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 چکیده

 نظیر از مناطق مستعد براي توسعۀ گردشگريي طبیعی، زیستی و مناظر طبیعی کمهایژگیواستان خوزستان با داشتن شرایطی همچون 

به  تواندیماستان  ي گردشگريهاتیمحدودو  هالیپتانس، هاتیقابلکه مطالعه و شناسایی  رودیمشمار ورزشی در مناطق کوهستانی به

ي گردشگري هاتیفعالمکان و زمان توسعۀ  نیترمناسبتوسعۀ پایدار گردشگري در این منطقه کمک کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی 

ي انسانی و جو ي مناطق کوهستانی این استان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیارة مکانی و تدوین معیارهاي محیطی،بندپهنهورزشی، به 

ها با استفاده از روش ي و کوهپیمایی اقدام کرده است. معیارنورددامنهي، نوردصخرهي ورزشی شامل کوهنوردي، هاتیفعالبراي گروهی از 

در محیط سامانۀ اطالعات  داروزني اطالعاتی با ترکیب خطی هاهیالی شد. پس از تهیۀ نقشۀ معیارها، تلفیق دهوزنمراتبی تحلیل سلسله

د که پهنۀ ي پژوهش نشان داهاافتهي نهایی براي توسعۀ گردشگري ورزشی در کوهستان استخراج شد. یهامکانجغرافیایی انجام گرفت و 

کیلومتر  3283ي نوردصخرهو  5433ي نورددامنه، 8093، کوهنوردي 8794کوهپیمایی ي ورزشی هارشتهبراي  خوب یلیخبا وضعیت 

ستان، بهترین زمان فصول زم. همچنین از نظر زمانی استدر شمال، شمال شرقی و شرق استان  هاپهنه. بیشترین مساحت این استمربع 

ي طبیعی هاتیظرفمنظور استفادة بهینه از به شودیماستان توصیه  رو به مسئوالن ورزشی و گردشگريازایناوایل بهار و اواخر پاییز است. 

ي الزم و هارساختیزي اتوسعهي راهبردي جهت هابرنامهبا شناسایی نقاط قوت و ضعف این مناطق و اقلیمی استان در جذب گردشگر، 

 اجرا کنند. ، طراحی وشدهمشخصي زمانی و مکانی هابازهارائۀ خدمات تفریحی و ورزشی خود را در 

 
  هاي کلیديواژه

 ي کوهستانی.هاورزشي، شاخص آسایش اقلیم گردشگري،گردشگري ورزشی، بندپهنهاستان خوزستان، 

 

  

                                                           
   gmail.com174Email:visia@                                                                             89448509091مسئول : تلفن : نویسندة  ∗ 



 1400، تابستان 33 ، شمارة9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          78

 

 مقدمه

ي اقتصادي هابخش نیترتیبااهمصنعت گردشگري از 

صنعت براي جذب  نیزاتراشتغال) و 30،25در جهان است (

رشد صنعت ). 31آید (می حساببهمنابع خارجی و داخلی 

 يهايورودي بوده است که اگونهبهگردشگري در جهان 

نفر در سال  ونیلیم 25از تعداد  یالمللنیگردشگري ب

نفر در سال  میلیون 184و  میلیارد یکبیش از  به 1950

ی نیبشیپ 1سازمان جهانی گردشگريو رسیده است  5201

تعداد گردشگران به یک میلیارد  2030که در سال  کندیم

همچنین درآمد مقاصد میلیون نفر خواهد رسید.  800و 

دو میلیارد دالر آمریکا در از  یالمللنیحاصل از گردشگري ب

میلیارد دالر در سال  1500به بیش از  1950سال 

 ).32( رسیده است 2015

ی سبب شده است که توجه به نیشهرنشرشد فزایندة 

صنعت  نیترمتنوعو  نیتربزرگ عنوانبهصنعت گردشگري 

). از طرفی، 5در فرآیند توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد (

که  دیآیمشمار به در جهانصنایع  نیتربزرگورزش از 

صنایع  نیزتریانگشگفتترکیب آن با گردشگري به یکی از 

). 18رزشی منجر شده است (خدماتی به نام گردشگري و

ي هاپلورزش و گردشگري اهداف مشترکی دارند: ساختن 

، هاسنتي متفاوت، شیوة زندگی و هافرهنگتفاهم میان 

، برانگیختن و تشویق هاملتافزایش صلح و دوستی میان 

و شاداب براي رهایی از  کنندهسرگرمي هاتیفعالافراد به 

 صورتبهو ورزش چه فشارهاي روزمرة زندگی. گردشگري 

ي و تفریحی، ارحرفهیغ صورتبهي و چه احرفه

ي قابل توجهی را به نقاط مختلف جهان در هامسافرت

. براي تداوم رشد اقتصادي، ایجاد اشتغال و ردیگیبرم

یی باید ورزش و گردشگري همراه با هم حرکت درآمدزا

ي هابخش نیتربزرگ). گردشگري ورزشی از 26کنند (

) و 23رشد است ( در حال سرعتبهگردشگري است که 

                                                           
1.  World Tourism Organization  

کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی  ژهیوبهاغلب کشورها 

ي توسعۀ هابرنامه از این مزیت برخوردارند، این فعالیت را در

). جذب گردشگر موجب افزایش 15( اندگنجاندهملی خود 

و از کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه اقتصادي جامعه شده 

 شودیمعوامل مهم رشد ملی و رشد درآمد کشورها قلمداد 

)22.(  

ي رو به رشد صنعت گردشگري ورزشی، هاشاخهیکی از 

مناطق مستعد  ترکاملاکوتوریسم است. شناسایی هرچه 

 ي دقیق جهت این مناطقزیربرنامهگردشگري در طبیعت و 

بزار ا عنوانبه تواندیمبه لحاظ توان جذب گردشگر طبیعی 

اي ، نقشی اساسی در توسعۀ پایدار، ارتقاثربخشو راهکاري 

 سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعی ایفا کند.

در حال حاضر اغلب کشورهاي جهان در رقابتی تنگاتنگ و 

ي کشور خود هايتوانمندي از ریگبهرهنزدیک، در پی 

عت صنهستند تا بتوانند سهم بیشتري از درآمد ناشی از این 

 شکل ممکن به نیترسادهرا به خود اختصاص دهند و با 

ر د) شهرت گردشگري در طبیعت 11یی بپردازند (زااشتغال

شمار این است که ابزار مناسبی براي محافظت از نواحی به

ی پ. اجرا و توسعۀ این شکل گردشگري نتایجی را در دیآیم

و  شدهحفاظتبه افزایش اهمیت نواحی  توانیمدارد، که 

اي ، ایجاد درآمد مستقیم برآنهاباال بردن ارزش اقتصادي 

، و غیرمستقیم براي جوامع محلی و شدهحفاظتنواحی 

ي تشکیالت منسجم براي پایش از نواحی ریگشکل

 ). 4در سطح جوامع محلی و ملی اشاره کرد ( شدهمحافظت

مناطق کوهستانی یکی از مقاصد اصلی در انواع 

شمار از جمله گردشگري ورزشی به محورعتیطبگردشگري 

ي متنوع هایژگیو). مناطق کوهستانی با داشتن 2( رودیم

جغرافیایی، زیستی و اقلیمی حتی فرهنگی و اجتماعی، 

سبب پر اکسیژن بودن محیط، زهکشی دمایی مناسب، به

ي بدیع، به یکی از اندازهاچشمرطوبت نسبی مطلوب و 
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هوازي و توسعۀ گردشگري ي هاورزشنظیر مقاصد کم

 ). 21( اندشدهورزشی تبدیل 

شناسایی بعد مکان  صرفاًنباید از این نکته غافل شد که 

 1نیست و عامل اقلیم رگذاریتأثي گردشگران ریگمیتصمدر 

است که سبب سفر  رگذاریتأث(بعد زمان) هم  وهواآبیا 

. با توجه به اینکه گردشگري شودیم گردشگرهابسیاري از 

یک فعالیت اختیاري شخصی است و با انتخاب آزاد از سوي 

، در نتیجه گردشگر مناطقی را براي ردیگیمفرد صورت 

مقصد انتخاب خواهد کرد که داراي شرایط اقلیمی مناسب 

ي گردشگري بدون هاتیفعالاز طرفی توسعۀ ). 1باشد (

ي هابیخرتسنجش و مطالعۀ محیط، سبب ایجاد 

و تسهیالت  ساتیتأسطبیعت و از بین رفتن  ریناپذجبران

انسانی خواهد شد. با وجود این، توسعه و ایجاد مقاصد 

کوهستانی براي انواع گردشگري از جمله گردشگري ورزشی 

). بنابراین، در توسعۀ این 14( استبا مخاطراتی همراه 

ي اگونهبهي باید زیرطرحصنعت در مناطق کوهستانی، 

انجام گیرد که با پایداري مناطق جغرافیایی هماهنگ و 

 ). 2سازگار باشد (

ي هانهیهزی که از اهمیت زیادي در کاهش ابیمکان

)، با استفاده 8ي مختلف دارد (هاتیفعالي اندازراهایجاد و 

. به این ترتیب کندیماز عوامل و فاکتورهاي متعددي عمل 

ي و با بررسی چندین معیار چندبعدي در فضاي ریگمیتصم

 تواندیم. این معیارها دیریپذیمهمزمان صورت  طوربه

ماهیت اجتماعی، اقتصادي، فنی، اکولوژیک و حتی 

مدیریتی داشته باشند، بنابراین همراه با مالحظات محیطی 

داشتن دیدي روشن از شرایط  .)2و ایمنی خواهد بود (

نقش بسزایی در  جغرافیایی، اقلیمی و خدماتی یک منطقه

ي گردشگري و نیز افزایش تقاضاي زیربرنامهمدیریت و 

گردشگران منطقه خواهد داشت. بدیهی است سفر به 

ي دهایتهدمناطق گردشگري با شرایط نامساعد مشکالت و 

                                                           
1. Climate  

بار آورد. بر همین براي گردشگران به تواندیمي را ادهیعد

ي هاپهنهاساس تحقیقات متعددي در حوزة شناسایی 

مناسب مکانی و زمانی براي توسعۀ گردشگري ورزشی انجام 

ي هااستاننتایج تحقیقات پیشین در سایر  گرفته است.

ي مهر، اردیبهشت، آبان و هاماهکشور حاکی از آن است که 

ي دي، تیر، بهمن و آذر هاماهو  هاماهفروردین بهترین 

 از نظر شاخص اقلیم آسایش هاماه نیترفیضعترتیب به

و مناطق کوهستانی این  ندگردشگري استان یزد هست

متر و مناطق اطراف آن در  2700استان با ارتفاع بیش از 

فصول خشک داراي بهترین شرایط گردشگري است و 

متر در فصول بهار و  2700مناطق دیگر با ارتفاع کمتر از 

). 8پاییز، بهترین شرایط اقلیمی را براي گردشگري دارد (

هاي می، ژوئن، دیگر ماه عبارتبهو تابستان، یا فصول بهار 

هاي ژانویه، جوالي و آگوست بهترین شرایط زمانی و ماه

ها براي آسایش ترین ماهفوریه و دسامبر نامناسب

). منطقۀ 12گردشگري استان آذربایجان شرقی است (

حوضۀ آبریز استان اصفهان از نظر شرایط اکوتوریسمی 

ا مطلوبیت پایین بیشترین مساحت درصد پهنه ب 29داراي 

درصد  86/13و بهترین مکان یا پهنه با مطلوبیت بسیار باال 

درصد منطقۀ جادة کرج چالوس قابلیت  58). 17( است

ي هارشتهي گردشگري ورزشی در هاتیفعالتوسعۀ 

ي، نورددامنهي، نورددرهیی، مایپکوهکوهنوردي، 

ي در کوهستان با معیارهاي سواراسبي و سواردوچرخه

). 2) را دارد (هايناهموار(خاك، جنس بستر و  شدهنیتدو

ي اطالعاتی سطوح ارتفاع، شیب، جهت هاهیالبا تلفیق 

شیب، پوشش گیاهی، نزدیکی به مراکز مسکونی، تسهیالت 

درصد  78/25ي ارتباطی، هاراهو خدمات و دسترسی به 

درصد  30/30ب و مساحت منطقۀ اورامانات در پهنۀ خو

میهایال و ). 11مساحت منطقه در پهنۀ ضعیف قرار دارند (

ي می و سپتامبر را بهترین هاماه)، 2018( 2بیستریشن

2.  Mihaila, Bistricean 
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براي توسعۀ انواع گردشگري ورزشی در طبیعت  هاماه

) طی 2018و همکاران ( 1هوانگ). 29مولداوي دانستند (

ین تابستانه در چبررسی شاخص اقلیم آسایش گردشگري 

 رقابلیغدرصد از منابع طبیعی در وضعیت  8دریافتند 

درصد در وضعیت  36درصد در وضعیت خوب،  34قبول، 

 ).24درصد در وضعیت عالی قرار دارد ( 22خیلی خوب و 

ي هاتیسا) با مطالعۀ 2011( 2ي و مورویاماکامیروبان 

مناسب گردشگري در طبیعت کشور تایلند را با استفاده از 

، کاربري وحشاتیحطبیعی،  اندازچشمیی مانند هاشاخص

اراضی، پوشش گیاهی، ارتفاع، شیب، نزدیکی به مراکز 

فرهنگی، فاصله از جاده و تنوع گونه ارزیابی و منطقه را به 

چهار پهنه خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم 

 ). 20کردند (

کشور اول جهان از لحاظ باستانی و 10ایران جزء  

 جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع اقلیمی و تاریخی،

) و جزء سه کشور برتر دنیا از نظر 7هاي طبیعی (جاذبه

عالوه کشوري چهار آید. بهمی حساببهتنوع صنایع دستی 

آمار سازمان جهانی گردشگري  حال نیابا ). 9فصل است (

حاکی از آن است که ایران از نظر جذب  2017در سال 

 جهان و پنجم خاورمیانه قرار 54در رتبۀ  گردشگر خارجی

عداد ت). با توجه به برنامۀ کشور براي دستیابی به 32دارد (

ۀ ششم و رقم سالپنجدو میلیون گردشگر در پایان برنامۀ 

 20( 1404درصد تعداد گردشگران جهانی در سال  5/1

 میلیون نفر) و دو درصد درآمد در همان سال، تبدیل شدن

منطقه و کاهش وابستگی به منابع درآمدي  به قدرت برتر

هاي حاصل از فروش نفت، لزوم ایجاد تنوع در عرصۀ فعالیت

نسبت به گردشگري بیش از  هااستیساقتصادي و تغییر 

 ). 16شود (پیش احساس می

استان خوزستان که از شمال، شمال شرقی و شرق 

ي زاگرس احاطه شده است و با هاکوهرشتهاستان توسط 

                                                           
1.Huang 

مساحت کل استان کوهستانی است  دوپنجمجه به اینکه تو

یی با مناطق بکر و جذاب مانند کوه منگشت هاکوهو داراي 

کیلومتر  1850ي با وسعت اپهنهمتر و  3774با ارتفاع 

متر)، کوه 3350متر)، کوه چور ( 3375مربع، کوه زنگالب ( 

 3010متر)، کوه کله ( 3170متر)، کوه دوتو ( 3319تورك (

، در صورت شناسایی و معرفی این مناطق استتر) و سایر م

با وجود مورد جذب گردشگران ورزشی قرار گیرد.  تواندیم

هاي رسمی ي متعدد این استان، براساس دادههاتیظرف

 9/14براي استان خوزستان  1396کشور، نرخ بیکاري سال 

درصد بوده و این استان سومین استان بیکار کشور بوده 

توسعۀ صنعت گردشگري و  رسدیمنظر به رونیازااست. 

اي پویا در تواند زمینهخصوص گردشگري ورزشی میبه

در این زمینه پژوهش حاضر با  جهت رفع این معضل باشد.

توجه به اینکه تاکنون الگوي تلفیقی از مکان و زمان براي 

توسعۀ گردشگري ورزشی ارائه نشده و تحقیقات پیشین 

در توسعۀ گردشگري  مؤثرو در مورد عوامل بیشتر توصیفی 

مکانی و زمانی  ورزشی استان بوده است، قصد دارد توان

منطقۀ داراي  عنوانبهمناطق کوهستانی استان را 

هاي کشور استان نیمستعدترهاي طبیعی و یکی از پتانسیل

 از حیث جذب گردشگر ورزشی بررسی کند. 

ي انواع امنطقهي زیربرنامهکاربرد نتایج این پژوهش در 

ي هابیآس تواندیمگردشگري از جمله گردشگري ورزشی، 

ان ي ورزشی بر طبیعت، ورزشکارهاتیفعالاز توسعۀ  ناشی

و گردشگران و جوامع محلی را به حداقل برساند و 

ي گردشگري ورزشی در کوهستان با در نظر زیربرنامه

 ی، اقتصادي وطیمحستیزگرفتن رویکردها و مالحظات 

 اجتماعی به سمت توسعۀ پایدار سوق دهد.

 
  

2. Bunruamkaew & Murayama 
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 ی تحقیقشناسروش

این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوة 

 منظوربهکه  تحلیلی است -توصیفی هادادهگردآوري 

ي مناسب مکانی و زمانی براي هاپهنهی ابیمکانبررسی 

استان  توسعۀ گردشگري ورزشی در مناطق کوهستانی

انجام گرفته است.  1اسيآیج افزارنرمخوزستان در 

 ي مناسب مکانی،هاپهنهمنظور ابتدا براي شناسایی بدین

مجموعۀ معیارها از طریق بررسی ادبیات مربوطه، مطالعات 

ي مربوطۀ ورزشی هارشتهتحلیلی و مصاحبه با متخصصان 

ي مورد هدف در این مطالعه هاتیفعالشناسایی شد. 

ي و نوردصخرهیی، مایپکوهي، نوردکوهمشتمل بر 

ي از امجموعهي تعیین شد. سپس با تعیین نورددامنه

معیارها براي ارزیابی چندمعیارة مکانی، الزم است که هر 

یک الیه نقشه در سامانۀ اطالعات جغرافیایی  صورتبهمعیار 

براي استخراج ). 20، 2006نشان داده شود (پرهیزکار، 

 سازآمادهي اطالعاتی مورد نیاز در ابتدا و در مرحلۀ هاهیال

ي مربوط اماهواره، عمل تصحیح هندسی تصاویر هادادهي 

به منطقۀ مورد مطالعه، استفاده از نقشۀ ارتفاع و شیب، 

ي منابع هاسازماني موضوعی از هانقشهي ریکارگبه

ی، ثبت و احوال، راه و ترابري، شناسنیزمطبیعی، 

 و استانداري انجام گرفت.هواشناسی 

 ي شیب و ارتفاع،هانقشهشیب و ارتفاع: منبع تهیۀ 

ي کشور بردارنقشهسازمان  25000/1خطوط توپوگرافی 

از  . از این خطوط ابتدا نقشۀ ارتفاع ایجاد شده و سپساست

طریق نقشۀ ارتفاع، نقشۀ شیب نیز براي استان خوزستان 

 تهیه شد.

ی شناسنیزمي هاهنقشجنس زمین: این نقشه از 

 تهیه شد و ابتدا اقدام به رقومی کردن 250000/1کاغذي 

 آن شده، سپس از حالت وکتور به رستري تبدیل شد.

                                                           
1. GIS 

پوشش گیاهی: نقشۀ پوشش گیاهی یکی از تولیدات 

یز ني مادیس است و در این تحقیق اماهوارهآمادة تصاویر 

هی ، نقشۀ پوشش گیاearth explorerبا مراجعه به سایت 

 خوزستان دریافت شد. 

 هانقشهمراکز درمانی و جمعیتی: مبناي تهیۀ این 

راي و ابتدا شهرهایی که دا استي آماري کشور هاسالنامه

مراکز درمانی و جمعیتی مهم بودند، مشخص شده و سپس 

 تهیه شد. آنها، نقشۀ distanceبا استفاده از ابزار 

، هاشهنقي اصلی و فرعی: مبناي تهیۀ این هاراه

قومی رو ابتدا با  استي خوزستان هاراهي کاغذي هانقشه

فاده از وکتور تهیه شده و سپس با است صورتبه، آنهاکردن 

 تهیه شد. آنها، نقشۀ فاصله از distanceابزار 

بررسی شاخص اقلیم  منظوربهکه در بخش دوم تحقیق 

آسایش گردشگري استان انجام گرفت، ابتدا آمار هفت 

پارامتر اقلیمی مورد نیاز (میانگین دماي خشک ماهانه، 

میانگین روزانۀ رطوبت نسبی هوا، میانگین ماهانۀ حداکثر 

دماي خشک، میانگین رطوبت نسبی در هر ماه، میانگین 

عات آفتابی و ماهانۀ بارندگی، میانگین روزانۀ تعداد سا

ایستگاه  22ماهانه از  صورتبهمیانگین روزانۀ سرعت باد) 

-2007( سالهدههواشناسی داخل استان براي بازة زمانی 

شد. در مراحل بعد از  استانداردمیالدي) استخراج و  2017

) 1396در مطالعۀ اسدیان و برنا ( شدهاستفادهروش 

تغیرهاي مورد منظور محاسبۀ وزن و رتبۀ هر کدام از مبه

). 3نیاز در فرمول شاخص آسایش گردشگري استفاده شد (

در نهایت پس از محاسبۀ وزن و رتبۀ هر کدام از متغیرهاي 

در فرمول قرار  آنهاموجود در شاخص آسایش گردشگري 

داده شده و سپس براي هر ایستگاه و هر ماه، میزان شاخص 

میزان آسایش گردشگري محاسبه شد. با توجه به اینکه 

ي مورد استفاده هاستگاهیابراي  آمدهدستبهشاخص 

ي شرایط اقلیمی بندپهنه منظوربه، استاي نقطه صورتبه
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ي انقطههاي گردشگري استان خوزستان الزم است تا داده

منظور در محیط به سطح کل استان تعمیم داده شود. بدین

GIS  میزان آسایش  1یدهوزنی ابیدرونبا استفاده از روش

ي، به اطالعات انقطهاز اطالعات  آمدهدستبهگردشگري 

ترتیب پهنۀ اقلیم آسایش سطحی تبدیل شد و بدین

ماه سال  12نقشه براي  12گردشگري براي کل استان در 

 تهیه شد.

وهواشناسی کاربردي، یکی از مباحث مهم در آب

در  وهواآبی است. در واقع وضعیت شناسمیاقلستیز

کند انسان را بررسی می ژهیوبهصوص موجودات زنده، خ

بر گردشگري مطرح  وهواآب). این شاخص از بعد 13(

شود و داراي هفت زیرشاخۀ میانگین دماي خشک می

ا به ، میانگین روزانۀ رطوبت نسبی هوگرادیسانتماهانه به 

، گرادیسانتدرصد، میانگین ماهانۀ حداکثر دماي خشک به 

نۀ بت نسبی در هر ماه به درصد، میانگین ماهامیانگین رطو

تابی و ، میانگین روزانۀ تعداد ساعات آفمتریلیمبارندگی به 

. ستامیانگین روزانۀ سرعت باد به متر بر ثانیه در هر ماه 

 شودیمدر فرمول لحاظ  مؤلفهپنج  صورتبهاین هفت عامل 

 وردممستقل و دو  صورتبهکه سه مورد از متغیرهاي مدل 

 مؤلفهاند. این پنج ترکیبی مطرح شده صورتبهدیگر 

)، Rدگی ()، میزان بارنSاز: تعداد ساعات آفتابی ( اندعبارت

) و شاخص CID)، شاخص آسایش روزانه (Wسرعت باد (

، فرمول محاسباتی 1). فرمول CIAي (روزشبانهآسایش 

اخص ، شCIDدهد که در آن را نشان می TCIشاخص 

اي آسایش در بازة زمانی روز  و ترکیبی است از حداکثر دم

، شاخص CIAروزانه و میانگین حداقل رطوبت نسبی، و 

 وة میانگین دماي هوا رندیدربرگي و روزشبانهآسایش 

ي شاخص هامؤلفه، 1(جدول  استمیانگین رطوبت نسبی 

TCI دهد).را نشان می 

 

                                                           
1. Inverse Distant Weight (IDW) 

 :   1فرمول 

TCI= 2(4CID+CIA+2R+2S+W) 
عبارت است  هاروشمزیت این شاخص نسبت به سایر 

بر گردشگري از  مؤثرهاي اقلیمی از لحاظ کردن تمام جنبه

جمله ابعاد حرارتی و فیزیولوژیکی، ترکیبی بودن شاخص از 

وهوایی، ی، گردشگري و وضعیت آبشناسمیاقلي هاجنبه

پیچیدگی کمتر از نظر محاسبات، امکان برآورد مقادیر 

هاي بعد گردشگري و کاربردي و دوره هاماهخص براي شا

بودن آن براي کاربران بخش گردشگري که ممکن است 

ی نداشته باشند. به کمک شناسمیاقلاطالع چندانی از علم 

زمان سفر  نیترمناسب، 1و با توجه به جدول  این شاخص

 ).10( شودیماز نظر آسایش اقلیمی براي گردشگران تعیین 

که در باال ذکر شد، ضریبی بین صفر تا  مؤلفهاین پنج 

ي شرایط نامناسب است و به به معناکه صفر  رندیگیم 5

. ضریب نهایی اقلیم شودیم لآهدیاشرایط  5سمت 

که از مجموع ضرایب این  است 100گردشگري بین صفر تا 

 مؤلفه. هریک از این پنج شاخص یا دیآیم به دست مؤلفه 5

منظور برآورد . بهرندیگیبرمرایب نهایی را در بخشی از ض

از مقیاس مخصوص  ذکرشدههاي امتیاز هر کدام از شاخص

 ، استفاده شد. شودیمکه در ادامه آورده  به آن
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 و وزن هر کدام از متغیرهاي آن  TCIهاي شاخص . مؤلفه1جدول 

 TCIتأثیر متغیر بر  متغیرهاي ماهانه مؤلفه
وزن متغیر در 
 TCIمعادله 

CID 
حداکثر دماي روزانه و 
 حداقل رطوبت نسبی

لیت را آسایش حرارتی در حالتی که گردشگران بیشترین فعا ةدهندنشان
 .دارند

40./.  

CIA 
دما و رطوبت  ۀمیانگین روزان

 نسبی
./.10 یت)(ساعات استراحت و فعال ساعت 24آسایش حرارتی در  ةدهندنشان  

./.20 .ردیگیمگردشگري که در محیط باز صورت  يهاتیفعالبر  مؤثر مجموع بارندگی )Rبارش(  
ساعات 

 )Sآفتابی(
 میانگین تعداد ساعات آفتابی

اوقات  ولی در بیشتر ،و اثر منفی دارد شودیمسوختگی  سببدر دماي باال 
 اثر مثبتی بر آسایش گردشگران دارد.

20./.  

 میانگین سرعت باد )Wباد(
گرم  با توجه به دما اثر مثبت یا منفی بر روي گردشگران دارد در هواي

 .شودیمولی در سرما باعث ناراحتی افراد  ،گردشگران را خنک
10./.  

)1985(میسزکوفسکی،   
 

متغیرهایی که در این ): CID( 1آسایش روزانهشاخص 

شود، شامل حداکثر دماي روزانه و زیر شاخص استفاده می

میانگین حداقل رطوبت نسبی روزانه است. این زیرشاخص 

شرایط آسایش گرمایی را در زمان حداکثر فعالیت 

 100امتیاز از  40. این شاخص با دهدیمگردشگري نشان 

در واقع بیشترین اهمیت را در اقلیم امتیاز بیشترین سهم و 

 .ستگردشگري یک منطقه دارا

): CIAساعته)( 24ي (روزشبانهشاخص آسایش 

، شامل شودیممتغیرهایی که در این زیرشاخص استفاده 

. استمیانگین دماي روزانه و میانگین رطوبت نسبی روزانه 

روز این زیرشاخص شرایط آسایش گرمایی را در کل شبانه

 .دهدیمنشان 

شاخص بارش ماهانه را نشان  pماهانه:  2شاخص بارش

کلی اثري منفی در تفریحات و  طوربهدهد. این شاخص می

ي گردشگري دارد. سهم این زیرشاخص در فرمول هاتیفعال

 درصد است. 20آسایش گردشگري، 

 
ي شاخص میانگین بارندگی ماهانهبندرتبه. 2جدول   

 رتبه mmمیانگین بارندگی ماهانه رتبه mmبارندگی ماهانه میانگین
0-14,9 5 90-104,9 2 
15-29,9 4,5 105-119,9 1,5 
30-44,9 4 120-134,9 1 
45-59,9 3,5 135-149,9 5/0 
 0 یا بیشتر 150 3 60-74,9
75-89,9 2,5  

)1985(میسزکوفسکی،   
 

این شاخص میزان ساعات : 3شاخص ساعات آفتابی

. این شاخص دهدیمآفتابی یک منطقه یا ایستگاه را نشان 

ی و سوختگآفتابدر مجموع مثبت ارزیابی شده، ولی خطر 

                                                           
1. Daily Comfort Index  
2. Precipitation  

. در مجموع از شودیمعامل منفی یاد  عنوانبهروزهاي داغ 

. براي محاسبۀ رودیمتا صفر به سمت نارضایتی پیش  5

. میکنیماستفاده  3ضریب اولیۀ ساعت آفتابی، از جدول 

3.  Sunshin  
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 برحسبشایان ذکر است که اعداد جدول، ساعت آفتابی را 

 .دهدیمروز نشان 

 
ي شاخص ساعات آفتابیبندرتبه. 3جدول   

تابشرتبه  تعداد ساعات آفتابی در روز رتبه تابش تعداد ساعات آفتابی در روز  

ساعت یا بیشتر 10  5 4,59-4  2 

9,59-9  4,5 3,59-3  1,5 

8,59-8  4 2,59-2  1 

7,59-7  3,5 1,59-1  5/0  

6,59-6  0 کمتر از یک ساعت 3 

5,59-5  2,5  

)1985(میسزکوفسکی،   
 

باد متغیري پیچیده در ارزیابی  :1شاخص سرعت باد

. باد با انتقال گرما از طریق تالطم و استاقلیم گردشگري 

هاي گرمایی هواي اطراف افزایش تبخیر و برداشتن الیه

ي در احساس گرمایشی دارد اعمدهپوست نقش 

دهی ). براي ساخت سیستم رتبه1985(میسزکوفسکی، 

سرعت باد باید به این مطلب توجه داشت که هرچه سرعت 

شود، در ش میباد افزایش یابد، سبب افزایش عدم آسای

عامل منفی در نظر گرفته شود. و رتبۀ آن  عنوانبهنتیجه 

. با توجه به شودیمدر فرمول آسایش گردشگري کمتر 

متفاوتی در احساس  ریتأثهاي مختلف اینکه باد در اقلیم

آسایش اقلیمی دارد، باید با توجه به شرایط اقلیمی مناطق 

ه همین سبب براي آنها سیستم مجزایی در نظر گرفت. ب

در  1ي سرعت باد براي فرمول بندرتبهچهار نوع سیستم 

قرار گرفته است. سیستم  4نظر گرفته شده که در جدول 

که میانگین حداکثر دما بین  شودیمنرمال موقعی استفاده 

باشد که در آن کمترین میانگین  گرادیسانتدرجۀ  24تا  15

خود اختصاص ) را به 5ماهانۀ سرعت باد بیشترین رتبه (

ة مطلوب بودن آن براي آسایش دهندنشانکه  دهدیم

 شودیم. سیستم بادهاي آلیزه وقتی استفاده استاقلیمی 

 گرادیسانتدرجۀ  33تا 24که میانگین حداکثر دما بین 

باشد، در این مقیاس بادهاي با سرعت متوسط بیشترین 

کند و براي مناطق اقلیمی داغ آسایش اقلیمی را ایجاد می

شود؛ یعنی وقتی میانگین از ستون اول جدول استفاده می

باشد.  گرادیسانتدرجۀ  33حداکثر دماي روزانه بیشتر از 

کلی اثر منفی دارد، اما در  طوربهدر این سیستم باد 

 ).28اثري مثبت داشته باشد ( تواندیمهاي پایین سرعت

 
  

                                                           
1. Wind  
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 بندي گردشگريي سرعت باد در شاخص اقلیمبندرتبه. 4جدول 
سیستم بادهاي  سیستم نرمال مقیاس بوفورث )km/hسرعت باد(

 

 هاي داغاقلیم

>2,88 1 5 2 2 

2,88-5,75 2 4,5 2,5 1,5 

5,76-9,03 2 4 3 1 

9,04-12,23 2 3,5 4 5/0 

12,24-19,79 3 3 5 0 

19,80-24,29 4 2,5 4 0 

24,30-28,79 4 2 3 0 

28,80-38,52 5 1 2 0 

<38,52 6 0 0 0 

 
پس از محاسبۀ متغیرهاي مربوط به مدل 

براي هر منطقه با توجه به  TCIمیسزکوفسکی مقدار 

شود که عددي را در این شرایط اقلیمی آن محاسبه می

ي بندمیتقس 5. در جدول دهدیممحدوده به خود اختصاص 

TCI   100نشان داده شده است که امتیاز بین صفر تا 

 .است

 
 براي ترسیم روي نقشه TCIي بندمیتقس. 5جدول 

 طبقه در نقشه توصیفیطبقۀ  کد شاخص
 آلایده 9 90-100

 عالی
 عالی 8 80-89

 خیلی خوب 7 70-79
 خیلی خوب

 خوب 6 60-69

 قابل قبول 5 50-59
 قابل قبول

 کم 4 40-49

 نامطلوب 3 30-39

 نامطلوب
 خیلی نامطلوب 2 20-29

 نامطلوب العادهفوق 1 10-19

تحمل         رقابلیغ 0 0-9

                  
 تحقیق يهاافتهی

 و معیارهاي که براي شناسایی هاشاخص 6در جدول 

، شدمناسب چهار ورزش کوهستانی استفاده  يهاپهنه

 آورده شده است.
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 ي مناسب مکانیهاپهنهو معیارهاي مورد نیاز براي شناسایی  هاشاخص. 6جدول 
 انسانی محیطی معیارهاي نوع فعالیت

پوشش  شیب ارتفاع انسانی محیطی
 گیاهی

جنس 
 بستر

 بیمارستان جمعیت راه فرعی راه اصلی

            _        دامنه نوردي

            -        ییمایپکوه
                     کوهنوردي

          _          ينوردصخره

 

ترتیب شرایط فنی محیطی و انسانی به 8و 7در جداول 

ي مکانی استفاده شد، آورده شده هاپهنهکه براي شناسایی 

 است.

 ي کوهستانیهاورزش. معرفی شرایط محیطی مورد نیاز 7جدول  
 شاخص محیطی

 پوشش گیاهی جنس بستر شیب ارتفاع فعالیت            

نورديدامنه متر 1500تا  500  درجه 20تا  5  پوشش گیاهی  آزاد 
 متراکم

ییمایپکوه متر 2500تا  1500  درجه 20تا  5  پوشش گیاهی  آزاد 
 متراکم

ينوردکوه متر 2500بیش از   درجه 70تا  20  رسوبی  جزبه 
 غیرآواري

پوشش گیاهی 
 متراکم

ينوردصخره صخره حداقل متر (ارتفاع  500بیش از  
متر) 20 درجه 70باالي   رسوبی  جزبه 

 خشک غیرآواري

 
 

 ي کوهستانیهاورزش. معرفی شرایط انسانی مورد نیاز 8جدول 
 شاخص انسانی

دسترسی به راه  مراکز درمانی جمعیت فعالیت            
 اصلی

دسترسی به راه 
 فرعی

دامنه نوردي، کوهنوردي، 
ينوردصخرهکوهپیمایی و   

دسترسدر   دسترسی آسان دسترسی آسان نزدیک به مراکز درمانی 

 
به معیارها  به تفکیک هر فعالیت ورزشی  یدهوزننتایج 

 آورده شده است. 9در جدول 

، وزن شودیممشاهده  9که در جدول گونههمان

معیارهاي محیطی بیش از معیارهاي انسانی براي گسترش 

ی به معیارهاي دهوزن. در استي کوهستانی هاورزش

ي شاخص نوردصخرهنوردي و ي دامنههاورزشمحیطی در 

پیمایی و کوهنوردي شاخص ارتفاع بیشترین شیب و در کوه

وزن را به خود اختصاص داده بودند. در معیارهاي انسانی 

شاخص دسترسی به جمعیت براي هر چهار ورزش مورد 

 به خود اختصاص داده بودند.مطالعه بیشترین وزن را 
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 ي کوهستانیهاورزش. وزن معیارهاي مختلف در 9جدول 
 انسانی محیطی معیارها نوع فعالیت

پوشش  شیب ارتفاع انسانی محیطی
 گیاهی

جنس 
 بستر

راه  راه اصلی
 فرعی

 بیمارستان جمعیت

 040/0 105/0 020/0 075/0 - 070/0 422/0 268/0 240/0 760/0 نورديدامنه

 040/0 105/0 020/0 075/0 - 053/0 153/0 554/0 240/0 760/0 ییمایپکوه
 040/0 105/0 020/0 075/0 073/0 034/0 209/0 443/0 240/0 760/0 کوهنوردي

 040/0 105/0 020/0 075/0 263/0 - 436/0 061/0 200/0 800/0 ينوردصخره

 

ضرایب اهمیت معیارها، براي هر فعالیت یک براساس 

 دست آمد که به شرح زیر است:مدل خطی جداگانه به

 نوردي:                              ی دامنهابیمکانمدل خطی 

=دامنه نوردي  268/0 h + 422/0 S+ 070/0  V+ 

075/0 MW+ 020/0  BW+ 0105/0  P+ 040/0  H 

 یی:مایپکوهی ابیمکانمدل خطی 

ییمایپکوه =  554/0 h + 153/0 S+ 053/0  

V+ 075/0 MW+ 020/0  BW+ 0105/0  P+ 040/0  

H 
 ی کوهنوردي:ابیمکانمدل خطی 

=کوهنوردي  443/0 h + 209/0 S+ 034/0  

V+ 073/0 R + 075/0 MW+ 020/0  BW+ 0105/0  

P+ 040/0  H 

 ي:نوردصخرهی ابیمکانمدل خطی 

ينوردصخره =  061/0 h + 436 /0 S+ 263 /0 R 

+ 075/0 MW+ 020/0  BW+ 0105/0  P+ 040/0  H 

 Rپوشش گیاهی،  Vشیب،  Sارتفاع،  hدر این روابط 

جمعیت و  Pراه فرعی،  BWراه اصلی،  MWجنس بستر، 

H  استبیمارستان. 

مقایسۀ زیرمعیارهاي مختلف در چهار  10در جدول 

 آورده شده است. ذکرشدهورزش 

، بیشترین شودیممشاهده  10که در جدول گونههمان

متر است و از نظر پوشش  3774ارتفاع استان خوزستان 

طبقه یا سطح مختلف تقسیم شد و بیشترین  5گیاهی به 

 43کیلومتر، راه فرعی 53فاصله تا دسترسی به راه اصلی 

کیلومتر و مراکز درمانی  72کیلومتر، مراکز جمعیت شهري 

 .استکیلومتر  71
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 ي کوهستانیهاورزش. وزن نسبی زیر معیارهاي مختلف ارتفاع منطقه در 10جدول 
500-0 ارتفاع (متر)  500-1500  1500-2500  2500-3774  

155/0 نورديدامنه  681/0  114/0  050/0  
040/0 پیماییکوه  127/0  566/0  267/0  

046/0 کوهنوردي  094/0  203/0  657/0  
155/0 ينوردصخره  681/0  114/0  050/0  

10-0 شیب (درجه)  10-20  20-40  40-55  55-70  70-85  
238/0 نورديدامنه  487/0  136/0  074/0  041/0  025/0  
238/0 پیماییکوه  487/0  136/0  074/0  041/0  025/0  

028/0 کوهنوردي  059/0  405/0  276/0  192/0  040/0  
025/0 ينوردصخره  040/0  074/0  136/0  208/0  517/0  

بدون  پوشش گیاهی
شش 

 

  متراکم قوي متوسط ضعیف

033/0 (km) دسترسی به راه اصلی  063/0  129/0  261/0  513/0   
0-10  10-20  20-30  30-40  40-53,44   

513/0 (km) دسترسی به راه فرعی  261/0  129/0  063/0  033/0   
0-5  5-10  10-20  20-30  30-40,23   

 به شهر دسترسی
 (km)(جمعیت) 

513/0  261/0  129/0  063/0  033/0   
0-15  15-30  30-45  45-60  60-72,5   

 دسترسی به مراکز درمانی 
(km) 

513/0  261/0  129/0  063/0  033/0   
0-15  15-30  30-45  45-60  60-71,5   

513/0  261/0  129/0  063/0  033/0   

 
 ي کوهستانیهاورزشاستان خوزستان براي  شدهنشیگز.  کیفیت مساحت 11جدول 

 در سطح استان برحسب کیلومتر مربع شدهنشیگزکیفیت مساحت  نوع فعالیت

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
 16630 27895 6453 7643  5433 نورديدامنه

 13128 26243 9195 7144 8794 ییمایپکوه
 19127 20142 8996 8146  8093 کوهنوردي

 48748 1054 3199 7728 3283 ينوردصخره
 

ورزش  شودیممشاهده  11که در جدول گونههمان

کیلومتر مربع  8700کوهپیمایی با مساحت حدود بیش از 

ي با مساحتی حدود بیش از نوردصخرهبیشترین و ورزش 

ي خیلی خوب کمترین پهنهکیلومتر مربع در  3200

ي کوهستانی مورد مطالعه را هاورزشمساحت براي توسعه 

 به خود اختصاص داده بودند.

 ي تحقیقهاافتهی

ي هاپهنهی ابیمکاني مربوط به هانقشه 1در شکل 

مناسب مکانی چهار ورزش کوهستانی در استان خوزستان 

 آورده شده است.
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ي گردشیآساي مربوط به بخش هانقشه 2در شکل 

 ی بعد زمان) استان خوزستان آورده شده است.ابیمکان(
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، شرایط شودیممشاهده  2که در شکل گونههمان

اقلیمی استان خوزستان در مقیاس ماهانه با استفاده از 

شاخص اقلیم گردشگري بررسی شد و نتایج آن در قالب 

مجزا نمایش داده  صورتبهشده براي هر ماه يبندپهنهنقشۀ 

  شده است.

بهمن): در این موقعیت زمانی  12دي تا  12ماه ژانویه (

یلی خوب، خوب و استان خوزستان به چهار پهنۀ عالی، خ
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کیلومتر مربع از 43000قابل قبول تقسیم شد و حدود 

ی و مرکز شرقجنوبی و جنوب غربنواحی غرب، جنوب، 

 استان در وضعیت عالی و خیلی خوب قرار دارد.

اسفند): در این موقعیت  10بهمن تا  13ماه فوریه (

زمانی استان به چهار پهنه عالی، خیلی خوب، قابل قبول و 

هزار کیلومتر مربع در وضعیت 45یم شد و حدود کم تقس

هزار کیلومتر مربع در وضعیت خیلی خوب قرار  17عالی و 

ي در گردشیآساترین موقعیت براي آلدارد و این ماه ایده

 .استبیشتر نواحی استان 

فروردین): در این ماه استان  12اسفند تا  11ماه مارس (

بول و کم تقسیم به چهار پهنۀ خیلی خوب، خوب، قابل ق

ی شمال غربهزار کیلومتر مربع از نواحی  20شد و حدود 

هزار کیلومتر  40و حدود  خوب یلیخاستان در موقعیت 

 مربع از استان در موقعیت خوب قرار دارد.

اردیبهشت): در این ماه  11فروردین تا  13ماه آوریل (

، خوب، قابل قبول، کم، خوب یلیخاستان به شش پهنۀ 

هزار و  2و خیلی نامطلوب تقسیم شد و حدود  نامطلوب

 یلیخکیلومتر مربع از نواحی شرقی استان در وضعیت  200

کیلومتر مربع در وضعیت خیلی  400و خوب و  خوب

 نامطلوب قرار دارد.

): در این ماه استان خرداد 11اردیبهشت تا  12ماه می (

، خوب، قابل قبول، کم و نامطلوب خوب یلیخپهنه  5به 

کیلومتر مربع از نواحی شرقی  1200تقسیم شد. و حدود 

 استان در وضعیت خیلی خوب و خوب قرار دارند.

تیر): در این موقعیت زمانی  10خرداد تا  12ماه ژوئن (

 56استان به دو پهنۀ کم و نامطلوب تقسیم شد و حدود 

 هزار کیلومتر مربع در وضعیت کم قرار دارد.

): در این مرداد 10یر تا ت 11یا جوالي ( هیژوئماه 

موقعیت زمانی استان به دو پهنۀ کم و نامطلوب تقسیم شد 

 هزار کیلومتر مربع در وضعیت کم قرار دارد. 55و حدود 

شهریور): در این موقعیت  10مرداد تا 11ماه آگوست (

زمانی استان به دو پهنۀ کم و نامطلوب تقسیم شد و حدود 

 کم قرار دارد. هزار کیلومتر مربع در وضعیت 57

): در این موقعیت مهر 9شهریور تا  11ماه سپتامبر (

زمانی استان به دو پهنۀ کم و نامطلوب تقسیم شد و حدود 

 هزار کیلومتر مربع در وضعیت کم قرار دارد. 54

آبان): در این موقعیت زمانی  10مهر تا  10ماه اکتبر (

و  ، خوب، قابل قبول، کمخوب یلیخاستان به پنج پهنۀ 

کیلومتر مربع از استان  1600نامطلوب تقسیم شد و حدود 

 6در نواحی شرقی در وضعیت عالی و خیلی خوب و حدود 

 هزار کیلومتر مربع در وضعیت نامطلوب قرار دارد.

): در این موقعیت زمانی آذر 10آبان تا  11ماه نوامبر (

استان به سه پهنۀ عالی، خیلی خوب و قابل قبول تقسیم 

ی شرق ینواحهزار کیلومتر مربع از استان از  3دود شد و ح

 یلیخهزار کیلومتر مربع در موقعیت  60در موقعیت عالی و 

 قرار دارد. خوب

): در این موقعیت زمانی يد 11آذر تا 11ماه دسامبر (

استان به چهار پهنۀ عالی، خیلی خوب، خوب و قابل قبول 

در استان هزار کیلومتر مربع از  34تقسیم شد و حدود 

ی جنوب شرقی، جنوب، مرکز، غرب و جنوب غربی در نواح

هزار کیلومتر مربع از نواحی شمال،  27موقعیت عالی و 

شرق و شمال شرقی استان در موقعیت خیلی خوب قرار 

 دارد.

 ي ریگجهینتبحث و 

ي از توانایی روش ارزیابی ریگبهرهاین پژوهش با 

ي هاتیفعالی ابیمکانمراتبی به چندمعیاره و تحلیل سلسله

ي، نوردکوهشامل  محورعتیطبگردشگري ورزشی 

ي پرداخت. نتایج این نوردصخرهنوردي و پیمایی، دامنهکوه

ة سودمندي کاربرد روش ارزیابی دهندنشانبررسی 

مراتبی در سنجش تناسب چندمعیاره و تحلیل سلسله

ي هاتیالفعاراضی مناطق کوهستانی براي انواع مختلف 
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ي خود از هاتیقابلگردشگري است. ارزیابی چندمعیاره با 

جمله امکان تلفیق معیارهاي چندگانه در فضا و از 

ي متفاوت که افزارهانرمي مختلف، امکان استفاده هاجنس

و همچنین  دیافزایمي بر سرعت کار ریچشمگ طوربه

ي بندجمعي از دانش کارشناسی و تلفیق و ریگبهره

ي هاستمیاکوسدر مدیریت  تواندیمي متعدد هاهینظر

ی این روش در مطالعات اثربخشباشد.  اثربخشکوهستانی 

)، معصومی جناقرد و همکاران 1394( همکارانآخوندي و 

) و طاووسی و 1395)، ولدخانی و همکاران (1397(

 ) نیز نشان داده شده است. 1393همکاران (

رد روش ارزیابی دستاورد این پژوهش در زمینۀ کارب

ي انسانی و هاشاخصی به دهوزنچندمعیاره و شناسایی و 

ي هاپهنهی ابیمکان منظوربهجداگانه  صورتبهمحیطی 

ي کوهستان به تفکیک هر فعالیت است که در گردعتیطب

ی ابیمکانعالوه کشور کمتر به این روش انجام شده است. به

با توجه به  باساس بستر مناسب انجام آن و هاتیفعال

ي مناطق صورت گرفته است. هاتیمحدودپتانسیل و 

با بیشترین پایداري و کمترین مخاطره  هاپهنهبنابراین، 

و شرایط ایجاد سیستم گردشگري  شودیمبراي اجرا معرفی 

در کنار رضایت گردشگران از سفر و انجام  بلندمدتدر 

و مدیریت  آوردیمي ورزشی و تفریحی را فراهم هاتیفعال

 .سازدیمگردشگري را با راهبرد پایداري همسوتر 

 شدهنیتدویافتۀ پژوهش نشان داد با توجه به معیارهاي 

ي، نوردنتیجه گرفت که در هر چهار فعالیت دامنه توانیم

 شاخصي ارزش نوردصخرهپیمایی، کوهنوردي و کوه

و از بین  استاز شاخص انسانی  ترتیبااهممحیطی 

پیمایی، کوهنوردي محیطی براي دو ورزش کوه يهاشاخص

معیار ارتفاع رتبۀ باالتري را به خود اختصاص داد. اولویت و 

که با عملیات  هاتیفعال گونهنیاوزن باالتر معیار ارتفاع در 

 هرگونهة آن است که دکنندییتأصعود و فرود همراه هستند، 

ایط تغییر در ارتفاع با ایجاد تغییراتی چشمگیر در شر

ة کنندنییتعنقش بسیار  هاتیفعالمحیطی حاکم بر انجام 

پیرامون  هارشتهگردان فعال در این ي طبیعتریگمیتصمدر 

انتخاب مسیر، چگونگی حرکت و گام برداري و زمان صعود 

و فرود در مقایسه با دیگر معیارها دارد (آخوندي و همکاران، 

ي معیار شیب نوردصخرهنوردي و ) و در ورزش دامنه1394

ة نقش دهندنشان. این مسئله است ترتیبااهماز همه 

 گونهنیاو اهمیت باالتر آن در اجراي  ترکنندهنییتع

عبارتی در صورت نامساعد بودن این معیار، ، بههاستتیفعال

 رممکنیغبا وجود مساعدت بقیۀ عوامل ادامۀ فعالیت را 

ساخته یا آن را با خطرها و خسارت شدید به ورزشکاران و 

و معیار نزدیکی به مراکز جمعیتی  کندیممحیط همراه 

 .استبراي هر چهار فعالیت ورزشی  معیار انسانی نیترمهم

)، براي ورزش کوهنوردي 1395ولدخانی و همکاران (

ي سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب، فاصله از هاشاخصاز 

اصله از مراکز مسکونی،فاصله از رودخانه و ورزش جاده، ف

نوردي (سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب، پوشش دامنه

گیاهی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از مراکز 

کردند و بیشترین وزن را به ارتفاع  استفادهمسکونی) 

)، براي 1394اختصاص داده بودند. آخوندي و همکاران (

نوردي و نوردي، کوهپیمایی، دامنهي کوههاورزش

ي (ارتفاع، شیب و جنس هاشاخصترتیب از ي بهنوردصخره

بستر)، (ارتفاع، شیب و جنس بستر)، (ارتفاع و شیب) و 

(جنس بستر و شیب) استفاده کردند. طاووسی و همکاران 

درجه،  20متر، شیب باالي  1800)، ارتفاع باالي 1393(

مراکز خدماتی براي ورزش دسترسی به راه ارتباطی و 

 20متر، شیب  2050تا  800کوهنوردي و شاخص ارتفاع 

درجه، دسترسی به راه ارتباطی و مراکز مسکونی،  70تا 

مراکز خدماتی و درمانی و پوشش گیاهی براي ورزش 

) با 1392نوردي استفاده کردند. گندمکار و همکاران (دامنه

تا  10متر، شیب  3000تا  1800استفاده از شاخص ارتفاع 

درجۀ ورزشی، پوشش  40تا  20درجه (تفریحی) و  20
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متر و حداقل روزهاي  300گیاهی متراکم و دسترسی تا 

ي ورزش بندپهنهیخبندان و حداکثر آسایش اقلیمی به 

کوهپیمایی استان اصفهان پرداختند. احمدي و همکاران 

ي اطالعاتی مورد نیاز شامل هاهیال) با توجه به 1391(

ي دسترسی به منابع آب، دسترسی به مراکز هانقشه

و دسترسی به  ونقلحملجمعیتی، دسترسی به سیستم 

ي مناسب هاپهنهمناطق مهم اکوتوریستی توانستند 

ي استان زنجان را نورددامنهي کوهنوردي و هاورزش

ي مشترك و هاشاخصشناسایی کنند. در تحقیق حاضر از 

شته استفاده شد. نتایج این متفاوتی نسبت به تحقیقات گذ

ي کوهنوردي، هارشتهتحقیق از نظر ارتفاع و شیب در 

ي با تحقیق آخوندي نوردصخرهنوردي و پیمایی، دامنهکوه

و همکاران مشابهت داشت. در شاخص پوشش گیاهی با 

) براي شناسایی پهنۀ 1392تحقیق گندمکار و همکاران (

 در شاخصپیمایی مشابهت داشت. مناسب ورزش کوه

دسترسی به مراکز جمعیتی با تحقیق احمدي و همکاران 

در تحقیق  ذکرشدهبر موارد ) مشابهت داشت. عالوه1391(

ی دهوزندر دو معیار انسانی و محیطی  هاشاخصحاضر 

داده شدند که در تحقیقات گذشته چنین کاري انجام نشده 

بود و اینکه شاخص نزدیکی به مراکز درمانی، و دسترسی 

به راه اصلی و راه فرعی نیز نادیده گرفته شده بود و مقایسۀ 

زیرمعیارهایی که در این تحقیق به آن پرداخته شده بود، 

طبقه،  4مثال سه شاخص محیطی (ارتفاع را در  طوربه

طبقه) و چهار  5طبقه، پوشش گیاهی را در  6شیب را در 

شاخص انسانی (دسترسی به راه اصلی، دسترسی به راه 

 5عی، دسترسی به مراکز درمانی، دسترسی به شهر را در فر

طبقه) بررسی شد که در تحقیقات گذشته نادیده گرفته 

 شده بود.

ي و تلفیق معیارها نشان داد در میان سازنقشهنتایج 

پیمایی، کوهنوردي و ي، کوهنورددامنهي هاورزش

کیلومتر مربع،  8794یی با مساحت مایپکوهي، نوردصخره

 5433ي نورددامنهکیلومتر مربع،  8093وردي کوهن

ترتیب کیلومتر مربع به 3283ي نوردصخرهکیلومتر مربع و 

اند. را به خود اختصاص داده هامساحتبیشترین 

ي هاپهنه، شودیممشاهده  2و 1ي هانقشهکه در گونههمان

اغلب در نیمۀ شمالی، شمال شرقی و  هاتیفعالمناسب این 

ي مناسب براي هاپهنهزستان قرار دارند. شرق استان خو

ي شمالی شهرهاي دزفول و هاقسمتیی مایپکوهورزش 

اندیمشک، قسمت مرکزي اللی، قسمت مرکزي و جنوبی 

شهر اندیکا، قسمت شرقی شهرستان مسجد سلیمان، 

قسمت غربی شهر ایذه و قسمت شمال، شمال غرب و غرب 

بهان را شامل شهرستان باغملک و مساحتی از شهرستان به

ي مساحت مختصري از نوردصخره. براي ورزش شودیم

ي دزفول، اندیمشک، اندیکا، ایذه، باغملک، هاشهرستان

و بیشترین مساحت درگیر  شودیماللی و بهبهان را شامل 

نوردي را شهر اندیکا و باغملک دارد. براي ورزش دامنه

ي اندیمشک، دزفول، اللی، هاشهرستانیی از هاقسمت

اندیکا، گتوند، مسجد سلیمان، ایذه، باغملک، رامهرمز، 

بهبهان، امیدیه و جنوب شرقی شهرستان هندیجان و براي 

ي اندیمشک، هاشهرستانیی از هاقسمتورزش کوهنوردي 

در  .شودیمدزفول، اندیکا، اللی، ایذه و باغملک را شامل 

ایج پژوهش و ۀ نتواسطبهسطح مالحظات محلی، 

ي گسترة استان در مناطق شمالی، شمال هايتوانمند

منظور ي کوهستانی بههاورزششرقی و شرق براي توسعۀ 

این نواحی در  شودیمجذب گردشگر به این مناطق، توصیه 

ي گردشگري هارساختیزو احداث  هاراهاولویت توسعۀ 

 ورزشی قرار گیرد.

دلیل شرایط و هشایان ذکر است که مناطق کوهستانی ب

ي خاص و کارکردهاي متفاوت خود بالقوه مناطق هایژگیو

که و تنها زمانی شوندیممحسوب  ریپذبیآسشکننده و 

ي مختلف با توجه به اصول توسعۀ پایدار و تحت هااستفاده

به حفظ منابع و  توانیم، شوندسیستم جامع مدیریت 
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اطمینان  ارزشبا بومستیزذخایر زیستی ارزشمند این 

حاصل کرد. از سوي دیگر، با توجه به اینکه مناطق 

شده از نظر تکاملی جوان هستند کوهستانی منطقۀ مطالعه

عوامل و تغییرات  ریتأثو پویایی چشمگیري دارند و تحت 

، بنابراین مدیریت اندیانساني هاتیفعالطبیعی و همچنین 

باشد  ریپذانعطافگردشگري در این مناطق جغرافیایی باید 

ضرورت دارد شرایط محیطی  آنهاو براي اجراي مناسب 

 پیوسته پایش شود. 

یافتۀ دیگر تحقیق در بخش آسایش گردي گردشگري 

استان خوزستان از  ی زمانی نشان داد،ابیمکانیا 

ها ها و فصلهاي اقلیمی متنوع و باالیی در ماهپتانسیل

ساالنۀ  . رونداستمختلف سال براي گردشگري برخوردار 

دهد که از ماه نوامبر یا آسایش گردشگري استان نشان می

اردیبهشت یعنی شش ماه از  11اوایل آبان تا ماه آوریل یا 

سال استان داراي باالترین پتانسیل و بهترین شرایط اقلیمی 

، شرایط مناسب و مطلوب اقلیمی براي استگردشگري 

تغییر گردشگري در کل سال با توجه به تغییر فصول و 

هاي مختلف وهوایی در بین نواحی و شهرستانشرایط آب

. در طول فصل زمستان یعنی از اوایل شودیم جاجابهاستان 

تا اواخر اسفند نواحی غرب (دشت آزادگان، شوش و  يد

جنوب ، رامشیر و هندیجان)، بندر ماهشهرهویزه)، جنوب (

دیه، ی (خرمشهر و آبادان) و جنوب شرقی (بهبهان، امیغرب

رامهرمز و رامشیر) و مرکز استان (اهواز، شوشتر و باوي) در 

وضعیت عالی و مناطق شمال (اندیمشک، گتوند و دزفول) 

و شمال شرقی (اللی، اندیکا، مسجد سلیمان و باغملک در 

هاي ژانویه، فوریه و وضعیت خیلی خوب قرار دارند. در ماه

ن وضعیت فروردین) استان در بهتری 10دي تا  12مارس (

وهوایی قرار دارد و با توجه به مناسب بودن وضعیت آب

گردي در مناطق شمال و شمال شرقی استان در آسایش

شرایط حضور ورزشکاران  توانیمبیش از شش ماه از سال 

هاي کوهنوردي و براي برپایی اردوهاي ورزشی رشته

ي در ارتفاعات استان نوردصخرهنوردي و پیمایی و دامنهکوه

 فراهم کرد. 

آبان تا  10هاي تحقیق از کلی با توجه به یافته طوربه

استان در وضعیت خیلی مناسبی برخالف  ماهبهشتیارد 12

هاي کشور براي جذب گردشگري قرار دارد و بیشتر استان

در پژوهش که به چند مورد  ذکرشدهي هانهیشیپبا توجه به 

)، اسدیان و 1396دالهی و همکاران(، عبشودیمآن اشاره 

)، فتوحی و همکاران 1396)، جوان (1396همکاران(

)، آستانی و همکاران 1391)، عطایی و همکاران (1392(

ي هامیاقلترتیب ) به1390) و اسماعیلی و همکاران (1390(

ي آذربایجان شرقی، اصفهان، ارومیه، هااستانگردي آسایش

وزة دریاي خزر، اصفهان، تاالب ي شمالی حهااستانزنجان، 

شیرین سو، کیش و مشهد و اصفهان و رشت را مطالعه کرده 

منطقۀ کیش، مابقی مناطق فصل زمستان را  جزبهبودند، 

موقعیت زمانی نامناسبی براي جذب گردشگر در آن مناطق 

و مناسب  آلدهیادانسته بودند، بنابراین با توجه به شرایط 

ماهه و داشتن موقعیت زمانی شش استان خوزستان در این

هاي شمال و شمال بافت کوهستانی در برخی شهرستان

هاي در زمینۀ ورزش تواندیمرسد می نظربهشرقی خود، 

ي به یک نوردصخرهنوردي و پیمایی، دامنهکوهنوردي، کوه

 .قطب گردشگري تبدیل شود

ي نهایی با توجه به اینکه یکی از نیازهاي ریگجهینتدر 

هاي ها و توانمنديتوسعۀ قابلیت منظوربهاساسی و مهم 

اعم و گردشگري ورزشی  طوربهگردشگري یک منطقه 

ي مناسب مکانی و زمانی هاپهنهاخص شناسایی  طوربه

گیري از نتایج تحقیق حاضر رو با بهره، ازایناستگردشگري 

مدیران گردشگري و ورزشی  ژهیوبهبه مسئوالن استان 

با شناسایی نقاط قوت و ضعف این مناطق و  شودیمتوصیه 

ي الزم به هارساختیزمنظور توسعۀ ي راهبردي بهزیربرنامه

توسعۀ گردشگري و ارائۀ خدمات تفریحی ورزشی در این 
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یی و توسعۀ زااشتغالاستان بپردازند و از این طریق به 

 کنند.منطقه کمک  وکارکسب

منظور توسعۀ ي پژوهش حاضر بههاافتهبا توجه به ی

ي کوهستانی) استان هاورزشگردشگري ورزشی (

 شود:یمي ذیل ارائه هاشنهادیپخوزستان 

 دولتی و خصوصی بخش گذارانسرمایه جلب.1

 هايورزش مناسب هايپهنه از گیريبهره منظوربه

 شرق و شرقی شمال شمال، هايقسمت در کوهستانی

 استان؛

معرفی مناطق نمونه از سوي نهادهاي مربوطه در .2

و  هارسانهی از طریق المللنیبسطح منطقه، ملی و 

 ؛آنهاتوسعۀ 

ي گردشگري استان هاجاذبهي ویژة هانالیترماحداث .3

در ایام و فصولی که استان از نظر جوي شرایط مناسب 

 ؛ ستگردشگري را دارا

تعیین و اعالم تقویم زمانی مناسب گردشگري ورزشی .4

و تمرکز بیشتر و استفاده از ظرفیت استان در این ایام 

 ی بهتر به گردشگران.دهخدماتسال براي 

 تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتري مدیریت ورزشی 

دانشگاه شهید چمران اهواز است که با حمایت مالی صندوق 

 پژوهشگران و فناوران کشور انجام گرفته است.حمایت از 
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Abstract 
Having a natural biological environment and a distinctive typical landescape, khozestan 
province is considered one of the suitable areas for the development of sport tourism. 
studing and identyifing the capabilities, potentials and limitations of tourism in 
khozestan province can help the sustainable tourism development in the region. The 
aim of this study was to explore the most suitable place and time for the development 
of sport tourism activities compassing the mountainous areas of khozestan province. In 
this study, multi-criteria spatial evaluation method and development of environmental, 
human and atmospheric criteria were applied to a group of sports activities including 
mountaineering, rock climbing, climbing range and mountain climbing. The criteria 
were weighted using hierarchical analysis method. After preparing the standard map, 
the information layers were combined with a weighted linear composition in the 
geographic information system environment and the final locations for the development 
of sports tourism in the mountains were extracted. The findings showed that the 
appropriate plateau is for the sports mountain climbing 8794, mountaineering 8093, 
range-climbing 5433 and rock climbing 3283 square kilometers respectively. The 
largest plateau are located in the north, northeast and east of the province. Also, the 
appropriate time is winter, early spring and late fall temporarily. Therefore, it is 
recommended to the sports and tourism officials of the province to make optimal use of 
the natural and climatic capacities of the province in attracting tourists, by identifying 
the strengths and weaknesses of these areas and strategic plans for developing the 
necessary infrastructure and providing them, design and implement their own recreation 
and sports services within specified space and time intervals. 
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