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چکیده
ایران ،جزو ده كشور اول جهان از نظر جذابيتهاي گردشگري است ،در صورتي كه سهم كشور ما از صنعت گردشگري
جهان بسيار ناچيز است .هدف تحقيق شناسایي توانهاي توریستي و تعيين محدوده مناسب زماني جهت جذب گردشگر
ورزشي در استان آذربایجانشرقي ميباشد .روش بررسي در این تحقيق ،استفاده از مدل كي و ومپلو ()Vamplew& Kay
است كه در این روش به بررسي ارتباط عناصر اقليمي با فعاليتهاي ورزشي نظير شنا ،ورزشهاي هوایي ،فوتبال ،دوچرخه
سواري ،چتر بازي ،دوي جادهاي ،و ورزشهاي سهگانه است .نتایج تحقيق نشان داد كه در استان آذربایجانشرقي ،ماههاي
اردیبهشت ،خرداد ،تير ،مرداد و شهریور شرایط مناسب اقليم آسایش انساني براي فعاليتهاي ورزشي مهيا است ،ماه خرداد و
تير مناسب جهت ورزشهاي :شنا ،فوتبال ،دوچرخهسواري ورزشهاي هوایي ،ماههاي خرداد ،تير ،مرداد ،شهریور داراي اقليم
مناسب براي ورزشهاي شنا ،فوتبال و ورزشهاي سهگانه (شامل شنا ،دوچرخهسواري و دوميداني) است .نتایج این تحقيق
ميتواند به برنامهریزان اجرایي و برنامهریزي مطلوب محيطي در جهت حفظ محيط زیست و افزایش كارایي بيشتر در جذب
طبيعت گردان و به صورت تخصصي به گردشگري ورزشي كمک نماید.

کلید واژهها :اكوتوریسم ،طبيعت گردي ،گردشگري ورزشي.

 -0دبير تربيت بدني آموزشگاه هاي آموزش و پرورش اهر.
 -1مربي گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز.

E-mail: sosan_rasooli@yahoo.com
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مقدمه
گردشگري ورزشي شاخه جدیدي از اكوگردشگري است كه بسيار مورد عالقه و استفاده مردم دنيا واقع شده و به
حركتهاي مختلف ورزشي به صورت فعال و یا غيرفعال ميگویند (رمضاني و فروغي ) 10 :0911 ،كه با بهرهگيري
از جاذبههاي طبيعي به فعاليتهاي ورزشي نظير اسكي ،شنا ،كوهنوردي ،دامنهنوردي و  ...ميپردازند .گردشگري
ورزشي بين  5تا  01درصد از تمام سفرها را بهخود اختصاص ميدهد و بهعنوان یكي از سریعترین بخشهاي
جهانگردي شناخته شده است (اصفهاني و همكاران ،)061 :0911 ،و به علت درآمدزایي باال ،رقابت بسيار شدیدي را
بين كشورها به وجود آورده است و كشورهاي مختلف با توجه به نوع گردشگري منطقه و فراهم كردن امكانات بهتر،
به دنبال جذب این نوع از گردشگري هستند (ميري.) 99 :0931 ،
بسياري از كشورها ،با سرمایهگذاري فراوان ،فواید و اثرات این صنعت را خوب درك كرده و بهعنوان منبعي مهم
جهت بهبود وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي (پاول امري ،)1101 ،9افزایش اشتغال ،درآمد ،توسعه زیرساختها
(هينچ وهيگام ،)1116 ،4افزایش شهرت و برندسازي مقصد خود درآوردهاند (كاپالنيدو5؛ واندرزي؛ به نقل از زیتونلي
و همكاران .)01 :0931 ،بهطوري كه امروزه برخي از كشورها با توجه به پتانسيلهاي موجود و استعدادها در كشور
خود اقدام به ایجاد مراكز ورزشي نمودهاند ،همانند كشورهاي اتریش و سوئيس كه به لحاظ شرایط اقليمي مناسب،
ميزبان ورزشهاي نظير اسكي ،هاكي و كوهنوردي ،كشور كره در ورزشهاي رزمي خصوصا تكواندو وكشور ژاپن با
برگزاري مسابقات اسكي توانستهاند تعداد كثيري از جهانگردان ورزشي را به منطقه خود جلب و از این طریق هر
ساله درآمد بسياري را نصيب كشور خود كنند (گيبسون .)1116 ،6همچنين كشور تركيه با تدوین استراتژهاي معين
توانسته در سال  1110با برگزاري اردوهاي مقدماتي ورزشي  0111تيم ورزشي را بهخود جلب كرده و مبلغي برابر
با  6ميليون دالر از این طریق كسب نماید (ایچز0و همكاران.)1101 ،
در كشور ما نيز در كنار هزاران نوع جاذبه گردشگري و تاریخي كه وجود دارند از لحاظ پتانسيلهاي الزم جهت راه
اندازي فعاليتهاي مختلف ورزشي نيز در سطح بسيار مطلوبي قرار داریم .به نحوي كه متاثر از شرایط متنوع اقليمي،
توانایي راه اندازي و ایجاد سایتهاي بسيار عظيم و مجهز ورزشي در كشور در نقاط مختلف وجود دارد؛ اما
متأسفانه توجه چنداني به این امر نگردیده است .مدیریت قوي و برنامهریزي جامع به همراه لزوم اعتقاد به
شكلگيري این گونه فعاليتهاي ورزشي ،ميتواند راهگشاي ما در این زمينه باشد (مرادي .)0915 ،براساس برنامه
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چهارم توسعه ،كشور ایران باید تا سال  1114ساالنه ميزبان حداقل 11ميليون گردشگر در سال باشد ،كه در این ميان
نميتوان از سهم و جایگاه ورزش و برگزاري تورنمنتهاي ورزشي به سادگي گذشت (پارسيپور و قاسمي.)0914 ،
ایران بهدليل داشتن شرایط جغرافيایي مطلوب ،توانایي پذیرایي خيل عظيمي از كوهنوردان شكارچيان
دوچرخهسواران ،بيابانگردان ،قایقرانان ،طبيعتگردان و اسكيبازان را داراست كه ميتواند در افزایش بهرهوري
اقتصادي ،رفع نيازهاي اجتماعي و تفریحي ،ایجاد صلح و دوستي ميان ملتها و ثبات سياسي مؤثر واقع گردد
(حميدي و همكاران.)0913 ،
استان آذربایجانشرقي بهدليل دارا بودن تنوع اقليمي و زیستي ،وضعيت توپوگرافيكي بينظير ،وجود جاذبههاي
تاریخي و فرهنگي ،توانمنديهاي فراواني را براي جذب گردشگر و خصوصا گردشگري ورزشي را داراست و با
توجه به جاذبههاي گردشگري ورزشي خاص ،مي توانند مورد توجه ورزشكاران و گردشگران واقع شده و بهعنوان
مقصدي براي گذران اوقات فراغت با انگيزه تفریح و استراحت انتخاب شوند و در دورة زماني خاص ،تعداد كثيري
از گردشگران را بهخود جلب كنند .این استان به سبب ویژگيهاي جغرافيایي و توپوگرافيكي ،داراي پستي و بلندي
هاي طبيعي فراوان و چشمگيري است كه وجود كوهستانهاي كم نظير ،رودخانههاي خروشان ،چشمههاي آب
معدني و درههاي سرسبز و فرح بخش از مشخصات بارز آن است .سهند كه ملقب به عروس كوهستانهاي ایران
است ،در این استان قرار گرفته و در فصلهاي مختلف جاذبهها و چشم اندازهاي خاص كوهستاني را به نمایش
ميگذارد .منطقه كوهستاني سهند ،پوشيده از گياه ،چمن ،گل و مرتع بوده و در بهاران به گلزار بينظير و بيهمتایي
تبدیل ميشود .مراتع سهند بهترین مكان براي ایالت و عشایر جنوب آذربایجان و منطقه بناب و مياندوآب و مهاباد
بهشمار مي آید .لبنيات و پنير ليقوان و عسل مرغوب در تمام روستاهاي تابعه سهند و سهندآباد ،محصول وجود
گياهان معطر و آبوهواي كم نظير و یيالقي سهند است .در بهار و تابستان ،بيشتر درهها و دشتهاي استان مورد
استفاده گردشگري و تفریحي قرار ميگيرند .درهها با پوشش گياهي دل انگيز ،كشتزارهاي سرسبز ،باغهاي گل و
ميوه ،رودخانههاي روان و چشمههاي جوشان؛ با چشماندازهاي زیبا از منابع طبيعي و جهانگردي بهشمار ميآیند.
استان آذربایجانشرقي بهدليل شرایط زمينشناختي ،از كانونهاي مهم آب معدني و آب گرم بهشمار ميآید و در
قسمتهاي مختلف این استان آبهاي گرم متعدد با خواصي ویژه وجود دارد كه در طي ساليان دراز مورد استفاده
گردشگران و مردم بهویژه اهالي منطقه بوده است .از خصوصيات مهم این استان از نظرگردشگري ورزشي ،تجمع

66

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شمارهی  ،51پاییز 1314

جلوههاي زیباي خلقت در یک مكان ميباشد .مانند آبشارها ،آبگرمها ،جزایر و سواحل ،جلگهها و دشتهاي هموار،
مناطق نيمه بياباني وسيع ،رودخانهها ،دریاچه ها ،تاالبها و سدهاي پرآب و هزاران جاذبه دیگركه قابليت گسترش
هر نوع ورزشي را امكانپذیر ساخته و موجب شده در هر زمان از فصول سال در گوشههاي مختلف آن به ورزش
هاي متنوع وگوناگوني پرداخت .همچنين ،برگزاري تورهاي دوچرخهسواري و اتومبيلراني در سطوح ملي و بين
المللي ،هزاران نفر را از تمام نقاط كشور حتي كشورهاي همسایه بهخود جلب كرده ،از جایگاه ویژهاي از نظر
پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل گردشگري ورزشي در كشور حتي در جهان برخوردار است .لذا براي تسریع در این
فعاليت ،پژوهش و شناسایي مناطقي كه داراي پتانسيلهاي بالفعل و بالقوه در بخش گردشگري ورزشي هستند ،براي
سرمایهگذاري و جذب گردشگران جهت توسعۀ این صنعت ضروري به نظر ميرسد.
پیشینه پژوهش
در زمينه گردشگري ورزشي در دنيا مطالعات زیادي صورت گرفته كه ميتوان به موارد زیر اشاره كرد .نوگووا 1و
دیگران ( )0336در تحقيقي متوجه شدند كه «عشق به ورزش» و «سالمتي و تندرستي» دو عامل سوقدهنده
گردشگران ورزشي فعال محسوب ميشوند .وستربک و همكاران ( )1110در تحقيقات خود قابليتها و ظرفيتهاي
گردشگري ورزشي را عاملي مهم در توسعه صنعت گردشگري ورزشي ذكر كردهاند .كيو در سال  1119در بررسي
گردشگري ورزشي در قارة آفریقا ،عنوان كرد كه بعضي از كشورهاي شمال آفریقا همانند مراكش ،تونس ،مصر و
دیگر كشورهاي قاره همانند كنيا و آفریقاي جنوبي ،با استفاده از فرصتهاي موجود براي بهرهبرداري از گردشگري
ورزشي متكي بر جاذبههاي طبيعي ورزشي ،مدت زمان ،فصل و درآمد حاصل از گردشگري را به مقدار چشمگيري
افزایش داده اند .یاماگوشي )1115(3در پژوهشي به بررسي دالیل ،انگيزهها ،و محدودیتهاي مسافرت كنندگان در
قالب گردشگران ورزشي پرداخت .وي نتيجه گرفت كه در هر مطالعه مربوط به برنامهریزي و توسعه گردشگري باید
دالیل ،فرصتها و موانع در مورد گردشگران ورزشي شناسایي شوند.
همچنين در ایران پژوهشهاي صورت گرفته كه از جمله ميتوان به :عسگري ( )0915در تحقيق خود با عنوان
بررسي نقش توانمنديهاي استان تهران در گردشگري ورزشي كشور بيان ميكند كه موقعيت جغرافيایي طبيعي
استان تهران بهگونهاي است كه امكان توسعه انواع گردشگري ورزشي اعم از بيابانگردي ،كوهنوردي ،ورزشهاي
كوهستاني -آبي ،اسكي و غيره در آن وجود دارد .فرج زاده اصلو كریم پناه ( )0910در زمينه پهنهبندي مناطق مناسب
8- Nogowa
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توسعه اكوگردشگري و فعاليتهاي ورزشي طبيعت محور در كشور به پهنهبندي مناطق مناسب فعاليت كوهنوردي،
دامنهنوردي ،اسكي و ورزشهاي زمستاني و ورزشهاي آبي در استان كردستان پرداختند .قياميراد و محرمزاده
( )0910در پژوهشي به بررسي نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي از دیدگاه مدیران و دست اندركاران
ورزش كشور ایران و استراليا پرداختند و در پایان به این نتيجه رسيدند كه یكي از مهمترین دالیل موفقيت كشور
استراليا در جلب گردشگران ورزشي در این كشور ،همكاري دقيق و برنامهریزي شده سازمانهاي متولي گردشگري
و سازمانههاي متولي ورزش این كشور است.
امروزه استان آذربایجانشرقي بهعنوان یكي از قطبهاي گردشگري كشور با طبيعت زیبا و جاذبههاي فراوان در
غرب كشور و در دامنه رشتهكوههاي زاگرس از توپوگرافي متنوعي برخوردار است كه با شناخت پتانسيلهاي
محيطي و برنامهریزي آنها ميتوان گامهاي اساسي را براي ارتقاي انواع گردشگري از جمله گردشگري ورزشي در
استان برداشت .پژوهش حاضر سعي دارد با استفاده از مولفههاي توپوگرافيكي منطقه به بررسي پتانسيل جغرافيایي
استان در جذب توریست ورزشي و به معرفي قابليتهاي استان در برگزاري فعاليتهاي ورزشي طبيعت محور و
پهنهبندي مناطق مناسب توسعه اكوگردشگري بپردازد.

مواد و روشها
براي بررسي پتانسيل جغرافيایي استان آذربایجانشرقي در جذب گردشگري ورزشي ،از نقشههاي توپوگرافي سازمان
جغرافيایي و آمار هواشناسي ایستگاههاي مختلف در دوره آماري ( )0911-0931مورد بررسي قرار داده شد و از
روش كي و ومپلو )1111(01براي ماه هاي مناسب براي انجام هر فعاليت ورزشي استفاده شد .در این روش به بررسي
ارتباط عناصر اقليمي با فعاليتهاي ورزشي مانند شنا ،ورزشهاي هوایي ،فوتبال ،چتربازي ،دوچرخهسواري ،دوي
جادهاي و ورزشهاي سهگانه (شامل شنا ،دوچرخهسواري و دو صحرایي) پرداخته شده است .جهت مقایسه دقت
این روش ،دادههاي آن با روش بيكر ،كه نشان دهنده قدرت سردكنندگي هواي محيط ميباشد ،نيز مقایسه شده است
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و براي مطالعات بيشتر ميتوان با دیگر روشهاي سنجش اقليمي مانند روش الگي ( ،)0309گيوني ،اوانز ،و دماي
موثر ،فریتاس ( )0303 ،0315و پيري ( )1111و  ...نيز مورد مقایسه قرار داد.
كي و ومپلو( ) 1111این روش را براي بررسي تاثيرات عناصر اقليمي در یک گروه از ورزشها در انگلستان تحقيق و
اجرا نمودهاند .رمضاني و فروغي ( )0911با استفاده از این روش به بررسي ارتباط عناصر اقليمي با فعاليتهاي
ساحلي ورزشي نظير شنا ،ورزشهاي هوایي ،فوتبال ،چتر بازي و دوي جادهاي در نوار ساحلي انزلي پرداختهاند .در
این روش  5داده اقليمي درجه حرارت ،فشار هوا ،باد ،بارندگي و مه مورد بررسي قرار داده ميشوند تا با تعيين
بازهاي تقریبي ميزان تاثيرگذاري هر یک از آنها بر گروههاي مختلف ورزشي در  5دسته (تاثيرات خفيف ،كم ،قابل
مالحظه ،مهم و زیاد) تقسيم شده است ،مشخص شود .كي و ومپلو تالش كردهاند تا با ارائه این الگوي زمان مناسب
انجام هر یک از این فعاليتهاي ورزشي به لحاظ آسایش اقليمي ارائه نمایند تا با تغييرات اقليمي در نواحي مختلف
استان بتوان محدوده زماني مناسب براي انجام هر یک از این فعاليتهاي ورزشي آگاهي یافت .در این تحقيق از 0
رشته ورزشي كه بيشتر در سطح استان آذربایجانشرقي مطرحاند و ارتباط بيشتري با جذب گردشگري ورزشي
دارند استفاده شده است .در جدول  0ارزیابي موضوعي تاثير پارامترهاي آبوهوایي بر هر یک از این رشتههاي
ورزشي با روش كي و ومپلو آمده است.
جدول  -1ارزیابی موضوعی تاثیر پارامترهای آب وهوایی بر هر یک از این رشتههای ورزشی با روش کی و ومپلو

رشته ورزشي

فشار هوا

دما

باد

بارندگي

مه

شنا

0

5

1

0

0

ورزشهاي هوایي

0

5

5

0

4

فوتبال

1

4

9

5

4

چتربازي

1

9

9

4

4

دوچرخهسواري

1

1

4

1

4

دوي جادهاي

1

9

5

4

4

ورزشهاي سهگانه

0

0

0

0

0

 :1خفیف :2 ،کم :3،قابل مالحظه :4 ،مهم و  :5زیاد

در جدول  1بازه هاي این  5گروه بر اساس مدل كي و ومپلو آمده است.
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جدول  -2بازه های  5گروه اقلیمی مدل کی و ومپلو
دما (درجه سانتي-

سرعت وزش باد

گراد)

(متر بر ثانيه)

>01

>1/5

91-31

1/5-0/5

31 -051

≤1

051-111

≤9
≤4
≤5

ميزان تاثيرگذاري

ميزان اهميت

خفيف

0

0104-0115

كم

1

0101-0111

01-05

قابل مالحظه

9

0111-0195

05-11

0/9-1

مهم

4

0195-0145

01-14

1-1/4

111-911

زیاد

5

>0145

05-14

<1

<911

فشار هوا (بار)

بارندگي(ميلي متر)

مه
≤0

روش بيكر كه در سال  0301بر اساس رابطه زیر ارائه شده است به تهيه نقشه تحریكات بيوكليماتيک كشور آلمان
پرداخته است و در سطح بين المللي از اعتبار باالیي برخوردار است.
)CP=(0.26+0.34)(36.5-T

كه در این رابطه  CPميزان قدرت سردكنندگي محيط با توجه به تفاوت دماي بدن با دماي هوا ميباشد و شاخص
تشخيص آن در جدول  9آمده است.
جدول  -3درجه حرارت سردکنندگی محیط و آستانه تحریک بیوکلیماتیکی بر حسب روش بیکر

قدرت

وضعيت هوا

نوع تحریک بيوكليمایي

سردكنندگي()CP

1-4

داغ ،گرم ،شرجي و نامطبوع

فشار

5-3

گرم و قابل تحمل

آسایش

01-03

مالیم و مطبوع

آسایش

11-13

خنک

تحریک مالیم

91-93

سرد

تحریک متوسط

41-43

خيلي سرد

به طور متوسط فشار دهنده

51-53

سرماي نامطبوع

شدیدا فشار دهنده

61-63

سرماي زیاد غيرقابل تحمل

غير قابل تحمل
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یافتهها و بحث
نتایج بررسي هاي صورت گرفته بر اساس مدل كي و ومپلو در جدول  4نشان ميدهد كه شرایط اقليمي مناسب براي
فعاليتهاي ورزشي در استان آذربایجانشرقي ،زمان مناسب به لحاظ آسایش اقليمي بيوكيليماي انساني و انجام
فعاليتهاي ورزشي حداقل  5ماه در سال براي ماههاي اردیبهشت ،خرداد ،تير ،مرداد و شهریور وجود دارد .با توجه
به نتایج مدل كي و ومپلو ماه خرداد و تير مناسب جهت ورزشهاي :شنا ،فوتبال ،دوچرخهسواري ورزشهاي
هوایي ،ماههاي خرداد ،تير ،مرداد ،شهریور داراي اقليم مناسب براي ورزشهاي شنا و فوتبال و ورزشهاي سهگانه
(شامل شنا ،دوچرخه سواري و دوميداني) است.
جدول  -4نتایج بررسی صورت گرفته بر اساس مدل های بیکر ،کی و ومپلو

روش

شهریور

مرداد

تير

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

كي و ومپلو

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

*

*

بيكر

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

ماههاي مناسب

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

با توجه به نتایج تحقيق ميتوان پنج ماه از سال (اردیبهشت ،خرداد ،تير ،مرداد و شهریور) شرایط اقليمي پایدار و
مناسب آسایش بيوكليماتيک انساني براي گردشگري ورزشي در استان آذربایجانشرقي وجود دارد .این دوره زماني
با توجه به ارزیابي اقتصادي آن ،به مدیران اجرایي و برنامهریزان كمک نموده تا بهصورت بهينهاي اقدامات الزم را در
راستاي فراهم ساختن تمهيدات الزم انجام دهند و در صورت داشتن ارزش افزوده مناسب قبل از ساخت وساز ،نياز
به مطالعات محيطي بوده تا از اثرات تخریب حداقلي برخوردار گردد .استان آذربایجانشرقي با داشتن اقليمي متنوع
در مقایسه با نواحي خشک و نيمهخشک ایران ميتواند در طول دوره گرم سال پذیراي تيمها و گروههاي ورزشي
مختلف بوده و به عنوان یک ناحيه توریستي فرا منطقهاي عمل كند و تيمهاي ورزشي با صرف هزینه بسيار پایينتر
از آن چه براي استفاده از امكانات مشابه در كشورهاي همسایه (مانند تركيه) صرف ميكنند در خروج ارز از كشور و
ریسک باالي مسافرتهاي هوایي و زميني صرفه جویي اقتصادي را در دستور كار داشته باشند.
با توجه به جوان بودن علم گردشگري ورزشي و كاربردي بودن آن ،در جهت تحقق اهداف اقتصادي و فرهنگي
ميتوان اميد داشت كه با بررسيهاي دقيق و علمي در آینده نه چندان دور شاهد پيشرفتهاي قابلتوجهي در زمينه
گردشگري ورزشي و جذب گردشگران داخلي و خارجي بود .با نگرش به اهميت جهاني صنعت گردشگري
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ورزشي ،استان آذربایجانشرقي ما بهدليل تنوع چشماندازهاي طبيعي ميتواند بهصورت یكي از قطبهاي گردشگري
ورزشي منطقه و در سطح خاورميانه مطرح شود و هر ساله ميليونها توریست را به سوي خود جلب نماید .این امر
همچنين باعث رونق اقتصادي و عمراني مناطق داراي جاذبههاي گردشگري ورزشي كشور ميگردد .لذا براي رفع
موانع موجود در برنامهریزي گردشگري ورزشي در كشور و توسعه آن ،به نظر ميرسد موارد زیر در توسعه
گردشگري ورزشي كشور موثر واقع شود :از اینرو ميتوان پيشنهادهایي به صورت زیر ارائه داد تا راهگشاي
تحقيقات آتي و استفاده از نتایج این تحقيق باشد:
 برگزاري ورزشهاي چندگانه در نقاط ساحلي استان آذربایجانشرقي. برگزاري كمپهاي ورزشي جهت استقرار ورزشكاران در سطوح منطقهاي ،ملي و بينالمللي. استفاده از افراد متخصص و آگاه به شرایط استاندارد محيط فعاليتهاي ورزشي فضاي باز از جمله جادهسازي وپيستسازي استاندارد جهت تمرینات و مسابقات دوي جادهاي ،دو چرخهسواري و ورزشهاي چندگانه.
 انتخاب چند منطقه بهعنوان سایتهاي تخصصي ورزشهاي خاص .بهعنوان نمونه ميتوان به منطقه سرعين وارتفاعات سهند براي برقراري كمپهاي استاندارد فوتبال اشاره داشت.
 تشویق و ترغيب سرمایهگذاران داخلي و خارجي. -برگزاري جشنوارهها و همایشهاي اكوتوریستي ورزشي براي معرفي توان محيطي.
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