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چکیده
زمینه هدف :امروزه اهمیت صنعت گردشگري ورزشی و به خصوص طبیعتگردي به حدي رسیده است كه به عنوان بزرگترین صنعت
خدماتی جهان درآمده و ساالنه میلیونها نفر توریسم ورزشی در سرتاسر جهان با انگیزههاي گوناگون در حال جابجایی و سفر میباشند.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،ارزیابی توان اكولوژیک شهرستان میانه جهت توسعه گردشکري ورزشی با استفاده از  GISبود.
روش بررسی :با استفاده از نرم افزار  GISالیههاي اط العاتی مورد نیاز در محدوده شهرستان میانه تهیه گردید .در ادامه جهت تهیه و
شناسایی الیههاي مربوط به مناطق مستعد گردشگري ورزشی ،معیارها و فاكتورهاي الزم جهت توسعه هر كدام از ورزشهاي كوه نوردي،
غارنوردي ،طبیعت درمانی ،ورزشهاي آبی ،ورزشهايزمستانی ،شکار ،صید و ماهیگیري ،طبیعتنوردي و طبیعتگردي مشخص شدند.
سپس مطابق با همان معیارها ،مناطق مستعد جهت توسعه هركدام از فعالیتهاي ورزشی شناسایی شده است و در نهایت پس از تلفیق
و تركیب الیه هاي اطالعاتی ،نقشه نهایی مناطق مستعد اكوتوریسم ورزشی در شهرستان میانه تهیه شده است.
یافتهها :بررسی الیه هاي اطالعاتی مختلف شهرستان میانه نشان داد كه این شهرستان پتانسیل باالیی براي توسعه گردشگري ورزشی
در رشته كوه نوردي و غارنوردي ،طبیعت درمانی ،ورزشهاي آبی ،ورزشهاي زمستانی ،شکار و صید ،طبیعتنوردي و طبیعتگردي دارد
و فرصتهاي مناسبی براي توسعه گردشگري ورزشی داراست.
بحث و نتیجهگیري :متولیان امر گردشگري و ورزش در سیاستگذاري و برنامهریزيهاي كوتاه مدت و بلندمدت خـود میتوانند با در
نظر گرفتن این فرصتها بـه پیشـرفت گردشـگري ورزشی شهرستان میانه كمک شایانی نمایند.
واژههاي كلیدي :شهرستان میانه ،گردشگري ورزشی ،طبیعتگردي
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Abstract
Background and Purpose: Today, the importance of the sport tourism industry, and especially the
nature of tourism, has reached the level that has become the world's largest service industry, and
millions of sports tourisms are moving around and traveling around the globe every year, with various
motivations. The aim of this study was to assess the ecological potential of the Mianeh city to develop
sport tourism activities by using of GIS.
Material and Methodology: The data layers needed in the city range were collected, and the layers
related to superior areas for sport tourism were identified and created. For this purpose, factors required
to develop each of the following sports named climbing and caving, naturopathy, water sports, winter
sports, hunting and fishing, hiking and ecotourism were identified first. Then, in accordance to the
same factors, the superior areas for developing each of the sport activities were recognized. Finally,
after modulation and combination of data layers, final plan was developed for the superior areas for
sport ecotourism in Mianeh city.
Results: Checking the different data layers of Mianeh city showed that this study showed that this city
has a high potential for sport tourism development in climbing and camping, naturopathy, water sports,
winter sports, hunting and fishing, hiking and ecotourism athletic fields.
Discussion and Conclusion: The custodians of the tourism and sports, can help to develop sport
tourism of Mianeh, with new politics and short term or long-term planning by putting these
opportunities under consideration.
Key Words: Mianeh City, Sports tourism, Nature tourism
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مناسب توریسم ،از روش  MCA ،MCDM ،AHPو سیستم

مقدمه
گردشگري و طبیعتگردي(اكوتوریسم) ،به لحاظ درآمدزایی و

اطالعات جغرافیایی( )GISاستفاده كرد كه منطقه جوهور رمسر

گردش مالی فراوان آن ،بسیاري از كشورهاي جهان را براي

در مالزي را مورد بررسی قرار داد .و به این نتیجه رسید كه این

سرمایهگذاري زیاد در این بخش متقاعده كرده است و بسیاري

منطقه ارزش و تنوع زیستی خوبی براي حفاظت توسعه دارد (.)7

از كشورها بخشی قابل توجهی از سرمایه را به این بخش

غیائولی  )2008(2در مطالعهاي ،براي منطقهاي تحت عنوان

اختصاص دادهاند( .)14به عبارتی دیگر طبیعتگردي بـه عنوان

فینگكوان از توابع شهر زینیانگ چین ،مدل مناسبی براي

یکی از بخشهاي مهم صنعت توریسم و جهانگردي است كه

توسعه توریسم در مناطق حومه شهري كه با استفاده هستند

توجه گردشگران و جهانگردان بسیاري را به خود جلب كرده

ارائه داد .در این پژوهش از مدل  AHPاستفاده كرد ،كه در

است( .)1بـه طوري كه از اواسط دهـه  80میالدي ،طبیعت-

سطح اول هدف پروژه كه شامل ایجاد گسترش گردشگري در

گردي ركن اصلی كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را

منطقه فینگكوان شهر زینیانگ و در سطح دوم  4معیار كه

تشکیل میدهد( .)3واژه طبیعتگردي پدیدهاي نسبتاً تازه در

شامل اهمیت اكولوژیکی ،اهمیت اقتصادي ،اهمیت چشمانداز و

صنعت گردشگري است كه تنها بخشی از صنعت گردشگري را

اهمیت اجتماعی بود .در نهایت به این نتیجه رسیدند كه منطقه

تشکیل میدهد( .)113بخش قابل مالحظهاي از فعالیتهاي

با مقیاس  74درصد براي توستعه توریستم مناسب است (.)12

جهانگردي در دنیا مبتنی بر استفاده از طبیعت است كه امروزه

بوكنیا  )2012(3در تحقیقی تحت عنوان كاربرد  GISدر تصمیم

اكوتوریسم نام گرفته است؛ این در حالی است كه به طور كلی

گیري توسعه اكوتوریسم ،براي صدفهاي اوگاندا آفریقا انجام داد

وضعیت جغرافیایی كشور ما به خاطر گوناگونی مناطق مختلف

كه از  GISبراي پهنهبندي پارکهاي ملی اوگاندا جهت توسعه

آن از نظر شرایط طبیعی خود به عنوان مجموعه جاذبههاي قابل

اكوتوریسم استفاده كردند ( .)9بانرجی و همکاران  )2002(4در

توجه به حساب میآید( .)6مطالعات نشان میدهند كه

تحقیقی كه با عنوان برنامهریزي براي اكوتوریسم انجام دادند از

گردشگري ورزشی مهمترین بخش توسعه یافته صنعت طبیعت-

( )GISبه منظور شناسایی جاذبههاي طبیعی و فرهنگی و

گردي است؛ به طوري كه به عنوان یک عنصر تجارت چند

برنامهریزي براي طبیعت گردي استفاده كردند ( .)8گنزالز رامیرو

میلیاردي در جهان با ایجاد  4/5تریلیون دالر براي صنعت

و همکاران( )2016انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه

گردشگري و تورهاي جهانی در نظر گرفته شده است (.)11

اكسترمادورا (اسپانیا) ،كه یکی از مناطق كمتر توسعه یافته

مطابق موارد مذكور در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا

اتحادیه اروپا ،از واجدین شرایط برا ي دریافت بودجه اروپایی ،به

به ارزیابی توان اكولوژیک شهرستان میانه جهت توسعه

منظور توسعه فعالیتهاي گردشگري در مناطق روستایی است.

گردشگري ورزشی پرداخته شود .با توجه به ارزش و اهمیت

طبق گزارش سازمان گردشگري سازمان ملل براي ارزیابی توزیع

موضوع در سالهاي اخیر مطالعاتی در سطح ایران و جهان

فضایی بالقوه گردشگري روستایی ،یک رویکرد روششناختی با

صورت گرفته است كه در ادامه به تشریح پارهاي از آنها پرداخته

تركیب و استفاده توأم با سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو

شده است.

فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ( )AHPدنبال شد .براي مدل

مانسیر  )2007(1در پژوهشی تحت عنوان سیستم اطالعات

ارزیابی ،شش عامل مورد بررسی قرار گرفت و توسط هیاتی از

جغرافیایی و تجزیه و تحلیل چند معیاره براي برنامه ریزي

هجده كارشناس گردشگري مورد بررسی قرار گرفت و

1- Mansir
2- Qiao
3- Bukenya

4- Banerjee & et al
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پیشنهاداتی از این قبیل ارئه شد :ایجاد محل اقامت در مناطق

استفاده از  GISو روش رویهمگذاري الیهها به این نتیجه

طبیعی ،ایجاد مکانهاي براي تهیه و در دسترس قرار دادن غذا

رسیدند كه منطقه مطالعاتی از پتانسیل باالیی به منظورتوسعه

به مسافران و ایجاد محلی براي پخت و پز غذا ،انجام فعالیتهاي

گردشگري به ویژه از نوع گسترده برخوردار است. 92درصد از

فرهنگی ،ساخت حمام در محیط طبیعی (.)10

منطقه مطالعاتی در كالس  1و  19درصد نیز در كالس  2از

سطانی و نوري( )1389در پژوهشهاي خود كه به منظور

گردشگري متمركز قرار گرفتهاند .همچنین 29 ،درصد از منطقه

ارزیابی توان محیطی منطقه با بهرهگیري از مدل اكولوژیک

در كالس 1و  5درصد نیز در كالس  2گردشگري گسترده قرار

توریسم و روش تجزیه و تحلیل سیستمی با استفاده از نرمافزار

میگیرند .در مجموع 14 ،درصد نیاز در كاالس  3قرار داشته

سیستم اطالعات جغرافیایی  GISجهت شناخت قابلیتهاي

كه نشانگر حساسیت اكولوژیکی باال و عدم بهرهمندي از شرایط

توسعه توریسم در ناحیه واستقرارگاه هاي روستایی انجام گرفته

مناسب به منظور توسعه گردشگري میباشد و در وزن حفاظتی

است نشان دادند كه همة سطح منطقه براي توسعة تفرج

قرار میگیرد .در پایان ،فعاژیتهاي گردشگري مناسب براي هر

گسترده یا تفرج متمركز از توان باالیی برخوردار است و اكثر

وزن یشنهاد گردید (.)2

روستاها داراي توانمندي براي توسعه نوعی از اشکال گردشگري

محدوده مورد مطالعه

فوق هستند ( .)5سرائی و همکاران( )1391در پژوهش خود در

شهرستان میانه ،در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی قرار

راستاي تعیین نسبت اهمیت و وزنهاي استاندارد الیههاي

داشته

دارد.

اطالعاتی ،از تحلیلهاي مکانی در نرم افزار  Arc GISاستفاده

شهرستانهاي سراب ،چاراویماق حدود شمالی و غربی آن را

كرد .پس از اولویتبندي الیههاي اطالعاتی استفاده شد و در

میپوشاند .حدود جنوبی این شهرستان با قسمتی از

نهایت با استفاده از ، GISوزنهاي استاندارد الیههاي مورد

جنوب اردبیل همجوار است .شهرستان خلخال واقع در استان

استفاده براي مکانیابی استخراج شد .پس از تعیین وزنهاي

اردبیل نیز همسایه شرقی این شهرستان به شمار میرود .حدود

استاندارد نسبت به همپوشانی وزندار الیههاي اطالعاتی براساس

جنوبی این شهرستان با قسمتی از جنوب اردبیل همجوار است.

نسبت اهمیت آنها اقدام كرد و الیههاي اطالعاتی براساس وزن

از نظر توپوگرافی شهرستان میانه داراي اختالف ارتفاع زیادي از

خود تلفیق شده و در نهایت نقشه پیشنهادي مکانیابی فضاهاي

سطح دریا است ،بهطوري كه حداكثر ارتفاع منطبق بر رشته كوه

ورزشی در شهر خرم آباد به دست آورد .نتایج حاصل از این

بزغوش در شمال شهرستان داراي  3226متر ارتفاع و حداقل

تحقیق نشان میدهد در سطح شهر خرمآباد بیشترین فضا به

ارتفاعی منطبق بر خروجی رودخانههاي شهرستان  750متر

كاربري مسکونی تخصیص داده شده و تمركز فضایی مراكز

ا رتفاع از سطح دریا دارد .از نظر آب و هوایی داراي زمستانهاي

ورزشی در غرب و شمال شهر میباشد ،در نتیجه ساكنین جنوب

سرد و تابستان هاي تقریبا معتدل است و ارتفاع زیاد در مناطق

و شرق شهر خرم آباد از توزیع مناسب فضاهاي ورزشی برخوردار

شمالی سبب شده اغلب بارشهاي فصل سرد به صورت برف

نمیباشند ( .)4بهمنپور و لقایی( )1393در پژوهش خود با

باشد .در شکل  1موقعیت شهرستان میانه نشان داده شده است.

و

5919

كیلومتر

وسعت

111

ارزیابی توان اكولوژیک شهرستان میانه جهت....

شکل  -1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
روش شناسی

غارنوردي مشخص شده است .از الیه خطوط هم دما نیز براي

این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی است و براي جمع

پتانسیل سنجی مناطق مستعد ورزشهاي زمستانی استفاده

آوري اطالعات و دادهها از تلفیق روشهاي اسنادي -میدانی

شده است .از الیه مناطق حفاظت شده شهرستان نیز براي

استفاده گردید .براي این منظور ابتدا اقدام به تهیه الیههاي

تهیه نقشه مناطق مستعد براي شکار استفاده شده است .در

اطالعاتی مورد نیاز در محدوده شهرستان میانه شد (جدول

كنار سایر الیههاي اطالعاتی كه جزء پارامترهاي طبیعی

 .)1مطابق جدول  1الیهها عبارتند از :الیه  30 DEMمتر

هستند ،الیههاي فاصله از شهر و راه ارتباطی نیز به عنوان

شهرستان كه به منظور تهیه نقشه وضعیت ارتفاعی ،شیب و

پارامترهاي انسانی مورد استفاده قرار گرفته شدهاند .پس از

جهت شیب و همچنین تعیین مناطق مستعد براي

تهیه الیههاي اطالعاتی ،مناطق مستعد شهرستان جهت

كوهنوردي ،صخرهنوردي و ورزشهاي زمستانی از آن استفاده

ورزشهاي كوهنوردي و صخرهنوردي ،غارنوردي ،ورزشهاي

گردید .الیه دیگر ،الیه مربوط به پهنههاي آبی شهرستان است

زمستانی ،ورزشهاي آبی ،طبیعت درمانی ،طبیعت گردي و

كه از روي تصاویر ماهوارهاي استخراج شده است و در آن

شکار و صید نشان داده شده است .براي این منظور ابتدا

موقعیت و محدوده دریاچههاي شهرستان كه در واقع مربوط

معیارها و فاكتورهاي الزم كه جهت توسعه هر كدام از ورزش-

به دریاچه سدهاي شهرستان هستند به دست آمده است و با

هاي مذكور الزم است شناسایی شده است ،سپس مطابق با

استفاده از آن پتانسیل ورزشهاي آبی شهرستان ارزیابی

همان معیارها ،مناطق مستعد جهت توسعه هركدام از

گردید .الیه اطالعاتی دیگر ،الیه جاذبههاي طبیعی و موقعیت

فعالیت هاي ورزشی نشان داده شده است .در نهایت پس از

ژئوسایتهاي شهرست ان است كه ابتدا با استفاده از روش

تلفیق و تركیب الیههاي اطالعاتی نقشه نهایی مناطق مستعد

كتابخانه اي و مصاحبه اقدام به شناسایی آنها شده است و

اكوتوریسم ورزشی در شهرستان میانه نشان داده شده است.

سپس به صورت الیه اطالعاتی تهیه شده است .از این الیه در

در زیر به مراحل انجام كار تشریح شده است:

كنار الیه پوششگیاهی شهرستان براي مشخص كردن مناطق

 .1ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوارهاي و نقشههاي توپوگرافی

مستعد طبیعتگردي استفاده شده است .همانند الیه جاذبه-

منطقه مورد مطالعه شناسایی و مورد ارزیابی اولیه قرارگرفته

هاي طبیعی ،ابتدا با استفاده از مصاحبه و روشهاي كتابخانه-

ا شده است.

اي اقدام به شناسایی چشمههاي معدنی و غارها شده است و

 .2با استفاده از نرم افزار  ARC GISو با استفاده از الیه

پس از شناسایی موقعیت غارها و چشمهها ،الیه اطالعاتی

 30 DEMمتر اقدام به تهیه الیههاي شیب ،جهت شیب و

آن ها تهیه و در نهایت مناطق مستعد براي طبیعت درمانی و

وضعیت ارتفاعی منطقه شده است.
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 .3الیههاي اطالعاتی مربوط به غارها و طبیعتدرمانی شهرستان

 .6با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و مطابق با الیههاي

تهیه و سپس با توجه به معیارهاي مورد نظر ،پهنههاي

اطالعاتی تولید شده و وضعیت خطوط همدما ،مناطق مستعد

مناسب جهت توسعه فعالیتهاي غارنوردي و طبیعتدرمانی

جهت فعالیتهاي زمستانی و همچنین كوهنوردي و صخره-

مشخص شدهاند.

نوردي شناسایی شده است.

 .4با استفاده از تصاویر ماهوارهاي موقعیت دریاچههاي شهرستان

 .7مطابق با پتانسیلهاي منطقه از نظر چشماندازهاي طبیعی،

كه در واقع دریاچههاي پشت سدها هستند شناسایی شدهاند

مناطق مستعد جهت توسعه فعالیتهاي مربوط به طبیعت-

و سپس مطابق با معیارهاي مورد نظر جهت اهداف مورد نظر

گردي شناسایی شده است.
 .8پس از تهیه الیههاي اطالعاتی مختلف و تجزیه و تحلیل

رتبهبندي شده اند.

اطالعات ،نقشه پهنهبندي توانمنديهاي اكوتوریسم ورزشی

 .5نقشه مناطق حفاظت شده شهرستان شناسایی و باتوجه به

شهرستان میانه تهیه شده است.

معیارهاي مورد نظر مناطق مستعد فعالیتهاي شکارگاهی
شناسایی شدهاند.

جدول -1الیههاي اطالعاتی و كاربرد آنها
نوع فعالیت

الیه اطالعاتی
طبیعت

ورزشهاي

ورزشهاي

كوهنوردي و
صخره نوردي

گردي

آبی

زمستانی

ارتفاع







شیب



پوشش گیاهی

غارنوردي

درمانی





















پهنههاي آبی



مناطق حفاظت شده



خطوط همدما

شکار

طبیعت







موقعیت غار ها







موقعیت چشمهها











موقعیت جاذبههاي











طبیعی
فاصله از شهر











فاصله از راه اصلی
















یافتهها
وضعیت طبیعی و اكولوژیکی هر منطقه عامل اصلی تعیین

ابتدا وضعیت توپوگرافیک منطقه كه عامل اصلی تعیین

پتانسیل منطقه جهت فعالیتهاي مختلف است .باتوجه به

پتانسیلهاي مذكور است مورد ارزیابی قرار گرفته شده و

اینکه هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توانمنديهاي اكولوژیک

سپس به شناسایی توانمنديهاي گردشگري ورزشی منطقه

منطقه جهت توسعه قعالیتهاي گردشگري ورزشی است،

پرداخته شده است.
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وضعیت توپوگرافی :شهرستان میانه در بین ارتفاع  705تا

باشد .در شکل  2نقشه وضعیت شیب و جهت شیب شهرستان

 3226متري از سطح دریا قرار دارد .اختالف ارتفاع زیاد ،وجود

نشان داده شده است و در ادامه مناطق مستعد جهت فعالیت-

مناطق پرشیب و كم شیب سبب تنوع وضعیت توپوگرافیکی

هاي مختلف ورزشی در شهرستان تشریح و مشخص شده

و اقلیمی شهرستان شده است كه همین عامل موجب شده تا

است.

از نظر اكوتوریسم ورزش ی داري تنوع زیاد و پتانسیل باالیی

شکل  =2نقشه وضعیت شیب و جهت شیب منطقه مورد مطالعه

پهنههاي مناسب براي غارنوردي :در شهرستان میانه وجود

شرایط مستلزم وجود پارهاي از شرایط است ،بنابراین غارهاي

چندین غار مهم سبب شده تا غارنوردي نیز همانند

شهرستان از نظر امکان توسعه فعالیتهاي مذكور داري

كوهنوردي و صخرهنوردي مورد توجه ورزشکاران قرارگیرد .با

پتانسیل یکسان نیستند .در واقع در بین غارهاي شهرستان،

توجه به نظر كارشناسان و گروههاي كوهنوردي و غارنوردي

غارهاي مهم شناسایی شده است و سپس مطابق جدول 2

شهرستان میانه ،در میان غارهاي شناسایی شده شهرستان،

اولویتبندي شده است و هم چنین در شکل  2موقعیت غارها

غارهاي توشمانلو ،آرتدسی و غار دستكند كندوان از اهمیت

و اولویتهاي آنها نیز نشان داده شده است .الزم به ذكر

بیشتري برخودار هستند .با توجه به اینكه توسعه فعالیتهاي

است كه معیارهاي مورد نظر جهت اولویتبندي ،مطابق با

مربوط به غارنوردي و سایر ورزشها نیازمند زیرساختهاي

نظركارشناسان مربوطه و شرایط توپوگرافی و راههاي ارتباطی

مناسب است و توسعه این زیرساختها و فراهم آوردن سایر

منطقه میباشد.

جدول  -2معیارهاي و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط به غارنوردي
معیارها

شیب

فاصله از شهر )(km

فاصله از راه اصلی)(km

غارنوردي
اولویت اول

0-20

كمتر از 5

كمتر از 3

اولویت دوم

20-40

10 - 5

5 -3

اولویت سوم

بیش از 40

بیش از 10

بیش از 5
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پهنههاي مناسب براي طبیعت درمانی :چشمههاي آبگرم یکی

شهرستان میانه آرام بخش بوده و از دردهاي عصبی و عصبی

از مهمترین منابع طبیعی و جاذبههاي گردشگري است كه

مفصلی كاسته و حتی در درمان روماتیسم نیز موثر است و

برخی از آنها جنبه درمانی نیز دارند .وجود چشمههاي

مالیدن گلهاي مظهر نخست (لجن درمانی) بر روي بدن و

معدنی از مهمترین جاذبههاي توریستی و گردشگري مناطق

به ویژه پاها در كاهش روماتیسم بسیار موثر است .با توجه به

مختلف محسوب میشوند كه سابقه استفاده از آنها به هزاران

موارد مذكور و اهمیت این چشمهها ،فعالیتهاي مربوط به

سال قبل میرسد .شهرستان میانه نیز از این نعمت طبیعی

طبیعت درمانی و فراهم آوردن زیرساختهاي الزم باید

بیبهره نبوده و چشمههاي آبگرم روستاهاي سبز ،ممان،

صورت گیرد كه براي منظور در جدول  3اولویتهاي مهم در

ایورق و گودرق از جمله شاخصترین چشمههاي این

انتخاب چشمه جهت توسعه فعالیتهاي مذكور نشان داده

شهرستان به شمار میروند كه بسیار مورد توجه عموم مردم

است و همچنین در شکل  2موقعیت چشمههاي معدنی و

قرار میگیرند .شنا و استحمام در آبهاي آبگرم موجود در

نحوه اولویتبندي آنها نشان داده شده است.

جدول  -3معیارهاي و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط به طبیعت درمانی
فاصله از شهر

راه ارتباطی

معیارها

جاذبههاي طبیعی

شیب

()km

()km

اولویت اول

0-20

وجود آبشار ،غار ،و سایر جاذبههاي طبیعی

كمتر از 5

كمتر از 3

اولویت دوم

20-40

وجود حداقل یکی از جاذبههاي طبیعی

10 - 5

5 -3

اولویت سوم

بیش از 40

عدم وجود سایر جاذبههاي طبیعی

بیش از 10

بیش از 5

طبیعت درمانی

شکل  -2نقشه موقعیت و اولویت بندي مناطق مستعد طبیعت درمانی ،غانوردي

پهنههاي مناسب براي ورزشهاي آبی :سدهاي متعددي كه

این سدها به عنوان محل مناسبی براي فعالیتهاي ورزش-

در شهرستان میانه ساخته شده است سبب شده تا دریاچه

هاي آبی شامل شنا ،قایقرانی،اسکی روي آب ،جت اسکی و
غیره باشد .سد آیدوغموش با مساحتی معادل  400هکتار
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پتانسیل باالیی جهت ورزشهاي آبی ،ماهیگیري و  ...دارد .در

و انتخاب دریاچههاي مناسب براي توسعه فعالیتهاي مذكور

كنار این سد ،سدهاي كزج ،ماهی آباد ،آونلیق ،مونق و صومعه

معیارهایی در نظر گرفته شده و مطابق آنها دریاچهها

كبودین نیز در این زمینه پتانسیل باالي دارند .با توجه به

اولویتبندي شدهاند كه در جدول  4نشان داده شده است و

اینکه هدف از تحقیق حاضر تعیین پتانسیل مناطق جهت

در شکل  3نیز موقعیت دریاچهها و نحوه اولویتبندي آنها

توسعه فعالیتهاي ورزشی است ،جهت توسعه این فعالیتها

نشان داده شده است.

جدول  -4معیارها و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط به ورزشهاي آبی
فاصله از شهر

راه ارتباطی

وسعت دریاچه به هکتار

معیارها

()km

()km

اولویت اول

بیش از 50

كمتر از 5

كمتر از 3

اولویت دوم

20 - 50

10 - 5

5 -3

اولویت سوم

كمتر از 20

بیش از 10

بیش از 5

ورزشهاي آبی

پهنههاي مناسب براي شکار :این مناطق شامل مناطق

 1390از وضعیت شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقاء

حفاظت شده اي است كه صید و شکار چهارپایان و پرندگان

یافته است .در جدول  5مناطق مستعد جهت فعالیت مذكور

در آنها با مجوز و شرایط خاصی صورت میگیرد .منطقه

اولویتبندي شده و همچنین در شکل  3نیز موقعیت مناطق

حفاظت شده كاغذكنان با مساحت  50624هکتار در بخش

شکارگاهی و نحوه اولویتبندي آنها نشان داده شده است.

كاغذكنان ،در جنوب شهرستان میانه قرار دارد .و در سال

جدول  -5معیارها و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط شکار
معیارها

شیب

جاذبههاي طبیعی

راه ارتباطی
()km

طبیعت درمانی
اولویت اول

0-20

وجود آبشار ،غار ،و سایر جاذبههاي طبیعی

كمتر از 3

اولویت دوم

20-40

وجود حداقل یکی از جاذبههاي طبیعی

5 -3

اولویت سوم

بیش از 40

عدم وجود سایر جاذبههاي طبیعی

بیش از 5
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شکل  -3نقشه موقعیت و اولویتبندي مناطق مستعد ورزشهاي آبی و شکارگاهی
پهنههاي مناسب براي كوهنوردي و صخرهنوردي :قرارگیري

كوهنوردي تشکیل دهد .به عالوه وجود صخرههاي دیوارهاي

شهرستان میانه در جنوب رشته كوه بزغوش سبب شده تا

در ارتفاعات شمالی شهرستان ،وجود صخرههاي دیگر از جمله

این شهرستان پتانسیل باالیی جهت اهداف كوهنوردي،

قارتال قایاسی در  8كیلومتري غرب میانه سبب شده تا از نظر

دوچرخهسواري كوهستان و صخره نوردي داشته باشد .رشته

صخرهنوردي نیز پتانسیل باالیی داشته باشد .در جدول  6و

كوه بزغوش با جهت غربی -شرقی مناطق شمالی شهرستان

 7اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط به

میانه را دربرگرفته است ،بنابراین این مناطق به عنوان مسیر

كوهنوردي و صخره نوردي نشان داده شده است ،همچنین

اصلی كوهنوردي در شهرستان میانه محسوب میشود .عالوه

در شکل  4نقشه موقعیت و اولویتبندي مناطق مستعد جهت

بر آن ارتفاعات متعدد و پراكنده كه در شهرستان وجود دارد

فعالیتهاي مذكور نشان داده شده است.

سبب شده بخش زیادي از وسعت شهرستان را مناطق مستعد
جدول  -6معیارها و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط كوهنوردي
جاذبههاي طبیعی مسیر پیمایش

فاصله از شهر
()km

راه ارتباطی
()km

شیب

معیارها

اولویت اول

كمتر از 25

وجود آبشار ،غار ،و سایر جاذبههاي طبیعی

كمتر از 10

كمتر از 3

اولویت دوم

25-50

وجود حداقل یکی از جاذبههاي طبیعی

10 - 20

5 -3

اولویت سوم

بیش از 50

عدم وجود سایر جاذبههاي طبیعی

بیش از 20

بیش از 5

كوهنوردي

جدول  -7معیارها و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط صخره نوردي
شیب

فاصله از شهر ()km

راه ارتباطی()km

اولویت اول

بیش از 100

كمتر از 10

كمتر از 3

اولویت دوم

80-100

10 – 20

5 -3

اولویت سوم

كمتر از 80

بیش از 20

بیش از 5

معیارها
صخره نوردي
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پهنههاي مناسب براي فعالیتهاي زمستانی :قرارگیري

نوردي و  ..داراي پتانسیل باالیی است .در كنار وضعیت

شهرستان میانه در عرضهاي جغرافیایی باال سبب شده تا

ارتفاعی ،جهت شیب نقش تعیین كنندهاي در تعیین نقاط

اغلب بارش این شهرستان در فصل سرد سال به صورت برف

مناطق براي ورزشهاي زمستانی دارد ،با توجه به اینکه جهات

باشد .میزان بارش برف با توجه به اختالف ارتفاع زیادي كه

روبه شمال انرژي كمتري دریافت میكنند میزان ذوب كم-

در شهرستان وجود دارد متفاوت است .در واقع مناطق شمالی

تري دارند بنابراین براي ورزشهاي زمستانی داراي پتانسیل

شهرستان منطبق بر رشته كوه بزغوش باتوجه به ارتفاع باالیی

باالیی هستند .و در جدول  8اولویتهاي مد نظر جهت توسعه

كه دارد در فصل سرد سال اغلب پوشیده از برف است بنابراین

ورزشهاي زمستانی نشان داده شده است و در شکل 4

این منطقه براي ورزشهاي زمستانی از جمله اسکی ،یخ

موقعیت این مناطق نشان داده شده است.

جدول  -8معیارها و اولویتهاي مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مربوط ورزشهاي زمستانی
معیارها

شیب

جهات شیب

میانگین دماي فصل سرد

فاصله از شهر ()km

راه ارتباطی
()km

(درجه سانتیگراد)
صخره نوردي
اولویت اول

50-30

شمال

0

كمتر از 5

كمتر از 3

اولویت دوم

80-50

شمال غرب

 -5تا 5

10 - 5

5 -3

اولویت سوم

بیش از  80و كمتر از 30

شمال شرق

بیش از  5و -5

بیش از 10

بیش از 5

شکل  -4نقشه موقعیت و اولویتبندي مناطق مستعد ورزشهاي زمستانی ،كوهنوردي و صخره نوردي

پهنههاي مناسب براي طبیعتگردي :طبیعتگردي بر خالف

داري پتانسیل باالیی است و وجود دامنههاي سرسبز،

سایر ورزشها مورد توجه عموم مردم قرار دارد .در واقع تمایل

آبشارها ،چشمهها و رودخانههاي متعدد سبب

مردم به استفاده از جاذبههاي طبیعی در قالب همایشهاي

شده تا ورزشهاي طبیعتگردي بسیار مورد توجه باشد .در

خانوادگی و اردوهاي مختلف سبب شده تا جاذبههاي طبیعی

شکل  5نقشه مناطق مستعد طبیعتگردي نشان داده شده

در شهرستان از كانونهاي مورد توجه جهت ورزشهاي

است.

گروهی باشد .شهرستان میانه از نظر جاذبههاي طبیعی نیز
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شکل  -5نقشه مناطق مستعد طبیعت گردي

پهنهبندي توانمنديهاي اكوتوریسم ورزشی

و گودرق در مناطق میانی شهرستان و همچنین غارهاي

پس از تهیه الیههاي اطالعاتی مختلف و تجزیه و تحلیل

توشمانلو،

اطالعات با استفاده از سیستم اطالعاتی جغرافیایی (،)GIS

آرتدسی و غار دستكند كندوان سبب شده تا فعالیتهاي

نقشه پهنهبندي توانمنديهاي اكوتوریسم ورزشی شهرستان

طبیعت درمانی و غارنوردي بسیار مورد توجه قرار گیرد .در

میانه تهیه شده است (شکل  .)6مطابق نقشه نهایی ،بخش

جنوب شرقی

زیادي از مناطق شمالی شهرستان منطبق بر رشته كوه

شهرستان نیز منطقه حفاظت شده كاغذكنان سبب شده تا از

بزغوش ،پتانسیل باالیی جهت انجام فعالیتهاي كوهنوردي،

نظر شکارگاهی نیز داراي پتانسیل باالیی باشد .در كنار موارد

صخرهنوردي و ورزشهاي زمستانی دارد .عالوه بر ارتفاعات

مذكور با توجه به اینکه شهرستان میانه داراي بارش قابل

شمالی ،در بسیاري از مناطق شهرستان نیز ارتفاعات پراكنده-

توجه و رودخانه هاي پرآب است ،متعاقب آن داري سدهاي

اي وجود دارند كه تناسب ال زم را براي موارد مذكور دارا

زیادي از جمله سد آیدوغموش است كه سبب شده تا این

هستند .وجود چشمههاي معدنی و آب گرم سبز ،ممان ،ایورق

شهرستان توانمندي زیادي جهت توسعه ورزشهاي آبی
داشته باشد.

شکل  -6پهنه بندي مناطق مستعد اكوتوریسم ورزشی
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بحث و نتیجهگیري

پارامترهاي محیطی تهیه شد و پس از طبقهبندي نقشههاي

بررسی ها و تحقیقات نشان داد توانمنديها و جاذبه هاي

رقومی ،با استفاده پتانسیل محیطی منطقه ارزیابی گردید.

شهرستان میانه براي توسعه گردشگري ورزشی مناسـب

در جدول  9جاذبههاي طبیعی ورزشی موجود در میانه به

اسـت ؛ چون كه از تنوع بسیاري براي گسترش انواع ورزش

طور كلی به شش دسته تقسیم بندي شده است این شش

ها برخوردار می باشد .ارزیابی توان اكولوژیک میتواند با

دسته هر كدام دربرگیرندة فعالیتهاي مختلف ورزشی و

تبیین قابلیت بالقوه سرزمین ،با حفظ تعادل و پایداري

تفریحی است .نکتة مهم اینکه تمامی این فعالیتها نیازمند

اكولوژیک محیط ،راهنماي خوبی جهت توسعه پایدار مناطق

حضور در جاذبههاي طبیعیاند .این  6دستة كلی عبارتند از:

گردشگري باشد .در این مطالعه با هدف ارزیابی توان

 )1كوه نوردي و غار نوردي  )2طبیعت درمانی )3 ،ورزشهاي

اكولوژیک شهرستان میانه جهت توسعه فعالیت گردشکري

آبی )4 ،ورزشهاي زمستانی )5 ،شکار ،صید و ماهیگیري ،

ورزشی با استفاده از  ،GISدادهها و بانک اطالعات رقومی

 )6طبیعت نوردي و طبیعت گردي.

جدول  -9گویه هاي مربوط به جاذبه هاي طبیعی ورزشی
كوه نوردي و غار

طبیعت

نوردي

درمانی

صخره نوردي

چشمه هاي

ورزشهاي آبی

ورزش هاي

شکار و صید

زمستانی
شنا

یخ نوردي

طبیعت نوردي و
طبیعت گردي

شکار

دو آرام و

چهارپایان

راهپیمایی

قایقرانی

برف نوردي

ماهیگیري

سواركاري

كوه نوردي

اسکی روي آب

اسکی

شکارپرندگان

دوچرخه سواري

دوچرخه سواري

غواصی

آب گرم
غارنوردي

لجن درمانی

در طبیعت
گلف

كوهستان
جت اسکی

شهرستان میانه با توجه به دارا بودن جاذبههاي توریست

بازان روي برف در فصل سرد سال و همچنین اسکی روي

ورزشی طبیعی از بسیاري شهرها و یا كشورها جلو میباشد

چمن نیز در فصلهاي گرم در آن مناطق باشد كه خیل

كه این نقطه قوتی براي توسعه بیشتر منطقه از لحاظ

عظیمی از دوستداران خاص خود را به آن مناطق میكشاند.

گردشگري ورزشی میباشد .فراهم بودن جاذبههاي طبیعی

كوههاي شهرستان میانه در بیشتر اوقات سال پوشیده از برف

خدادادي در یک منطقه یا یک كشور نیز میتواند در جذب

است و از طرفی میانگین دما سالیانه این شهرستان  3الی 5

توریسم ورزشی موثر باشد شهرستان میانه با داشتن كوههاي

درجه سانتی گراد است كه با توجه به جدول  8براي انجام

مرتفع ،دریاچهها ،مناطق برفگیر ،رودخانهها و سایر عوامل

فعالیتهاي زمستانی و حتی برگزاري رقابت در سطح منطقه-

دیگر در جذب توریسم ورزشی غیر قابل انکار هستند .مناطق

اي و ملی مناسب میباشد .با توجه به اینکه شهرستان میانه

كوهستانی و برفگیر طبیعی كه در شهرستان میانه میباشد

یک شهرستان كوهستانی محسوب میشود براي انجام

(نه بطور مصنوعی) میتواند محل مناسبی براي رقابت اسکی

فعالیتهاي كوهنوردي براي عالقهمندان به این رشته بسیار
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مناسب است از طرفی به دلیل دسترسی آسان و همچنین

را براي حضور بیشتر گردشگران فراهم كرد كه با نتایج

دارا بودن امنیت قابل قبول میتوان با ایجاد و توسعه

میاندهی و مسروري( ،)1393صفاري و همکاران(،)1395

زیرساختهاي مناسب بهبود بخشید تا ورزشکاران و

فکري زاده و همکاران( )1393و رستم زاده و

گردشگران زیادي را با این شهرستان كشاند از طرفی جذب

همکاران( )1393همسو است.

بعالوه شهرستان میانه با

ورزشکاران و گردشگران آثار مستقیم و غیر مستقیم از جمله

داشتن پهنه و شیب مناسب انجام هر گونه فعالیت از جمله

آفزایش درآمد و اشتغال زایی را به دنبال خواهد داشت كه

دوچرخه سواري ،دو آرام در طبیعت و دیگر فعالیتهاي

نتایج این پژوهش با یافتههاي لقایی و همکاران(،)1393

مربوط به طبیعت باز را ممکن ساخته كه این مسوالن باید

ره( ،)1394رمضانینژاد و همکاران( )1394همخوانی دارد  .با

این نعمت خدادادي را قدر بدانند و زمینهسازيهاي الزم را

توجه به اینکه شهرستان میانه داراي سد و رودخانههاي

انجام دهند كه نتایج با یافته هاي محمدپور و

متعدد و مناسبی براي ورزشهاي آبی را داراست میتوان با

نادري(،)1389بستانی و شریفی(،)1394

و

برنامهریزيهاي مناسب این فعالیتها را گسترش داد و عالقه-

همکاران( )1392و فرج زاده اصل و پناه رفیق( )1387هم

مندان و ورزشکاران به این رشته را متوجه این مزیت كرد چرا

سو می باشد .شهرستان میانه با داشتن پتانسیل باال در

كه دسترسی و كیفیت آب براي عالقهمندان به این رشته حائز

گردشگري ورزشی میتواند مسابقات مورد نظر را ابتدا در

اهمیت میباشد بعالوه میتوان ورزشکاران و دیگر گردشگران

سطح ملی ،سپس با تبلیغات مناسب در سطح بینالملل

را آگاه ساخت تا جایی كه بتوان مسابقات ملی و حتی بین

برگزار كند كه در این صورت با ورود گردشگران و ورزشکاران

المللی را میزبانی كرد كه با یافتههاي اسماعیل گور و تکیه

به آن مناطق باعث كسب درآمد ساكنین آن منطقه خواهد

خواه( ،)2013رمضانینژاد و همکاران( ،)1394جنگجوي

شد .فرصـتهـا همیشـه امکـان حركـت رو بـه جلـو بـه

وطن و گندمکار ( )1394و كریم پناه( )2001همخوانی دارید.

منظـور نزدیک شدن به ایدهآلها را فراهم میكند .بـه همین

با توجه به اطالعات به دست آمده از پهنهبندي مناطق مستعد

منظور شهرستان میانه میبایست از فرصتهاي موجـود

اكوتوریسم ورزشی بیشتر وسعت شهرستان میانه را فضاي

استفاده نموده و با استفاده از آنهـا در جـذب گردشگران

سبز و طبیت مناسب براي طبیعت گردي تشکیل میدهد كه

ورزشی اقدام كند .افـزایش توجـه دولـت و مجلس به

با همت مسئوالن و برنامه ریزي مناسب براي توسعه این گونه

گردشگري و تأكید بر كسب درآمدهاي غیرنفتی و افـزایش

فعالیتها می توان كام موثري برداشت .شهرستان میانه با

اقبـال عمـومی مـردم از رویدادهاي ورزشی بـه عنوان یک

داشتن چشمههاي آب گرم مناسب توانایی جذب گردشگر را

پدیده اجتماعی ،بسترهاي سرمایهگذاري در زمینه گردشگري

داراست از طرفی دسترسی خوبی كه به این اماكن وجود دارد

ورزشی را فراهم میآورد .لذا متولیان امر گردشـگري و ورزش

میتواند تاثیر خوبی براي جذب گردشگران گذاشت كه با

در سیاستگذاري و برنامـهریـزيهاي كوتاه مدت و

نتایج پژوهش هاي میرتوحیدي( ،)1392محرمزاده و

بلندمـدت خـود میتوانند بـا در نظر گرفتن این فرصتها بـه

همکاران( ،)1393محمدپور و نادري( ،)1389كندمکار و

پیشـرفت گردشـگري ورزشـی شهرستان میانه كمک شایانی

دانشور( )1392همسو می باشد .شهرستان میانه به دلیل

نمایند .همچنین احداث تاسیسات و زیر ساختهاى توریسم

داشتن تنوع زیستی و جانوري مناسب و متنوع مکان مناسبی

ورزشى در كشور به خودى خود باعث ایجاد فضاى شاد و

براي شکار میباشد به طوري كه هر ساله تعدادي از

مفرح در كشور و گامى موثر در پر كردن اوقات فراغت اقشار

شکارچیان دیگر نقاط كشور براي شکار گونههاي جانوري به

مختلف جامعه باالخص جوانان خواهد بود و در راستاى

این منطقه میآیند كه با بستري سازي مناسب میتوان زمینه

جلوگیرى از برخى ناهنجاريهاى اجتماعى گام بر میدارد و

معصوم
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این مهم زمانى اتفاق خواهد افتاد كه همه مسئولین و بخش

توسعه توریسم(با استفاده از،1389 »)GISتحقیقات

خصوصى با همدلى در كنار یکدیگر در این راه قدم بردارند و

جغرافیایی.100-77 :)4(25 ،

دست آخر اینکه سیاستگذاران و مدیران با استفاده از نتایج

 -6عاشري ،امامعلی« .ارزیابی توان طبیعی توسعه

این پژوهش میتوانند با برنامهریزيهاي منطقی و علمی باعث

گردشگري ورزش هاي زمستانه مناطق روستایی

جذب بیشتر گردشگران ورزشی شوند كه این به نوبه خود

حوضه آبریز زاب با استفاده از  GISو،» MCD

باعث پیشرفت شهرستان میشود.

 ،1394ن شریه تحقیقات كاربردي علوم جغرافیایی،
سال پانزدهم ،شماره 39
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