ا ادغام نقش��ه واحدهای زیس��ت محیطی و مدل تفرج متمرکر و گس��ترده، نقش��ه پتانس��یل های 
گردش��گری شهرس��تان شکل می گیرد )نقش��ه باال(. در مجموع، 36321/9 هکتار از منطقه پتانسیل گردشگری 
گس��ترده )کالس 1( را دارد که این رقم معادل با 89 درصد از کل محدوده واجد ش��رایط برای گردشگری گسترده 
می شود. همچنین، 3990/2 هکتار نیز در زون گردشگری گسترده )کالس 2 با سهم 10 درصد( قرار می گیرد و 
453/3 هکتار نیز در زون گردش��گری گس��ترده )کالس 3 با سهم 1 درصد( قرار می گیرد )شکل پایین(. از سوی 
دیگر، 30288/2 هکتار واجد شرایط گردشگری متمرکز )کالس 1 با سهم 74 درصد( و 3082/8 هکتار شامل 
گردشگری متمرکز )کالس 2 با سهم 8 درصد( و نیز 7394/4 هکتار دارای شرایط الزم برای گردشگری متمرکز 

)کالس 3 با سهم 18 درصد( می باشند )اشکال پایین(. 

درصد اراضی مناسب به منظور توسعه تفرج )گردشگری( گسترده در محدوده مطالعاتی )منبع: یافته های تحقیق(

در شکل باال بخوبی میزان درصد اراضی مناسب به منظور توسعه تفرج گردشگری گسترده در محدوده تحقیق 
محیط زیس��تی پایدار می- باش��د. در ادامه بیشترین سهم در حدود 36321/9 هکتار از اراضی منطقه به منظور 
استفاده گردشگری ورزشی در منطقه الهیجان متعلق به بخش زرد رنگ می باشد و کمترین سهم گردشگری در 

حدود 7394/4 هکتار متعلق به بخش سبز رنگ می باشد.

درصد اراضی مناسب به منظور توسعه تفرج )گردشگری( متمرکز در محدوده مطالعاتی )منبع: یافته های تحقیق(
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پس از تحلیل الیه های اطالعاتی، منطقه مورد مطالعه را می توان به دو بخش اصلی و س��ه زون تقس��یم بندی 
نمود. بر این اساس، نوع فعالیت ورزشی پیشنهادی برای هر بخش و زون مطابق با جدول زیر تعیین می گردد. 

جدول 3: بخش ها و زون های منطقه مورد مطالعه و فعالیت ورزشی مناسب )پیشنهادی( برای هر کدام

نام زونبخش اصلی
فعالیت ورزشی مناسب

گردشگری گستردهگردشگری متمرکز

جنوبی
اکوسیستم کوهستان 

جنگلی
خورگشت

سوارکاری
پیاده روی

دویدن
شکار و صید کنترل شده
کوهنوردی و کوهپیمایی

شمالی
اکوسیستم دشتی

خورگشت
دوچرخه سواری

موتورسواری سبک
گلف

رالی موتور سبک
رالی اتومبیل سبک

رالی دوچرخه
گالیدر و هواپیماهای سبک

کایت سواری
سوارکاری
پیاده روی

دویدن
شکار و صید کنترل شده

مسیرنوردی

ماهیگیری بگیر و ول کنغواصی کم عمقاکوسیستم آبی

جدول 3 بیانگر بخش ها و زون های منطقه گردش��گری الهیجان و مناس��ب برای فعالیت ورزش��ی می باشد 
که به دو بخش جنوبی و ش��مالی و 3 زون به ترتیب اکوسیس��تم کوهستان جنگلی، اکوسیستم دشتی و در نهایت 
اکوسیستم آبی تقسیم می گردد. هر زون شامل تفرجگاه های مشخصی به منظور بهره برداری گردشگری ورزشی 
جهت اس��تفاده گردش��گران می باش��ند. البته این فعالیت های ورزش��ی باید با در نظر گرفتن توصیه ها و نکات 
مربوط به عدم آس��یب رس��اندن به جاذبه های بالقوه طبیعی پایدار منطقه باش��د و ارتقای فرهنگ درست استفاده 
کردن از مناطق مشخص شده به منظور استفاده درست ورزشی-گردشگری به رشد گردشگری ورزشی در سطح  

منطقه و حفظ اکوسیستم کمک خواهد کرد.

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مکان یابی بهینه برای توسعه گردشگری ورزشی پایدار بود. نتایج حاصل 
از بررس��ی داده ه��ا، حاک��ی از آن ب��ود که منطقه م��ورد مطالعه به دو بخش اصلی و س��ه زون قابل تقس��یم بندی 
اس��ت. بخش های جنوبی شهرستان، از پتانسیل باالیی به منظور توس��عه فعالیت های تفرجی متمرکز برخوردار 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

167

 شامره: 48  تابستان 1399  

نمی باش��ند و اصرار بر انجام این نوع فعالیت ها و توس��عه بدون برنامه ریزی و در نظر نگرفتن مالحظات زیست 
محیطی، صدمات جبران ناپذیری را بر محیط طبیعی این مناطق وارد خواهد ساخت. نتایج حاصل از این تحقیق 
با نتایج جنیفر و همکاران )2010(، بایمانتو و پونزو )2003(، کاستالنی و ساال )2010(، ولس )1997( و نیتو 
)2003( همخوان��ی دارد. جنیف��ر و همکاران )2010( دریافتند که در بس��یاری از مناطق، به ویژه مناطقی که از 
طبیعت ویژه و منحصر به فردی برخوردارند، گردش��گری به عنوان پاسخی برای نیازهای اقتصادی مطرح است. 
گردشگری، 11 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است و ساالنه 200 میلیون نفر، 
یعنی از هر 12 نفر ش��اغل در دنیا یک نفر، در این بخش فعالیت دارد. درآمد اقتصادی چش��مگیر و فرصت های 
ش��غلی بی ش��ماری را برای کش��ورهای مختلف فراهم کرده و نقش مهمی را در فقرزدایی کش��ورهای محروم و 

مناطق توسعه نیافته ایفا کرده است. 
یکی از بخش های بس��یار رش��د یافته انواع گردش��گری، گردشگری ورزشی اس��ت که تاثیر ویژه ای بر توسعه 
گردشگری منطقه مورد مطالعه داشته است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج گراتون و تیلور )2000(، جاگو 
و همکاران )2003(، فانک و براون )2007(، استاندون و دنوب )1999(، لی و تیلور )2005( و حیم و هینچ 

)2002( همخوانی دارد. 
گیبس��ون )1998( بیان می کند مس��افرت مبتنی بر تفریح سبب می گردد افراد جامعه محل سکونت خود را به 
منظور مش��ارکت در فعالیت های بدنی، تماشای فعالیت های فیزیکی یا تشویق و طرفداری از جاذبه های ایجاد 
ش��ده توس��ط فعالیت های بدنی ترک کنند. همچنین، گردش��گری ورزشی در س��الیان اخیر به عنوان یک راهبرد 
توسعه اقتصادی، مورد توجه ویژه  قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج دانیل )2007(، دانیل و 

همکاران )2004(، جالن )2003( و استندیون و دکناب )1999( همخوانی دارد. 
جاذبه های��ی که کمتر تحت تاثیر پدیده های فصلی قرار دارند و همچنین فعالیت های متنوع تری در آنها انجام 
می گیرد، دارای فصل گردشگری طوالنی تری هستند و از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری ورزشی در ایران 
برخوردارن��د. نتایج حاص��ل از این تحقیق با نتایج ادبی )1384(، کیو )2003(، کوساس��ی )2005(، اندوزا و 
میران��دا )2005( و پریدئوکس و کوپ��ر )2010( همخوانی دارد. ماروبال )2011( بر اهمیت نقش ذی نفعان در 
توس��عه صنعت گردشگری تاکید دارد. همچنین، موسوی و صفا نیا )2013( جنبه های مثبت و منفی توسعه اکو 
گردشگری ورزشی در غرب مازندران را مورد بررسی قرار دادند و آلودگی سواحل و تخریب اکوسیستم  جنگلی 
را از جمله مهمترین اثرات منفی گردشگری ورزشی در این منطقه دانسته اند. همینطور، رونق اقتصادی و ایجاد 

مشاغل فصلی را نیز از بارزترین جنبه های مثبت این فعالیت به شمار آوردند.
اتخاذ الگوی مناسب به منظور مکان یابی به عنوان ابزاری مناسب در خدمت مدیریت زیست محیطی و منابع 
طبیعی مطرح گردیده و توانس��ته است در شناسایی و تعیین مکان بهینه، کاهش میزان اتالف منابع، صرفه جویی 
در زمان و هزینه ها، به حداقل رساندن ریسك و ارتقای بهره وری کمک شایان توجهی کند. نتایج حاصل از این 
تحقی��ق ب��ا نتایج ژوو )2009(، پیرمحمدی و همکاران )1390(، مخ��دوم و همکاران،)1381(، هلی و ایلبری 
)1990( آله ش��یخ و همکاران )2008(، لوویری و همکاران )2000(، لن و همکاران )2004(، مکنی و کای 
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)2002(، آسپینال و پیرسون )2000( و اویانگ و همکاران )1996( همخوانی دارد. 
ارزیابی توان زیست محیطی، فرآیندی است که تالش آن از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، توسعه ای در 
خور و هماهنگ با طبیعت را فراهم س��اخت. در واقع، این ارزیابی گامی موثر در جهت به دس��ت آوردن توسعه 
پایدار بوده اس��ت. نتایج حاصل از این تحقیق با نتای��ج ادی و همکاران )2007(، جوزی و همکاران )2010(، 
گلیپتیس )1991(، گیبسون )1998( و جکسون و وید )2003( همخوانی دارد. به منظور جلوگیری از بهره کشی 
از س��رزمین باید رابطه بین انس��ان، سرزمین و فعالیت های انسان به منظور بهره برداری مناسب و پایدار از جمیع 
امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان تنظیم گردد. 
این نتایج پیش��نهاد می کن��د که احتمال وقوع پیامده��ای نامطلوب نیز بر محیط زیس��ت منطقه وجود خواهد 
داش��ت. ل��ذا انجام مطالعات گس��ترده و متنوع به کاهش خس��ارت های احتمالی کمک زی��ادی خواهد کرد. به 
همین دلیل، مطالعات ارزیابی توان محیط زیستی سرزمین، ابزاری برای برنامه ریزان و مدیران به شمار می رود. 
بیش��تر مطالعات در زمینه مکان یابی گردش��گری ورزشی، در خارج از کش��ور صورت پذیرفته است. با توجه به 
ای��ن موض��وع، نیاز ب��ه ارائه الگوی داخلی امری ضروری به نظر می رس��د. با توجه به  نتای��ج این تحقیق، منطقه 
مورد مطالعه به دو بخش اصلی )جنوبی و شمالی( قابل تقسیم است. بخش جنوبی در برگیرنده زون اکوسیستم 
کوهس��تان جنگلی اس��ت. در این زون عمده ترین فعالیت های ورزش��ی و تفرجی که در زمره تفرج متمرکز قرار 
می گیرند و نیاز به امکانات و ساخت و ساز دارند، خورگشت ها هستند. همچنین، در مورد تفرج گسترده می توان 
از فعالیت هایی همچون س��وارکاری، پیاده روی، دویدن، ش��کار و صید کنترل ش��ده، کوهن��وردی و کوهپیمایی 
نام برد. این قبیل فعالیت ها صدمات چندانی را بر محیط زیس��ت اطراف وارد نمی س��ازند و نیاز به تس��هیالت و 
زیرس��اخت های متعدد ندارند. از سوی دیگر، در بخش ش��مالی دو زون اکوسیستم دشتی و اکوسیستم آبی قرار 
می گیرند که البته س��هم اکوسیستم دشتی بیش از اکوسیس��تم آبی است. گردشگری متمرکز در اکوسیستم دشتی 
شامل انواع مختلف و متنوعی از ورزش ها از قبیل دوچرخه سواری، خورگشت، موتورسواری سبک، گلف، رالی 
موتور، رالی اتومبیل س��بک، رالی دوچرخه، گالیدر و هواپیماهای س��بک می باش��د و گردشگری گسترده در این 
زون شامل ورزش های کایت سواری، پیاده روی، سوارکاری، دویدن، شکار و صید و مسیرنوردی است. در زون 
اکوسیسم آبی، غواصی کم عمق به عنوان فعالیت تفرجی و ورزشی متمرکز و ماهیگیری به عنوان فعالیت تفرجی 

گسترده پیشنهاد می شوند. 
پیش��نهاد می ش��ود که منطقه گردشگری ورزش��ی الهیجان به ترتیب به دو بخش جنوبی و شمالی و 3 زون به 
ترتیب اکوسیستم کوهستان جنگلی، اکوسیستم دشتی و در نهایت اکوسیستم آبی تقسیم شود تا صدمات کمتری 
به محیط زیس��ت منطقه وارد ش��ود. همچنین، هر زون به منطقه جنوبی ش��امل اکوسیس��تم کوهس��تانی جنگلی 
مانند خورگش��ت نظیر س��وارکاری، پیاده روی، دویدن و کوهپیمایی و بخش ش��مالی ش��امل دوچرخه س��واری، 
موتور س��واری، گلف و گالیدر تقس��یم شود. در ادامه بخش ش��مالی به اکوسیستم آبی شامل غواصی کم عمق و 

ماهیگیری بگیر و ول کن تقسیم گردد تا بتوان از محیط زیست منطقه بهتر محافظت کرد.
در مجموع، می توان گفت که بخش های جنوبی شهرس��تان، از پتانس��یل باالیی به منظور توسعه فعالیت های 
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تفرج��ی متمرکز برخوردار نمی باش��د و اصرار بر انجام این نوع فعالیت ها و توس��عه ب��دون برنامه ریزی و در نظر 
نگرفتن مالحظات زیست محیطی، صدمات جبران ناپذیری را بر محیط طبیعی این مناطق وارد خواهد ساخت. 
از سوی دیگر، اکوسیستم آبی موجود در منطقه نیز به دلیل برخورداری از سطح کاربری کم )شامل غواصی کم 

عمق و ماهیگیری بگیر و ول کن( قابلیت توسعه گردشگری ورزشی را ندارد.   
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