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    چکیده

ی هادادها شد. با استفاده از پيمايشي اجر -تحقيق حاضر در دو مرحله تحليلي و توصيفي 

 قمناطي، شناسنيزم، خاک بافتي، توپوگراف نقشهي، آفتاب یتعداد روزها، دمااکولوژيکي شامل 

و حريم  هاشهر ميحري، ارتباط یهاراه نقشهي، اراضی کاربر پوشش، آهن خط، شدهحفاظت

ه اکوتوريسم ورزشي شناسايي ی مناسب توسعهاپهنه ArcGIS افزارنرمدر  هاليمس ها ورودخانه

 ديتائباخ کرون شد. سپس با پرسشنامه محقق ساخته که روايي توسط خبرگان و پايايي آن با آلفای

ز مساحت استان قم جهت درصد ا 5/26تنها  هاافتهشده بود، توان انساني جامعه ارزيابي شد. مطابق ي

تمرکز و مپهنه مناسب برای توسعه اکوتوريسم نوع 14ه اکوتوريسم مناسب ورزشي است و توسع

رزشي اکوتوريسم و گردشگری ومه توسط متخصصان استاني پرسشنا 95گسترده شناسايي شد. 

ي ، آمادگي اقتصادیي شامل پنج بعد آمادگمحلنشان داد توان انساني جامعه  هاافتهتکميل شد و ي

با  کل نيز و سواد اکوتوريسم است. توان توان هماهنگي ميان بخشيعملياتي، کالن، پتانسيل 

گفت بايد وان تبا حداکثر  مقايسه(، که در P<0.05باالتر از ميانگين نظری بود ) 11/3ميانگين 
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 مقدمه

 ديدني، آثار ملي و باستاني به یهامنظور بازديد از مکانجلب و جذب گردشگر به 

-مطلوب قابلی هامورد بازديد، احداث جاده یهامکان یسازدر زمينه آماده بسياری یگذارهيسرما

نيازمند است؛ اما در اين  هانيمطلوب، وسايل نقليه مناسب و نظاير ا اسکان قابل یهادسترس، هتل

منظور ديدن مناظر گردشگراني که به و جذب 1گردشگری، اکوتوريسم ميان از بين انواع مختلف

نسبت به ساير انواع گردشگری ميسر  یگذارهيسرما ، با کمترينکننديطبيعي به منطقه مسافرت م

است که در زبان  2مخفف کلمه گردشگری اکولوژيکي ماکوتوريس. (Jiang ,2008) گردديم

و گردشگری گرايشي تازه در صنعت است، اکوتوريسم ترجمه شده "یگردعتيطب"فارسي به 

طبيعي  یهافرهنگي و معنوی از جاذبهی هاو برداشت مند همراه با ديدارهدف یهامبتني بر مسافرت

گفت موضوع حفاظت  توانيم. (Rezvani, 2003) است گوناگون آن یهادهياز پد ييجوو لذت

در تعريف انجمن  کهیطوربه باشديمو پايداری از اصول اصلي اکوتوريسم  ستيزطيمحاز 

آمده است؛ سفر مسئوالنه به مناطق طبيعي که موجبات حفاظت از چنين نيز  3المللي اکوتوريسمبين

ی اگسترده طوربه . اين تعريف هرچندآورديمو حفظ رفاه مردم محلي را فراهم  ستيزطيمح

ی هادادهی آورجمعپذيرفته شده است اما انجمن مذکور معتقد است يک تعريف کاربردی برای 

ی بخش هادادهی آورجمع( هيچ روش جهاني برای 2000مرتبط نيست و در حال حاضر )سال 

ت در گردشگری طبيع تربزرگی از بازار اژهيواکوتوريسم وجود ندارد و اکوتوريسم بايد بخش 

 .(Dimitrijoski, 2000)نظر گرفته شود 

ی گذشته بيشترين رشد را تجربه هاسالصنايعي است که در طول جمله صنعت گردشگری از 

ی تخصصي سازمان ملل هاآژانس)از  4ی سازمان جهاني گردشگریهاارشگزکرده است. طبق 

 4/1المللي بود. در طول اين سال نهمين سال متوالي رشد پايدار گردشگری بين  2018متحد( سال 

                                                           
1. Ecotourism 

2. Ecological Tourism 

3. The International Ecotourism Society (TIES) 

4.  World Tourism Organization 
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تريليون دالر توليد  7/1و درآمدی معادل  اندکردهميليارد گردشگر در سراسر دنيا اقدام به سفر 

که در ژانويه  1گزارش شماره يک دوره هجدهم سنجش گردشگری جهان چنين درهم اندکرده

ميليارد  5/1قم بوده و به ر %4برابر با  2019منتشر شد، نرخ رشد گردشگری جهان در سال  2020

است ی با نرخ رشد باال بودههاسالنيز يکي از  2019است. طبق اين گزارش سال نفر در سال رسيده

. همه مناطق دنيا نيز باشديم( کمتر %6) 2018( و %7) 2017ی هاسالايسه با که البته اين نرخ در مق

(، %5(، آسيا و اقيانوسيه )%8شاهد افزايش گردشگران ورودی به خود بودند، منطقه خاورميانه )

 ديافزايمنهايت اين گزارش است. دررشد را تجربه کرده %2آمريکا نيز ( و قاره %4اروپا و افريقا )

 4الي  3رشد  2داشتن روندهای فعلي و شاخص اعتماد سازمان گردشگری جهاني ر نظردکه با 

 . (World Tourism Organization, 2020)ي است نيبشيپقابل  2020درصدی برای سال 

 80که  باشديساز جهان بعد از نفت و خودروسازی مصنعت گردشگری، سومين صنعت پول

در کشورهای درصد از آن  20 دنيا در کشورهای صنعتي و فقط درصد از اين جريان گردشگری

گرفته، تقاضا برای صورت یهاينيبشيپاساس براين بردر جريان است. عالوه غيرصنعتي

 Sarlab, Alipour) نفر خواهد رسيدميليارد  6/1به  2020ل ي تا ساالمللنيب گردشگری

Nadinlouie, & Dehghanpouri, 2021) .برای  توانديماين واقعيت؛ گردشگری  رغميعل

عنوان گردشگری  باشد به اين وضعيت رسانبيآسسياره زمين و مردم بسيار  ستيزطيمح

 توانديمگردشگران حتي  هيرويبی ناشي از ورود هابيآسکه در آن  شوديمگفته  3ازحدشيب

خود قرار دهد. محيط طبيعي، اقتصادی و اجتماعي  الشعاعتحتمزايای درآمدی حاصل از آن را 

حاشيه قرار در عنوان مثال است، به ريپذبيآسدر برابر اثرات گردشگری  توسعهدرحالکشورهای 

ی هاستگاهيزدسترسي به مزايای اقتصادی گردشگری و تخريب گرفتن افراد محلي و عدم

بخشي از فشارهای وارده به مقاصد گردشگری است.  وسازهاساختبرای افزايش  وحشاتيح

                                                           
1. UNWTO World Tourism Barometer  
2. Unwto Confidence Index 

3. Overtourism 
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است؛ ان راهي برای حل مشکالت فوق بودهعنوسال گذشته، اکوتوريسم به 30طول  در رونيازا

د را رش نيترعيسربود اما با گذشت زمان شدهاصطالح يک واژه کمتر شناخته ابتدا ايناگرچه در 

 متخصصان یبرا شتريب يآموزش یهافرصت جاديااست. در صنعت گردشگری تجربه کرده

 نيمشارکت ب ليتسه، مسافران نيدر ب یاز تأثيرات گردشگر يآگاه شيافزاری، دايمند به پاعالقه

 در سراسر جهان يطيمحستيابتکارات ز ارتقاءگردشگران و ا، جوامع و همتخصصان، سازمان

. (International Ecotourism Society, 2019) باشديمبخشي از اهداف اکوتوريسم در دنيا 

هدف اصلي آن  است که 1توريسم مسئوالنه نوعياکوتوريسم که مشخص است  گونههمان

 وحشاتياکوتوريسم از ح. (Papoli Yazdi & Saqqayi, 2014) است ستيزطيحفاظت از مح

به حفاظت از منطقه و بهبود وضع  ميرمستقيو غ آورديعمل ممصرفي بهو منابع طبيعي استفاده غير

 هر برنامه گردشگری که شاملگفت  توانيمي طورکلبه، کندياقتصادی مردم محلي کمک م

وامع محلي و وابستگي به طبيعت، پايدار از نظر اکولوژيکي، آموزش و مشارکت ج بخشچهار 

 .(Akbari & Garakhlo, 2010) شودياکوتوريسم بيان مميزبان باشد، تحت عنوان 

در کليه  باًيتقری اخير هاسالگردشگری ورزشي يکي ديگر از انواع گردشگری است که در 

است. در واقع گردشگری ورزشي صنعتي است که از هان از رشد بااليي برخوردار بودهنقاط ج

ی هاتيفعالورزش يکي از  گريدعبارتبهاست. و صنعت گردشگری و ورزش پديد آمدهپيوند د

همراه است.  هاورزشحين گردشگری است و گردشگری نيز با انواع مختلف  مهم گردشگران در

؛ گردديبرمی المپيک باستان هایبازالبته موضوع مسافرت مردم برای شرکت يا تماشای ورزش به 

جمع  هم دوردرست زماني که مردم از نقاط مختلف برای تماشای رقابت قهرمانان در کوه المپيا 

. طبق گزارش نمايشگاه جهاني (Adabi Firouzjah, Koze chian, & Ehsani, 2009) شدنديم

ي ايجاد المللنيبميليون مسافرت  15الي  12؛ گردشگری ورزشي ساالنه 2گردشگری ورزشي

ا شامل درصد از صنعت گردشگری ر 10درصد است، اين صنعت  6برابر با و نرخ رشد آن  کنديم

                                                           
1. Responsible Tourism 
2. World Sport Tourism Show: wst-show 
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تاکنون . (Wst-show, 2018)ميليارد دالر در سال است  800و دارای گردش مالي  شوديم

-مشترک رغميعلاست که ع مختلف گردشگری ورزشي ارائه شدهی متفاوتي از انواهایبندميتقس

يي که برای درک گستردگي هایبندميتقسبودن در محور ورزش تمايزاتي با هم دارند. يکي از 

است که  Kurtzman (2005)و  Kurtzman (2001) یبندميتقسگردشگری ورزشي مفيد است؛ 

، هاکوه) 1هاجاذبهيا محصول؛ گردشگری ورزشي را به شش طبقه شامل  هاتيفعالز بر نوع با تمرک

 هایی اسکي، مجتمعهاگاهحيتفر) 2هاگاهحيتفری ورزشي(؛ هارساختيزو  هاپارک، هاومياستاد

روی  کنفرانسورزشي روی کشتي، برگزاری  تأسيسات) 3دريايي سفرهای(؛ اندامو تناسب يسالمت

ی هارساختيزی ورزشي، هاپارک، هاومياستادتورهای مسافرتي به ) 4تورهای ورزشي(؛ کشتي

شان، ی خروهاآبي رانقيقا) 6و گردشگری ماجراجويانه 5خاص ورزشي و مسابقات(؛ رويدادها

 است. غواصي و غيره( تقسيم کرده

. گردديم سيمتق ساختانسانکننده گردشگری ورزشي به دو نوع طبيعي و ی ايجادهاتيجذاب

ا رعايت اصول ب توانيمکننده گردشگری ورزشي باشند ی طبيعي ايجادهاتيجذابلذا زماني که 

ی گردشگری و هاليپتانسعنوان اکوتوريسم ورزشي ياد کرد. در جای ديگری اکوتوريسم از آن به

سيل فيزيکي است؛ پتانتقسيم شده 7يکيزيفريغی فيزيکي و هاليپتانسگردشگری ورزشي به دو نوع 

موجود در مناطق  ی حيواني و غيرههاگونهبا منابع طبيعي مانند زمين، آب، شرايط آب و هوايي،

و حتي  ورسومآدابمحلي،  مؤسساتي به نهادها و کيزيفريغپتانسيل  کهيدرحالارتباط دارد 

. بر اين اساس جهت توسعه اکوتوريسم (Adi & Danardani, 2020)فرهنگ جامعه مرتبط است 

ورزشي هر دو نوع پتانسيل مورد نياز است. از طرف ديگر ارتباط گردشگری ورزشي و اکوتوريسم 

                                                           
1. Attractions 

2. Resorts 

3. Cruises 
4. Tours 

5. Event 

6. Adventure tourism 

7. Physical potential and non-physical potential 
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در تبيين اين  Singh, Dash, & Vashko (2016) نيز موضوع جالب توجهي است؛ در اين رابطه

که با توجه  کننديمطرفه استفاده  ارتباط از دو محور توريسم ورزشي و اکوتوريسم با پيوستاری دو

ي چهار حالت شکل ورزش یهاتيفعال اي دوستي ستيزطيمح بهنسبت  افراد یريگجهت زانيبه م

ی ورزشي و اکوتوريسم دارند و هاتيفعالی کمي به مندعالقه)که  1؛ گردشگران تعطيالترديگيم

ی کمي به مندعالقهاين افراد ) 2(، گردشگران فعالخواهنديمبيشتر تجربه سفرهای شهری را 

-بته گردشگران فعال دوست دارند بهاکوتوريسم داشته اما عالقه زيادی به توريسم ورزشي دارند، ال

)افرادی که دارای عالقه 3جای فعاليت ورزشي، تماشاگر مسابقات مختلف باشند(، گردشگران سبز

ی سازگار با هاتيفعالافراد بر  زياد به اکوتوريسم و عالقه کم به توريسم ورزشي هستند، اين

)که عالقه زيادی هم به اکوتوريسم و هم  4گراعملتمرکز دارند( و گردشگران  ستيزطيمح

ی ورزشي مختلف هاتيفعال. لذا بايد گفت که صرفاً انجام دل طبيعت دارند ی ورزشي درهاتيفعال

ی را دارد اما گردعتيطباليي از کامالً اکوتوريسم نيست و هرچند درجه با خودیخودبهدر طبيعت 

 نخواهد بود.  ستيزطيمحکاماًل سازگار با 

ی هاتيفعالمبنای  توانديمی طبيعي کشور ايران که هاجاذبهگرفته مطابق مطالعات صورت

ی، شکار و صيد، گردعتيطبنوردی و گيرد در هفت دسته کلي شامل دامنهورزشي مختلف قرار 

کوهنوردی و ي و درمانعتيطبی، گردابانيبی ساحلي و آبي، هاورزشي، زمستانی هاورزش

امين استان قم از نظر وسعت سي. (Adabi Firouzjah et al., 2009) رديگيمقرار  غارنوردی

 دهديمنشان  هايبررس موقعيت مرکزی مناسب در کشور رغميعل، شوديماستان کشور محسوب 

که در مجموع اين استان از لحاظ اقليمي شرايط مساعدی ندارد، اکوسيستم طبيعي استان خيلي 

ويژه در ق استان قم بهاکثر مناط ی آن است.هايژگيوپذير بوده و کمبود منابع آبي از آسيب

فصل ی در احارهجنبی شرقي و مرکزی به علت عوامل مختلف نظير سيطره پرفشار هابخش

                                                           
1. Vacation Tourist 

2. Active Tourist 

3. Green Tourist 

4. Action-oriented Tourist 
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دسترسي به منابع رطوبت از بارش اندک برخوردارند، اين وضعيت تابستان، دوری از دريا و عدم

واحي کويری شرق شرايط نسبتاً سخت اقليمي را بر استان تحميل کرده است که البته با حرکت از ن

 ترمعتدلی و کوهستاني غرب و جنوب شرايط اقليمي اهيکوهپاو شمال استان به سمت مناطق 

مختلف نظير  شدهحفاظتو مناطق  هادشت، هاابانيب. بخش عمده مساحت استان قم از گردديم

ک يي از پارهابخشی حوض سلطان و نمک، هااچهيدر، دشت مسيله، آبادفيشردشت قم، دشت 

. مطابق مدل (Sharghayand, 2013)است کوير و غيره تشکيل شده شدهحفاظتملي و منطقه 

، اين شوديمنوع گسترده و متمرکز تقسيم  2ي توسعه اکوتوريسم ايران، اکوتوريسم به شناختبوم

. اکوتوريسم دهديممدل در عين نشان دادن توان سرزمين، درجه مرغوبيت توان را نيز نشان 

ی و بازديد از سواردوچرخهکه به توسعه نياز دارد؛ مانند اسکي،  هاستفرجتمتمرکز آن دسته از 

که نياز به توسعه چنداني ندارد  هاستتفرجآثار فرهنگي. در مقابل اکوتوريسم گسترده آن دسته از 

 شوديمرا شامل  ی، تماشای جانوران در طبيعت و غيرهنورد ريکويي نظير ماهيگيری، هاتيفعالو 

(Makhdoum, 2013) توانيم. بر اين اساس همه مناطق اقليمي در ايران حتي مناطق کويری را 

استان قم از برخي  که اشاره شد، گونههمانعنوان بستری برای توسعه اکوتوريسم در نظرگرفت. به

ی هاچشمهي و درمانعتيطبی زمستاني، هاورزش، شرايط هااچهيدری طبيعي نظير دريا و هاجاذبه

باعث  توانديمو کويرهای متعدد  هاابانيببرخوردار نيست اما در نقطه مقابل وجود  آب گرم و غيره

دد وجود مناطق توسعه گردشگری ورزشي خاص اين مناطق گردد. عالوه بر کويرهای متع

ی دامنه نوردی و هاتيفعالامکان توسعه  توانديمی و کوهستاني در غرب و جنوب استان اهيکوهپا

شناسايي هر چه  محورعتيگردشگری طبی را فراهم آورد. يکي از راهکارهای توسعه گردعتيطب

ق متغيرهای است و در تعيين استعداد اکوتوريسم مناط استعداد اکوتوريسمدارای بهتر مناطق 

توان  تواننديمشوند. عالوه بر متغيرهای اکولوژيکي که تلف اکولوژيکي بايد در نظر گرفتهمخ

ی اکوتوريستي بايد بر هاتيفعالطبيعي مناطق را مشخص نمايند بديهي است که هرگونه توسعه 

يق پيش رو عبارتي تحقرد که در اين پژوهش مدنظر بود بهاساس توان انساني مناطق نيز صورت گي
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استان قم  انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي در مناطق کويریو  اکولوژيکي يسنجامکانبه دنبال 

 بود.

 

 روش تحقیق
 ويکردرتحقيق حاضر از نظر هدف، جزء تحقيقات کاربردی بود. همچنين شامل دو بخش که 

ات دسته تحقيق يمايشي بود که هر دو بخش درپ -بخش اول تحليلي و رويکرد بخش دوم توصيفي 

 . گرفتيمکمي قرار 

ظر ناز  منطقه یبندو پهنه يشناختبوم یهایتوانمندبا توجه به هدف بخش اول يعني شناخت 

 يشناختاز مدل بوم با استفادهاستان قم  اکولوژيکيي سنجامکان؛ اکوتوريسم هتوسع یهاتيقابل

گذاری همیروه و منظور برای تهيبدينانجام شد.  GISی از سامانه ريگبهرهبا  ايران اکوتوريسم

فاده شد. برای رسيدن به هدف مورد نظر به است ArcGIS افزاررقومي از نرم یهاهيها و توليد النقشه

 ر جدول شماره يکدشد که ي استان پرداختهشناختبومی موضوعي بر اساس منابع هانقشهتهيه 

 ی مورد استفاده ارائه شده است.هاداده

 های مورد استفاده در پژوهشداده .1جدول 
 منبع شرح داده ردیف

 دما 1
 اداره کل هواشناسی استان قم

 تعداد روزهای آفتابی 2

 نقشه توپوگرافی 3

 بافت خاک 4 ی کشورشناسنیزمسازمان 

 یشناسنیزم 5

 استان قم ستیزطیمحاداره کل  شدهحفاظتمناطق  6

 وزارت راه و شهرسازی خط آهن 7

 ی کشوربردارنقشهسازمان  پوشش)کاربری( اراضی 8

 ی ارتباطیهاراهنقشه  9
 وزارت راه و شهرسازی

 حریم شهرها 10

 ی کشوربردارنقشهسازمان  هالیمسو  هارودخانهنقشه  11
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و  يشناختبوم یهایتوانمندي اکولوژيکي استان قم با هدف شناخت سنجامکانپس از 

، مرحله دوم تحقيق با هدف اکوتوريسم هتوسعی هاتياز نظر قابل نمناطق استا یبندپهنه

 شوديمي انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي انجام شد؛ دليل اين مرحله از آنجايي ناشي سنجامکان

توان اکولوژيکي مناطق برای توسعه اکوتوريسم ورزشي الزم است اما کافي نيست و توان که 

يژگي خيلي مهم است که بايد مورد مطالعه قرار گيرد. در اين مرحله انساني جوامع ميزبان نيز يک و

، توسعه و تقويت یسازادهيپ يسنجامکان"از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر دو پژوهش 

 ارائه"و  "تعاوني در سطح استان مرکزی یهاروستايي توسط تشکل( اکوتوريسمی )گردعتيطب

استفاده  "سيستمي مطالعه موردی رويکرد با ورزشي گردشگری اصدمق ایمنطقه اقتصاد توسعه مدل

. اين (Agoli Marzijarani, Mohammadgholinia, & Taghdisi, 2011; Javid, 2020)شد 

يل آمادگي اقتصادی )چهار گويه(، آمادگي کالن )سه گويه(، پتانس مؤلفه پنجپرسشنامه شامل 

)چهار گويه( و سواد اکوتوريسم )شش گويه( است،  بخشيتوان هماهنگي ميانعملياتي )نه گويه(، 

شد. بعد از طراحي پرسشنامه؛ شناختي در ابتدای پرسشنامه طراحي جمعيت سؤال هفتچنين هم

ی ی گردشگرهاتخصصنفر از اساتيد دانشگاه با  هفتهای پرسشنامه در فرم روايي در اختيار گويه

روايي صوری محتوايي پرسشنامه  هاآنورزشي و گردشگری قرار گرفت و با نظرات اصالحي 

چنين روايي سازه و واگرای پرسشنامه با استفاده معادالت ساختاری )تحليل عاملي د شد. همتايي

دايي پرسشنامه ابت 30با تحليل تائيد شد. پايايي پرسشنامه نيز؛  23نسخه  Amos افزارنرمی( در دييتأ

ی پرسشنامه و پايايي کل پرسشنامه با استفاده از ضريب هامؤلفهسؤاالت،  تکتکصورت پايايي به

بود. جامعه آماری اين بخش شامل کليه افراد  812/0آلفای کرونباخ مورد تائيد واقع شد که برابر با 

فاهيم بر آشنايي با م ديتأکی ورزشي و گردشگری در استان قم )با هاحوزهو متخصصان 

چنين مقامات محلي مناطق مناسب برای توسعه اکوتوريسم اکوتوريسم و اکوتوريسم ورزشي( و هم

توجه به شيوع پاندمي کرونا؛ صورت تمام شمار بودند. بای مرحله اول( بههاافتهورزشي )بر مبنای ي

ی هائتيه، صورت اينترنتي طراحي شد و در اختيار اعضای اداره کل ورزش و جوانانپرسشنامه به
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ارکت حداکثری حاصل قرار گرفت، تا مش ، ادارات مرتبط با گردشگری، و غيرهورزشي استان

ي ميزان آگاهي از مفاهيم اکوتوريسم و ابيخودارزمبني بر  سؤالتوجه به طراحي دو شود. البته با

 فردی آگاهي خود را با مفاهيم يادشده کهيدرصورتگردشگری ورزشي در ابتدای پرسشنامه 

پرسشنامه تکميل  116. بر اين اساس شديماز تحليل نهايي خارج  کرديمکم و کم توصيف خيلي

 95پرسشنامه از تحليل نهايي خارج شد و  21ي، ابيخودارزشد که با بررسي پاسخ سؤاالت 

 پرسشنامه مورد تحليل واقع شد. 

 

 هایافته

ارائه شده  2ی در جدول شماره ی جمعيت شناختي اعضای نمونه آمارهايژگيوی از اخالصه 

ی هاسازمانو  هابخشگفت؛ ذينفعان توسعه اکوتوريسم ورزشي از  توانيماست. مطابق جدول 

 مختلف استان در تکميل پرسشنامه نقش داشتند.

 ی جمعیت شناختی نمونه آماریهایژگیو. توصیف 2جدول 
 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 جنسیت
 16/63 60 مرد

 84/36 35 زن

 تحصیالت

 63/12 12 دیپلم

 53/30 29 کارشناسی

 05/41 39 کارشناسی ارشد

 79/15 15 دکتری

 سازمان

 63/12 12 اداره کل ورزش و جوانان

 21/24 23 ی ورزشی استانهائتیه

 58/11 11 هادانشگاه

 48/9 9 ی گردشگریهاسازمان

 10/22 21 هایاریدهشوراها و 

 48/9 9 ستیزطیمح یهاسازمان

 52/10 10 سایر
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ي مناطق شناختبومي اکولوژيکي توسعه اکوتوريسم ورزشي که بر مبنای توان سنجبرای امکان

استان قم نياز از محدوده کل استان قم ايجاد شد. ی موردهاداده، پايگاه GISبود، با استفاده از ابزار 

کشور و در  در مرکزواقع شده است که  رانيا یمرکز دوريدر کر لومترمربعيک 11238با وسعت 

قرار گرفته  و غرب استان سمنان یجنوب استان تهران، شمال استان اصفهان، شرق استان مرکز

ی اطالعاتي انجام هاهيالی بنددستهو  هادادهنياز فرآيند مديريت ی موردهادادهاست. با تهيه پايگاه 

با هم تلفيق شد که خروجي  هانقشه 1گذاریهمیرووش ی اطالعاتي، با رهاهيالشد، پس از تهيه 

ی کلي بر اساس بندپهنهی مستعد توسعه اکوتوريسم بود. در اين بخش هاپهنهنهايي آن شناسايي 

نقشه نهايي توسعه  تيدرنهاتا  شوديممتغيرهای اقليمي، زيستي، زمين ساختي و حرايم ارائه 

ی اقليمي مورد بررسي بندپهنهيب و ارتفاع با عنوان کلي اکوتوريسم ارائه گردد. معيارهای دما، ش

ی استان برای توسعه اکوتوريسم حاصل هاپهنهوضعيت تناسب  هاآنقرار گرفته است و از ادغام 

ی نامناسب برای هاپهنه(، بر اساس اين نقشه، مناطق با رنگ قرمز يکشده است )شکل شماره 

که يا  روديماراضي مناسب برای اين منظور به شمار ی سبز شامل هاپهنهاکوتوريسم هستند و 

 درصد دارند.15درجه و يا شيب بيش از  30متر دارند، يا دمای بيش از  200ارتفاع باالتر از 

                                                           
1. Overlaying 
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 ی مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای اقلیمیهاپهنه. 1شکل 

 

ارائه  وندی زيستي ادغام بلي پهنهان کشده و پوشش اراضي با عنومعيارهای مناطق حفاظت

 ارائه شده است.  دواست که در شکل شماره شده

 
 های مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای زیستی. پهنه2شکل 
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ه کئه شده است ي در قالب عامل زمين ساختي ادغام و اراشناسنيزممعيارهای بافت خاک و 

 ارائه شده است. سهشکل شماره  بندی مناطق درپهنه

 
 های مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای زمین ساختی  . پهنه3شکل 

 

دغام و ايار کلي حرايم نيز در قالب مع هارودخانه، شهرها و آهنراه، آزادراهمعيارهای حريم 

 ست.اآمده  چهارر شکل شماره د بندی مناطق استاناست که بر اساس آن وضعيت پهنهارائه شده

 
 های مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای حرایم   . پهنه4شکل 
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شکل )شد رائهسعه اکوتوريسم ان قم برای توبندی استااليه فوق؛ نقشه نهايي پهنه چهاربا ادغام 

عه ای توسب و نامناسب بر(. بر اساس شکل مذکور محدوده استان به دو پهنه مناسپنجشماره 

 گريد انيببهد. باشی پيشين ميهانقشهاست. اين نقشه خروجي ادغام همه وتوريسم تقسيم شدهاک

شکيل تکلي را  فته و محدوديتی هر سه نقشه قبلي در اين نقشه در کنار هم قرار گهاتيمحدود

نظر  ردوريسم ب توسعه اکوتعنوان مناطق مناسيه مناطق خارج از اين محدوديت بهاست و بقداده

، مناطق آهنيم شهرها، حريم آزادراه، حريم خطشامل، حر ييهاتيمحدوداست. شدهفتهگر

های دمايي و پهنه ی نامناسب، ارتفاع نامناسب، اراضي با پوشش نامناسبهابيششده، حفاظت

رتفاع (، اTمعادل ) گفت اگر دما را توانيمخالصه  طوربه. استنامناسب برای توسعه اکوتوريسم 

(H( حريم راه ،)B1 حريم ،)آهنراه (B2( حريم شهر ،)B3مناطق حفاظت ،)( شدهPA شيب ،)

(S( بافت خاک ،)ST ،)شناسنيزم( يG( رودخانه ،)R( و پوشش اراضي را)LCدر ) ،نظر بگيريم

 : ديآيمدست پنج بر اساس رابطه زير بهشکل شماره 

X= T+H+B1+B2+B3+PA+S+ST+G+R+LC 

 
 سمیتوسعه اکوتورجهت  استان قم ییبندی نهاپهنه. 5شکل 
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ستان اکوتوريسم در اهای مناسب و نامناسب برای توسعه سهم نسبي پهنه سهدر جدول شماره 

ان قم جهت درصد از مساحت است 5/26گفت تنها  توانيماست که بر اساس جدول قم ارائه شده

 ی اکوتوريستي نيستند. هاتيفعالصد باقيمانده مناسب در 5/73توسعه اکوتوريسم مناسب است و 

 های استان قم بر اساس تناسب. سهم نسبی پهنه3جدول 
 درصد پهنه ردیف

 5/26 مناسب 1

 5/73 نامناسب 2

 

کل ی اکوتوريستي در سطح استان قم در شهاتيفعالهای پيشنهادی جهت توسعه چنين پهنههم

نسبت به را  تالقي کويرهای استان قمنيز  هفت کل شمارهاست، شی شدهگذارلکه شششماره 

 . دهديمنشان  پيشنهادی یهاپهنه

 
 ر استان قمدهای پیشنهادی توسعه اکوتوریسم . پهنه6شکل 
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 ی پیشنهادی هاپهنه. تالقی کویرهای استان قم نسبت به 7شکل 

 

گفت که  توانيمو گسترده  برای دو گونه اکوتوريسم متمرکز هاپهنهتناسب  ازنظر تيدرنها

ز سترده نيگهای مناسب برای اکوتوريسم متمرکز مناسب برای اکوتوريسم عمومًا در هر منطقه پهنه

ز آن متمرکوع ندر اکوتوريسم گسترده کمتر از  محدودکنندهعوامل و معيارهای  چراکه، باشنديم

 شدهيمعرفی هاپهنهين پژوهش، شده در ااست. بر اين اساس و باتوجه به معيارهای درنظرگرفته

 توجه بهچگان بانه قرار گرفته در بخش سلف، تنها پهباشنديمبرای هر دو نوع اکوتوريسم مناسب 

رای نوع باست و شدهی اکوتوريسم گسترده در نظر گرفتهی شيب زمين تنها براهاتيمحدود

 ت.   اسشدهچهار نشان دادهکه در جدول شماره  باشدينممتمرکز مناسب 

 اکوتوریسم های پیشنهادی برای انواع. وضعیت تناسب پهنه4جدول 
 اکوتوریسم گسترده اکوتوریسم متمرکز موقعیت شماره پهنه

 * * بخش مرکزی 1

 * * بخش مرکزی 2

 * * بخش مرکزی 3
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 * * بخش مرکزی 4

 * * بخش مرکزی 5

 * * جعفرآباد 6

 * * سلفچگان 7

 * * لفچگانس -خلجستان 8

 * * خلجستان 9

 * - سلفچگان 10

 * * کهک 11

 * * بخش مرکزی 12

 * * بخش مرکزی 13

 * * بخش مرکزی 14

 

ی و در بخش مرکز شدهواقعی هاپهنهگفت  توانيمگرفته ی صورتبندپهنهي؛ مطابق طورکلبه

شده در ی واقعهاپهنه کهيدرحالشده در مناطق کويری استان هستند، ی واقعهاپهنهجعفرآباد جزء 

اطق ی مناسب در منهاپهنهجنوب غرب استان قم شامل خلجستان، سلفچگان و کهک جزء 

 هاآندر  گرفتهی قرارهاپهنهی زير را برای اين دو بخش و هاتيفعال توانيمکوهستاني هستند و لذا 

 وجود ندارد و هارشتهو  هاتيفعالپيشنهاد کرد؛ البته بايد در نظر داشت که محدوديتي از نظر 

ی هاتيفعالکه را توسعه داد يا اين هاتيفعالو  هارشتهبا رعايت اصول اکوتوريسم بسياری از  توانيم

 جديدی را طراحي و اجرا نمود.

ی هاتيفعالدر بخش قبل مشخص شد که چه ميزان از مساحت استان قم برای توسعه 

ی هاتيفعالجهت اکوتوريسم معرفي و انواع  های پيشنهادیچنين پهنهاکوتوريسم مناسب است، هم

ی سازادهيپ يسنجامکانمتمرکز و گسترده مناسب نيز در هر پهنه مشخص شد. در بخش دوم 

اين بخش به اين  درواقع. شوديماکوتوريسم ورزشي بر اساس ميزان آمادگي جوامع ميزبان ارزيابي 

های مناسب برای توسعه شناسايي پهنه  ی مرحله قبلي در خصوصهاافتهکه ي گردديمدليل اجرا 

ي بوده است اما بديهي است که هرگونه رانسانيغاکوتوريسم ورزشي صرفاً بر مبنای متغيرهای 
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ی گردشگری از جمله اکوتوريسم ورزشي در مناطق مختلف نيازمند آگاهي و هاتيفعالتوسعه 

ی شده با تحليل عاملي آورجمع یهاداده. در اين بخش باشديمی انساني مناطق مدنظر هاتيظرف

 هاآنهای متناظر قرار گرفت، برای اين منظور کليه گويه ها و مؤلفه ليوتحلهيتجزی مورد دييتأ

ی برازش مدل هاشاخص(، هشتو شکل  پنجزمان وارد فرآيند تحليل شدند )جدول صورت همبه

 است. آن خودداری شدهگرفت که از ارائه و روايي واگرای مدل نيز مورد ارزيابي قرار 

 ورزشی سمیجهت توسعه اکوتور یجوامع محل. تحلیل عاملی تائیدی عوامل مربوط به توان 5جدول 

 گویه نماد گویه ابعاد
بار 

 عاملی

ضریب 

 تعیین

آمادگی 

 اقتصادی

Eco1 
خش ببازار اقتصادی حوزه اکوتوریسم ورزشی از سودآوری کافی برای 

 خصوصی برخوردار است.
703/0 397/0 

Eco2 
ی هاتیفعالاندازی و توسعه بخش خصوصی از تجربه کافی در زمینه راه

 اکوتوریسم ورزشی برخوردار است.
648/0 284/0 

Eco3 
بخش خصوصی از سرمایه کافی برای مشارکت در توسعه اکوتوریسم 

 ورزشی برخوردار است.
505/0 477/0 

Eco4 
وریسم ورزشی از وتگذاری در توسعه اکبخش خصوصی جهت سرمایه

 .شودیممالی استان حمایت  مؤسساتطرف 
474/0 194/0 

آمادگی 

 کالن

Macro1 
در  قوانین مشخص و مدونی استانی در زمینه رعایت اصول اکوتوریسم

 توسعه اکوتوریسم ورزشی وجود دارد.
584/0 315/0 

Macro2 538/0 752/0 جود دارد.وتوسعه اکوتوریسم ورزشی در سطح استان  ریزیتوان برنامه 

Macro3 
 نهادهای ی اکوتوریسم ورزشی از جانبهاتیفعالنظارت کافی بر اجرای 

 نظارتی استانی وجود دارد.
598/0 598/0 

پتانسیل 

 عملیاتی

Oper1 
در  نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در زمینه اکوتوریسم ورزشی

 استان وجود دارد.
645/0 645/0 

Oper2 
ریزی جهت توسعه اکوتوریسم ورزشی در نهادهای محلی برنامهتوان 

 وجود دارد.
557/0 557/0 

Oper3 
هت ازاریابی جبی، تبلیغات و رساناطالعنهادهای محلی از توانایی کافی 

 توسعه اکوتوریسم ورزشی برخوردارند.
516/0 539/0 

Oper4 
ی هاتیفعالقوانین ویژه محلی جهت رعایت اصول اکوتوریسم در 

 اکوتوریستی ورزشی وجود دارد.
626/0 633/0 
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Oper5 
ی اکوتوریسم ورزشی هاشرطشیپو  هاتیحساسنهادهای محلی با 

 آشنا هستند.
619/0 423/0 

Oper6 
در منطقه  ی اکوتوریسم ورزشیهاجاذبهو  هاتیظرفنهادهای محلی از 

 خود، آگاهی دارند.
703/0 457/0 

Oper7 
ی هاتیفعالی تخصصی برای اجرای هاژانسآدر جامعه محلی 

 اکوتوریسم ورزشی وجود دارد.
676/0 494/0 

Oper8 
های اکوتوریستی نهادهای مسئول هنگام ورود گردشگران به پهنه

 .دهندیمارائه  هاآنی کافی را به هاآموزشاستان 
651/0 383/0 

Oper9 
زم ستان تعهدات الهای اکوتوریستی ااز گردشگران هنگام ورود به پهنه

 .شودیمنسبت به رعایت اصول اکوتوریسم اخذ 
815/0 392/0 

توان 

هماهنگی 

میان 

 بخشی

Inter1 

های هی اکوتوریسم ورزشی؛ دیدگاهاتیفعالی برای زیربرنامهدر 

( در نظر ستیزطیمحی متخصص )نظیر سازمان حفاظت از هاسازمان

 . شودیمگرفته 

734/0 266/0 

Inter2 310/0 696/0 ستند.ی محلی از پیامدهای مثبت اکوتوریسم ورزشی آگاه ههانهرسا 

Inter3 
ورزشی  یی را در جهت معرفی اکوتوریسمهابرنامهی محلی هارسانه

 . کنندیمتهیه و پخش 
730/0 416/0 

Inter4 

، هایشهردارارتباطات و هماهنگی مناسبی بین نهادهای مختلف )

وجود  و ...( در راستای توسعه اکوتوریسم ورزشی هایاریدهشوراها، 

 دارد.

597/0 358/0 

سواد 

 اکوتوریسم

Eco.lit1 
ی اکوتوریسم هاتیفعالعموم مردم محلی از منافع و فواید توسعه 

 ورزشی آگاه هستند.
733/0 566/0 

Eco.lit2 
یت ی اکوتوریسم ورزشی حماهاتیفعالعموم مردم محلی از توسعه 

 .کنندیم
561/0 341/0 

Eco.lit3 
ی کافی و هاآموزشعموم مردم محلی نسبت به اکوتوریسم ورزشی 

 .اندکردهالزم را دریافت 
440/0 225/0 

Eco.lit4 
ی عموم مردم محلی نسبت به توسعه اکوتوریسم ورزشی دیدگاه مثبت

 دارند.
690/0 225/0 

Eco.lit5 
 خود ی خود و جامعهعموم مردم محلی توسعه اکوتوریسم ورزشی را برا

 .دانندیممفید 
533/0 419/0 

Eco.lit6 
رکت ی اکوتوریسم ورزشی مشاهاتیفعالعموم مردم محلی در توسعه 

 فعال دارند.
630/0 494/0 
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 ورزشی سمیتوسعه اکوتوری انسانی سنجامکانی عوامل دییتأ. مدل تحلیل عاملی 8شکل 
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ای با مونهني تکاکوتوريسم ورزشي، از آزمون توسعه پس از تائيد ساختار عاملي توان انساني ت

 از اين . هدفشدت توسعه اکوتوريسم ورزشي استفادهميانگين نظری برای ارزيابي توان جامعه جه

رزشي و سميورجهت توسعه اکوتآزمون اين بود که اگر ميانگين نظری عوامل توان انساني جامعه 

 ارد. ضعيتي ددد چه واز اعضای نمونه تحقيق نسبت به اين ع دست آمدهسه باشد؛ ميانگين بهبرابر با 

 ای. آزمون تی تک نمونه6جدول 

 سطح معناداری اختالف میانگین درجات آزادی آماره تی میانگین متغیر  

 000/0 38/0 94 69/6 38/3 آمادگی اقتصادی

 000/0 32/0 94 83/6 32/3 آمادگی کالن

 000/0 27/0 94 72/6 27/3 پتانسیل عملیاتی

 000/0 48/0 94 79/13 48/3 توان هماهنگی میان بخشی 

 000/0 -90/0 94 -86/21 10/2 سواد اکوتوریسم 

 000/0 11/0 94 42/5 11/3 توان کل

 

ر است يعني فرض کمت 05/0و توان کل از  هامؤلفهمطابق نتايج سطح معناداری آزمون در همه 

گفت ميانگين  توانيمدرصد  95و با اطمينان  شوديمرد  صفر )برابری ميانگين واقعي و نظری(

ف و اختال به مقادير ميانگين هانيانگيمتوجه به نابرابری ( برابر نيستند. با3انگين نظری )واقعي و مي

اما  ه بيشتر استسو توان کل از عدد  هامؤلفهکه برای همه  ميکنيمآن با ميانگين نظری نگاه 

ر نيز از نظ هانيانگيمکه همه اختالف  استوتوريسم از ميانگين نظری کمتر سواد اک مؤلفهميانگين 

 آماری معنادار است.

ورزشي  سميجهت توسعه اکوتور يجوامع محلگفت توان واقعي  توانيمبا توجه به شکل فوق 

ی هامؤلفه(؛ برای 00/3در مقابل  11/3در استان قم کمي باالتر از وضعيت ميانگين است )عدد 

نيز وضعيت اندکي  توان هماهنگي ميان بخشيو  پتانسيل عملياتي، آمادگي کالن، گي اقتصادیآماد

باالتر از وضعيت ميانگين نظری است. اما با مقايسه وضعيت واقعي با وضعيت مطلوب )حداکثر 

آمادگي برای توسعه اکوتوريسم فاصله  ازنظرگفت برای رسيدن به شرايط مطلوب  توانيمتوان( 
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از وضعيت ميانگين  ترنييپانيز وضعيت واقعي  سواد اکوتوريسم مؤلفهجود دارد. در مورد زيادی و

را جهت توسعه اکوتوريسم در استان  مؤلفهنظری نيز است که نامناسب بودن ميزان آمادگي اين 

 . دهديمنشان 

 
 . نموداری راداری تفاوت وضعیت واقعی و میانگین نظری9شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه
 استان قم در يورزش سمياکوتورانساني توسعه  -اکولوژيکي  يسنجامکانن پژوهش با هدف اي

ی تحقيق از دو جنبه قابل اهميت است، اول اينکه در تحقيق حاضر از دو هاافتهانجام شد، نتايج و ي

و شد؛ رويکرد جغرافيايي تفادهي توسعه اکوتوريسم ورزشي در استان قم اسسنجامکانرويکرد برای 

 مراتببه توانديمی دو رويکرد هاافتهاکولوژيکي در کنار رويکرد آمادگي انساني و تلفيق ي
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 ترسادهباشد. به عبارت  هاافتهو مفيدتر از نتايج يک رويکرد برای کاربست عملي ي تریکاربرد

ت فراواني اکوتوريسم و توسعه آن به توان اکولوژيکي مناطق وابسته بوده و به آن اهمي کهييازآنجا

 توانديمی اين بخش هاافتهقائل است بايد توان اکولوژيکي مناطق مورد توجه جدی قرار گيرد، لذا ي

راهنمايي مناسبي برای توسعه اکوتوريسم ورزشي باشد اما بديهي است که بدون در نظر گرفتن توان 

ی اکوتوريسم و هاتيفعالانتظار داشت که توسعه  توانينمانساني يا همان آمادگي جامعه 

ی مرحله دوم هاافتهمناسب و متوازن انجام شود که برای اين هدف نيز ي طوربهاکوتوريسم ورزشي 

 مفيد خواهد بود. 

، (Makhdoum, 2013)ايران  اکوتوريسم يشناختتنها مدل بومدر مرحله اول با استفاده از 

در استان قم دارند، شناسايي بهترين شرايط را برای توسعه اکوتوريسم يي که هاپهنهتالش شد تا 

 رديگيماساسي در نظر  اصل عنواناکوتوريسم بهي را در توسعه طيمحستيپايداری زشود. اين مدل 

ی اکوتوريستي به دو هاتيفعالورزشي نيز از اين مساله استثنا نخواهد بود.  ی اکوتورييسمهاتيفعالو 

ي الزم را شناختبومتوان  شدهييشناسای هاپهنهتوسعه يابد و بايد  توانديمشکل متمرکز و گسترده 

درصد از مساحت  5/26 تنهای به دست آمده هانقشهی صورت گرفته و هاليتحلداشته باشند. مطابق 

پهنه مشخص شدند. بخش مرکزی شامل  14بودند که در  مناسب سميقم جهت توسعه اکوتوراستان 

سلفچگان؛ و  -خلجستان ی هابخشپهنه مشترک بين  1پهنه،  2پهنه، بخش سلفچگان شامل  8

گفت  توانيمچنين هم پهنه مناسب داشتند. 1جعفرآباد، خلجستان و کهک هر کدام  یهابخش

پوشاني با کويرهای استان قم هم اندواقعکه همگي در بخش مرکزی  14و  13، 4، 3، 2، 1ی هاپهنه

 6چنين پهنه شماره ی قابليت توسعه اکوتوريسم متمرکز و گسترده را دارند. همهاپهنهدارند، اين 

واقع شده در بخش جعفريه نيز در منطقه کويری واقع شده است که قابليت توسعه اکوتوريسم 

به ويژه در بخش جنوب غرب استان قم در مناطق کوهستاني  هاپهنها دارد. بقيه متمرکز و گسترده ر

)واقع در سلفچگان( توان توسعه هر دو نوع  10که همگي به جزء پهنه شماره  اندشدهواقع 
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واقع در بخش سلفچگان برای اکوتوريسم  10پهنه شماره اکوتوريسم گسترده و متمرکز را دارند. 

  .داشتو فقط قابليت توسعه اکوتوريسم گسترده را نبود متمرکز مناسب 

وتوريسم در ی شناسايي شده جهت توسعه اکهاپهنهکه مشخص است در تمامي  گونههمان

د رده وجوگست واستان قم به جزء يک پهنه، امکان و قابليت توسعه هر دو نوع اکوتوريسم متمرکز 

د ماننيي هاتيفعال، ندکه نياز به توسعه دار هاستشامل آن دسته از تفرج متمرکزدارد. اکوتوريسم 

تمرکز ی اکوتوريسم مهاتيفعالدر زمره  و غيره شنا، اسکي، خورگشت، اردو زدن، دوچرخه راني

؛ داز به توسعه ندارننييا هاست که شامل آن دسته از تفرج گستردهاکوتوريسم  کهيدرحالاست. 

، يصحراگردش گيری،ماهي؛ مانند ياز دارنديا به توسعه اندک نو  و شکار ینوردمانند کوه

ه ی تحقيق حاضر در همهاافتهبر اساس ي رونيازا. و تماشای جانوران در طبيعت یسواراسب

انات و برای اکوتوريسم متمرکز امک توانيمجزء يک پهنه( شده )بهی شناساييهاپهنه

 متمرکز اکوتوريسم شرايط و توان ی کهاپهنهيي را فراهم نمود، عالوه بر اين در هر هارساختيز

ت که ديهي اسبخواهد بود.  ريپذامکانوجود داشته باشد، قطعاً توسعه اکوتوريسم گسترده نيز 

 توانيمی دسترسي است، هاراه ازجملهی خاصي هارساختيزتوسعه اکوتوريسم متمرکز نيازمند 

ر نمک ژه کويقرار دارند به وي آزادراهگفت کويرهای نمک و قمرود در استان قم در مجاورت دو 

 ع شده است. گرمسار( واق -و حرم تا حرم )قم  فارسجيخل آزادراهکه مابين دو 

نج پزشي شامل ور سمياکوتوری مرحله دوم توان انساني استان قم جهت توسعه هاافتهمطابق ي

واد و س يتوان هماهنگي ميان بخشآمادگي اقتصادی، آمادگي کالن، پتانسيل عملياتي،  مؤلفه

 اکوتوريسم بود. 

ی از توان جامعه برای توسعه اکوتوريسم ورزشي است که به توان امؤلفهآمادگي اقتصادي: 

ی جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي اشاره دارد. تجربه، سرمايه کافي و حمايت گذارهيسرماو تمايل 

ايد و اين عوامل بازار اکوتوريسم ورزشي را جذاب نم توانديممالي  مؤسساتمالي از طرف 

مستقيم توان توسعه اکوتوريسم را افزايش  طوربهآمادگي اقتصادی جامعه را باال ببرد که  تواننديم
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توسعه اکوتوريسم و اکوتوريسم  کنندهليتسه توانديمخواهد داد. يعني ميزان آمادگي اقتصادی باال 

گي اقتصادی استان قم نشان داد ورزشي در استان قم باشد. مطابق نتايج آزمون تي ارزيابي آماد

گفت  استان قم از نظر پشتيباني  توانيمباالتر از ميانگين نظری است و بنابراين  مؤلفهوضعيت اين 

اقتصادی و مالي جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي وضعيت خوبي دارد البته ميانگين آمادگي 

 زيادی دارد. فاصله  00/5بود که با وضعيت آمادگي کامل يعني  38/3اقتصادی 

به سطح  ی از توان جامعه برای توسعه اکوتوريسم ورزشي است کهامؤلفهآمادگي کالن: 

ی هاتيفعالچتروار  صورتبه. منظور از سطح کالن يعني سطحي که بتواند باشديمکالن مربوط 

 ، وی استانيزيربرنامهتوسعه اکوتوريسم ورزشي را هدايت کند. قوانين مشخص و مدون، توان 

 تر باشدن باالو بديهي است که هر چه آمادگي کالن در استا دهديمنظارت آمادگي کالن را نشان 

وب ه نقطه مطلي فضا برای توسعه اکوتوريسم ورزشي مساعد خواهد بود. در رسيدن بطورکلبه

 خواهد ترپررنگ هاسازمانو  هادستگاهيي نظير استانداری از ساير هادستگاهآمادگي کالن نقش 

باالتر از  32/3با ميانگين  مؤلفهبود. ارزيابي ميزان آمادگي کالن استان نشان داد وضعيت اين 

بي بتاً خوعيت نسگفت از منظر آمادگي کالن نيز استان قم وض توانيمميانگين نظری است بنابراين 

جود و يادیزنيز با آمادگي کامل فاصله  مؤلفهجهت توسعه اکوتوريسم ورزشي دارد اما در اين 

 دارد. 

ی عملياتي اجرايي برای توسعه هاييتواناو  هاتيظرف دهندهنشان مؤلفهاين  پتانسیل عملیاتي:

ا و ی شهرها، روستاههاتيقابلو  هاييتوانامستقيم با  طوربهاکوتوريسم ورزشي در استان قم است و 

توانايي را در سطح برخالف آمادگي کالن که  ترسادهعبارت مناطق مختلف ارتباط دارد. به

، پتانسيل عملياتي به متغيرهای خردتری نظير داديمنهادهايي مانند استانداری يا فرمانداری نشان 

ی خصوصي اشاره داشت. هابخشی و اجرای نهادهای محلي و زيربرنامهنيروی انساني، توانايي 

يسم ورزشي باالتر خواهد بديهي است که هرچه پتانسيل عملياتي باالتر باشد امکان توسعه اکوتور

از  27/3نيز با ميانگين  مؤلفهي وضعيت اين طورکلبهرفت. ارزيابي پتانسيل عملياتي مناطق نشان داد 
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ميانگين نظری باالتر است يعني پتانسيل عملياتي مناطق استان برای توسعه اکوتوريسم ورزشي نسبتاً 

له زيادی با ميزان آمادگي کامل وجود گفت فاص توانيمنيز  مؤلفهخوب است اما در مورد اين 

 دارد. 

 توريسمنيز بخشي از توان جامعه جهت توسعه اکو مؤلفهاين  توان هماهنگي میان بخشي:

انايي ست. تواکه عمدتاً ناظر به توانايي هماهنگي بين نهادهای مختلف  دهديمورزشي را نشان 

نيز  هارسانهقش نچنين را نشان دهد، هم ی و هم در اجرا خودزيربرنامههم در  توانديمهماهنگي 

در  کنندههماهنگو  کنندهليتسهنقش  هارسانهدر بيشتر مواقع  چراکهاست  شدهدهيد مؤلفهاين 

االتر ببخشي ميان يهي است هر چه توان هماهنگيگردشگری دارند. بد ازجملهی اتوسعهی هابرنامه

 بخشياناهنگي ميارزيابي وضعيت توان همبود.  دواريامبه توسعه اکوتوريسم ورزشي  توانيمباشد، 

لذا از اين منظر نيز  وباالتر از ميانگين نظری است  48/4با ميانگين  مؤلفهنيز نشان داد، وضعيت اين 

ل کام وضعيت استان جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي خوب است اما هنوز هم با ميزان آمادگي

 فاصله زيادی وجود دارد. 

د ان سواآخر توان جامعه جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي تحت عنو مؤلفه یسم:سواد اکوتور

توريسم اکو اکوتوريسم نام گرفت که مربوط به دانش، نگرش و آگاهي عموم مردم جامعه نسبت به

شي ورز ورزشي است. بديهي است که اگر عموم مردم جامعه نسبت به اکوتوريسم و اکوتوريسم

تي اين د کرد و حی اکوتوريستي نيز حمايت خواهنهاتيفعالاز توسعه ديدگاه مثبتي داشته باشند 

 شان داد،ن مؤلفهاين  باشد. بررسي رگذاريتأثی آمادگي جامعه نيز هامؤلفهبر ساير  توانديموضعيت 

گفت از  توانيماين است. بنابر ترنييپااز ميانگين نظری  10/2وضعيت سواد اکوتوريسم با ميانگين 

 زم استو ال کوتوريسم استان قم آمادگي ضعيفي برای توسعه اکوتوريسم ورزشي داردمنظر سواد ا

 قرار گيرد.  موردتوجه مؤلفهويژه اين  طوربه

ی ياد شده توان جامعه يا همان ميزان آمادگي جامعه را برای توسعه هامؤلفه توانيمي طورکلبه

توان کل نيز نشان داد ميزان آمادگي  که ارزيابي وضعيت دهنديمی اکوتوريستي نشان هاتيفعال
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جامعه برای توسعه اکوتوريسم ورزشي باالتر از وضعيت متوسط است اما با توجه به مقدار ميانگين 

ي آمادگي چندان بااليي برای توسعه طورکلبهبود بايد اذعان کرد استان قم  11/3که برابر با 

ی در اژهيوافزايش آمادگي استان اقدامات بايد در راستای  رونيازااکوتوريسم ورزشي ندارد. 

برای تحليل توان ايران،  اکوتوريسم يشناختبومدستور کار قرار گيرد. مطابق مرحله اول از مدل 

ی استان قم استفاده شد که در بيشتر تحقيقات در ساير مناطق کشور نيز در هاپهنهاکولوژيکي 

 شدهاستفادهکوتوريسم مناطق از متغيرهای مشابه ي اسنجامکانراستای محاسبه توان اکولوژيکي يا 

؛ و کهگيلويه و بويراحمد نواحي مستعد توسعه اکوتوريسم در استان يسنجامکاناست. تحقيقات 

از اين  GISی از ريگنواحي مستعد توسعه اکوتوريسم در شهرستان تالش با بهرهي سنجامکان

. بايد توجه (Khodaian, Fekrizad, & Arastoo, 2014; Shayan & Parsayi, 2007) اندجمله

توجه به تفاوت در توان اکولوژيکي مناطق مختلف حتي در صورت استفاده از متغيرهای داشت که با

 تواندينمی مختلف کشور لزوماً هااستاني در مناطق و سنجامکانيکسان بايد انتظار داشت که نتايج 

خواني يا مشابهت نتايج تحقيقات مختلف لزومي ندارد. در بخش دوم مشابه هم باشد و بيان هم

 مؤلفهي انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي در استان قم پرداخته شد از پنج سنجامکانتحقيق که به 

و سواد  بخشيي ميانتوان هماهنگشامل آمادگي اقتصادی، آمادگي کالن، پتانسيل عملياتي، 

وتوريسم برای تحليل ميزان آمادگي جامعه جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي استفاده شد. اک

 Shayan . در تحقيقاندکردهتحقيقات مختلف نيز متغيرهای نه کامالً يکسان بلکه مشابهي را استفاده 

& Parsaii (2007)  الت اجتماعي شامل تأسيسات و تسهي -هرچند به متغيرهای اقتصادی

ای اجتماعي و فرهنگي مغفول جمعيت نيز توجه شد اما متغيرهمد و تراکم زيستگردشگری، درآ

که در تحقيق حاضر  بخشي و سواد اکوتوريسمهماهنگي ميانی هامؤلفهگفت  توانيمبود که مانده

. در کنديماشاره شد، زوايای جديدی را جهت مطالعه آمادگي جوامع برای توسعه اکوتوريسم باز 

فرهنگي،  -اقتصادی، اجتماعييي نظير هامؤلفهنيز بر  AgeliMarzijarani (2011) پژوهش

ی تحقيق حاضر دارند. تحقيق هامؤلفهشد که قرابت نسبتاً زيادی با  ديتأکي شناختمديريتي و بوم
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که در  حد متوسط به پايين است در هامؤلفهشده نيز نشان داده بود در استان مرکزی وضعيت اين ياد

، اندکي باالتر از متوسط بود و برای سواد اکوتوريسم نيز شده گفتهی هامؤلفهز وضعيت تحقيق ما ني

مورد مقايسه با ساير تحقيقات قرار گيرد؛  توانديماز متوسط بود. محور بعدی که  ترنييپاوضعيت 

سعه ی مستعد توهاپهنهي طورکلبهی مستعد اکوتوريسم است، هاپهنهی مناسب برای هاتيفعالتعيين 

 بر اساساکوتوريسم در استان قم به جزء يک پهنه قابليت اکوتوريسم متمرکز و گسترده را دارند و 

توسعه داد؛ در اين راستا  هاآنی مشخصي را در هاتيفعال توانيمکويری و يا کوهستاني بودن پهنه 

Aliabadi & Hesami (2015)  ورزشي در توريسم  اکوتوريسم و پيوند عملکردی يسنجامکاندر

، اسکي، اسکي روی آب، کوهنوردی و قايقرانييي مثل هاتيفعالدر استان کرمانشاه  ايران

در  Malekzadeh, Ayatollahi, & Shahry (2017) چنينهم يي را مشخص کردند.مايپکوه

ی موجود جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي در کوير ايران در منطقه بافق هاليپتانسبررسي 

ی، گردابانيبلي، اسکي روی شن، شترسواری، موتورسواری، سافاری، شن نوردی، ی ساحهاورزش

ی و پرواز با چتر را معرفي کردند که البته بايد اشاره کرد، تحقيق سواردوچرخهی، نورد ريکو

است توجهي بر توان مناطق نداشته گونهچيهاست و ی اجرا شدهاکتابخانه صورتبهمذکور 

ی به ريپذبيآساست که از درجه باالی انند موتورسواری را پيشنهاد کردهيتي محتي فعال کهیطوربه

گری گفت بايد مرز مشخصي بين گردش توانيم ترسادهعبارت برخوردار است. به ستيز طيمح

يي که برای گردشگری ورزشي مناسب هاتيفعالشود و الزاماً ورزشي و اکوتوريسم ورزشي کشيده

آفرود يا يي مانند هاتيفعالنمونه  طوربهم ورزشي مناسب نخواهند بود هستند برای اکوتوريس

که مورد و غيره  هاکوهستانکوير،  گل،بياباني يا حتي رانندگي در مسيرهای دشوار مانند  رانندگي

بکر  چراکهد و توصيه نيست مورد تايي اصالً، از منظر اکوتوريسم رديگيماستقبال زيادی هم قرار 

رساني خودروها به طبيعت نظير تخريب و توانايي آسيب سوکيی اجرای برنامه از بودن مسيرها

 نظر ازرا  هاتيفعالاست که مناسب بودن اين نوع  نکاتي و غيره پوشش گياهي، فرسايش خاک
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ی زير جهت توسعه اکوتوريسم در استان هاتيفعال. بر اين اساس برديم سؤالاصول اکوتوريسم زير 

 . شوديماطق کويری آن پيشنهاد من ژهيوبهقم 

 برهنهیقاومت پام؛ برگزاری مسابقات هاشنو  هاماسهی بر روی روادهيپ ي کویري:هابخش

شن؛  ي؛ اسکي رویدواناسب؛ چادر زدن شبانه در کوير؛ مسابقات شترسواری و داغ یهاماسه یرو

 ، و غيرهبر فراز آسمان کوير یسواربالن

ی سواردوچرخهی، غار نوردی، نوردبقات کوهنوردی، صخرهمسا ي کوهستاني:هابخش

 کوهستان، و غيره

 ازجملهی مختلف آن هارشاخهيزی در گردشگری و اتوسعه گونهچيهتوجه به اينکه با

ی طبيعي هاجاذبهو  هاتيظرفگردشگری ورزشي، اکوتوريسم و اکوتوريسم ورزشي تنها با اتکا بر 

 ازحدشيبی و استفاده برداربهرهبدون آمادگي جوامع محلي امکان  نخواهد بود، و حتي ريپذامکان

ی به مقاصد گردشگری ريناپذجبرانصدمات  توانديمی مناطق وجود دارد که هاتيظرفاز منابع و 

و مناطق مناسب توسعه اکوتوريسم  هاتيظرفی تحقيق حاضر عالوه بر تعيين هاافتهوارد کند، ي

ی هاپهنهتوان انساني استان قم را نيز مشخص نمود. بر اين اساس بايد  ورزش محور ميزان آمادگي و

نظير استانداری، فرمانداری،  رندهيگميتصمو نهادهای  هاسازماندر تحقيق به اطالع  شدهييشناسا

ی هاتيفعالتوسعه  هرگونهشود تا و غيره رسانده ستيزطيمح، سازمان حفاظت از هایبخشدار

چنين جهت توسعه کنترل و محدود گردد. هم شدهييشناسای هاپهنهز گردشگری در خارج ا

چنين الزم است در راستای قرار گيرد. هم توجه موردی مذکور هاپهنهی اکوتوريستي هاتيفعال

ی برای مديران و اژهيوی آموزشي هابرنامهافزايش آمادگي انساني برای توسعه اکوتوريسم ورزشي 

ی هاسازمانی ورزشي، هائتيهول نظير اداره کل ورزش و جوانان، ی مسئهاسازمانکارکنان 

ی فعال در زمينه گردشگری جهت آشنايي با اکوتوريسم و مفاهيم هاآژانسگردشگری و حتي 

با توجه به پايين بودن وضعيت عامل سواد اکوتوريسم، در راستای  تيدرنهامرتبط برگزار شود. 
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 ازجملهی آموزش عمومي از طرق مختلف هابرنامهزم است بين عموم مردم، ال مؤلفهافزايش اين 

 تلويزيون در دستور کار قرار گيرد.  ژهيوبهی همگاني هارسانه
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