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 چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه دیدگاه کوهپیمایان و خبرگان ارزیابی محیط زیست در زمینه اثرات 

ل تأثیر بر محیط های فیزیکی، زیست محیطی ورزش کوه پیمایی در منطقه توچال بود که شام

بیولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این 

تحقیق شامل کوهپیمایانی بود که در منطقه توچال به این ورزش می پرداختند و خبرگان محیط زیست 

نفر با روش   981نمونه کوهپیمایان که در امر ارزیابی اثرات زیست محیطی تخصص داشتند. حجم 

نفر خبره ارزیابی زیست محیطی که به روش نمونه  5نمونه گیری تصادفی ساده بوده است و یک گروه  

گیری هدفمند انتخاب شده بودند. با توجه به گزاره های تحقیق، اهداف، نوع تحقیق و سواالت، از 

ماتریس ارزیابی لئوپولد و به کمک پرسشنامه روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش 

استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس نظرات متخصصان تایید شده و پایایی آن از طریق آلفای 

این تحقیق با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنوف از  شده است. در محاسبه 898/0کرونباخ 

 10نسخه SPSSدرصد و از نرم افزار  35نی داری آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک در سطح مع

 برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

نتایج حاکی از آن بود که بین نظرات دو گروه مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد و هر دو گروه کل اثر را 

رگان اثرات منفی ارزیابی کرده اند اما در ارزیابی عوامل  تاثیر، بین دو گروه تفاوت وجود دارد، خب

فرهنگی را مثبت ارزیابی کرده اند اما -فیزیکی و بیولوژیکی را منفی و اثرات اقتصادی و اجتماعی

-کوهپیمایان اثرات فیزیکی و بیولوژیکی و اقتصادی را منفی ارزیابی کرده و تنها اثرات اجتماعی

 فرهنگی را مثبت ارزیابی نمودند.

 

 
 

توچال -لئوپولد -کوهستان -کوه پیمایی -ت محیطیاثرات زیس -ارزیابی واژه های کلیدی:
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 مقدمه( 1-1

درسطح گسترشاینفعالیتها ورزشباعثرشدو فعالیتهایجسمانیو افزایشتقاضایشرکتدر

لفیبهوجودآمدهکهنهادهایمختاسخگوییبهاینتقاضاسازمانهاوجهانیشدهاست،بهنحویکهبرایپ

حاکیازاهمیتتربیتبدنیوورزشدرجوامعبرایبهبودوارتقایسطحسالمتیونشاطعمومیوکسب

.(1331،خسرویزاده)موفقیتهایبینالمللیاست

تدابیریرابرایرفعالیتهایورزشیمدیرانورزشبایدباتوجهبهافزایشتقاضایشرکتکنندگاندرفع

نیازوویژگیهایشهرهاییمانندتهرانکهبهعنوانکالنشهرمحسوبمی.خبهنیازافرادبیاندیشندوپاس

شوندقابلتوجهوضروریمیباشد نمودن. تجهیز توجهبهساختو مدیرانورزشوسیاستگذارانبا

.نیازخواهندبودهاینلیتهایورزشیقادربهپاسخگوییباماکنورزشیوبرنامهریزیدرامرفعا

اماکنورزشیبستهبهاجرایفعالیتهایورزشیوکیفیتآنهابرایاجراوبرگزاریمسابقاتورزشیتاثیر

اگراززاویهباالبهسطحزمیننگریستهشودسهدستهکلیازاماکنورزشیبررویزمینبه.مستقیمدارد

 .دکهآنهاراازسایرینجدامیکندچشممیخوردکههردستهدارایویژگیهاییهستن

 .مانندکوهها،دریاچهها،دریاها،وغیره:اماکنورزشیروبازطبیعی

 .هایدوومیدانی،استخرهایروبازوغیرهل،پیستمانندزمینفوتبا:اماکنورزشیروبازاحداثی

(.1331،اکبریانشورکایی)رهمانندسالنهایچندمنظوره،زورخانههاوغی:اماکنورزشیسرپوشیده

 فضایآزادبرایپرداختنبهاماکن، یا و تاسیساتوتجهیزاتورزشیکهچهبهصورتفضایسرپوشیده

ورزشاستفادهمیکنیمبایدبهگونهایساخته،تجهیزوادارهشوند،کهازیکطرفپاسخگوینیازهای

(.1311،جاللیفراهانی)خطرنیندازدامروزیوازطرفدیگرحقوقنسلهایآیندهرابه
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درحالیکه.اینجاستکهچالشهایجدیدیفرارویمدیرانصنعتورزشدرتمامیسطوحقرارمیگیرد

مدیریتسنتیورزشبهدانشفنیآگاهیازبرخیموضوعاتاجتماعینیازمنداست،فرایندمدیریتیجدید

نورزشیکهازدانشوزمینههایکافیبرخوردارنباشدنمیمدیریکسازما.ملزوماتجدیدیرامیطلبد

.(1331،چرنوشنکووهمکاران)تواندبهخوبیازعهدهمدیریتاینصنعتمتغیروپیچیدهبرآید

در1برطرفنمودننیازهاینسلحاضرورفعنیازهاینسلآیندهدرصنعتورزشمارابهمفهومپایداری

رزشرازمانیمیتوانپایدارنامیدکهضمنبرآوردهنمودننیازهایحاضرجامعهورزشسوقخواهدداد،و

،اجتماعی،اقتصادی)شاملعاملسهگانهپایداری .وایجادفرصتهایورزشیبرایهمهدرآیندهگامبردارد

زیستمحیطی تجاری( هایاقتصادیو خصوصجنبه منابعزیادیدر حالیاستکه ایندر میشود،

ورزشوموضوعاتاجتماعیمرتبطبهآنوجودداردامابهابعادزیستمحیطیورزشچندانپرداختهنشده

است صورتنگرفته اینابعاد واقعتالشچشمگیریبرایتلفیقهمه در و)است، ،همکارانچرنوشنکو

1331). 



 بیان مسأله( 1-2

ازآنجاکهآمادهسازیمکانو.گرفتهاستمطالعاتزیستمحیطیدرسالهایاخیرصورتجدیبهخود

و زمستانی های رشته از تدارکاتبسیاری تحول و تغییر با درتابستانیهمراه است، محیططبیعی در

عناصرطبیعتمیشوند سازیبخشیاز آلوده و انهدام به مواردهممنجر .(1313،رحمانی)بسیاریاز

بزرگبیشماریبهمحیطزیستواردمیتواندصدماتنیزواضحاستکهورزش ولطمههایکوچکو

                                                        

1 Sustainable 
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نتیجهشرایطنامطلوبزیستمحیطیمحدود نظرکیفیتمیتوانددر سازددرعینحالعملکردآناز

،همکارانچرنوشنکوو)شدهیاکاهشیابد،اعمازاینکهبهوسیلهعواملورزشییاغیرورزشیایجادشود

بسیاریازورزشکارانبهسب.(1331 انجاممیدهندبهطبیعتنزدیکترند، بماهیتفعالیتهاییکه

فعالیتهایورزشیدرفضایروبازطبیعیانجاممیشودازاینروورزشکارانوفضایورزشیبیشازسایر

ایمنی اهمیتحفظو بر عالوه امروزه دارند، معرضخطراتزیستمحیطیقرار اماکندر دیگر و مردم

زیستدرمدیریتواحداثاماکن،رعایتاصولزیستمحیطیدربرنامهریزیبهرهبرداریازاماکنمحیط

ورزشیوپرهیزازایجادآلودگیهایمختلفکهسببتخریبوصدمهزدنبهمحیطزیستمیشونداز

زمحیطزیستحفظونگهداریا.(1333،امیرخسرو)نکاتحائزاهمیتدرمدیریتاماکنورزشیمیباشد

مهمبودهاستبهطوریکهتوجهبهمحیطزیستیکیازسههموارهدرنظرورزشکارانومسئولینورزشی

المپیزم محیطزیست-فرهنگ-ورزش)رکن (1333،اسمعیلی)باشدمی( محیطهای. این از بسیاری

دریاچهها-طبیعیمانندکوهها و ورزرودخانهها-جنگلها میگیردمورداستفاده پاداش)شکارانقرار

نظر.(1311،ستوده در عاقبتاندیشیو با همراه اگر برایآن کورکوانه ریزیمهاجمو برنامه ورزشو

،رحمانی)گرفتنمحدودیتهایطبیعینباشدیکفعالیتمخربدرقبالمحیطزیستقلمدادمیشود

اثراتناچیزتاخسارتهایعمدهبراکوسیستمهالقوهورزشمیتوانداثراتمتنوعیازابهطورب.(1313

اکنونافکارعمومیبرو وابستهاسترویدادوفعالیتاهمیتاثرایجادشدهبهمقیاسواساساً.ایجادکند

رویمشکالتزیستمحیطیحاصلازرویدادهایبزرگیمانندبازیهایالمپیکمتمرکزشدهوایندر

،طورمنظمانجاممیدهندههافرادبیگرفعالیتهایورزشیورویدادهاییکحالیستکهتوجهکمیبهد

معطوفشدهاست تعدادزیادیعالیتهایروزانهنیزمیتوانندبهف. اثراتمنفیبرازمردمعلتحضور ،

 .(,2003Tarradellas)محیطزیستداشتهباشند
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هایگذراناوقاتفراغتومنبعکسبدرآمدارزیکوههاامروزهدربسیاریازکشورهامحوراصلیفعالیت

مناظرمنحصربهفردویاینکوههاباداشتنسیما.نیزبهشمارمیروندطبیعتگردیچشمگیریازراه

.براینمونه(1331ب،.مجنونیانوهمکاران)زیبامهمترینمنابعتفرجیمردمجهانراتشکیلمیدهند

قل ولشتو رشتهدریاچهسوتکو دریاچهکوهستانیگهردر کوههایالبرز، در غیره کلکچالو هتوچال،

هاغارشگفتانگیزدررشتهکوههایزاگرسوالبرزازکوههایزاگرسوجنگلهایکوهستانیگرگانوصد

 مناطقمهم طبیعتگردینمونه سطح.محسوبمیشوندکشوردر نیمیاز بیشاز اینکه به توجه با

ر فراکشورمان کوهستانها اندرگا اهمیتسالمتاکوسیستمهایاینمناطقدر.(UNDP, 1995)فته

مشخصاقتصادملیوحفظسالمتدشتهایایرانکهتوسطکوهستانهاپشتیبانیوتغذیهمیشوند

ازاست اخیر دهه چند طی زیاد وسعت وجود با کوهستانی مناطق این زیست محیط اینکه ویژه به

فمیوریدیوان)نمیزانتخریبرنجمیبرندشدیدتری 1و عنوا(1161، به کوههایایرانهمیشه نبستر.

محسوبمیشودکهبهعنوانقطبهایگردشگریوتفرجگاهیمناسبجهتفعالیتهایطبیعتگردی

فروهر)ازمناطقبالقوهوایدهآلکوهستانهایجهانبرایگسترشورزشهایکوهستانیبهشمارمیآید

طبیعیشرایطمناسبیجهتپرداختنبهورزشهاییمثل.(1311مقدم، اینپدیده وجود ،کوهپیمایی:

دوچرخهسواریکوهستانوغیرهمهیاکردهکهدراینمیان،اسکی،یخنوردی،سنگنوردی،کوهنوردی

ستانبودهودرچندسالورزشکوهپیماییوکوهنوردیازدیربازموردتوجهعالقهمندانبهطبیعتوکوه

مختلفمردم بیناقشار غیره)اخیر سالمندانو جوانان، است( کرده بیشتررواجپیدا کهدادنتایجنشان.

اینفعالیت هایشرکتکنندگاندر بهچندشکلمیباشدانگیزه هایو برخیشرکتکنندگانانگیزه

اعی،فرارازخستگی،هلدادنانگیزههایاجتمدستیابیبههدف،ریسکپذیری،:شاملکهدارندمشترک

هایشخصیوغلبهبرترس،وبهعالوهارتباطبامحیطزیست،واحساسلذتبخشحرکتدرآبیامرز

                                                        

1 Dewan and Fameuri 
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درفضایروبازطبیعیانجاممیگیرد 2ازآنجاییکهورزشکوهپیمایی.(1،2112هوگومکنزی)میباشدهوا

ویژهاینکهازنظرتفریحیوگذراناوقاتفراغتبسیارمناسبمیباشدوموردعالقهعموممردماستبه

عمومیعال بهطور افراد ورزشهایکمهزینهایاستکه آندارندجزء ایبا اسمعیلی)قهویژه ،1333).

تاثیراتزیستمحیطیمیباشدکهتعدادشرکتکنندگاندراینورزشبیشترازسایرورزشهایکوهستانی

زیادیبراکوسیستبسیا ورزشهایکوهستانیمشکالتخاصیبرایممناطقکوهستانیاعمالمینماید،ر

نظارتبرحضورهیئتبنابراینسیاستگذارانومدیراندرمناطقحفاظتشدهکوهستانیبههمراهدارد

نندهازنظرزیستهایکوهنوردیبرایپیشگیریازتباهیسایتهاوانباشتزبالهوازدحامقلههایشک

اهمیتویژهاینمناطقباتوجه.(1331.ب.همکارانمجنونیانو)محیطیازاهمیتبیشتریبرخورداراست

سویمدیرانورزشی از قابلدسترسبودنبرخیمناطقبرایاعمالمدیریتمستقیم غیر وسعتو ،به

پایداریورزشهایکوهستانیدرگروبرنامهریزیهایخاصخودرامیطلبدومدیرانبایدتوجهکنند

حفاظتزیست،پایداریمحیطکوهستانخواهدبودکهباتوجهبهافزایشزیرساختهاوتغییرکاربریها

یکی.محیطیاینمناطقیکیازارکاناساسیپایداریمیباشدکهنیازبهبرنامههایمدیریتیخاصدارد

فعالیتهاییکهدراینمناطق3راتزیستمحیطیمناطقارزیابیاثفعالیتهایبنیادیحفاظتازایناز

صورتمیگیردمیباشد،ارزیابیزیستمحیطیامروزهدربیشترکشورهایپیشرفتهودولتهاباوضع

قوانینارزیابیاثراتزیستمحیطیقبلازاینکهیکطرحوبرنامهتفرجیطراحیواجراگرددبهیکنیاز

این.روبروستزیستمحیطتخریبوتوسعهچالشباامروزدنیای.(1333،میکائیلی)رآمدهاستالزامید

هایسازمانوصنایعشهروندان،شامل-عمومیتوانمندسازیوتشویقباسادهایگونهبهتواندمیچالش

                                                        

1 Mackenzie. Kerr, H  

2 Birding 
3 Environmental Impact Assessment(EIA) 
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گرددطرفبرمردمیهایمشارکتجلباستایردرهادنمردم برایملیابعمنمهمترینیکیازمردم،.

ومردمبینتعاملآنجائیکهازوشوندمیمحسوبمحیطیزیستهایسیاستوقوانیناجرایوتوسعه

نهامردمهایسازمانوذینفعانشهروندان،نظراتازاستفادهاست،مستمرفرایندیدولت، واتخاذدرد

فرآینددرتوانندمیمدیرانودگردمیتعریفمردمیهایمشارکتعنوانتحتمدیرانتصمیماتاجرای

درعملیهایمشارکتصورتبهآنهاهمیاریهمچنینومردمعمومیعقایدونظراتازگیریتصمیم

برمشارکتهایمشاهدهمیکنیدعواملزیر(1)شکلهمانطورکهدر.شوندمندبهرهزیستمحیطحفظ

،1331سازمانحفاظتمحیطزیست،)یمؤثراستمردمیدرحفظاحیاءتوسعهوبهرهبرداریمنابعطبیع

.(11شماره

 

 ( عوامل مؤثر بر مشارکت های مردمی در حفظ احیاء توسعه و بهره برداری منابع طبیعی2)شماره  شکل

 

هیچدرزیستمحیطیهایتخریبونامطلوباثراتباتوجهبهاینکهکاهشدرپایاناینسوالمطرحاست

مستلزمشناختازامراینوبودنخواهدپذیرامکانجامعهافرادعمومیمشارکتوکاریهمبدونایجامعه

بیننظراتافراددر باشدمیزیستمحیطزمینهعمومیدرهایآگاهیارتقایمیزانآگاهیعمومو آیا

خبرگانمحیطزیست زیستمحیطیورزشکوهپیماییتفاقالبمشارکتمردمیو ارزیابیآثار یوتدر

 ودوگروهبهچهشکلاینآثارراارزیابیمیکنند؟وجوددارد؟
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 رورت انجام تحقیقض( 1-3

طبیعیهایازجاذبهکهبزرگشهرهایمخصوصاًًشهرهامجاورمناطقگردشگری،مختلفمناطقمیاندر

نیزتفرجگریویگردشگرتوسعهدررامهمینقشبرخوردارند،غیرههاوها،دریاچهرودخانهها،کوهنظیر

ساکنانهموداردبردراجتماعیواقتصادیمناطق،منافعاینمحلیجوامعبرایهمکهنمایندمیایفا

ازدوربهوگذراندهنواحیایندرراخودفراغتاوقات،تعطیلایامدریابندفرصتمیشهرهاییچنین

چنیناما.سازندآمادهزندگیوکارادامهبرایراخودوپرداختهاعصابتمددبهشهریآورزندگیکسالت

قابلمنافعی هایمحیطگونهاینصحیحریزیبرنامهیکطریقازکهبودخواهددسترسیزمانی

همراهگردشگریوگردشگری وشدهگردشگرانجذبآمادهآنها،درساکنمحلیجامعهباطبیعی

گیرنددرغیرصورتفراراالزمهایآموزشهامحیطاینبرخوردباچگونگیبراینیزگردشگرشهرنشینان

وساختوشدهدستفروشانورستورانهااستقرارمهمانسراها،برایمحلیبهتبدیلبهزودینیزنواحیاین

اینسراسرگردشگرانورودازحاصلهایوزبالهنمودهتخریبراآناندازهایچشمضابطه،بیسازهای

.(1331،پناهیشریعتوامیرعضدی)دهندمیدستازراخودجاذبهبهتدریجوتهگرففرارامناطق

که کرد ورزشکارانوکوهنورداناصلیمیعادگاهدراینمیانمیتوانبهمنطقهکوهستانیتوچالاشاره

ایرانتفریحیهایمکانترینشلوغازیکیبودن،العبورصعبومرتفعرغمبهکهکوهستانی.استتهرانی

آیدمیحساببه ازروزهایکهکوهستانی. ،کوهپیماگردشگرهزارانپذیرایمختلف،مسیرهایتعطیل،

اگرمردماطالعاتوبینشدرستیدربارهآثارزیستمحیطیفعالیتهای.استطبیعتودوستدارکوهنورد،

یاحفاظتآنخواهندداشت.اماآبرایهمکاریبهتریهممختلفداشتهباشند،انتظارمیرودکهاحتماالً

رسانهایگروهیویاآموزشهایعمومیمدارسودانشگاههادرمجموعتوانستهاندکهدانشعمومیمردم

رادراینبارهافزایشدهند؟ایابیننظراتمردمدراینزمینهنسبتبهمتخصصینتفاوتزیادیباقیمانده

 است؟
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اثرات ارزیابی شامل حیاتاینمطالعه پناهگاه بستر طبیعتدر با انسان زیستمحیطیفعالیتورزشی

توچال)وحش ازمیراثطبیعیموردتوجهاین( برداریپایدار بهره تنوعزیستیو میپژوهشمیباشد،

بابنابراین.باشدوباوجوداهمیتاثراتاکولوژیک،ابعاداقتصادی،اجتماعیوفرهنگینیزشایانتوجهاست

دومنظراینپژوهشبهارزیابیاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییازدرهگفتههایپیشینبهتوج

کهبرایورزشوییکیازنگاهخبرگاندرامرمحیطزیستودیگریازنگاهکوهپیمایان،هاستپرداختهشد

از فراغت اوقات کنندگذران می استفاده محیط این آگاه. دانشو میزان از اطالع برایکی وهپیمایان

بود حفاظتمحیطزیستکوهستانخواهد مشارکتدر ؛همکاریو برایو گروه نظراتایندو مقایسه

 میباشد.ورزشهایکوهستانیمفیدو  پایداریکوهستانرسیدنبهیکبرنامهجامعبرایحفاظتو



 اهداف پژوهش:( 1-4

،حصولاطمینانازاینامراستکهتمامیگزینههاییطالعاتارزیابیاثراتزیستمحیطهدفازانجامم

،موافقبامحیطزیستبودهوهرگونهپیامدمحیطپدیدههایمختلفازجملهورزشکوهپیماییموردنظر

گرفته قرار توجه مورد استزیستیشناساییو بر. اینتحقیقبرایدستیابیبهکاهشاثراتسوء انجام

ارزشهایآموزشیحیاتوحشهرمندیاصولیمردمازر،بدازوسیمایمناظحفظچشمان،محیطزیست

.ضروریمیباشدتوچال



 :هدف کلی )1-4-1

میکوهپیمایاندرارزیابیاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییخبرگانمحیطزیستومقایسهنظرات

 .باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :هداف اختصاصیا (1-4-2

.ورزشکاراندربارهاثراتفیزیکیورزشکوهپیماییمقایسهنظراتخبرگانزیستمحیطیو

.ورزشکاراندربارهاثراتبیولوژیکیورزشکوهپیماییمقایسهنظراتخبرگانزیستمحیطیو

.ورزشکاراندربارهاثراتاقتصادیورزشکوهپیماییمقایسهنظراتخبرگانزیستمحیطیو

.اجتماعیورزشکوهپیمایی-دربارهاثراتفرهنگیورزشکارانمقایسهنظراتخبرگانزیستمحیطیو

 

 تحقیق سوال( 1-5

 کلی سوال( 1-5-1

چهتفاوتیدارد؟اثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییازدیدگاهخبرگانوکوهپیمایان

 های اختصاصیسوال ( 1-5-2

؟ورزشکوهپیماییازدیدگاهخبرگانوکوهپیمایانمتفاوتاستاثراتفیزیکیآیا

؟اثراتبیولوژیکیورزشکوهپیماییازدیدگاهخبرگانوکوهپیمایانمتفاوتاستآیا

؟ورزشکوهپیماییازدیدگاهخبرگانوکوهپیمایانمتفاوتاستاتاقتصادیاثرآیا

؟فرهنگیورزشکوهپیماییازدیدگاهخبرگانوکوهپیمایانمتفاوتاست-اثراتاجتماعیآیا

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 محدوده تحقیق( 1-6

.استاستفادهگردیدهوخبرگانمحیطزیستکوهپیمایاناینتحقیقازنظراتدر

.استجمعآوریگردیده1312دادههادرتابستانسال

.استحوزهاینتحقیقمنطقهکوهستانیتوچالبوده



 محدودیت های تحقیق:( 1-7

 همکاریمحدودمسئولینمنطقهگردشگریتوچال.

دبادقتبهپرسشنامهپاسخندادهباشند.ابهدلیلعجلهممکناستبرخیازافربهخاطرشرایطمکانیویا



 :تعریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق( 1-8

 :9محیط زیست

منابعطبیعیمحیطزیستشاملهوا، زمین، که،گیاهانوجانوران،آب، انسانوروابطمتقابلبینآنها

 .( (I.O.C, 1997 درآنفعالیتمینمایند...(نهادهاوداره،ابنگاه،شرکت،)سازمانهایمختلف

این ازمحیطزیستدر بهوسیلهپرسشنامهتحقیقپدیدهایکهتوسطکوهپیمایانمنظور وهمچنینو

.توسطخبرگانمحیطزیستبهوسیلهیماتریسارزیابیلئوپولدموردارزیابیقرارگرفتهاست

                                                        

1 Environment 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :9اثرات زیست محیطی

محصوالتنناشیازفعالیتها،مطلوبکهتمامیابخشیازآوناتغییریدرمحیطزیستاعمازمطلوبهر

.( (I.O.C, 1997یاخدماتیکسازمانباشد

وماتریسارزیابیرسشنامهتپانمرهیاستکهبهوسیلهیامتیاززیستمحیطیدراینتحقیقاثرات

 .لدبدستمیآیدلئوپو

 :3زیست محیطی ارزیابی اثرات

ابزارهایمهممدیریتیاستکهچنانچهبهموقعانجامشوددرکاهش اثراتناخواستهبرارزیابییکیاز

.( (I.O.C, 1997 شودمحیطزیستبسیارمؤثرواقعمی

و5تا1نمرهایبینتوسطکوهپیمایانهامتغیربههریکازامتیازیاستکهارزیابیدرتحقیقفوق

5±تا±5گانعددیبینخبر محیطیدراینارزیابیاثراتزیستبرایابزاریکهومیباشددادهشده،

پرسشنامهایو()پیوستپستون16سطرو23شاملماتریستغیریافتهلئوپولد،تحقیقاستفادهشده

قسمتدوموسؤال5شاملاجتماعیژگیهایفردیوویسوالدردوبخش:بخشاول31بودهکهشامل

 .(پیوستب)سؤالمیباشد26کهشاملپرسشنامهبهبررسیآثارزیستمحیطی

زمینرخسارهایبرجستهباارتفاعنسبیبلندوراههایکمابیشپرسرزمینکوهستانسیمای:2کوهستان

 .( (I.O.C, 1997نشیبنشانههایمحیطیکوهستانیمیباشد

                                                        

1 Environmental impact  
2 Environmental impact assessment, EIA 
3 mountain 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نامیکقلهوهمچنینبخشیازکهمنطقهموردمطالعهتحقیقبودهاستتوچالدراینتحقیقکوهستان

.استمجاورباشهرتهرانکههایالبرزکوهدامنهرشته

.(1335حسنپور)پیمودنتپههاوکوههایخاکیآسانوراههایمالرویکوهستانی: 9کوهپیمایی

منطقهمشخصدرمسیرهایمالروییدادههاورهنگامگردآکههستندافردیدراینتحقیقیانکوهپیما

.بودهاندورزشبهانجاماینمشغولکوهستانیتوچال



 

 

 

 

 

 





 

 

 

                                                        

1 Hiking 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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 مقدمه( 2-1

نیازمند موضوعتحقیقخود، زمینهعنوانو اطالعاتکافیدر محققیبرایکسبشناختو هر

دراینراستاهراندازهدسترسیبهاطالعاتوتحقیقات.نابعوتحقیقاتدیگرانمیباشدمطالعهوبررسیم

قبلیدررابطهباعنوانتحقیقبیشترامکانپذیرباشد،شناختبیشترومطلوبترینصیبمحققخواهد

اینفصلشاملدوبخشمیباشدکهدربخشاول.شد بهبیانمبانینظریوپایهلذا ارتباطباایدر،

وگردشگری،انواعآثارزیستآثارورزشمحیطزیستوورزش،حفظمحیطزیست،زیست،محیطمفهوم

اینفصلمباحثودربخشدوممفهومپایداریاهمیتکوهستان،تاریخچهحفاظتازکوهستان،،محیطی

یابطورمجزادرارتباطباهرمربوطبهادبیاتتحقیقکهدرایرانوسایرکشورهادرراستایموضوعفوقو

.یکازمتغیرهایمذکورانجامگرفته،پرداختهخواهدشد

 

 ( مبانی نظری تحقیق2-2

 محیط زیست( 2-2-1

کاربردعلمیآنمحدوداگرچهمحیطزیستدارایقدمتیبسیارطوالنیاست،اماتوجهبهمفهومو

میالدیکههمزمانباافزایشآلودگیهاو1161دههاشد،بهطوریکهاینواژهازبهچنددههاخیرمیب

حالاینپرسشمطرحمیگرددکهمحیطزیستچیست؟معمولگشت. تخریبمنابعطبیعیبودهرایجو

 :اینگونهتعریفمیکند(محیطزیستراو)دبیرکلسابقیونسک1رنهماهووچهعواملیرادربرمیگیرد؟

                                                        

rene meheu 1  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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همانسان،همطبیعتوهمروابطبینایندوراباهمهرادربرمیگیردیاتقریمحیطزیستهمهچیز

.ازآنهامتأثرمیشودشاملمیشودوبرکلیهفعالیتهایبشرتأثیرداردوضمناً

قوانیالزمبهذکراست مقرراتجاریکشورهیچتعریفیکهدر محیطنو واژه زیستبهعملنیامدهاز

درمتونحقوقیدربرخیازمواردبااستنباطازعباراتیکهدرقانونبکاررفتهاست،،ولیحقوقداناناست

توجهبهاحکامیکهدر اینکهتلقییکیازحقوقدانانمحیطزیستبا کما مدنظرداشتهاند، تعاریفیرا

یکساخ محیطزیستعبارتاستاز است: کرده بیان چنین میخورد، چشم مقرراتبه و تارقوانین

دارند قرار یکدیگر یکارتباطمتقابلبا شرایطمحیطیدر عواملو آنهمه در سازگاریکه منسجمو

میقرارایناصطالحمفهومومعنامحدودهدربینیدمیخوداطرافدرچههر.(1336،وهمکاران)دبیری

زبانبه.(1،1116الوبیلب)شودمیتلقیزیستمحیطمن،ازغیرچیزیهرقولانیشتین:بهگیردو

رااقیانوسهاوزمینسطحپایینوباالازمترصدچندزیستکرهبیوسفرکهالیهکهگفتتوانمیعلمی

اما.(2،1111کیسوشلتون)نامندمیزیستمحیطآنراکهاستچیزیآنتمامحاویدهد،میتشکیل

اجتماعیفرهنگی،اقتصادی،فیزیکی،وعواملرایطشهمهبهزیستمحیط:گفتتوانمیکلینگاهیکدر

آنارزشومطلوبیتبرگرفته،بردررازمینکرهدراموالموجودواشیاکهشودمیاطالقشناختیزیباو

.(U.S.A 1983بشراثرگذارند)زندگیکیفیتنیزواموال







                                                        

1 Ball&Beel 

2 Kiss& shelton 
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 ورزش و محیط زیست ( 2-2-2

اکوسیستمجهانیدیگانسانهمچونتمامگونههای انفعاالترتشکیلدهنده فعلو همیشهدر ،

موجوداتزندهاستکهازدهاست.گرچهانسانتنهاگونهایمتقابلبامحیطزیستوشکلدهیبهآنبو

گذاریقابلمالحظهایبراکوسیستمرادارد.ازدورانباستان،استفادهازآتشسببتغییراتیدرتواناییاثر

استجوامعگی جانوریگردیده زم.اهیو سریعستخوشیکدگرگونیجهانیاستدینامروزه رشد .

فشارفزایندهنگران،کهاساسجوامعصنعتیراتشکیلمیدهند،جمعیتهمگامباافزایشسوختفسیلی

برمحیطزیستواردمیکنند. کالت،تخریبیاآلودگیاکوسیستمهاودیگرمشتغییراقلیمکنندهایرا

رفتار اعمالو میروند زیستمحیطیبا آنبهشمار فعالیتهایورزشینیزجزئیاز ند.ارتباطدارکه

فعالیت،ورزشدریکمحیطفیزیکیاجرامیشودوبرآناثراتینیزدارند.هماننددیگرفعالیتهایبشری

نمیلیکن.داشتخواهدزیستمحیطبرمختلفیاثراتباشدکههرطریقیبهتوسعهراستایدرانسانهای

وحالنیازهایبامتناسببایدبلکهکرد،محدودداردانسانبقاءبرایحیاتیجنبهکههافعالیتتواناین

منابعوزیستمحیطنابودیبهایبهآنکهبرمشروط.نمودتالشآنتکاملوتوسعهدرچهبیشترهرآینده

محیطمحدودههایظرفیتچارچوبدربایدهدفیهرراستایدرهاالیتکلیهفعاینبنابر.نباشدطبیعی

.(1333کار،برزه)نگرددواردایلطمهزیستمحیطپایداریوبقاءبهتاگیردقراربررسیموردزیست

 محیط زیست و ورزش تاریخچه کمیسیون( 2-2-3

المپیکمطرحوموردبیشازپیشدرجنبش1111موضوعورزشومحیطزیستازآغازدهه

خاصیآنتوجهطیکه،نروژ1هامرلیلیزمستانیبازیهایپایانازپس1111سالدرتوجهقرارگرفتو

محیطبرنامهباهمکارینامهموافقتالمللیالمپیکبینکمیتهرئیسگردید؛محیطزیستازحفاظتبه

                                                        

1. Lilly Hammer 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زیستمحیطورزشوکمیسیون1115سالدرساسااینبر.رسانیدامضاءبه1بینالمللسازمانزیست

سوئیسلوزانشهردرسالهمیندرجهانیاولینکنفرانسوگردیدتشکیلالمپیکبینالمللیکمیتهدر

درزیستمحیطیآگاهیافزایشجهتدراقداماتیاجرایکمیسیوناینتشکیلهدفازکهشدبرگزار

وبودطبیعیمحیطهایعرصهدرورزشیمخربفعالیتهایاثراتکاهشمنظوربهتالشوورزشمجامع

 برگزاری1111درسال همچنین،گردیدمطرحالمپیکمنشوررکنسومینبعنوانزیستمحیطهمچنین

جهانیکنفرانسسومینبرگزاری1111وکشورکویتدرزیستمحیطوورزشجهانیکنفرانسدومین

بازیهایالمپیک2111المپیکجنبش21دستورکارتصویبوبرزیلدرریودوژانیروزیستمحیطوورزش

ساخت،گیریتصمیمبامحیطیزیستتلفیقمسائلجهتدررانوینیجهانیاستانداردهایاساس،سیدنی

 . (I.O.C,1997, 1999, 2000,2003a)بهجاگذاشتورزشیمختلفبهرویدادهایمربوطعملکردوسازو

اسالمیجمهوریالمپیکملیکمیتهدرزیستمحیطوورزشکمیسیونتشکیلباهمزمان1316سالدر

درایرانازاینکمیسیوننماینده،کویتدرزیستمحیطوورزشجهانیکنفرانسبرگزاریدومینوایران

امضاءموافقتایران،زیستمحیطوورزشکمیسیون1311درسال.استنمودهشرکتشدهیادکنفرانس

.صورتگرفتالمپیکملیکمیتهبدنیتربیتسازمانوزیستمحیطحفاظتسازمانبیناریهمکنامه

.(1312،کمیسیونورزشومحیطزیست)



 

 

 

 

 

                                                        

1 UNEP 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زیست بر محیط و گردشگری  تأثیرات ورزش(  2-3

دکندوسیستمهاایجابهطوربالقوهورزشمیتوانداثراتمتنوعیازاثراتناچیزتاخسارتهایعمدهبراک

 .(I.O.C, 2003) واهمیتاثرایجادشدهبهنوعوابعادرویدادورزشیوابستهاستمقیاسکه



 اثرات بلقوه رویدادهای ورزشی برمحیط زیست( 1)شکل 

وتأسیساتازجزئیوورزشیهایسازماندرافزاریبخشسختتریناساسیعنوانبهورزشیاماکن

گذارندمیمثبتومنفیاثراتوغیرمستقیم،مستقیمطورهبخودرافاطمحیطبرانسانیهایسازمان

 .(1333شکوهی،)

 

 نواع اثرات ایجاد شده از طریق رویداد های ورزشی:ا (2-3-1

طورمثال،آلودگیهوایمحلیبه.اثراتکوتاهمدتدرهنگاممسابقاترخمیدهند:اثراتکوتاهمدت(الف

.،جزءاثراتکوتاهمدتاندناشیازیکرویدادورزشیخاص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اثراتبلندمدت(ب اثراتبلندمدتپسازپایانمسابقاتنیزادامهدارند: ایناثراتمیتوانندناشیاز.

همچنینافتکیفیتخاکنیزازجملهاثراتبلندمدتبه.تجهیزاتیازیرساختهایباقیماندهباشند

.شمارمیآید

اثراتمستقیمپ( ورزشیستقیمازطریقتجهیزاتوافرادیکهبهطورمستقیمدررویدادهایاثراتم:

.ایجادمیشوندحضوردارند

موبهزیرساختهایجدیدیکهبرایمسابقاتایجادمیشوند،اثرتغیرمستقی:اثراتغیرمستقیم(ت

.ورزشیمرتبطنیستند،مثلجادههاوپلهایجدیدطورمستقیمبافعالیتهای

 آن روی بر انسان گیر چشم فشار و یکناحیه گردشگری)کاهشجاذبه مثل مستقیم( غیر اثرات نیز

.محسوبمیشوند

زیرساختها،جاده)تجهیزات،اماکنهرگاهرویدادها،،ورزشجزءجدانشدنیگردشگریبهشمارمیآید

ورزشمیتواندباگردشگری،صورتتشکیلدهنددرآنیکجاذبهگردشگری...(ها،جایگاههایطبیعیو

.(I.O.C, 1997) درارتباطباشد

زیستمحیطیدارند. غیرمستقیم و پیامدهایمستقیم طبیعتگردیتأثیراتو طرحهایگردشگریو

کشورهای در آب آلودگی کنترل فعالیتهایمطالعات استکه داده نشان گذشته دهة دو طی جهان

برداریگساختمانیو بسیاریمواقعمیتواندبهتخریبچشمبهره در  محیطزیستبیگیرردشگری،

مختلفیاستکهمیتواندیکمکانگردشگریوفرهنگینجامد.همچنین،دارایمزایاومعایباجتماعیا

.(1331مجتبویوبهمنپور،)راتحتتأثیرقراردهد

ویمعتقدبوددرحالت:کندیستاشارهمیبامحیطزبودوسکیبهسهوضعیتدرموردرابطهگردشگری

هریکبهموجودیتوجودتوأماندرحالتدوم.اولایندوفعالیتبایکدیگردرتضادوتعارضقراردارند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بدوسکیمعتقدبودکه.یابدتداوممیرابطهایندوبهصورتهمزیستیدهدودرحالتسوم،خودادامهمی

یعنیتضادوتعارضپیشتاول،القرارداردوبهسمتححالتدومتدررابطهگردشگریومحیطزیس

اولین1کریپندورف.رودمی حداقلاز به و زیست محیط و گردشگری رابطه اصالح برای که بود کسانی

نیز3کوهن.(2،1111فنیل)ریزیدرتوسعهگردشگریتأکیدورزیدبراهمیتبرنامهمنفیآن،رساندناثرات

نب دشگریمدرنکهموجدامطلوبگرینتوسعهبهمنظوراصالحوبهسازیازیکسووتوسعهمبتذلو

ورزشیهایفعالیت.(1113،کوهن)بهتفکیکشدلبقاقابلجبرانبهمحیطزیستاست،خساراتغیر

رفتارهایتی،صوآلودگیمانندمنفیبیرونیاثراتخودنوبهبه کهشودمیمحلیکدرمردمتجمعباعث

ازبسیاریتاشدهباعثدالیلاین.همراهداردبهراغیرهوتندهاینورپردازیوزبالهاجتماعی،آدابمنافی

کهمناطقساکنین خصوصدرتمایلیدارند،راورزشیوتفریحیامکاناتبهدسترسیآرزویشهری

نداشتهامکاناتایننزدیکیدرزندگیوسکونت زیست(.41333رنوا)باشندرا اثرات بالقوه مشکالت

میشوندمحیطی ایجاد آسیبپذیر محیطیحساسو در غالباً گردشگریبدیندلیلاستکه همانند.

کوهستان دریایی، نواحیساحلی در یا کوچک، درجزایر و ویژه نواحیصحرایی تاریخیوها، مکانهای

بر بیشترینجاذبهرا اینمکانها زیرا 5اینسکیپ)ایجلبگردشگردارندباستانی؛ ،1111) مسائلزیستو

آلودهنمودنمحیطزیست یا و محیطیگردشگریشاملتخریبمحیطزیستبدلیلایجادساختمانها

.(6،1311ادینگتون)استطبیعی



 

                                                        

1 Krypndvrf 

2 Fennel 

3 Cohen 

4 Varen 

5 Inskeep 

6 Adyngtvn 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گردشگریورزش و  اثرات (3-2-3

گردشگری اثراتورزشو نیازهایناشیاز و فعالیتها کهتحتتأثیر میگیرد کلیآنقرار بهطور را

یکازطبقاتهر،فرهنگی-اجتماعی،اقتصادی،بیولوژیکیفیزیکی،:بندیکردتواندرچهاردستهطبقهمی

.استشاملاثراتمثبتومنفی



فعالیتهاونیازهایناشیازرویدادهایورزش(3)شکل

 

 اکولوژیک فیزیکی و بر محیطگری و گردش تاثیر ورزش (2-3-2-1

حدمحیط بیشاز استفاده گردشگریو کنترلنشده توسعه و استفاده مختلفمشکالتناشیاز انواع

آورد بار به خسارتاکولوژیکی تواند می توسطگردشگران، آسیبپذیر ورزش.زیستطبیعیحساسو

درامصرفمیکندومیتواندعاملبالقوهمواتولیدو(وخطرناکخانگی)فعالیتیبشریاستکهپسماند

.آلودگیباشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( تأ ثیرات رویدادهای ورزشی بر محیط زیست9شکل )                                                                 

 

 (،منابعبالقوهآبآشامیدنیآبهایزیرزمینیوسطحی)آبها: آب

ا زیرزمینی آبهای آآلودگی روان طریق نگهداریز در آفتکشکه سموم و کودها به آلوده بهای

 .(IOC,1997)تجهیزاتوزمینهایورزشیبهکارمیروند

اگرسیستممناسبفاضالببرایهتلهاومکانهایگردشگریدرنظرگرفتهنشود،آلودگیآبهایزیرزمینی

ساحل یا دریاچهو ازطریقفاضالبنزدیکرودخانه، برخواهدداشتالبتهآلودگیآبهایسطحی،را در

ازدریاچههاودریاتنهاازاینطریقصورتنمیگیردبلکهخودفعالیتهایگردشگریهمانندحملونقل

 کابینطریق تله سوخت شدن ریخته کابینو آلودگیدرکوهتله آوردموجبات می فراهم را

.(1111,اینسکیپ)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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حملونقلتجهیزاتساختمانی،وسائلنقلیهبرایدسترسیبه)یازحملونقلانتشارگازهایناش: هوا

.البتهآلودگیهواشاملگردوغباربرخاستهاززمینهایبدونپوششگیاهینیزمیشود (مکانهایورزشی

(1111,اینسکیپ)

اهانهرزوآمادهآلودگیخاکبهعلتکاربردموادشیمیاییزراعیبهمنظورحذفگیاهانحذفگی ک:خا

 .(, 1991IOC) است آلودگیخاکازطریقموادزائدخطرناکوسازیزمینهایورزشی

میتواندبرایگوشمضربودهوفشارهایتلهکابینسروصدایناشیازموتورها،ماشینها،  :آلودگی صوتی

.فیزیکیایجادنماید

:ـ آلودگی بصری

 یفوبرخالفقواعدساختمانهایمحلیهستندهتلهاییکهدارایساختمانهایضع.

 تسهیالتضعیفساختمانیواستفادهازمصالحساختمانینامناسببررویسطوحخارجی.   

 طرحهایگردشگریکهبرنامهریزیخوبیندارندومانعشدنتأسیساتبررویمناظرطبیعی.

 غیره.تلفنوبرقوتسهیالتخطوطاستفادهازعالئمتبلیغاتیبسیاربزرگو

 (1111،اینسکیپ)ریختنزبالهنیزچشماندازراآلودهمیسازد. 

 

 گردشگریورزش و  اجتماعی -اثرات فرهنگی( 2-3-2-2

رابطهآنباورزشزمانیبههتمامبهموضوعاجتماعیشدنوا: تأثیر ورزش دراجتماعی شدن

پاشداینسمیناردربر(جتماعیشدنازطریقورزشا)اوجخودرسیدکهسمیناربینالمللیباموضوع

بهایننتیجهرسیدکهتربیتبدنیعملیمهمدراجتماعیشدنفردمیبرگزارگردیدوکانادادر1111سال
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لخولی،)باشد بهعقیدهراجرکایوا .(1233انورا ارزشواالیقهرمانییعنی سایهبرتریوتمدنفقطدر،

مردماستبهوجودآمدهاستحکومتمردمبرمسابقهایکهسرچشمهیدموکراسیووبازیرقابتآمیز

فعالیتهایاولیهورزشیآنا.(1311توماس،) میرونداجتماعیشدنکودکانبا موجباتشودونآغاز

و رشد وتکامل کودکی دوره در درحرکتی آنان ورزشی کندمشارکت می فراهم را بعد سالهای

افرادجامعهالقایارزشهایاجتماعیدرلیتبرایپرورشوقبولمسؤتربیتبدنیدر .(1331ود،و.هی.ام)

استرفتارهایمطلوبانسانیمؤثرجهتتقویتارزشهایاجتماعیونوانعاملیدرعبهسهیمبودهو

 .(1313عزیزآبادیفراهانی،)

میتوانبهعنوانمجموع: تأثیر ورزش بر فرهنگ عقیدتیاکتسابیویژگیهایرفتاریوفرهنگرا

واژاعض و کرد تعریف خاص جامعه یک درای کننده تعیین استه اکتسابی واژه همان تعریف این

یکیازجلوههای .(1331کوشافر،)ورزشبخشمهمیازفرهنگمللدرجهانمعاصراست.(1336کوئن،)

شتجلیآزادیزنازقیومیتمردمشاهدهمیدرجهانورز،جایگاهزندرجامعهاست،یفرهنگغیرماد

و.شود عنوانیکانسانشجاع تربیتورزشیزنبه میگرددسرپساز باز جامعه ،خزایی)سختبه

1333). 

 فرهنگی -اثرات مثبت اجتماعی 

تبادلنظرات،ایجادفرصت افرادمختلفو اعتالیارتقایارزشتعاملبا باورهایفرهنگیو و شناختها

ارتقایسطحتفریحی،افزایشتسهیالتهایفرهنگی،افزایشمیزانتحملدربارهتفاوتمتقابلبینملل،

گهداریمکانهایباستانینتعاملباسایرگردشگرانکسبرضایتازطریقرفاهوکیفیتزندگیافرادمحلی،

.(1،2116چاواال)وویژگیهایمعماریوتاریخی

                                                        

1 Chawala 
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  فرهنگی -یاجتماعمنفی اثرات 

محلامکانپراکنده نتیجه،سکونتخودسازیمردممحلیاز در عاداتمحلیو و بهرسوم توجه عدم

تغییراتناخواستهبرتاثیرمنفیبرزبانوفرهنگمردمبومی،.سستکردنبنیادیروشزندگیمحلیشود

بهداشتی،مشکالتسننوآدابمحلی،معرفیعاداتبدوناپسندومغایربااثراتنمایشی،زندگی،سبک

 (.(O.E.C.D,1981 میباشدخشموتعارضافزایشترافیکودرنتیجهافزایشاسترس،افزایشجرایم،

 

 گردشگریورزش و اثرات اقتصادی  ( 2-3-2-3

  اشتغالافزایشفرصت:اثرات مثبت اقتصادی عبارتند از درآمد، ،های استاندار تولید ارتقای

بهبودمحیطزیستوتوسعهزیرساختها،همانندتوسعهذخایرآبیومدیریت،بهبوداقتصادمحلیزندگیو

تاسیساتزیربناییکهبرای .(1111،اینسکیپ)مناسبآب،زیراگردشگریذخایرآبیبیشتریرامیطلبد

(.1،1115باتر)برایافرادآنمناطقنیزمفیداستتوسعهتوریسمایجادمیشوند،

 زمینومسکناثراتتورمیوافزایشبهایکاالهاوخدمات،:عبارتند از  اثرات منفی اقتصادی

زندگی، هزینه کلی طور بهداشتی،هزینهافزایشبه آتشهای و هزینهنشانی،پلیس هایافزایش

 .(1311زاهدی،)(سوختبرق،فاضالب،آب،)موردنیازهایگذاریبرایایجادزیرساختسرمایه

اگرتوسعهمطلوبباتوجهبهاصولبرنامهریزیدرستکاربریاراضیصورتنگیرد،:مشکالتکاربریاراضی

 .(1111،اینسکیپ)توسعهگردشگریمیتواندموجباتبروزمشکلدرکاربریاراضیگردد

 

                                                        

1 Batra 
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 گردشگریمحیط های انواع ( 2-4

.(O.E.C.D,1982)استسهبخشتقسیمکردههایاقتصادیمحیطرابهوهمکاریسازمانتوسعه

 محیططبیعی چیزیاستکهدرطبیعتوجودداردشاملآن: محیطزیستدیگرینیزوجود.

انواعساختمان دربرمیگیردکهعموماً هاوداردکهمصنوعانساناستوعوارضانسانسازرا

 .یتوسعهساختاریهستندهمانندمکانهایتاریخیوباستان

 سبز،هاوفضایبوستانها،پارکها،شاملزیرساخت:شدهیامحیطزیستشهریمحیطساخته

 هاوغیرهاست.برجها،ساختمان

  فرهنگی محیط ارزشمجموعه: از شاملهنرها،رفتارها،باورها،ها،ای را جوامع تاریخ و قوانین

 .(1،1116هانتروگریین) شودمی



  ی بر محیط طبیعیگردشگر  اثرات( 2-5

 ها محیط زیست کوهستان( 2-5-1

نیزتحتتأثیرقراردادهاستهاتوسعهنسنجیدهگردشگریمحیطزیستکوهستان اگرچهرا .

تله کردن دایر یا اسکی پیست ایجاد مانند اقدامات قابلبرخی اقتصادی منافع عایدکابین را توجهی

است،سرمایه اثراتگذارانکرده پیداشتهاستاما نیزدر منفیزیادیرا . کهدر (1-2جدول)همانطور

روندفرایندهایمختلفنتایجفوقرادربرعهامکاناتدرمناطقکوهستانیطیاثراتتوسمشاهدهمیکنید

دارد.

                                                        

1 Hunter & Green 
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 عه امکانات گردشگری در مناطق کوهستانی( اثرات توس2-1 جدول )

 

 (گردشگری ساحلی)محیط زیست ساحلی( 2-5-2

.کشاندمیهادریاهاواقیانوسها،گردشگررابهکنارهدریاچههامیلیون،درسراسرجهانگردشگریساحلی

هایرویهدرنواحیساحلیشدهوبخشمهمیازحوزهگردشگریمسببساختوسازافراطیوبیایننوع

آسیایجنوبشرقیواقیانوسهندرابهخوداختصاصدادهاستجنوباقیانوسآرام،مدیترانهوکارائیب،

سازیهموارهازسرعتتوسعهسرعتآماده،گردشگریبرایباالبهعلتتقاضای.(9،2111وویوورالوتون)

.(2،1111الیوت)گردشگریعقبماندهاست





                                                        

1 Lowton &Weaver 

2 Elliot 

 نتایج فرآیندها نوع توسعه ردیف

 
1

ساختایستگاهها،پناهگاههاومسیر جاد تله کابینای

هایرفتوآمد

 تخریباکوسیستمگیاهیوحیاتوحش

احتمالمرگپرندگاندربرخوردباکابلبرق

 
2

توسعه زیر ساخت 

 ها

ساختجادههایاضافیبرایحمل

 ونقلورزشکاران

تولیداجرایطرحهایهیدروالکتریک

برقازآب

 زمینیتغییرکاربر

 آلودگیهواوصوت

افزایشمیزانشوریآبدراثرکاهشگیاهان

 
3

توسعه تسهیالت 

 گردشگری

مانند،ساختهتلهاوسایرملحقات

رستورانوکافیشاپ

 تغییرکاربریزمین

آلودگیآبوهوا
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 گردشگری و محیط زیست جهانی( 2-5-3

افزایشگرمایشزمیندرسطحجهاناثرمی سرعتو.گذاردگردشگریبر بیندرجهحرارتو

هانیزبهنوبهخودبرمحیطزیستدریاییپدیدهاین.ارتباطمستقیموجودداردبرفوبارانباد،شدتزیاد،

می تأثیر خشکی افزایش،گذارندو سبب انرژی از افراطی گلخانهاستفاده تولیدگازهای و است شده ای

زمین،دی گیاهانرادرپیداشتهاستافزایشسطحدریاهاوتغییردرمیزاننباتاتواکسیدکربندرجوّ

دریامحیطیخشکیوزیستهایدبرجذابیتشناسیبهنوبهخوتغییراتزمین.(1،2113الکوودومدلیک)

محیطزیستیجهانیاکنوناثراتتغییراتهم.شودگذاردوموجبتغییردرتقاضایگردشگریمیاثرمی

 .(2،2113دولنیکار)اهدهاستبهخصوصتغییراتآبوهوابهوضوحقابلمش



                                  آناهمیت حفظ  کوهستان و( 2-6

بر بخواهیماجرایصحیحآنرا کوهستانداشتهباشیمو آنکهبرنامهایبرایحفاظتاز قبلاز

زیراکهمینخستبهتراستقدریدرمورداهمیتکوههابررسیکنیموبدانیمچیهمگانتوصیهکنیم،

 ارزشآنچقدراست؟خواهیمحفاظتکنیمدارایچهاهمیتیاست؟و



 اهمیت کوهستان در شرایط فالت ایران( 2-6-1

 فالتایراندرکمربندکوهستانینیمکرهشمالیواقعاست.حدود
 
سطحایرانرادربرمیگیرد

درآنواقعهپایههاوتپههایمرتفعهکتارکومیلیون5/31ایمرتفعومیلیونهکتارکوهه(2/36)و

                                                        

1 Lockwood& Medlik 

2 Dolnicar 
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ورشتهکوهاستکهیکحوزهمرکزیرا.درواقعایرانازنظرفیزیکیمجموعهایازسیستمهاشدهاست

میتوانیافتکهکهازکوه هایبهصورتیککاسهاحاطهکردهاستوبهندرتناحیهایدرایرانرا

ن پذیرندااطرافشتأثیر به اقتصادیایران، اجتماعیو شرایطاکولوژیکو در بهجرأتمیتوانگفتکه

ایرانبامیانگینارتفاع.(1331)یاوری،وابستهاستستانیآمیختهشدهوبهمنابعآنشدتبامحیطکوه

میلیاردمتر111درصدازمجموع11.ترینکشورهایجهاناستمترازسطحدریا،یکیازمرتفع1111

بیشاز.میگیرددرنواحىکوهستانىصورت(میلیاردمترمکعب211حدود)کشورمکعببارشساالنه

کوهگونه3111 هاىکشورمانشناسایىشدهگیاهىدر اینتعداد از که بومى1111اند .باشندمى گونه

گرهخوردهوحیاتانسانىوزیربناىاقتصادىدرسراسرکشوربهکوهشالوده مرهونوحیاتدشتها ها

.(1312انجمنحفظمحیطکوهستان،)هاستمدیوننعماتکوه



 جاذبه های گردشگری و محل برگزاری ورزش های مختلف ( 2-6-2 

اند.پستیوبلندی،ارتفاع،دره،هایطبیعیرادرخودجایدادهایاززیباترینجلوههامجموعهکوه

و گیاه گلو منغیرهآبشار، کوهاز مجموع، بهموزهاظریهستندکهدر را فردطبیعی بههایمنحصرها

هاآرامشمحیطودوریازجنجالوشلوغیشهرهاازدالیلیهستندکههرسالهمیلیوناند.تبدیلنموده

 .(1312ن،انجمنحفظمحیطکوهستا)کشانندهامیانسانرابهکوه

گوناگو های ورزش برگزاری محل سنگکوهستان پاراگالیدر، نوردی، کوه اسکی، کوهپیمایی، مانند: ن

وچوناستادیومورزشتعدادزیادیاز ،نوردی،غارپیمایی،دامنهپیمایی،گلگشتیوطبیعتگردیاست

ورزشکارانمحسوبمیشود،بایددرنگهداریآنکوششفراوانانجامداد.کوهازنظرورزشکارانبهقدری

عضیازافرادبهخاطربعدمسافتمجبورمیشوندساعتهاوشایدروزهارنجسفررابرایاهمیتداردکهب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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،عالقهشدیدورزشکارانرابهکوهموردنظرخودرساندهواینمسألهخودهموارکنندتاخودرابهپایکوه

 (.1331)یاریاب،میرساند



 منابع آب( 2-6-3

برجکوه را نامندمیهایآبشیرینجهانها ازکوهتمامیرودخانهو سرچشمههایبزرگدنیا ها

گیرندمی آشامیدنبهآبشیرین. مصارفخانگیو صنعت، مردمجهانبرایکشاورزی، نیمیاز بیشاز

هاونواحیمرتفعهایساالنهکشوربهشکلبرفوباراندرکوهدرصدازبارش11 وهاوابستههستندکوه

.(1331،الف،مجنونیانوهمکاران)گیردصورتمی



 پوشش گیاهی )مرتع(( 2-6-4

مرغوب دارند.بیشترینو کوهستانیقرار و نواحیمرتفع فائو،ترینمراتعکشورماندر آمار بنابر

.دالراست51ایآنتنهادالروارزشعلوفه232محیطییکهکتارمرتعدریکسالتهایزیسارزش

حالیاستک ارزشایندر داشتهو محیطیهایزیستهمراتعکوهستانیبهشدتموردتعلیفدامقرار

هابهراحتیباباتخریبمراتع،خاککوهشود.هادرحفظآبوخاکنادیدهگرفتهمیویژهنقشآنهابهآن

 شود.ریزشبارانشستهشدهوازدسترسخارجمی

13،یعنیاکدرآندرحدبسیارباالییاستقدارفرسایشخکشورایرانجزومعدودکشورهاییاستکهم

قابلتوجهیا هرسالمقدار در هکتار بهترینتندر اثرعدمرعایتاصولز ارزشکشورماندر خاکبا

ریازفرسایشخاکبهزیستمحیطیازبینمیرودکهپوششگیاهیبهترینوآسانترینراهجلوگی

 (.1331)یاریاب،حسابمیآید

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تغییرات آب و هوا( 2-6-5

ممکناستگاهیفکرکنیمکهاگررشتهکوهالبرزنبودبانفوذابرهابهداخلکشور،هوایخزریسرتاسر

همانندشم برعکسکویرهارا یعنیخودشمالهمبهبرهوتیمثلکویرمی،المرطوبوبارانیمیکرد.

وجودآبو زیرا الکشوربهبرکتکوههایسربهفلککشیدهیالبرزهوایمرطوبدرنواحیشمشد.

امکانپذیرشدهورشتهکوهالبرزمانندسدیدربرابرجریاناتهواقرارگرفتهوازنفوذهوایخشکفالت

وبرخوردجریاناتهوادرارتفاعاتماندهوباذوبتدریجیمدت ایرانبهمناطقشمالجلوگیریمیکند

 (.1331هاراسیرابمیکند)یاریاب،دیپاییندشتزیا



 آخرین پناهگاه حیات وحش( 2-6-6

پناهگاهحیاتوحشبهامتیازهایکوهستانایناستکهدرحقیقتبایدگفتکهیکیازمزایاو

،عرصهیجنگلهاموردهجوماوقرارگرفتوولیچونباازدیادجمعیتانسان،دشتها.حسابمیآید

نانتنگترشدوتنهاجایباقیماندهبرایزندگیحیاتوحشکوهستانهابود،کهبهناچارزندگیبرحیوا

بهآنجاپناهآورد.بایدتوجهداشتکهتماممناطقکوهستانیهمدراختیارآنهانیست،باپیشرویجمعیت

ب هایکوهستانی دامنه از حیاتوحشنیز طرفکوه، طرفارتفاعاتعقبنشانسانیبه ینیمیکنده

 (.1331)یاریاب،



 محل پیدایش تمدن ها( 2-6-7

،عبورومرورهاووجود،قرارگرفتندرمسیرهایتاریخیکوههاازنظراسکانبشردرغارهایآن

،دارابودنکتیبههاونقشبرجستهها،تنگههاوتپههایتاریخیامامزادهها،کاروانسراهادرآنهاقلعههاو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هاوعبادتگاههایادیانمختلفوازهمهمهمترحفظونگهداریآدابوسننتوسطانسانهایگورستان

درکوهستانشمیرانچهاردهامامزادهتاریخیوبیشازبرایمثال:ساکنآنهادارایاهمیتفراوانهستند.

.(1331تیمسیحیانوزرتشتیانوجوددارد)یاریاب،مکانزیار23مکانمقدسو31



 جنگل های کوهستانی( 2-6-8

 آنهاست. در جنگل وجود افزاید می ها اهمیتکوه به که عوامل از راجنگلیکی ترینبزرگها

درصدجنگلهایجهاندرمناطقکوهستانیقراردارند.23طبقآمارموجوداندسدهایآبیجهاننامیده

هایایراندرکوههاقراریعنیاکثرجنگلتانیهایایراندرنواحیکوهسدرصدازجنگل31درکشورما

 .(1331مجنونیانوهمکاران،الف،)دارند



 ارزش اقتصادی( 2-6-9

اهاپنجاهدرصدروستاهایدرکوهستانها،درههاوکوهپایههابناشدهاندوچونغالتدرروست

کوهستانیتولیدمیشود.ازاین،قسمتقابلتوجهیازغالتدرروستاهایتوسطروستاییانتولیدمیشود

اهمیتاقتصادیباالییدارندوازدیگرارزشهایاقتصادیاینمناطقتبدیلشدنبه نظرکوهستانها

این به خدمات و دستی فروشصنایع با روستاییان و بومی مردم که باشد می گردشگری های قطب

رتافرادبهشهروحفظطبیعتتوسطخودجوامعگردشگرانایجاداشتغالنمودهوباعثجلوگیریازمهاج

(.1331)یاریاب،محلیشدهاست

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نقش کوه در زندگی عشایر( 2-6-11

پنجاهدرصدغالتکشورماازمناطقکوهستانیبهدستمیآیدودامداریماسنتیبودهوبیشتر

رنظرگرفتناینمناطقامکاناستقرار،بدوندتوسطعشایربااستفادهازمحیطکوهستانوعلوفهجهت

 پذیرنیست.



 چه عواملی اکوسیستم کوهستان را تهدید می کنند؟( 2-7

هارودکهایناکوسیستمچنینگمانمی.هایکوهستانیباسرعتدرحالتغییرهستنداکوسیستم

از.اندگرفتههاوتنوعژنتیکیقراردرمعرضفرسایشسریعخاک،لغزندگیزمینونابودیسریعزیستگاه

در.شودایدربینساکنینکوهستانوافتشدیدیدردانشبومیانمشاهدهمیلحاظانسانی،فقرفزاینده

تخریبزیست مناطقکوهستانیجهانشاهد اکثر در محیطیهستنتیجه، مدیریتمتناسبمنابع. لذا

 .(Agenda 21)قدامفوریاستیتوجهوایاجتماعیاقتصادیمردمآنشایستهکوهستانوتوسعه

،عواملزیادیایناکوسیستمراتحتتأثیرقرارمیدهندوبهراحتیبهخاطرحساسبودنایناکوسیستم

ازجملهاینعوامل:،بهایناکوسیستمآسیبجدیواردمیکنند

 آلودهکردنمحیطکوهستان 

 ایجادآتشسوزیعمدیوغیرعمدی 

 ازبینبردنپوششگیاهی 

 ایجادراههایغیرضروری 

 پاکتراشیکوهستان 

 )تفکیکاراضیوساختوساز)تغییرکاربری 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نصبدکلهایبرقفشارقویبدونارزیابیزیستمحیطی 

 کندوکاوجهتیافتنمعدنورهاکردنپسازاتمامکارمعدن 

 واردکردنبیشازظرفیتدامبهمراتعکوهستانی

بهجاکردنحتییکسنگاکوسیستمکوهستانبههممی باجااوقتیمیگویندجهبهتمامگفتههباتو

،زیراایناکوسیستمبسیارآسیبپذیروجبرانآسیبآنسختودشواراست.ندریزد،سخنگزافینگفتها

اینحسابچهبرسرکوهستانمیآیدوقتیکهراههایغیرضروری وغیراصولیدرآناحداثمیبا

.(1331)یاریاب،ندکن



 عمده ترین عوامل تخریب در کوه های ایران( 2-8

نخوردهکوهستانازدیادجمعیتورویآوردنگردشگرانوکوهپیمایانبهمناطقبکرودست: گردشگری

و زباله پراکندگی خاک، شدید و فرسایشسریع سبب معدود، مشخصو مسیرهای از استفاده عدم و

 هاشدهاست.کوهستانوشدتیافتنتخریبدراینمحیطپسماندهغذاهادر

فرشسبز.دهندها،فرشسبزکوهستانراتشکیلمیها،گیاهان،درختانودرختچهها،گلبوته :چرای دام

ترینعلتتخریبفرشسبزکوهستانچرایمحافظخاکدرمناطقکوهستانیاست.عمدهکوهستان،الیه

.باشدداممیرویهبی

هایناپذیریبهعرصههایجبران،بهشدت،خسارت1311تا1311ىاثراتتوسعهدردودهه:یکش جاده

کوهستانیکشورواردکردهاست کانال،هاینفتوگاز،احداثهایبرقولولهکشیبرایعبوردکلجاده.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تماممناطقکوهستانیراتحتتأثیرقراردادهاستو...سدسازیو توانکمترکوهیرادرکشورمیتقریباً

اىاحداثنشدهباشد.یافتکهدرآنجاده

داربهمنظورکشتدیمگندموجوبرداریغلطازمراتعشیببهره:بازده تبدیل مراتع به دیمزارهای کم

فقطدریکیدوسالاولمحصولىبهرهازاینشیوه.شودموجبفرسایششدیدخاکمی برداریمعموالً

 .(1312،انجمنحفاظتازمحیطکوهستان)شودوبیبرداشتمیخ

 

 تاریخچه حفاظت از کوهستان( 2-9

وراتصویبنمود53/21قطعنامهمللمتحدبهپیشنهادکشورقرقیزستان،سازمان1113درسال

کشاورزیمللمتحدبارو و تعیینواعالمکردوسازمانخوار1هاالمللىکوهسالبینرابهعنوان2112سال

درطولسالهاىمربوطبهاینسالدرسطحجهانمشخصنمود.فعالیتکنندهرابهعنوانهماهنگ(فائو)

بینىهایىراپیشهاىویژهاینسالبرنامهکشورهاىکوهستانىجهانازجملهایرانباتشکیلکمیته2112

نمودند درشصتمینجلبحثدرموردکوه .واجرا 2115درسالسهمجمععمومیسازمانمللمتحدها

هنوزچالشنشاندادکهبهرغمتوجهبیشترجامعهجهانیبهتوسعهکوه هایبسیاریدرزمینهایجادها،

بههمینمنظور،دبیرکلسازمانملل،گزارشیدر.تغییراتاساسیدرنواحیکوهستانیجهانوجوددارد

المللیایوبینهادرسطوحملی،منطقهارائهنمودهکهطیآنوضعیتکوهخصوصتوسعهپایدارکوهستان

بندبودهوپیشنهاداتو31بخشو11اینگزارشحاوی.وتنگناهایموجودموردارزیابیقرارگرفتهاست

هایهاییرادرموردچگونگیارتقایوضعفعلینواحیکوهستانیجهاندرچارچوبمصوباتوبرنامهتوصیه

 کند.،برنامهعملژوهانسبورگواهدافتوسعههزارهارائهمی21دستورکار13موجود،ازجملهفصل

                                                        

1 International Year of Mountains 
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پایدار 1اجالسجهانیتوسعه در ماه و2112شهریور اسناد شد. ژوهانسبورگآفریقایجنوبیبرگزار در

براساسدستاوردهایکنفرانسریو) گردیدوتحققدستورکار(تدوین1112مصوباتایناجالسعمدتاً

 نماید.ودستیابیبهتوسعهپایداردرابعادگوناگونرادنبالمی21

نشستآماده چهار در تشکیلآن از اجالسژوهانسبورگقبل اسناد و مقدماتیبرنامه و2سازییا ارایه

اسنادمربوطبهوشدهاکهدرشهربالیاندونزیبرگزاربررسیشد.درچهارمیننشستازاینسرینشست

 نام به جدیدی ساختار شامل که کوهستان پایدار نواحیمشارکتبین»توسعه پایدار توسعه برای المللی

بههمیندلیلبهسندکوهستان«کوهستانی سندبالی3بودبهتصویبرسیدو در 1یا معروفشدهاست.

بندیشدهوبهتصویبنهایینامهاجراییطبقهبر12دربند«سندکوهستان»اجالسجهانیتوسعهپایدار،

رزیمللباروکشاوولاجراییخودراآغازنمودوهدایتوپیگیریاینسندبهسازمانخوارحرسیدومرا

(.2112جهانیتوسعهپایدارنشست)متحد،فائوواگذارگردید

هاالمللیکوهانیسالبینیدادپایاجالسجهانیکوهستانبیشکککهدربیشککقزقیزستانتشکیلشد،رو

توسطدولتق2112) که بود حمایتبرنامهمحیطزیستسازمانمللزقیر( با دیگر(UNEP)ستانو و

تالش تداوم آن از هدف اجالسکه این در گردید. برگزار نواحیشرکا پایدار توسعه و حفاظت برای ها

انشرکتداشتندودرپایان،بیانیهکوهستانبیشککراکشورجه61نمایندهاز611کوهستانیجهانبود،

 بهاتفاقتصویبنمودند.

13فصل کار دستور 21از اجالسزمین: یا توسعه محیطزیستو درباره  کنفرانسسازمانمللمتحد

(UNCED)21تریندستاوردایناجالس،دستورکارمهم.درریودوژانیرو،برزیلبرگزارشد1112سالدر

                                                        

1 World Summit on Sustainable Development  

2 Prep Com 

3 Mountain Document 

4 Bali Document 
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بودفصل11شتملبرم کشورعضوسازمانمللمتحدازجملهایرانامضاشده131مصوباتریوتوسط.

است پایداروهایجهاندررویاروییبامحیطزیستوتوسعهترینمعضالتوچالشمهم21دستورکار.

ارایه21یسترادرقرنپایدارانسانیوحفاظتازمحیطزهایتوسعههایحلاینمعضالتواستراتژیراه

،مهمترینموضوعاتمرتبطباتوسعهپایدارکوهستانراموردتوجهقرار21ازدستورکار13فصل.ردکمی

 (.1112،سازمانمللمتحد) دمیدا



 توچال( 2-10

دامنهتوچالمجاورباشهر.هایالبرزاستکوهنامیکقلهوهمچنینبخشیازدامنهرشته:توچال

بهترتیبازشرقبههایتوچالهاوجانپناهمشهورترینپناهگاه.انوقلهآنمشرفبهاینشهراستتهر

چالاستکههمگیآنهامشرفبهتهرانهستند.شیرپال،توچال،اسپیدکمروپلنگچال،شروین،غربکلک

متریازسطحدریااستو2151پناهگاهکوهستانیدرشمالتهراناست.اینپناهگاهدرارتفاع: شیرپال

پس قلواستمسیرهایآنازسربند، آبشاردو قلعهو ظرفیت. با دارایامکاناتیچونخوابگاه اینپناهگاه

کشیآبوبرقاست.نفر،ناهارخوری،بوفه،لوله151

البرزدرهایکوهنوردیدرمسیرصعودبهقلهتوچالواقعدرکوهستانیکیازپناهگاه:چالپناهگاه پلنگ

متریازسطحدریاقرارداردومسیرآناز2551قسمتمشرفبرشهرتهراناست.اینپناهگاهدرارتفاع

نفراست.11اینپناهگاهدارایخوابگاهیبهظرفیت.درکهاست

گرفته: پس قلعه کیلومتریشمیرانقرار دو دربنددر انتهایییالقیسربندو در پسقلعه .استدهکده

کدهده بیشاز با و211پسقلعه قاسم کوههایامامزاده سمتشرقبه از مساحت، غرببههکتار از
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قدمتایندهکدهبههتوچالوازجنوببهسربندودربندمشرفاست.کوههایدرکه،ازسمتشمالبهقل

 .اهداینادعاهستندهایباقیماندهازتمدنکهندراطرافواکنافدهکدهشورسدنشانهپیشازاسالممی

 

 امنیتی -تسهیالت رفاهی ( 2-10-1

رسیدهبرداریبهرهبه1355سالدروبوده1353سالدرکابینهتلخطوطتأسیسپروژهآغاز :تله کابین

 .است

 ( خطوط تله کابین1-1جدول)

متر بر )سرعت طول مسیر (ارتفاع)مقصد (ارتفاع)مبدأ نام خط

 (ثانیه
 زمان مورد نیاز

دقیقه16:15متر1511(متر2131)2ایستگاه(متر1111)1ایستگاه 9 خط

دقیقه112:26متر2135(متر2111)5ایستگاه(متر2131)3ایستگاه 3خط 

دقیقه112:11متر2135(متر3631)1ایستگاه(متر2111)6ایستگاه 2خط 

 

است زیاد کابین تله محیط در تله.آلودگی محدوده در گذشته سالهای چمنزارکادر کنونی، توچال بین

تنش.زیباییبهنامچمنمخملوجودداشتکهاینچمنزاربرایفرمدادنمحلپیستبهکلینابودشد

.گازوئیلدراطرافمخزنهایسوختهتلتوچالوایستگاههایاطرافآنکامالمشخصاست

مترمربع2131مساحتبهناییزیربدرکهشدهواقعدریاسطحازمتری 2343 ارتفاعدر : توچال هتل

)دانشپوروغیرقانونیمیباشدمتر 9011باالتر از توجهبهاینکهساختوسازدرارتفاعباگردیدهاحداث

!هرچندکهمدیراناینهتلآنرااینهتلمرتفعترینقانونشکنیدنیامحسوبمیشودبیتا(،الهی

هایپشتهتلکهمنظرهزشتیضایعاتونخاله!اندریانامیدهدازسطحدنیاکوهستانیهتلمرتفعترین
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شودآورینمیایجادکردهاست،جمع بهضسیستمفا. چاهجذبیاستصورتالبهتلوایستگاهها با. آیا

 ؟شوددفعپساب،اصولیاستتوجهبهاینکهآبآشامیدنیاینمکانهاهمازچاهتامینمی

کههرکدامازایناغذیهوغرفهشاپکافیرستوران،90تعدادشامل: ذیهاغ های غرفه و ها رستوران

ساخت.استکهمنجربهنابودیمساحتبسیاریازاینمنطقهگشتهغرفههامحیطزیادیرادربرگرفته

ردنآنهاآنهاضمنتصاحبکوههاباتولیدزبالهورهاکگانپاکنندبرودکههاورستورانهاافزایشیافته

ازگاهیهرکهبهطرفدرههاموجبآلودگیآبرودخانههاشدهوچشمانداززشتیرابهوجودمیآورند

(.1331)یاریاب،دستمیزنندتوسعهحریمرستورانخودبه

فضاییکههرماشیناشغالمیبهباتوجه!اتومبیل9111ازبیشپذیرشظرفیتبا: اختصاصی پارکینگ

به استکند نیاز مربعی متر هزار کردهمساحتچند نابود را کوه منطقیستکه این آیا پارکینگو تا

 .اختصاصیتعبیهنماییم

اسکیتلهخطیکیژ،سیخطتلهدودارایکهبودهاسکیپیستیکدارایمجموعهاین :اسکی پیست

 .است

اولایستگاهبهوشروع پارکینگازرمت2111طولبهرویپیادهمسیر :کوهنوردی و روی پیاده مسیر

لیاحداثمیکنند،هرگزاینفکرراوقتیبرایدسترسیآسانبهارتفاعاتراههایغیراصوشودمیختم

تاابدبرسیمایزیبایطبیعتماندگارشدهوعالوهبرآندرمواقعاحداثجادهبانابودیکهایننمیکنند

کهبااولینندپوششگیاهیراتاتهدرهازبینبردهوکوهراسستمیکنریختنخاکجادهبهطرفدره،

بهطرفدرهسرازیرمی نوکقلهشستهو از خاکنرمآنرا با بارانشستهشدهوپوششگیاهیهمراه

مسیرگرداندوچهرهتختهسنگهاکهکوچکترینامکانرویشرابرایگیاهاننمیدهندپدیدارمیشود.
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پناهگاه،رستوران،مسیراینطولدرکهیابدمیادامهتوچال قلهتاوشروعاولایستگاهازنیزوردیکوهن

ساختهشدهاست.بهداشتیسرویسهایوامدادیهایایستگاه

 ( معرفی مسیر پیاده روی و کوهنوردی منطقه توچال9-1جدول) 

 (کیلومتر) مسافت نام مسیر ردیف

12یستگاهجادهدربورودیتاا 9

25/3بهایستگاه1جادهایستگاه 3

526/6بهایستگاه2جادهایستگاه 2

131/5بهایستگاه5جادهایستگاه 4

13/1(هتل)3بهایستگاه1جادهایستگاه 3

13/11(هتل)3بهایستگاه1جادهایستگاه 6



زمینتنیسومساحتکلی5شدهودارایاینباشگاهدرضلعجنوبیایستگاهاولواقع:تنیس باشگاه

.باشدمترمربعمی161هایبهداشتیبهمساحتتقریبیباشد.سونایخشکوسرویسمترمربعمی2111

.میباشدمترمربع2111اینباشگاهمساحت:تیروکمان باشگاه

میاسکیتپیستهمچنینوجامپینگبانجیپرشمتری11سکویشامل:1باشگاه بانجی جامپینگ

.حتوسیعیبهخوداختصاصدادهاندکهمساپینتبالباشگاهوکارتینگباشگاهوهمچنین؛باشد

احداثاینتعدادمکانهایمختلفورزشیتفریحیاصولی کوهستانجایورزشهاییچونستاآیا آیا ؟

هستانیوساختوتفکیکاراضیکومیباشد؟بانجیجامپینگ -تیروکمان–تنیس-کارتینگپینتبال

موجببهوجودآاماکنمختلفبهاینشکل ساز مدنرانشدرآنهاعالوهبرنابودیاکوسیستمکوهستان،

                                                        

1 Bungee Jumping 
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 و شود تصاحبمی هم را ملی زاهر.شودمیاراضی برایگاهی سازی"طرحی آوردن"ایمن فراهم یا

برایشهروندان"امکانات" یکصورتمیگیرد سازی، پناهگاه پیستیکروز یکروز کابین، تله روز

کسیهمدر،غیرهموتور،یکروزطرحپناهگاهدوطبقه،یکروزطرحهلیبورد،یکروزمیلهگذاریو

نصباینهمهمیلهوعالمت،چشماندازتوچالراکهبرجستهترینبخش.اندیشهیحفظاینکوهنیست

.زایلمیسازدندبهخاطرآنبهکوهمیروانسانهاهازبقایایطبیعتتهراناست،مخدوشوآرامشیراک

تابلوهایراهنمادرکوهستانبایدبهتعدادکم،دراندازههایکوچک،وباموادورنگهاییکهباطبیعت

بهعالوه،معلومنیستکهچگونهمیپندارندکهباتجهیزکوهستان،خطر.همسازباشد،تهیهونصبشود

تجربهنشاندادهکهبیشترینحادثهها،درمسیرهایباعالمتوپناهگاهدار!مترمیشود؟حادثهومرگک

باشد،ویاالقایحس"تجهیز"ممکناستعلتاینامر،پررفتوآمدترشدنمسیرهاپساز.رخدادهاند

امکانات دلیلوجود به مسیر بودن ساده وکاذبامنو توچال، گذاریدر میله مورد چنیندر اینکه

ازمیانببرد، ایستگاهکارهایینمیتواندخطررا دستکمیکموردمرگدرحدفاصلجانپناهقلهتا

21تجربهبهنامکرمی،درروزمرگکوهنوردبا)هفتتلهکابین،بهعلتبرخوردباهمینمیلههابودهاست

-یتوانبهمرگخانمافخمدرمسیرشیرپالهمچنین،ازدیگرحادثههایچندسالاخیرم(1331بهمن

،ومرگشبنمفرحیومحمدسعادتیدرحوالیچشمهنرگسدرهفتم36فروردین31سیاهسنگدرروز

هفت36اردیبهشت ایستگاه تا فاصلقله حد آقایابوالفضلعظیمیدر گمشدن کابین و تله اواخردر

 .(1311،محمدی)اشارهکرد 33اسفند
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 توسعه پایدار( 2-11

 مفهوم توسعه پایدار( 2-11-1

میآیندهنسلهایحقوقحفظباامروزنسلتوسعهبرایمنابعازکلیهبهینهاستفادهتوسعهپایدار

همانطورکه نمود.پیداکاربردتردهطورگسبهمیالدی1112کنفرانسازپسواژهاینگردید،ذکرباشد.

توسعهپایداریکتغییراقتصادی.توسعهپایداربهمعنیسنتینگهداریمنابعواستفادهعاقالنهازآنهااست

وبردبیننمیجوامعمربوطهازاجتماعاتودراکولوژیکیرااجتماعیاستکهسیستمهایاجتماعیو

تواناییسیاسیآنبستگیبهحمایت.اجتماعییکپارچهاستآموزشفرآیندبرنامهریزیوسیاست،نیازمند

ردمداردوازطریقدولتهاومجامعاجتماعیوفعالیتهایخصوصیآنهااعمالمیشودهمهجانبهم

.(1،1111کری)

.جامعهپایدارجامعهایاستکهدرآنمحدودیتهایمحیطیمدنظرقرارمیگیرد«2جیکومر»ازنظر

تشخیصدادهجامعهای،جامعهبدونرشدنیست،بلکهجامعهایاستکهدرآنمحدودیتهایرشدچنین

«توسعهپایدار»واژه3میخائیلردکلیف،شدهوبدینطریقراههایجایگزینرشدموردتوجهقرارمیگیرد

دهاستکهتوسعهپایداربراینعقی1رابیانگرآموزههایاکولوژیکیدرفرایندهایاقتصادیمیداندوترنر

برایرسیدنبهیکسیاستمطلوبرشدپایداربایستیبهگونهایباشدکهضمنپذیرشیکنرخرشد

 .(5،1313جنیفر)درآمدسرانهواقعی،ازتخریبذخایرسرمایهملییاذخایرسرمایهطبیعیجلوگیریکند

  

                                                        

1 Kerry 

2 J. Kummer 

3 Michael Radcliffe 

4 Turner 

5 Jennifer 
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 ابعادتوسعه پایدار( 2-11-2

 :گیرد می قرار نظر مد زیر ابعاد پایدار توسعه های ریزی برنامه در



 ابعاد توسعه پایدار( 8)شکل                                                                                         

 

 

 

 درکشور چالشهای توسعه پایدار( 2-11-3

 د:برشمرذیلمواردتوانمیرادرکشورپایدارتوسعهچالشهایمهمترین

 مردمیمشارکتهایجلبدرروشنهایهمبرنافقدانومسئولینباورعدم. 

 وزنانجمعیتجملهازاجتماعیمختلفطبقاتپذیریتاثیرمیزانوهاتوانمندیبهتوجهعدم

.پایدارتوسعهدرآنهانقش

 وریسماکوتمبحثدرازجملهتوسعهمختلفبخشهایدرزیربناییامکاناتوزیرساختهافقدان

حفاظتمحیطزیست) 1331،سازمان هماهنگوبنابر(. ای توسعه معنای به پایدار توسعه این

همسوباطبیعتاستوتوسعهایاستکهنیازهایحالحاضررابرآوردهکند،بدوناینکهتوانایی

اندازد برآوردننیازهایخودبهمخاطره در توسع.(1313،سلطانی)نسلهایآتیرا هپایدارمسلماً

ابعاد توسعه  
 پایدار

بهبود وضعیت  
 اجتماعی

بهبود وضعیت  
 اقتصادی

بهبود وضعیت  
اکولوژیكی و 
 زیست محیطی

بهبود وضعیت  
 فرهنگی
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بدونلحاظنمودناصولحفاظتازمحیطزیستوبهرهبرداریپایدارازمنابعطبیعیدربرنامه

 .(1313،کمیتهملیتوسعهپایدار)ریزیهایکالنامکانپذیرنخواهدبود



 ارزیابی( 2-12

کاهش در شود انجام موقع به چنانچه که است مدیریتی مهم ابزارهای از یکی راتاثارزیابی

می واقع مؤثر بسیار زیست محیط بر گردشگری زیست.شودناخواسته اثرات پروژهارزیابی هایمحیطی

لبتها.میآیددرجوامعمیزبانبهشمارکارکلیدیدربهبودکیفیتصنعتگردشگریوگردشگرییکساز

کارهابرایکاهشزمشکلترینیکیا،1گفتهگیودایسطبق.اینیستارزیابیدقیقاثراتکارچندانساده

ارزیابیاثراتکمّیوکیفیآنفعالیتاستبهنحویکهبتوانبراثراتمنفییکفعالیتبرمحیطزیست،

داد کردنآنفعالیتانجام برایمهار را اقداماتالزم 2گوییدیک)آناساس، ،2116) انجامنهاییهدف.

ازآشکارتصویریارائهباکهاستمطلوبگیریهتتصمیمجگیرندگانتصمیمبهرساندنیاریارزیابی،

ازیکهرمعایبوبینمزایاتعادلوشدهبینیپیشمحیطیزیستتغییراتشده،بررسیهایگزینه

.(1315،منوری)باشدمیحصولقابلهاگزینه

 

 ارزیابی اثرات زیست محیطی( 2-12-1

ارزیابیپیششناخت،رآیندفازاستمحیطیعبارتزیستاثراتارزیابی اثراتکاهشوبینی،

متعهدیااتخاذتصمیمیفردآنکهازپیشتوسعهپیشنهادیطرحوابستهاثراتدیگرواجتماعیبیوفیزیکی،

                                                        

1 Gyvdays 

2 Guidice 
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برانسانیفعالیتهایازناشیاثراتکاهشجهتدرگیریتصمیمفرآیندعمل،این.شودعملیانجامبه

صورتآناحداثازممانعتنیازصورتدریاپروژهانجامنحوهدرتغییراتیالاعمطریقکهاززیستمحیط

1لوهانی)گیردمی فعالیتهایبصورتبایستیپروژهتمامیاثرات،تحلیلوتجزیهانجاممنظوربه.(1111،

.(CPCB،2113)شودشناساییسودمندیاومضرمحیطیفعالیتهربرایوشدهریزاصلی

 ر ارزیابی انواع ابزا( 2-12-2

باشدکهجهتبهلیستهایجامعیازاثراتزیستمحیطیوعواملنشاندهندهاثرمی:لیست چك

تحلیلگردرموردپیامدهایاجتماعیعملپیشنهادی،طراحیشدهاست.تفکرواداشتنعمیقتر

دوها: ماتریس حقیقتچکلیستهایی در هستند.ماتریسها پبعدی وفعالیتهای یکمحور روی روژه

گیرند.محیطیتحتتأثیرآنبررویمحوردیگرقرارمیفاکتورهایزیست

محیطیرامیشوندکهدرطیآناثراتزیستهاشاملریزسیستمهایامسیرهاییمیشبکه:شبکه ها

ندمسیرهایمستقیماثراتطراحیونیازمهادرجهتدرکمستقیموغیرسیستمتوانپیگیریکرد.این

.(CPCB،(2003باشندارتباطیبهیکدیگرمی

بهصورتسری :انطباق و قالبگرافیکیبوده نمایشاطالعاتدر روشهایانطباقیشاملسیستمهاییاز

باشند.میکنندهافراهممیمنحصربهفردکهاطالعاتخاصیبهشکلمجزاپایگاهدادههاییازنمایههای

نمایشدادهمیباشدصورتیکنقشهترکیبیکهقادربهبیانمطالببیشتریمیهنهایتبهادراینداده

 .(2،1111لوهانی)شود.



                                                        

1 Lohani 

2 Lohani 
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 ارزیابی اثرات زیست محیطی در ورزشو  بررسی ( 2-12-3

آنچهالزماستصنعتورزشمانندسایرصنایعبهآنوقوفیابد،ایناستکهاثراتمنفیزیست

جا برای هنوز شودمحیطی می یکخسارتمحسوب یمعه نهفته منافع اگر ندارد تفاوتی اقتصادیو

ارزیابیکهدرموردپیامدهایحادیهشدارمیدهدکهتحتالشعاع .بسیاریازآننیزحاصلگردد زیرا

وبررسیکاربرد.(1331وهمکاران،چرنوشنکو)مباحثاتاقتصادیقراردارنددیگراندیشهایپایدارنیست

ابزارهاییکیعنوانبهزیستیمحیطاثراتارزیابی درقبلهدهسهازچنانکهمحیطزیستمدیریتاز

هایبازیپایانازپس1111سالدر.باشدمعمولمیتوسعهحالدرویافتهتوسعهکشورهایازبسیاری

محیطحفاظتبهخاصیتوجهآنطیکهنروژ،هامرزمستانیلیلی بینکمیتهرئیس؛گردیزیستاز

.رسانیدالمللامضاءبینسازمانزیستمحیطبرنامهباهمکاری(UNEP)نامهبهموافقتالمپیکالمللی

 .(1،1113المپیک)



 خاب تجهیزات و مواد در ساخت اماکن ورزشیطراحی و انت( 2-13

ساختمانرامیتوانبه،فرصتهایزیادیبرایتداومپایداریبیشتروجوددارد.یکدرطراحیهرمجموعه

پیوستالف() کمترینآسیبرابهمحیطزیستواردکند.گونهایطراحیکردکه

(مالحظهمیکنیدپروژههایگردشگریزیرنیازبهانجامارزیابیاثرات3-2همانطورکهدرجدولزیر)

(.1333زیستمحیطیدارند)منوری

  

                                                        

1 Olympic 
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 یابی زیست محیطی ( پروژه های گردشگری مشمول ارز4-1جدول)

 مقیاس مشمول انجام ارزیابی زیست محیطی پروژه ردیف

 هکتار 1تخت یا بیش از  210بیش از  مهمانپذیر و...(انواع اماکن اقامتی)هتل،  2

 هکتار 5چادر یا کانکس با بیش از  250بیش از  اردوگاه و کمپینگ 1

 هکتار 5بیش از  مجتمع های سیاحتی و تفریحی 9

 در هر مقیاس ات مناطق نمونه گردشگریتأسیس 4



 پیشینه تحقیق:( 2-14

گرفته قرار عنایتمسؤالن و توجه مورد بیشتر هایاخیر دهه اثراتمحیطزیستیدر اینجاارزیابی در

 .مروریبرپیشینهتحقیقاتدرایرانوجهانانجامگرفتهاست



 های داخلی  پژوهش( 2-14-1

ارزی(1311اختردانش) در داشتکشورزیستمحیطبراکوتوریسمتوسعهاثراتابی، بیان :ایران

استداشتهفراوانیاکولوژیکیهایخسارتطبیعیمحیطازهااکوتوریستحدازبیشاستفاده بیناز.

وسبزفضایبهطبیعتگردانتوجهیبی،گردشگرانهتسهیالتایجادبراینباتیپوششوبردنگیاهان

چادرهاکوهپایهوهاجنگلدرکهکسانیوکوهنوردانسویازدرختانگیاهانوکندن،آنبهزدنلطمه

وورزشیتسهیالتایجادبرایزداییجنگلافروختنآتش،بربرایدرختانچوبازاستفادهزنند،می

شدنمخدوشوزیستیبهچرخةناپذیریجبرانصدماتوخساراتآمدنواردموجبجملگیتفریحی
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استفادهموردکهنقلوحملوسایلشدوآمدازناشیترافیکواندشدهزیستمحیططبیعیهایانجری

.داشتهاستهواآلودگیافزایشدرمستقیمینقشگیرند،میقرارگردشگران

سلمانبهشتهشتگردشگرینمونهمنطقهمحیطیزیستاثراتارزیابی(،در1311هاشمیوهمکاران)

درترافیکایجادوزمینطبیعیشکلتغییراجرایمرحلهدرمنفیپیامدهایوآثارمهمترینبیانداشتند:

امنناهمچنینوهاسکونتگاهدرمردمآسایشدراختاللساختمانی،ایجادعملیاتشروعمرحلهدرهاراه

تاثیراتاجرامرحلهردوبودپروژهاجرایآثارجملهازشلوغیهااینازناشیجانوریهایزیستگاهشدن

اشتغالبرفراوانی .داشتبردرنیزراامالکارزشوقیمتافزایشومجاورروستاهایدرآمدوایجاد

برداریبهرهمرحلهمنفیپیامدهایمهمترین وسایتمحدودهدرهواوخاکآب،آلودگیاحتمالشامل:

جامدزایدموادوپسابصحیحمدیریتعدمیجهنتدرتاالبوهارودخانهویژهبهآنهایپیرامونمحیط

بهمشروطیطرحرارااجآنهادرمجموع.بودپروژهاقامتیوتجاریهایخدماتی،کاربریفعالیتازحاصل

 دانستند.بالمانعاقداماتیبرایرفعآثارمنفی

 همکاران (1311)پاداشو در اماکن:نداشتندبیامحیطبرورزشیاماکنزیستیمحیطاثراتبررسی،

نظراتبینمعنادارتفاوتوهمچنیناستداشتهاثراتاجتماعیبسیاریازدیدگاهمردمومسؤلینورزشی

مقایسهدر.ودبشهریمحیطبرورزشیاماکنزیستیمحیطآثارخصوصدرهاورزشگاهمسئولینومردم

بزرگترینمسئولگروهنظراتمیانگینهاورزشگاهمسئوالنومردمنظرات بودهمردمنظراتازورزشگاه

است.بودهمعنادارشهر،محیطبرورزشیاماکنزیستیمحیطاثراتواست

ارزیابیپایداریتوسعهروستاییمطالعهموردیشهرستان:عنوان،درپژوهشیبا(1311)شایانوحسنزاده

شدتمسالهوبودکمترزحدمتوسطاسطحپایداریکلیهروستاهایشهرکمیجان:بیانداشتندکمیجان

طبقنتایجپایداریاجتماعی.استدرروستاهایکوهستانیبهویژهدربعداجتماعیواقتصادیثابتگردید

.داشتهاستنقشمؤثرتریدرسطحپایداریروستاها
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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همکاران ،(1311)میکاییلیو عنوان پژوهشیبا مطالعه)کوهستانیگردشگریفضاهایپایدارطراحیدر

توسعهوحفظبرتأکیدبابکرمناطقدرتعارضکاهش:بیانداشتند(تهرانکوهسارطبیعتپارک:موردی

نگهکیفیتی استایمنطقهسطحدرانسانیمنفیتعارضاتتقلیلوزیستگاههاداریطبیعتو برای.

یوارپایدگردشگریاصولیبرایبهرسیدننهایتدروحفاظتاهدافبهدستیابی برایالگوییارایه

مالحظاتگرفتننظردرباهمراهپایدارطراحیبهرسیدندرنتیجهوطبیعتبهخسارتحداقلباطراحی

.استبودهمدنظرمنطقه،محیطی

 برنجی و بهمنی در،(1311) عنوان با رویمسیرطراحیوسنجیامکان)پژوهشی -دارآبادپیاده

چهارمنظردیدوخاکفرسایشآب،منابعگیاهی،پوششتوپوگرافی،باتوجهبه:بیانداشتند(جمشیدیه

مناطقطراحیوپیشنهادکوهنوردیمسیردرایستگاه این اکوسیستم به رساندن آسیب از تا کردند

جلوگیریکردهباشند.

منابعتخریبدرثرمؤاقتصادی-اجتماعیعواملبررسی)درپژوهشیباعنوان،(1311)همکارانرودگرمیو

تهراناستانطبیعی اراضیکاربریتغییربصورتتخریبشکلمهمتریندشتیمناطقدر:بیانداشتند(

مناطقدرتخریبمهمعواملاز.اندیافتهتغییرکشاورزیوعمرانیهایکاربریبهکهبودطبیعیمنابع

طبیعیمنابعتخریبدرمؤثرتشکیالتیلعاممهمترینوبودهاستدرختانقطعوشاخهکنیکوهستانی،

.باشدمیطبیعیمنابعهایعرصهکنترلبرایامکاناتونیروکمبود

یزد در1311همکاران)یانو عنوا(، ارزیابیاثراتزیستمحیطیگردشگریبرجنگلنمکنتحقیقیبا

بینبردنسرمایههایمل از گردشگریتأثیربسزاییدر برداریهایغیرآبرودبیانداشتند: بهره یدارد،

آسیبهایگردشگریبهحسابمیآید مدیریتغلطجزء با تخریبدرگردشگرمؤثرنقشواصولیو

.بررسیاستموردمنطقةدربیشترتمرکزبهتوجهبامنطقه
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 سالمتروانی(1331)عبداهللپور نقشورزشدر عنوان با تحقیقی در بیانداشت–، ورزشو:اجتماعی

جریانکمکبهفرددر:ازبودعبارتواینآثار؛جایمیگذاردجامعهبرفردبرفعالیتبدنیآثارمفیدیدر

و محیطاجتماعیشدن درسازگاریبا فرد کمکبه اوقاتفراغتو،تکاملشخصیتمناسب، پرکردن

آمادهکردنقمناسبوتکمیلاخالتصحیحو،دورانجوانیتاجتماعیبهخصوصدرانحرافاجلوگیریاز

 بیانداشت.داشتنفرهنگیمناسبجریانفرهنگسازیوفرددرکمکبهفردبرایرعایتحقوقدیگران،

درتحقیقیبین(1331)آرایشوحسینی  بیانداشتکهفقطعواملاجتماعی1،  فرهنگیبر-متغییر

.متغیرمشارکتمردمنقشداشتهاست

ارزیابیومدیریتمنابعزیستمحیطیوتأثیراتمتقابلآنبرتوسعهدر(،1331)پیکانپورفردوهمکاران

بیانداشتند:)استانچهارمحالبختیاری(گردشگری بندیبرایاثراتو51کمتراز درصدمیانگینرده

هبیشترینپیامدهایمنفیفازهایساختمانیوبهربرداریدرردهتخریبزیادوخیلیزیادقراردارندواینک

فراوانیپیامدهایمنفیدرردهتخریبمتوسطمیباشدلذاازطریقارائهطرحهایبهسازیوعملبدانهااز

 .شودمیزانپیامدهایمنفیکاسته

(،درارزیابیمحیطزیستیپروژههایگردشگریساحلی)مطالعهموردیشهر1331اشرفزادهوهمکاران)

فارس(بهارزیابیآثارمثبتومنفیناشیازاجرایپروژهشهرجهانگردیبینجهانگردیبینالمللیخلیج

پروژهدارایآثارمثبتقابلچشمگیری:ستمنطقهپرداختهوبیانداشتندالمللیخلیجفارسبرمحیطزی

شیازولیآثارمنفینازاییدرمنطقهاست،آمدازجمله)توسعهفعالیتگردشگری،تجاری،اشتغالزاییودر

اکوسیستمهمزدنتعادلاجرایپروژهبسیاربیشترازآثارمثبتهستند.مهمترینآثارمنفیپروژهشامل:بر

وسایر تهدیدگونههایحیاتوحش–حساسساحلیاکوسیستممنطقهحفاظتشده دریاییدرمنطقه،

است.بودهمهموبرجسته،تهدیدسفرههایآبزیرزمینی
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:بیانداشتندرامسرشهرسواحلبرگردشگریمحیطیزیستاثراتارزیابی،در(1333)همکارانوقرخلو

برجایگذاشتهاستکهمهمترینآنهاتخریبتوسعهایننوعگردشگریاثراتزیستمحیطیفراوانی را

عیتنتایجبررسیبیانگروضاست.پوششگیاهی،آلودگیآبهایساحلیوازبینرفتنچشماندازساحلی

تخریبچشمانواعآلودگیهایزیستمحیطیمانندتخریباراضیزراعیوباغی،واستنهچندانمطلوب

اصلی جمله از مطالعه مورد منطقه در بیرویه ساز افزایشساختو و انباشتزباله ساحل، ترینانداز

پیامدهایمنفیگردشگریبودهاست.

گلپادتفریحیاسکلهازبرداریبهرهواحداثمحیطیزیستاثراتارزیابیدر،(1333)روانبخشوهمکاران

تخریبیدامنهدرمحیطبرهافعالیتازپیامدهایهیچکدامقرارگیریعدمبهتوجهبا:بیانداشتندگیالن

وگردشگریبخشدراستانشاخصهایتوسعهتوسعهورشددرپروژهجایگاهبهتوجهباوزیادبسیاروزیاد

فوقپروژهانجاممراقبتیپایشیواقداماتوبهسازیطرحهایلحاظباساحلینواحیکاربریباآناریسازگ

گردد.میتوصیه

در(1333)رمضانینژادوهمکاران هایشرکتکنندگاندر، عنوانبررسیانگیزه ورزشهایتحقیقیبا

تعامالتاجتماعیدربودروابطشغلیوبه،انگیزههایکسبسالمت:بیانداشتندهمگانیدرفضایروباز

.بودندهامتیازبیشتریازمردانکسبکرد،تمامیانگیزههاداشتهوزناندراولویتقرار

،(1335)زاهدی عنوان تحت تحقیقی در پایدار توسعه و داشتگردشگری بیان منافع: به دادن اولویت

متاسفانهاست.شدناصولتوسعهپایدارشدهداراقتصادیناشیازتوسعهصنعتگردشگریموجبخدشه

تخریبمحیطزیستدخیلبودههر بخشعمومیوخصوصیدر اقتصادیانددو توسعه توسعهو بر را

اگرچهصنعتگردشگریبراکولوژیمتکیاستامادرحفظوحراستازاند.دانستهعپایدارومتوازنمرج

.آنموفقنبودهاست
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برنامهریزیبرایمحیطیزیستپذیریآسیبپژوهشیباعنوانارزیابیدر،(1331)فتحیشریفزادگانو

هایدرمنطقهای بیانداشتندمراتبیروشسلسلهبهالبرزمحیطیزیستگانهسهحوزه البرزحوزه:

اظتحفلحاظبهشمالی،البرزحوزهومیباشدمطرحمحیطیحوزهزیستترینشکنندهعنوانبهجنوبی،

حفظمنظوربهمرکزی،البرزحوزههمچنینداردقراردوماولویتدرساحلیاراضیوتخریبجنگلهااز

.استسوماولویتعنوانبهجانوریاکولوژیوحشوحیات

عنوان،(1333)اسمیوهمکاران یگانبدرپژوهشیبا ررسیوضعیتجمعآوریودفعبهداشتیزبالهدر

ایناردونامطلوبمیباشددفعزبالهدروضعیتجمعآوریو:بیانداشتندلهسبالنهایصعودکنندهبهق

وهمچنینبراساسیافتههایاینتحقیقمیزانضرورتدفعبهداشتیزبالهتأکیدنمودندبهاهمیتوو

هکوهنوردیآشناییافرادبانحوهجمعآوریودفعبهداشتیزبالهدرکوهستانمعنیداربودهوهرچهسابق

.وسنبیشترمیزانآشناییآنهابیشتربود

ارزیابیپیامدهایزیستمحیطی1311امیدوار) در ارائهراهکاردرجهتیگردشگر(، کیشو درجزیره

،مرجانها(انتظارآبوهوا-ساحل–دریا)مدیریتنواحیساحلیبیانداشت:باتوجهبهشرایططبیعیکیش

کیشمگردشگرمیرفت قابلگردشگریتکیبرطبیعتباشدتوسعهبدونبرنامهدر خسارتهایغیر ،

درپیداشتهباشد درروندتحقیقاماجبرانیبهطورمستقیمبرمنابعگذاشتهوموجبنابودیمنابعرا

بودهاست.درجزیرهبیشترمتکیبرتأسیساتشهریوتسهیالتانسانساختگردشگریفعالیت

ارزیابیا،(1311جواهریان) صنعتیالبرزدر بهثراتزیستمحیطیشهر صنعتیالبرز شهر بیانداشت: ،

خدمات–لحاظامکاناتاقتصادی تا بخشهایصنعتی کلیه زاییدر اشتغال تأمینمعاشو و اجتماعی

ظایناحداثاینشهرهمازلحابنابردرسطحمنطقهوهمسطحملیدارایاهمیتویژهایاست.بازرگانی

حیاتآنبهشرطبکارگیریطرحهای ادامه و لحاظزیستمحیطیقابلپذیرشبوده به اقتصادیهم

 بهسازیوبرنامهریزیهایالزمبالمانعاست.
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صفائیانوهمکاران)بیتا(،درارزیابیاثراتزیستمحیطیتوسعهدرشمالایرانبیانداشتند:ارزیابیآثار

برمحیط استزیستشماتوسعه نگرانکننده تبدیللکشور جنگل، اصولیاز غیر و برداریزیاد بهره .

جنگلهاومراتعبهاراضیزراعتیوواحدهایصنعتیوبهطورکلیتغییرکاربریآناندرهمهحالفقدان

است.بوده،آیندهنگروعلمینیزمشهورمدیریتدلسوزانهیک

مجموع:ستیسوالنسرعینبیانداشتیدرارزیابیاثراتزیستمحیطیپروژهدهکدهتور،(بیتا)فتایی

 فاز دو اثراتمنفی+15/213اثراتمثبتطرحدر میباشد+161وجمعجبرینمرات-15/11و این.

راهیادراثراجرایپروژههم.نتیجهنسبتباالیآثارمثبتبهمنفیوبهطورکلیمثبتبودنپروژهدارد

اعمالدستوراتمدیریتزیستمحیطیموجبرونقازلحاظاقتصادی،اجتماعی،توریستیمنطقهسرعین

 .بودهاست

بهدرکوهستانیپارکهایاحداثضرورت،درتحقیقیباعنوان(1335)مسعودی،بهمنپور عنوانتهران،

بیانداشتند )توچال رك کوهستانیپا :موردي مطالعه)  رپایداتوسعهراستایورزشدرجهتدرفرصتی برنامه:

مناطقوتهرانشهرشمالیارتفاعاتدرورزشیتفریحی،مکانیابیوریزی بهکوهستانی،هایدرهودر

طراحیوپایدارتوسعهراستایدربهمنطقهمختلفمردماقشاروجلبورزشکارانومحیطبهسازیمنظور

میاجتماعیوویژهاکولوژیکیقابلیتهایدارایمطالعهموردمنطقه.دباشمیپارککوهستانیعنوانبهآن

رفاهیتجهیزاتوتسهیالتدسترسیآسان،مناسب،فضایبهتوانمیمنطقهاینقوتنقاطجملهاز.باشد

توانمینیز،موجودتهدیدهایضعفوجملهنقاطازوکرداشارهکنندگانمراجعهباالیمیزانورزشی،و

وبهداشتیضعفخدماتموجود،عرصههایازاستفادهبهینهعدمزیستمحیطی،مالحظاتاجرایعدمبه

کردند.اشارهمنطقهدردرمانی

بیانداشتند:درسامانگردشگریشهرکمحیطیزیستاثراتارزیابیدر،(بیتا)ابریوهمکارانفروغی

آمدهنشانبدستنتایجارزیابیماتریسازاستفادهبارودزایندهرودخانهبربرداریبهرهوساختمانیفازدو
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تنهاوداردوجودبرداریبهرهوساختمانیفازهایفعالیتمنفیاثراتمحیطاجزاءتمامیرویبرکهداد

 .شدهاستدیدهاجتماعی-فرهنگیمحیطدرایاندازهتاواقتصادیفنیمحیطبرپروژهآثارمثبت

 

 یقات خارجی:تحق( 2-14-2

والکر در2112)1کیمو چهلوسومیندورهباهمراهاجتماعیاثراتگیریتحقیقیبهاندازه(،

یکتاثیراتروانیوبیانداشتند:پرداختند،3درآمریکاوتوسعهمقیاسدرآمدروانی2باولسوپرهایرقابت

22توسطتواندمیبزرگورزشیرویداد متغیر)گویه افتخارپنجدرو( افزایشغروروعامل جامعه،

هایزیرساختبهبودبرایتالشجهتدرافتخاروجامعه،غروررویداد،هیجانجامعه،هیجانبهدلبستگی

گیرد.قرارجامعه

همکارانهوانگ تاثیرات2112)1و شناسایی برای اجتماعی(، محیطیزیستوفرهنگی-اقتصادی،

درتایوان5کائوسیونگ2111جهانیبازیهایموردیساکنانبهمطالعهاهازدیدگبزرگورزشیرویدادهای

دیدگاهساکنانعاملاقتصادینظیرافزایشورودگردشگرانخارجی،توسعهدادازمینشانپرداختند،نتایج

عاملاجتماعی فرهنگیمثلتبادلفرهنگیدررتبهدوموعاملزیست-مشاغلوورودارزدررتبهاول،

حیطیدرآخرقرارداشت.م

تاثیراتمسابقاتجام2112) 6آچو کیپتاوناز شناساییادارکاتمهاجرانساکنشهر تحقیقیبه در ،)

مزایایمثبتاقتصادیبرایافریقایجنوبیو2111جهانی اینرویداد نتایجنشانداد فوتبالپرداخت،

                                                        

1 Kim & Walker 
2 Super Bowl  
3 Psychic income scale 
4 Huang & et al  

5 Kaohsiung 

6 Achu 
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گاندررابطهبامواردیازقبیلافزایشجرموهمچنینپاسخدهند؛حتیکلافریقادرپیخواهدداشت

جنایت،افزایشقیمتکاالهاوخدماتاظهارنگرانیکردهبودند.

 همکارانلوردی، جهانی2111)1گریندیجو تاثیراتمسابقاتجام بررسیادراکاتساکنانمحلیاز در ،)

هاپرداختند،ینرویدادقبلوبعدازبازیبهمقایسهبرداشتساکنانازتاثیراتا2کریکتدرباربادوس2111

منابع حفظ و فرهنگی توسعه اقتصادی، منافع اجتماعی، مشکالت فرهنگی، تبادل عامل هفت محققان

قیمت افزایش ترافیکی، مشکالت و آلودگی هزینهطبیعی، و کردند،ها شناسایی را ساز و ساخت های

هادرهمهابعادوجودداشت.بطوریکهقبلوبعدازبازیهمچنینتفاوتمعنیداریبینادراکاتساکنان

بازی از میقبل انتظار برداشتها برگزاری از بعد که حالی در باشد منافع از بیشتر میزبانی رفتهزینه

.هاشدهاستساکناناینبودکهمنافعاینرویدادبیشترازهزینه

ارزیابیاثراتدوچرخهسواریدرکوهستانوپیادهرویدرپژوهشیباعنوان،(2111)پیکرینگوهمکاران

بیانداشتند کاهشدرارتفاعپوششاثراتمنفیدوچرخهسواریشامل:دردامنهعلفزارکوهدراسترالیا

داشت غنایگونهوجود پوششتاثیروگیاهی، ترکیباتو ارتفاعپوششگیاهی، رویهمچنیندر پیاده

یدرکوهستانصدماتبیشترینسبتبهپیادهرویدرکوهستانبهوجودآوردهدوچرخهسوار.داشتهاست

اثراتزیستمحیطیمشابهاست، اماتحتشرایطآزمایششدهپیادهرویودوچرخهسواریکوهستان،

.داشتند

لمللیابیننمایشگاهتاثیراتازساکنانمحلی(،نیزدرپژوهشیباعنوانادراکات2111)3یانگوهمکاران

ومثبتعاملپنجبیانداشتند:ایننمایشگاهتاثیراتازشانگهایساکنانادارکاتشانگهایبهبررسی2111

                                                        

1 Lorde & et al  

2 Barbados  
3 Yang & et al 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ویژهبهداشتندرویدادایناثراتازمثبتیدرکدهندگانپاسخاکثریتونمودبندیدستهمنفیعاملسه

کردند.میکارنمایشگاهبههوابستمشاغلدروداشتهنمایشگاهبانزدیکیارتباطکهکسانی

پکنبهشناسایی2113(،درتحقیقیباعنوانادارکاتساکنانازتاثیراتبازیهایالمپیک2111)1ژوووآپ

محققانوبررسیبرداشت گویهمختلفدر21هایساکناننسبتبهیکرویدادبزرگورزشیپرداختند،

عاملا درچهار را تاثیراتاینرویداد اثراتزمینه توسعهاقتصادیو اثراتتوسعهشهری، جتماعیروانی،

اکثریتپاسخدهندگاندرکمثبتیاز همچنیننتایجنشاندادکه بندیکردند. زندگیاجتماعیدسته

اثراتاینرویدادبهخصوصدرموردسهعاملاجتماعیروانی،توسعهشهریوتوسعهاقتصادیداشتند.

درمناطقتغییراتزیستمحیطیشیباعنوانتغییراتناشیازاستفادهزمینودرپژوه،(2111)2التوچا

داشت: بیان اقتصادیکوهستانی مدت دراز از-تغییرات مستند بهترین کوهستانی، جوامع در اجتماعی

.استبهشکلتغیرکاربریدرمنطقهتغییراتناشیازاستفادهزمین

ادراککشورنپالبهمنظوربررسینحوه1کهدرمنطقهآناپورناییهشهایپژوطبقیافته،(2116)3نیوپان

ادراکساکنان گردیدکه محیطزیستانجامشدمشاهده ادراکمدیرانآناثراتگردشگریبر بومیبا

هایگردشگریقرارمردمبومیبیشترتحتتأثیراثراتمثبتپروژهبرایناساس،داشتهاست.منطقهتفاوت

.دادندهاراتشخیصنمیدواثراتمنفیآنداشتن

                                                        

1 Zhou & Ap  
2 Latocha 

3Nyaupane 
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صدا،،(2116)1انجمنمدیریتاستادیوم و افزایشسر را محیطاطرافخود بر ها اثراتمنفیاستادیوم

پارکینگمی کاهشمحوطه و کمبود زیاد، و تند های نورپردازی زباله، و آشغال ایجاد ترافیک، حجم

 .دستندان

2هگر گزارشاث،(2116) روشنایی،در تغییر اثراتیچون جانسون، شهر مرکز پارکبر بال محیطی رات

ترافیکوکمبودپارکینگموردتوجهقرارگرفت افزایشسروصدا، اثراتتغییرروشناییو. اینگزارش،

است.افزایشسروصدارامهموغیرقابلاجتنابدانسته

در(2115)3گری ، در بیانمیکندکه ساختهرگونهگزارشخود انتخابزمینبرایاحداثو هنگام

.اماکنورزشیبایدبهاثراتاماکنبرمحیطوجغرافیایمنطقهاطرافآنتوجهشود

فوتبال2112(،درپژوهشیباعنوانادارکاتساکنانازتاثیراتمسابقاتجامجهانی2115)1کیموپتریک

ابعادمثبتبهترتیبشاملتوسعهگردشگریواحیایشهر،داختهبودندوپربهمطالعهموردیشهرسئول

هایگردشگریوهایخارجی،توسعهزیرساختبهبودوجههشهرمیزبان،منافعاقتصادی،عالقهبهفرهنگ

هاو...(،تضادودرگیری،مشکالتترافیکی)افزایشقیمتهایمنفیاقتصادیعواملمنفیبهترتیبجنبه

 .وازدحامبودند

درپژوهشیبیانداشتند،(2113)5هادسونبیدیو افزایشروند: شدنوایجادگردشگریدرطیزمانبا

در ویژه وتسهیالت کوهنوردی سنتهای درمقابل شده گردشگری تجاری منافع افزایش باعث که نپال

.استفرهنگ،رایجآندرحالتضعیف

                                                        

1 FSC 
2 Heger 

3 Gray 

4 Kim & Petrick 

5Beedie.Hudson 
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قلهوهیمالیاهایکوه،بیانداشت:رشتهمحیطزیستوگردشگری(،درتحقیقیباعنوان1111)1میدر

ایننیازمندیهایبهپاسخگوییمنظوربه.کنندمیجلبخودبهرازیادیطبیعتگردانسالههمهاورست

موضوعوایناستافزایشبهروزداییجنگلواندشدهقطعجنگلیدرختاناززیادیتعدادطبیعتگردان

.استآوردهواردحیاتچرخهبهراخساراتبسیاری

در،(1113)2کاسپر عنوان با که فرهنگ"تحقیقی محیطاطرافو داشت"ورزش، بیان هنگام: در که

محیطزیستاطرافبهوسیلهاحداثجادهها،راهآهنومکانهایپارکینگوسایلساختاماکنورزشی،

 .نقلیهتحتتاثیرقرارمیگیرند

آلپهایکوهبهنفرهامیلیونقیقباعنوانگردشگریتفریحیبیانداشت:هجومدرتح،(1115)3رایان

اسکی،)پیستمانندجدیدیورزشیامکاناتسالههمهکهاستشدهسبباسکیورزشازاستفادهبرای

ونوردنددرراهاکوههاربولدوزکهاستشدهموجبامراینودشفراهمآنبامرتبطتجهیزاتووسایل

سیالببرایمانعیتانیستموجودمنطقهآندرچندانیدرختدیگرنتیجه،درکنندسرنگونرادرختان

.استآمدهپدیدزیادیزیستیمحیطمشکالتوباشدهابرفشدنذوبازناشیهای









                                                        

  1 Mider 
2 Kasper 

3 Ryan 
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 ای از تحقیقات پیشین خالصه(  2-15

 ( خالصه ای از تحقیقات پیشین5-1جدول)

 نتایج موضوع متغیر محقق

توسعهاثرات (9219اختردانش)

توسعهاثراتارزیابی

محیطبراکوتوریسم

ایرانکشورزیست

هااکوتوریستحدازبیشاستفاده

داشتهفراوانیاکولوژیکیهایخسارت

،ترافیک،گیاهاننابودیکندنومثل:

آلودگیهوا

پاداش و همکاران 

(9211) 
زیستیمحیطاثرات

ورزشیاماکن

محیطاثراتسیبرر

برورزشیاماکنزیستی

محیط

زیستیمحیطازدیدگاهمسؤالناثرات

ورزشیمعناداربودهاماازدیدگاهاماکن

مردممعنادارنبودهاست.

یزدیان و همکاران 

(9211) 
اثراتزیستمحیطی

ارزیابیاثراتزیست

محیطیگردشگریبر

جنگلنمکآبرود

بینبردنگردشگریتأثیربسزاییدراز

سرمایههایملیدارد.

روانبخش و 

 (9200)همکاران 
محیطیزیستاثرات

زیستاثراتارزیابی

بهرهواحداثمحیطی

تفریحیاسکلهازبرداری

گیالنگلپاد

محیطبرهافعالیتازپیامدهایهیچکدام

زیادقراربسیاروزیادتخریبیدامنهدر

نداشتند.

محیطییستزاثرات (بی تا)فتایی

ارزیابیاثراتزیست

محیطیپروژهدهکده

توربستیسوالنسرعین

مجموعاثراتنسبتباالیآثارمثبتبه

منفیوبهطورکلیمثبتبودنپروژهرا

.نشانداد

و همکاران  هوانگ

(3193) 

اقتصادی،تاثیرات

وفرهنگی–اجتماعی

محیطیزیست

شناساییتاثیرات

–اقتصادی،اجتماعی

محیطیزیستوفرهنگی

بزرگورزشیرویدادهای

ساکنانازدیدگاه

ازدیدگاهساکنانعاملاقتصادینظیر

افزایشورودگردشگرانخارجی،توسعه

مشاغلوورودارزدررتبهاول،عامل

فرهنگیمثلتبادلفرهنگی–اجتماعی

دررتبهدوموعاملزیستمحیطیدر

آخرقرارداشت.
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اثراتگردشگری (3116) نیوپان

ادراکاثراتنحوه

گردشگریبرمحیط

زیست

بومیباادراکمدیرانآنادراکساکنان

برایناساس،.داشتهاست.منطقهتفاوت

مردمبومیبیشترتحتتأثیراثراتمثبت

هایگردشگریقرارداشتندواثراتپروژه

.دادندهاراتشخیصنمیمنفیآن

ومحیطزیستگردشگریتزیستمحیطیاثرا(9111میدر )

وایناستافزایشبهروزداییجنگل

چرخهبهراخساراتبسیاریموضوع

است.آوردهواردحیات

گردشگریاثراتگردشگری (9113رایان )

آلپهایکوهبهنفرهامیلیونهجوم

بوجودزیادیزیستیمحیطمشکالت

آوردهاست.



انجامبررسیه مطالعاتبهایننتیجهرسیدهمحققپساز و دیگرنمیتوانتوقعداشتکهکها امروزه

 اقتصادیبشر مفروضاتپیشرفتعلمیو استقرارتوسعههایمختلفکهاز با محیطزیستستاهمراه ،

ندتوسعهراتتخریبآندرحدمعقولیدرروکاهشاثلیکنتقلیلآلودگیهاو.دستنخوردهباقیبماند

مختلفآنچهکهازتحقیقاتمختلفیافتمیشودابعادتوسعهاثراتمثبتومنفی.نظرمیباشدمدپایدار

بیولوژیکیفیزیکی اقتصادیواجتماعی، میبرداریبهرهمرحلهدرهموساختمرحلهدرهمفرهنگی-،

اماباتوجهبهاینکه،داردبگذاردجایبرفراوانیقابلجبرانغیروبازگشتقابلغیرپیامدهایوآثارتواند

بیشتراثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییپرداختهباشدوارزیابیبهتحقیقاتچندانییافتنشدکه

اثراتبهکمکارزیابیتامحققدراینتحقیقبرآنشدگردشگریمتمرکزبودهاثراتارزیابیبرتحقیقات

.نمایدتفاوتنظراترابررسیبامقایسهنظراتدوگروهومیزانآگاهیعمومشسنجازطریقخبرگانو
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 فصل سوم

 روش شناسی تحقیق
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 مقدمه (1- 3

:اینفصلبهمعرفیشیوهتحقیقمیپردازدکهعبارتاستاز

نمونهآماریجامعهو:بروشتحقیق،:الف 

محیطزیستمحدودهموردمطالعه: د،حدودمکانیتحقیق: ج 

ابزارتحقیق:و،تجزیهتحلیلدادههاآوریوروشجمع:ه

 ابزارارزیابیدراینطرحورارزیابیانواعابزا ح:،متغیرهایتحقیق:ز



 روش تحقیق (3-2

بااستفادهازپرسشنامهمحققساختهوریدادههایآنآگرداستوایومقایسهاینتحقیقازنوعتوصیفی

.انجامگرفتهاست(مدلامتیازدهیمخدوم)تهلئوپولدونیزماتریستغییریاف



 تحقیق آماری جامعه (3-3

.زیستکهدراینامرصاحبنظرمیباشندخبرگانمحیطنفرهاز5گروهیک شامل:اولجامعهآماری

ندبهفعالیتکوهپیماییمشغولاینمنطقهکوهستانیدرمیباشدکهشاملکوهپیمایان:دومجامعهآماری

.،بسیارپرطرفداربودهحجمجامعهمشخصنمیباشداینکهاینقطبگردشگریباتوجهبهکه
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 تحقیق نمونه آماری( 3-4

طبقفرمولکوکرانباتوجهباواستنفرهبوده5باتوجهبهتخصصیبودنارزیابیخبرگانشاملیکگروه

111نفرمشخصشدهکه331وزیعپرسشنامهکوهپیمایانبرایتمشخصنبودنحجمجامعه،تعدادنمونه

تعداد این از که توزیع آنها بین تصادفی طور به 332پرسشنامه قبول قابل پرسشنامه محاسبهو مورد

.قرارگرفتهاند



 و مشخصات آن ها  تحقیق های ابزار( 3-5

 ماتریس لئوپولد( 3-5-1

کهدربینروشهایتشریحشدهدرایرانباشدییکیازابزارهایمطالعهحاضرماتریسارزیابیلئوپولدم

گرفتهاستودربسیاریازطرحهاکارآمدیروشماتریسیکیازروشهاییاستکهبسیارموردتوجهقرار

نشاندادهاست اواخردهه.خودرا ارائهتوسطلئوپولد،61اینروشدر بهعنوانتکنیکیکهمیالدیبا

باتصویبینگردیدهویدرجهانتبپروژهایراموردتوجهقرارمیدهد،یهرتمامیپیامدهایمحیطزیست

.(1331منوری،)استابداعگردیدهآنطیقانونملیآمریکاتشریحو

پسازدر حاضر مطالعاتی،مطالعه محدوده زیست محیط موجود وضعیت زیستبررسی ارزیابی جهت

محاسنایناز.لئوپولداستفادهشدیریافتهیتغروشماتریستوچالازورزشکوهپیماییبرمنطقهمحیطی

منفیو فعالیت.میباشدفعالیتهامثبتماتریسجمعبندیآثار اثر موارد اینماتریسابتدا عاملدر

111اینماتریسشامل.گیردموردتوجهقرارمی،استوسپسشدتاثرشناساییگردیدهزیستمحیطی،

میباشدکهنتیجه(ردیف)فاکتورزیستمحیطیدرمحورقائم33و(ستونها)حورافقیریزفعالیترویم

ماتریس میدهد،3311تشکیلیکجدولیا کهدرهرخانهیاسلولآنفصلمشترکیکخانهایرا
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ارزش±5تا±1اثرمعموالبااعداددامنهیامعیار.فعالیتازمحورافقیویکپارامترمحورعمودیاست

کمبرایاثرجزئیوبسیار1برایاثراتمثبتبسیارزیادومهمونمره5اینروشنمرهگذاریمیشود.در

برایاثرات-1نمرهزیادوبرایاثراتمنفیبسیار-5همچنیننمرهنظرگرفتهشدهاست.کماهمیتدرو

نظرگرفتهشدهاست.کمدرمنفیبسیار

 و کیفی اثرات یری کمارزش گذا( 2-9جدول )

تعریف مقدار اثر 

مثبت
امتیاز

تعریف مقدار اثر 

منفی
امتیاز

اثراتمثبتبسیار

زیاد
-5اثراتمنفیبسیارزیاد5

-1اثراتمنفیزیاد1اثراتمثبتزیاد

-3اثراتمنفیمتوسط3اثراتمثبتمتوسط

-2اثراتمنفیکم2اثراتمثبتکم

-1اثراتمنفیبسیارکم1ماثراتمثبتبسیارک



ردیفیمیباشدکه23ستونی16محققساختهکهشاملیکماتریستحقیقماتریسمورداستفادهدراین

(پیوست:پ).دادهاستخانهایرا113تشکیلیکماتریس

 ردیف های ماتریس شامل اثرات زیر:

 ،آلودگیخاکیتآبهایزیرزمینی،هایسطحی،کیفآبکیفیتاثراتفیزیکیکهشامل:کیفیتهوا،

.سیمایسرزمینآلودگیصوتی،کوبیدهشدنخاک،لغزشوریزشسنگ،،فرسایشخاک

 اکوسیستمجانوران،گونههاینادرگیاهی،گونههایاکوسیستمگیاهان،:اثراتبیولوژیکیکهشامل

 .نادرجانوری
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 اثرات،مینانرژی،منابعتأفاضالبدزائدودفعموا ،اشتغالزایی، ترافیک :اثراتاقتصادیکهشامل

.دسترسیبهمنابع، خدماتزیربناییوروبنایی ،تورمی

 شامل-اثراتاجتماعی فرهنگیکه : تعاملبا زندگی، استاندارد مختلف، امنیتکوهپیمایان،افراد

کی و رفاه میراثفرهنگی، وفیتزندگی، فراغتومذهبی تاریخی، گردشگری، رهنگفسالمت،

.عمومی

 

:ستون های ماتریس شامل فعالیت های زیر

(ساختپناهگاه3(محوطهسازی2(حملونقل1

خدماترفاهی(6نصبتابلوهایهشداروراهنما(5تلهکابینوایستگاه(1

نصبتابلوهایتبلیغاتی(1(مسیرهایپاکوب3فاضالبتولیدموادزائدو(1

(تسهیالتبهداشتی12(نصبسطلهایزباله11نح(حوادثوسوا11

کافیشاپهتل،:تسهیالت(15تملکزمین(11شاخهزنیوبوتهکنی(13

استخدامکارگرانوکارکنان(16
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 پرسشنامه محقق ساخته  (3-5-2

شده ساخته پرسشنامه در هایموجود آیتم از برگرفته و تحقیق اساسپیشینه یافتهیماتریستغیبر ر

تنظیمشده(5)تابسیارزیاد(1)ارزشیلیکرتبادامنهبسیارکم5اینپرسشنامهدرمقیاس،بودهدلئوپول

 هدفبود توضیحدهنده ایکه نامه پرسشنامههمراه فایلمربوطبه پرسشنامه برایتعیینرواییمحتوا

محیطزیستومدیریتورزشیدانشگاهاستادرشتههای11تحقیقوتشکرازهمکاریبودهدراختیار

شاملاینپرسشنامهودربرگشتپرسشنامهنظراتاساتیداعمالشد.هتهرانودانشگاهمازندرانقرارگرفت

وقسمتدومپرسشنامهبهبررسیسؤال5اجتماعیشاملویژگیهایفردیوسوالدردوبخش:اول31

پیوست:ب(.)استبهشرحزیربودهآثارینسؤالکها26آثارزیستمحیطیکهشامل

اثرات فیزیکی از: ازاثراتمشخصبرخی استفاده مانند نقلیه،فعالیتها و...وسایل احداثساختمان

گرافی،روانابها،حوادثو)اقلیمی،خاک،ثباتخاک،فرسایشدرمنطقهشکلزمینتوپموجببروزتغییرات

لغزشورانشزمین،کیفیت اقداماتفیزیکینظیرتغییرمسیرطبیعی: و...(میشوند. هوا،ایجادسروصدا

اینکاهشخواهدداد.راجریانآبرودخانه،برداشتآبجهتمصارفمختلفذخایرسفرههایزیرزمینی

منطقهاعمازحملوفعالیتهایجاریدروکهتاثیرتسهیالتوامکاناتایجادشدهسوال 4آثاربوسیله

موردارزیابیقراررازیباییشناسیمناظررودخانهها،آبهایزیرزمینیوخاک،صوت،برآلودگیهوا،نقل

.داد

زیستگاههایطبیعی،اکوسیستمجمعیتجانوری،وششگیاهی،پ:مهمفعالیتبراثرات:اثرات بیولوژیکی

بررسیشدهکهتاثیرتسهیالتسوال 99اینآثاربوسیله،جانوریگونههاینادرگیاهیوجانوریوگیاهی،

گونههاینادرجانوری-منطقهرابراکوسیستمگیاهیوجانوریفعالیتهایجاریدروامکاناتایجادشدهو

.استگیاهیراموردارزیابیقراردادهو
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تورمال،ایجاداشتغنیازبهخدمات،درتغییر:الگوهایاقتصادیمحیطکهشاملدرتغییر:اثرات اقتصادی

درافزایشبهو تغییر ترافیکو،کاربریزمینایکاالها، بوسیله تاثیرسوال 2اینآثار که بررسیشده

افزایشبهایتورمو)مولفههایاقتصادیمنطقهبرفعالیتهایجاریدرتسهیالتوامکاناتایجادشدهو

 .تاسراموردارزیابیقرارداده(ترافیکاشتغالزایی،کاالها،

الگوهایاجتما:اثرات اجتماعی،فرهنگی در خدماتو:عیشاملتغییر کاهشامکانات،نوع افزایشیا

استانداردها،کیفیتزندگی، رفتن افرادباال در.افزایشتعامالتاجتماعی :الگوهایفرهنگیشاملتغییر

اینآثار.میباشدمذهبییخی،تارتاثیربراماکنفرهنگی،فرهنگهایمتنوع،هجومآدابرسوم،تغییردر

منطقهرابرفعالیتهایجاریدربررسیشدهکهتاثیرتسهیالتوامکاناتایجادشدهوسوال 0بوسیله

هایفرهنگی )ارتباطاتبینفردی-مولفه –افزایشاستانداردهایزندگی-تغییراتفرهنگی-اجتماعی

سالمتی فراغت-افزایش اوقات گردشگ-کیفیت گردشگری-ریافزایش )فرهنگی-امنیت میراث -حفظ

.استطبیعی(راموردارزیابیقرارداده-تاریخی-مذهبی



 روایی و پایایی پرسشنامه ( 3-6

برای پرسشنامهازدیدگاه تهرانو11تعیینرواییمحتوا درمازندراندانشگاهعضوهیاتعلمیدانشگاه

شداستفادهرشتههایمحیطزیستومدیریتورزشی عدد11دریکمطالعهراهنما،محققهمچنین.

هدفازاینبررسیمقدماتیآزمون.توزیعوجمعآوریکرد(توچال)رادرمنطقهموردمطالعهپرسشنامه

بررسیپایاییدرونیسواالتپرسشنامهازروشبهمنظور.قابلیتاعتباروعینیبودنپرسشنامهتحقیقبود

.اخاستفادهگردیدیضریبآلفایکرونبنجشپایایییعنآماریس
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 ( ضریب پایایی پرسشنامه1-9) جدول

اخآلفایکرونبتعدادسواالترمتغی

2633/1سواالتپرسشنامه



ضریببدستآمدهازپرسشنامهنشاندهندهپایاییباالومالحظهمیشود(2-3)همانطورکهدرجدول

.باشدقابلقبولبرایپرسشنامهاینتحقیقمی



 ( تحلیل آماری داده ها3-7

تجزیهتحلیلوبرایآزمودنفرضیههای21نسخهspssاطالعاتتحقیقنیزبااستفادهازنرمافزارآماری

استفادهشد.15/1آلفایوناپارامتریکدرسطحمعنیداریتحقیقازآزمونهایپارامتریک

:کهاینآزمونهاشامل

 توصیفی آزمونهای تح: لیلجهت استاندارد انحراف و میانگین فراوانی، درصد و هافراوانی داده

استفادهشده.

 استفادهشدهدادههاجهتبررسینرمالیاغیرنرمالبودن:اسمیرنوف–آزمونکولموگروف. 

 هایغیرنرمالدادهجهت:یومنویتنیو،کروسکالواریسپارامتریکتوزیعدوجملهایآزموننا

.استفادهشد

 استفادهشدجهتمتغیرهاینرمال(:وتیمستقلآنواتکگروهی،تی)آزمونپارامتریک.

 استفادهشدجهترتبهبندیمتغیرها:(فریدمن)ناپارامتریکآزمون.
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 فصل چهارم

 توصیف یافته های تحقیق
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 مقدمه( 4-1

دوبخشویژگیهایجمعیتشناختیاینفصل،ابتدانتایجپرسشنامهبهصورتیافتههایتوصیفیدردر

کوهپیمایاندرمنطقهتوچالوتوصیفابعادپرسشنامهارزیابیاثراتزیستمحیطیارائهمیگرددونتایج

بیانمیشودو توصیفابعادماتریسبیانوسپسنتایجاستنباطیدادهها با ماتریسلئوپولدنیزهمراه

بههمچنین.آخربهتوصیفمقایسهنظراتدوگروهپرداختهمیشودودرتجزیهتحلیلقرارمیگیردمورد

.منظورارائهمختصرومفیدنتایجازجداولاستفادهگردیدهاست



 توصیف یافته های تحقیق: ( 4-2

ماتریسوخصهایتوصیفیدادههایمربوطبهدراینقسمتمشخصاتفردینمونههایتحقیقوشا

.تفادهازجداولبررسیشدهاستپرسشنامهبااسسواالت



 :خبرگان و کوهپیمایان توصیف مشخصات( 4-2-1

 نفرازکوهپیمایاندرمنطقه332تعدادومیباشدنفرازخبرگانمحیطزیست5گروهخبرگانشامل:

.تحقیق،حضورداشتهاندایندرتوچالکهمشخصاتفردیآنهادرجداولزیرارائهشدهاست
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 شاخص های توصیفی خبرگان (2-4جدول )



سال21سالبودهوکمترینسن36میانگینسنیخبرگانمالحظهمیشود(1-1)همانطورکهدرجدول

 سن بیشترین بود.52و سال جنیست شامل خبرگان 11گروه زنان 61درصد مردان میزاندرصد و

میباشد.درصد11درصدوکارشناسارشد61مقطعدکتریدرتحصیالتآنها

 کوهپیمایانشاخص های توصیفی جنسیت  (1-4جدول )

 درصد  فراوانی نوع جنسیت سن پاسخگویان نمونهتحقیق

 کوهپیمایان

6/51 مردمیانگینبیشترینکمترین

151631

1/11زن

/.3بیپاسخ

111مجموع



سالبودهوکمترینسن31میانگینسنیشرکتکنندگانمالحظهمیشود(2-1)همانطورکهدرجدول

پاسخگوبیشترینتعداددرصد6/51مردانباوهمچنینسالبود16سالوبیشترینسن15پاسخگویان

 .رادراینتحقیقبهخوداختصاصدادهاند

 

نمونه 

 تحقیق
 جنسیت میزان تحصیالت سن

خبرگان

محیط

زیست

میانگینبیشترینکمترین

ی
صد فراوان

در
 

دکتری
کارشناس

ارشد
 مردزن

37 33 26 61 41 41 61 
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 کوهپیمایان (، شاخص های توصیفی سطح تحصیالت 9-4) جدول



 

 













.درصدآزمودنیهاتحصیالتدانشگاهینداشتند3/26مالحظهمیشود(3-1)ورکهدرجدولهمانط

درصد3/3درصدبیشترینودکتریبا1/12کارشناسیباکهمالحظهمیشودمقطعتحصیلیهمانطور

.استختصاصدادهابهخودکمتریندرصدرا

 کوهپیمایانی ( شاخص های توصیفی میزان سابقه کوهپیمای4-4) جدول

 درصد فراوانی سابقه کوهپیمایی

1/1 سال 9

1/25 سال 3-3

33 سال به باال 6

5/32 گاهی

111 مجموع

 درصد  فراوانی میزان تحصیالت

 1/1 زیردیپلم

 1/21 دیپلم

 1/11 فوق دیپلم

 1/12 کارشناسی

 2/15 کارشناسی ارشد

 3/3 دکتری

3/1 بی پاسخ

111 مجموع
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درصدپاسخگویاندارایسابقهکوهپیماییبودهکه5/61مالحظهمیگردد،(1-1)همانطورکهدرجدول

کلپاسخگویانبهندرتوگاهیبهایندرصداز5/32درصدآنهادارایسابقهطوالنیهستندوتنها33

.ورزشمیپرداختند

 به کوه توچالکوهپیمایان ( شاخص های توصیفی میزان دفعات مراجعه 5-4جدول)

 درصد فراوانی تعداد دفعات مراجعه

1/35 حداقل یکبار در هفته

5/36 حداقل یکبار در ماه

11/23 گاهی

111 مجموع



 جدول در که (5-1)همانطور میگردد، این5/36مالحظه به ماهییکبار پاسخگویانحداقل از درصد

درصدنیزگاهیبهاین11/23درصدازپاسخگویانحداقلهفتهاییکبارو1/35منطقهمراجعهمیکنندو

منطقهمراجعهمیکنند.

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سواالت پرسشنامه ماتریس و توصیف یافته های مربوط به( 4-2-2

سواالتپرسشنامهمربوطبهارزیابیاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییازدیدگاهاینبخشبهتوصیف

ارزیابیاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییازدیدگاهمربوطبهماتریسخانههایوتوصیفکوهپیمایان

خبرگانمیپردازد.

یورزشکوهپیمایوطبهارزیابیاثراتزیستمحیطیتوصیفسواالتمرب(1-2-2-1

بعداثرات1میباشدکهبهبررسیردیفی23ستونی16ماتریسشاملوسوال26اینپرسشنامهدارای

درجداولهااجتماعیپرداختهکهآمارتوصیفیآن-فیزیکی،اثراتبیولوژیکی،اثراتاقتصادی،اثراتفرهنگی

است.زیرآمده

 رات زیست محیطی ورزش کوهپیماییارزیابی اثو ماتریس  ( آمار توصیفی پرسشنامه 8-4جدول)

 ارزیابیو ماتریس   ابعاد پرسشنامه

 اثرات زیست محیطی

 نظرات خبرگان کوهپیمایان نظرات

 میانگین تعداد میانگین تعداد

 -3321121/3512 اثرات فیزیکی

-3321211/3551/123 اثرات بیولوژیکی

 3321313/3521 اثرات اقتصادی

 3321516/2511 فرهنگی -اثرات اجتماعی



جدول در که 6-1)همانطور پرسشمال( ابعاد میان در میگردد، اثراتزیستمحیطیحظه ارزیابی نامه

نبهترتیباثراتفیزیکی،آوبعداز)بیشترینعوارض(میانگینباالتریناثراتاقتصادیورزشکوهپیمایی

ماتریساثراتبیولوژیکیوفیزیکیودرمیانابعاددارندفرهنگیقرار-اثراتاجتماعیاثراتبیولوژیکیو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)بیشترینعوارض( امتیاز منفیترین اثراتاقتصادیو امتیازفرهنگی-اثراتاجتماعیو رامثبتترین

اند.داشته

 

 تحقیق  سواالتآزمون ( 4-3

اینقسمت تحقیقموردبررسیقرارگرفتهاستسواالتدر درسطحمعناداریتمامفرضیههایتحقیق.

(15/ 1 P≤)کهنتایجحاصلهباتوجهبهجداولمربوطهارائهشدهاست.موردبررسیقرارگرفتهاند.



 ( بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه4-3-1

کولموگروف توسطآزمون آنها های داده توزیع بودن نرمال ابتدا ها فرضیه آزمون اسمیرنوفیک-برای

.یموردآزمونقرارگرفتگروه

 نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه ها مربوط به پرسش نامه( 7-4جدول )



 انحراف استاندارد میانگین کوهپیمایی بر محیط زیست تاثیر
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

Z sig 

 11/1 126/2 651/1 1313/3 اثرات اقتصادی

 113/1 651/1 121/1 1121/3 اثرات فیزیکی

 21/1 152/1 521/1 1211/3 اثرات بیولوژیکی

 153/1 313/1 551/1 1516/2 فرهنگی -اثرات اجتماعی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اسمیرنوفیکیگروهینشانمی-نتایجآزمونکولموگروفمالحظهمیگردد،(1-1)همانطورکهدرجدول

فرضیاتمربوطبهاینمتغیرهااینجهتآزموناقتصادیغیرنرمالبودهبنابرمتغیر،فیزیکی،دودهدتوزیع

فرهنگی-واجتماعیتوزیعمتغیربیولوژیکی.استفادهشدجملهای()توزیعدوازآزمونهایغیرپارامتریک

نتایجحاصلازآنهاواستفادهشد(تکگروهی)تیازآزمونپارامتریکهانرمالبودهلذادرمورداینمتغیر

 .درجداولارائهشدهاست

 ورزش کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان و کوهپیمایان ارزیابی اثرات زیست محیطی ( 4-3-2

 

 و پرسشنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی ورزش کوهپیمایی مربوط به ماتریس (  توصیف مجموع اثرات زیست محیطی8-4جدول )



جدول در که 3-1)همانطور ) میگردد میباشد-51/11برینمراتجمعجمالحظه نسبتنتیجدر. ه

.استازدیدگاهخبرگانمنفیبودنفعالیتبیانگربهطورکلیباالیآثارمنفیبهمثبت

 تاثیرکوهپیمایی بر محیط زیست
 میانگین نظرات

 خبرگان

 میانگین نظرات

 کوهپیمایان

 8314/3 21 اثراتاقتصادی

 1128/3-51/123 اثراتفیزیکی

 1291/3 -12 اثراتبیولوژیکی

 8714/2 11 فرهنگی-اثراتاجتماعی

 --51/221 جمع کل اثرات منفی

 -+126 جمع کل اثرات  مثبت

 40/3 -31/14 جمع کل اثرات منفی و مثبت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نظر از ارزیابی کل نمره همچنین 11/3کوهپیمایان کل نمره دیدگاه5از فعالیتاز بودن منفی بیانگر

.کوهپیمایاناست

  اطالعاتموجود به توجه جدبا ولادر محاسباتبدستآمد از که راآنچه اینآثار گروه دو هر

 .اشتهاستتفاوتیوجودندنظرآنهابینمخربارزیابیکردند



 کوهپیمایان زش کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان و ورارزیابی اثرات فیزیکی مقایسه  (4-3-3

 

 از دیدگاه خبرگان   ثرات فیزیکی و رتبه بندی فریدمن(  توصیف میانگین پارامترهای زیست محیطی مربوط به ا3 -4جدول)

 رتبه میانگین رتبه میانگین اثرات فیزیکی

6 5-15/13 کیفیت هوا

1 33/6-25/12 آبهای سطحی

2 15/6-25/11 آلودگی آب های زیر زمینی

3 51/6-51/12 آلودگی خاک

1 51/1-25/16 فرسایش خاک

3 51/2-15/11 کوبیده شدن خاک

1 6-11 لغزش و ریزش سنگ

5 13/5-51/12 آلودگی صوتی

1 15/1-15/21 سیمای سرزمین

 -31/930 جمع کل اثرات

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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منفیارزیابیمی باشد و -31/930آثارفیزیکیجمعکلمالحظهمیگردد؛(1-1)همانطورکهدرجدول

ورتبهبندیآثاربرنآثارمیباشدودراینمیانسیمایسرزمینمنفیتریناثردرمیانایاستشده

.اساسکمتریناثرمنفیتابیشتریناثرمیباشد



 از دیدگاه کوهپیمایان  فعالیت کوهپیمایی فیزیکی  اثرات ای جهت بررسی (، نتایج آزمون توزیع دو جمله20-4جدول)

 گروه عامل
نسبت مشاهده 

 شده

نسبت آزمون 

 شده

سطح معنی 

 داری

اثرات 

 فیزیکی

%63یدگاهمنفید
5/1111/1*

%31دیدگاهمثبت



توجهبهمیزانمالحظهمیگرددطبقنتایجآزمونتوزیعدو(11-1)همانطورکهدرجدول جملهایبا

نسبتهایمشاهدهشدهبهنسبتموردآزمونوسطحمعنیداریازآنجاییکهتعدادافرادیکهفعالیت

راکوهپیمایی فیزیکیاثراتجادیادر منفیداشتند فعالیتکوهپیماییدیدگاه استلذا ابیشتر جادیدر

.عوارضفیزیکیتاثیرگذاربودهاست

 هردوگروهایناثررامخربباتوجهبهاطالعاتموجوددرجداولآنچهکهازمحاسباتبدستآمد

 .اوتیوجودنداشتهاستتفنظراتآنهادرارزیابیآثارفیزیکیبینارزیابیکردندو

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقایسه ارزیابی اثرات اقتصادی ورزش کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان و کوهپیمایان( 4-3-4

 

 میانگین پارامترهای زیست محیطی مربوط به اثرات اقتصادی و رتبه بندی فریدمن  از دیدگاه خبرگان  ( توصیف 22 -4جدول)

 بهرت میانگین رتبه ای میانگین اثرات اقتصادی

25/26-25/3ترافیک

15/2311اشتغالزایی

33/25-16/6دفعموادزائدوفاضالب

15/21-51/5منابعتأمینانرژی

15/21-25/1اثراتتورمی

1515/52بناییخدماتزیربناییورو

113/53دسترسیبهمنابع

 37 جمع کل اثرات



مثبتارزیابیشده+میباشدو21میگرددجمعکلآثاراقتصادیمالحظه(11-1)همانطورکهدرجدول

ترافیکمنفیتریناثرمثبتتریناثرمیباشدوتأثیربر15/23استودراینمیاناشتغالزاییبامیانگین

.درمیانآثاراقتصادیداشتندورتبهبندیبراساسآثارمثبتبهمنفیمیباشد-25/3بامیانگین







در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ازدیدگاه کوهپیمایانفعالیت کوهپیمایی اثرات اقتصادی  ای جهت بررسی (، نتایج آزمون توزیع دو جمله21-4ول)جد

 سطح معنی داری نسبت آزمون شده نسبت مشاهده شده گروه عامل

اقتصادیاثرات

%31دیدگاهمنفی

5/1111/1*
%16دیدگاهمثبت



توجهبهمیزانگرددطبقنتایجآزمونتوزیعدومالحظهمی(12-1)همانطورکهدرجدول جملهایبا

نسبتهایمشاهدهشدهبهنسبتموردآزمونوسطحمعنیداریازآنجاییکهتعدادافرادیکهنسبتبه

دراقتصادیدیدگاهمنفیداشتندبیشتراستلذافعالیتکوهپیماییاثراتجادیاتاثیرفعالیتکوهپیماییدر

 .ضاقتصادیتاثیرگذاربودهاستعوارجادیا

 محاسباتبدستآمد از جداولآنچهکه اطالعاتموجوددر به توجه رابا خبرگانایناثر گروه

ارزیابی در بیننظراتآنها و منفیارزیابیکردند را کوهپیمایانایناثر اثراتاقتصادیمثبتو

تفاوتوجودداشتهاست.

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ت بیولوژیکی ورزش کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان و کوهپیمایان ارزیابی اثرا مقایسه (4-3-5

 

 از دیدگاه خبرگان   ( توصیف میانگین پارامترهای زیست محیطی مربوط به اثرات بیولوژیک و رتبه بندی فریدمن29-4جدول )

 رتبه میانگین رتبه ای میانگین اثرات بیولوژیك

32-21 اکوسیستم گیاهان

51/31-25/11 اکوسیستم جانوری

63/11-51/26 گونه ای نادر گیاهی

33/13-25/26 گونه ای نادر جانوری

 -13 جمع کل اثرات



منفیارزیابی میباشدو -13وژیکیلآثاربیوجمعکلمالحظهمیگردد(13-1)همانطورکهدرجدول

باشدکمترینمیانگیناثرمنفیمی-25/11ودراینمیانتأثیربراکوسیستمجانوریبامیانگیناستشده

میانگینو درمیانآثاربیولوژیکی-51/26تأثیربرگونههایگیاهیمنفیتریناثردرمیاناینآثاربا

.داشتندورتبهبندیآثاربراساسکمتریناثرمنفیتابیشتریناثرمیباشد









 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



33 

 

 از دیدگاه کوهپیمایان فعالیت کوهپیمایی اثرات بیولوژیکیجهت بررسی تک گروهی (، نتایج آزمون تی 24-4)جدول

 متغیر

 2: مقدار مورد آزمون

tمیانگینسطحمعناداری درجهآزادیمحاسبهشده 

 1211/3 *111/1 331 516/1 اثرات بیولوژیك



کمتر)آمدهوسطحمعنیداریبدستtباتوجهبهمقدارمالحظهمیگردد(11-1)همانطورکهدرجدول

افرادکهیپاسخهانیانگیباتوجهبهمگریازطرفد331بادرجهآزادیتکگروهیtدرآزمون(15/1از

فعالیتکوهپیماییو،باشدیممنفییاثرگذاریبرا(3)درنظرگرفتهشدهزانیازمشیوبباشدیم12/3

 .استارزیابیشدهمخربوموثربودهاستعوارضبیولوژیکیدر

 هردوگروهایناثررامنفیباتوجهبهاطالعاتموجوددرجداولآنچهکهازمحاسباتبدستآمد

 .تفاوتیوجودنداشتهاستبیولوژیکیبیندوگروهدرارزیابیاثراتارزیابیکردهو

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ورزش کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان و   فرهنگی -اجتماعیارزیابی اثرات مقایسه ( 4-3-6

 پیمایان کوه



 از دیدگاه خبرگان   و رتبه بندی فریدمن  فرهنگی –اثرات اجتماعی  ( توصیف میانگین پارامترهای زیست محیطی مربوط به 25-4جدول)

 رتبه بندی میانگین رتبه ای میانگین فرهنگی -اثرات اجتماعی

51/1125/15تعاملباافراد

1233/11استانداردزندگی

25/1133/53انامنیتکوهپیمای

51/1615/52رفاهوکیفیتزندگی

33/11-15/1مذهبی-تاریخی-میراثفرهنگی

51/1333/11فراغتوسالمت

51/2315/11گردشگری

115/16فرهنگعمومی

 11 جمع کل اثرات



مثبتیباشدو+م11فرهنگی-آثاراجتماعیمالحظهمیگرددجمعکل(15-1)همانطورکهدرجدول

 میانگیناستارزیابیشده با گردشگری بر تأثیر میان این در میراث51/23و بر تأثیر اثر مثبتترین

فرهنگیداشتندو-درمیانآثاراجتماعیرامنفیتریناثر-15/1مذهبیبامیانگین-تاریخی-فرهنگی

.مثبتبهمنفیمیباشدرتبهبندیبراساسآثار



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دیدگاه کوهپمایان از فعالیت کوهپیمایی فرهنگی  -اجتماعی اثرات جهت بررسی  تک گروهیتی (، نتایج آزمون 28-4جدول)

 متغیر

 4: مقدار مورد آزمون

t میانگین سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده 

-اثرات اجتماعی

 فرهنگی
331/32 331 111/1* 151/2 

 



کمتر)وسطحمعنیداریبدستآمدهtباتوجهبهمقداریگرددمالحظهم(16-1)همانطورکهدرجدول

افرادکهیپاسخهانیانگیباتوجهبهمگریازطرفد331یکگروهیبادرجهآزادیtدرآزمون(15/1از

باشدیم15/2 مکمترو زانیاز گرفتهشده نظر 3)در درفعالیتکوهپیماییباشدیمیاثرگذاریبرا(

 .بودهاستنموثرفرهنگی-اعیاجتمعوارض

 هردوگروهایناثررامفیدباتوجهبهاطالعاتموجوددرجداولآنچهکهازمحاسباتبدستآمد

فرهنگیتفاوتیوجودنداشتهاست.-اجتماعیبیندوگروهدرارزیابیاثراتیابیکردهوشارز

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یافته های جانبی تحقیق(4-4

کهنمودهکردهراارائهانجاماینتحقیقبهآنهادستپیدادیگریکهطیدراینقسمتمحققیافتههای

.شاملیافتههایزیرمیباشد



  گاه کوهپیمایاندالویت بندی آثار زیست محیطی کوهپیمایی طبق دی( 4-4-1

.نداردوجودداریمعنیتفاوتاولویتبندیاثراتزیستمحیطیازدیدگاهکوهپیمایاندر(:H0فرضصفر)

دارد.وجودداریمعنیتفاوتاولویتبندیاثراتزیستمحیطیازدیدگاهکوهپیمایاندر(:H1فرضیهاول)

 

 (، نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی اثرات زیست محیطی فعالیت کوهپیما27-4جدول) 



مالحظهمیشودباتوجهبهمیزانخیدویبدستآمدهوسطحمعناداری(11-1)همانطورکهدرجدول

فرضصفرردمیشوددرآزمونفریدمن تفاوتییحیطیفعالیتکوهپیمااثراتزیستماینبینبربنا،

واثراتفیزیکی،اثراتبیولوژیکیدررتبهبیشترینعوارضبهترتیباثراتاقتصادیدارد.وجودداریمعنی

.استوبیشترفوایدداشتهبودهنبرخوردارعوارضفرهنگیاز-هایدوموسومودرآخراثراتاجتماعی

 شاخص ها

 متغیرها
 میانگین رتبه ها

 آزمون فریدمن

 df Sigخیدو

21/3اثراتاقتصادی

153/331 3111/1* 
 63/2اثراتفیزیکی

 65/2اثراتبیولوژیکی

 11/1فرهنگی-تماعیاثراتاج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ن نسبت به اثرات زیست محیطی با توجه به سابقه بررسی میانگین نظرات کوهپیمایا( 4-4-2

 فعالیت

داریمعنیتفاوتاثراتزیستمحیطیازنظرکوهپیمایانباتوجهبهسابقهفعالیتارزیابی(:H0فرضصفر)

ندارد.وجود

معنهیتفهاوتابقهفعالیهتسهاثراتزیستمحیطیازنظرکوهپیمایانباتوجهبههارزیابی(:H1فرضیهاول)

دارد.وجودریدا
 

 با توجه به سابقه فعالیت فیزیکی و اقتصادی  (، نتایج آزمون  کروسکال واریس برای نظرات کوهپیمایان نسبت به اثرات 28-4جدول)

 ا ثرات             

 سابقه فعالیت
 اثرات اقتصادی اثرات فیزیکی

 11/161 15/115 سال 9

 51/115 22/166 سال 3 -3

 11/116 11/131 سال به باال 6

 13/161 12/165 گاهی

Sig 63/116/1



جدول در که 13-1)همانطور میشود،( طبقسابقهمالحظه بهسطحمعنیداریبدستآمده توجه با

.وفرضپژوهشردمیشوداستتفاوتینداشتهیزیکیواقتصادیاثراتفدرارزیابیفعالیتنظراتافراد







در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 با توجه به سابقه فرهنگی-بیولوژیکی و اجتماعی برای نظرات کوهپیمایان نسبت به اثرات  Anova  (، نتایج آزمون23-4جدول)

شاخص آماری 

 کوهپیمایان
 Fمیزان  انحراف معیار میانگین گروه

سطح معنی 

 داری

 اثرات بیولوژیکی

516/13112/2سال1

313/1112/1  
113/13233/2سال1-5

531/13131/2سالبهباال5

211/132گاهی

 اثرات

فرهنگی-اجتماعی

 3/1 116/1سال1

132/1125/1
 1/1 216/1سال1-5

 35/1 151/1سالبهباال5

 1/1 113/1گاهی



کهدرجدول مالحظهمیگردد11-1)همانطور توجهبهسطحمعنیداریبدستآمدهطبقسابقه،( با

نداشتهاستوفرضفاوتمعنیدارییتفرهنگ-بیولوژیکیواجتماعیارزیابیاثراتفعالیتنظراتافراددر

پژوهشردمیشود.

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بررسی میانگین نظرات کوهپیمایان نسبت به اثرات زیست محیطی با توجه به جنسیت( 4-4-3

نمیباشد.متفاوتجنسیتاثراتزیستمحیطیازنظرکوهپیمایانباتوجهبهارزیابی(:H0فرضصفر)

میباشد.متفاوتجنسیتاثراتزیستمحیطیازنظرکوهپیمایانباتوجهبهارزیابی(:H1فرضیهاول)
 

 با توجه به جنسیت فیزیکی و اقتصادیاثرات  در ارزیابی(، نتایج آزمون یومن ویتنی  10-4جدول)

 اثرات     

 

 جنسیت      
 اثرات اقتصادی اثرات فیزیکی

 11/161 11/133 زن

 63/111 52/151 مرد

Sig 000/03/0



اثراتارزیابی:باتوجهبهسطحمعنیداریبدستآمدهدرمالحظهمیگردد(21-1)همانطورکهدرجدول

اثراتفیزیکیباتوجهبهسطحمعنی،جنسیتزیستمحیطیازنظرکوهپیمایانبیننظرآنهاباتوجهبه

است.تفاوت معنی دار نبودهاثراتاقتصادیاست.امادرموردمعنی دارداریبدستآمدهتفاوت











در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فرهنگی با توجه به جنسیت -در ارزیابی اثرات بیولوژیکی و اجتماعی  تی مستقل(، نتایج آزمون 12-4جدول)

 

 متغیر

 مقدار مورد آزمون

 T P valus جنسیت

انحراف 

 استاندارد

سطح 

 معناداری
 میانگین

اثرات 

 لوژیكبیو

 زن
321/1-111/1 

13/2 

521/1

51/13

 31/13 11/2 مرد

اثرات 

-اجتماعی

 فرهنگی

 زن

311/1331/1 

315/1 

615/1

16/1

336/113/1 مرد

 

 

اثراتارزیابیباتوجهبهسطحمعنیداریبدستآمدهدرمالحظهمیگردد:(21-1)همانطورکهدرجدول

فرهنگی-جنسیت،اثراتبیولوژیکیواجتماعیانبیننظرآنهاباتوجهبهزیستمحیطیازنظرکوهپیمای

تفاوتمعنیدارنبودهاست.

 

 

 

 

 

 

 



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( میانگین پارامترهای زیست محیطی ماتریس از دیدگاه خبرگان4-4-5

 

 ورزش کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان  زیست محیطی ( میانگین کل اثرات11-4جدول)

 میانگین یپارامترهای زیست محیط
جمع جبری 

 اثرات

تعداد آثار 

 منفی

تعداد آثار 

 مثبت

ی
یک

یز
ت ف

را
اث

 

-15/13کیفیتهوا

31/930- 1 1 

-25/12آبهایسطحی

-25/11آلودگیآبهایزیرزمینی

-51/12آلودگیخاک

-25/16فرسایشخاک

-15/11کوبیدهشدنخاک

-11لغزشوریزشسنگ

-51/12آلودگیصوتی

-15/21سیمایسرزمین

ی
یک

وژ
ول

 بی
ت

را
اث

 

-21اکوسیستمگیاهان

13-4 1 
-25/11اکوسیستمجانوری

-51/26گونهاینادرگیاهی

-25/26گونهاینادرجانوری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(11-4ادامه جدول)

ی
اد

ص
قت

ت ا
را

اث
 

-25/3ترافیک

374 2 

15/23اشتغالزایی

-16/6ائدوفاضالبدفعموادز

-51/5منابعتأمینانرژی

-25/1اثراتتورمی

15خدماتزیربناییوروبنایی

1دسترسیبهمنابع

ی
ماع

جت
تا

ثرا
ا

–
ی
نگ
ره
ف



51/11تعاملباافراد

119 7 

12استانداردزندگی

25/11امنیتکوهپیمایان

51/16رفاهوکیفیتزندگی

تاریخی،میراثفرهنگی،

مذهبی
15/1-

51/13فراغتوسالمت

51/23گردشگری

1فرهنگعمومی

 90 -3/331 مجموع آثار منفی

 91 +936 مجموع آثار مثبت

 30 -3/14 مجموع  کل آثار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ابعادماتریساثراتبیولوژیکیوفیزیکیکمتریندرمیانمالحظهمیگردد؛(22-1)همانطورکهدرجدول

فرهنگیبیشترینمیانگینودر-اثراتاجتماعیمیانگینودرکلمنفیارزیابیشدهواثراتاقتصادیو

-5/11وکلآثار-5/221+واثراتمنفی126مجموعمثبتارزیابیشدهاند.همچنینمجموعاثراتمثبت

+15/23اثرمثبتارزیابیشدهاست.تأثیربراشتغالزاییبامیانگین11ثرمنفیوا13میباشدودرمجموع

 .منفیتریناثرراداشتند-51/26بامیانگینمثبتتریناثروتأثیربرگونههاینادرگیاهی

درمنفیتریناثررا-15/21بامیانگیندراینمیانسیمایسرزمینمنفیارزیابیشدهویکیآثار فیز

 میانآثارفیزیکیداشتهاست.

ودراینمیانتأثیربرگونههایگیاهیاستمنفیتریناثردرمیانکلآثارارزیابیشدهوژیکیآثار بیول

رادرمیانآثاربیولوژیکیداشتهاست.منفیتریناثر-51/26بامیانگین

15/23اینمیاناشتغالزاییبامیانگینودراستدردوبعدمثبتومنفیارزیابیشدهآثار اقتصادی

درمیانآثاراقتصادیداشتند.-25/3مثبتتریناثرمیباشدوتأثیربرترافیکمنفیتریناثربامیانگین

ودراینمیانتأثیربرگردشگریبااستدردوبعدمثبتومنفیارزیابیشدهفرهنگی -آثار اجتماعی

میراثفرهنگیمثبتتریناث51/23میانگین بر تأثیر میباشد اینآثار میان در مذهبیبا-تاریخی-ر

داشتند.فرهنگی-درمیانآثاراجتماعیمنفیتریناثر-15/1میانگین

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بر اساس میزان تاثیر بر محیط زیستدرج شده در ماتریس  فعالیت ها میانگین ( 4-4-6

 ده در ماتریس( توصیف میزان اثر فعالیت های درج ش19-4جدول )

 فعالیت های صورت گرفته میانگین

 حمل و نقل -19

 محوطه سازی -22

 ساخت پناهگاه -5/4

 کافی شاپ(تسهیالت )هتل،  75/0

 تولید مواد زائد وفاضالب -15/13

 مسیرهای پاکوب -5/7

 تله کابین و ایستگاه -75/2

 نصب تابلوهای هشدار و راهنما 5/3

 لیغاتینصب تابلوهای تب 15/2

 استخدام کارگران و کارکنان 22

 نصب سطل های زباله 15/20

 تسهیالت بهداشتی -5/2

 حوادث و سوانح -75/20

 تملک زمین 5/0

 خدمات رفاهی -5

 بوته کنی، شاخه زنی -75/98

 منفی کل فعالیت های -131

 مثبت کل فعالیت های +25/33

 جمع جبری کل فعالیت ها  -75/97

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فعالیتشناختهشدهدرمنطقهتوچالطبق16مالحظهمیگرددازمیان(23-1)رکهدرجدولهمانطو

و-929وجمعکلفعالیتهایمنفیفعالیتتأثیرمثبتداشتهاند6فعالیتتأثیرمنفیو11میانگین

یشترمنفینشانمیدهدفعالیتب-73/17کهدرجمعجبریباامتیاز+ 33/22کلفعالیتهایمثبت

باتوجهبهاینکهبوتهکنیوشاخهزنیبامیانگینومخرببودهاند منفیترینفعالیتشناخته-15/36.

شدهدرراستایآنتأثیربرگونههاینادرگیاهینیزمنفیتریناثرارزیابیشدهاست.کوهپیماییبهطور

بهنیرویکارمستقیموغیرمستقیمدرمنطقهباعثافزایشگردشگریوا نیاز اینرو از شتغالزاییشده

.مثبتترینفعالیتشناختهشدهاست11بامیانگین)استخدامکارگرانوکارکنان(





 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل پنجم

 نتیجه گیری بحث و















در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه( 5-1

به تامینسالمتاجتماعیو کار و بهترینساز اجتماعیفراگیر عنوانیکپدیده ورزشبه داشتامروزه

دربخشبهداشتودرمانو سرمایهگذاریدرآنموجبکاهشهزینهها لذا روانیمحسوبمیگردد،

مراکزمبارزهمفاسداجتماعیوپایینآوردنسطحناهنجاریهایفردیواجتماعیمیشودامابایدتوجه

لفداشتهکهاینداشتگسترشفعالیتهایورزشیتأثیراتمختلفیدرمحیطزیستوعرصههایمخت

بایدتوجهداشتبرایرسیدنبهورزشپایدار بروزداده تأثیراتهمبهصورتمثبتوهممنفیخودرا

بهکارببندندنیازمندآنهست شدتتأثیراترادرکهبتواندبهخوبیتمامابعادوندکهبرنامهوابزاریرا

درکاهشاثراتمنفیومخربفعالیتهایمختلففعالیتهایمختلفورزشیشناساییکردهبهنحویکه

ومارادررسیدنبهمفهومپایداریوباعثافزایشاثراتمثبتفعالیتهایگردداستمفیدوکارآمدبوده

یارینمایدالزمبهذکراستارزیابیاثراتزیستمحیطیازروشهاییاستکهمدیرانورزشیرادرهر

در.اخت،تجهیزنمودنوادارهکردنمحیطهایمختلفورزشییاریخواهدکردچهبهترعملکردندرس

اینفصلابتداخالصهایازتحقیقانجامشدهارائهمیشودودرادامهبهبیاننتایجبدستآمدهپرداخته

قپرداختهمیشودوباتوجهبهپیشینهتحقیقاتانجامشدهدراینزمینه،بهبحثوتفسیریافتههایتحقی

میشود.درانتهاپیشنهادهاییبرخاستهازتحقیقوهمچنینپیشنهادهاییبرایسایرمحققینجهتانجام

تحقیقاتآتیارائهمیگردد.

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( خالصه تحقیق5-2

هدفتحقیقحاضرارزیابیاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییازدیدگاهکوهپیمایانوخبرگانمحیط

نفره5دربخشخبرگانیکگروهدیمنطقهکوهستانیتوچال(میباشد.تعدادنمونهزیست)مطالعهمور

دربخشکوهپیمایانبهدلیلانتخابشدندوددفمنهستبااستفادهازروشنمونهگیرییارزیابمحیطز

طریقفرمولکوکران از بودنحجمجامعه 331نامحدود اینمنظور به که تعیینشده از111نفر نفر

انتخابشدند.تصادفیسادهکوهپیمایاندرمنطقهتوچالبااستفادهازروش

بودهکهبهلحاظاجراپیمایشیوازنظرهدفکاربردیوبهلحاظومقایسهایروشتحقیقحاضرتوصیفی

16دریریافتهلئوپولدبراساسپیشینهتحقیقیازماتریستغجمعآوریدادههامیدانیبود.دراینتحقیق

برستون را منطقه در گرفته فعالیتهایصورت میسطر23که زیستمحیطی( سنجد)پارامترهای

ساختهبراساسمحققپرسشنامهطراحیشدهبرایارزیابینظراتگروهخبرگاناستفادهشدهوهمچنین

اینپرسشنامهدراستپیشینهتحقیقوبرگرفتهازآیتمهایموجوددرماتریستغیریافتهلئوپولدبوده ،

برایتعیینرواییمحتواتنظیمشدهبود(5)تابسیارزیاد(1)ارزشیلیکرتبادامنهبسیارکم5مقیاس

پرسشنامهفایلمربوطبهپرسشنامههمراهنامهایکهتوضیحدهندههدفتحقیقوتشکرازهمکاریبوده

دیریتورزشیدانشگاهتهرانودانشگاهمازندرانقراراستادرشتههایمحیطزیستوم11دراختیاراست

ابزارتحقیقدرهمچنیندریکمطالعهراهنما،اساتیداعمالشدودربرگشتپرسشنامهنظراتگرفتهشد

نفرازشرکتکنندگانورزشکوهپیماییدرکوهستانتوچالقرارگرفتوبااستفادهازآزمون11اختیار

برآوردشد.33/1تباریاثباتدرونیابزارآلفایکرونباخ،اع

سؤالوقسمتدوم5اجتماعیشاملویژگیهایفردیوسوالدردوبخش:اول31شاملاینپرسشنامه

بهشرحزیردرچهاربخشتقسیمبندیآنکهسؤال26پرسشنامهبهبررسیآثارزیستمحیطیکهشامل

:استبوده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سوال3بوسیلهاثراتاقتصادی،سوال11بوسیلهاثراتبیولوژیکی،سوال1بوسیلهاثراتفیزیکیکهاینآثار

.موردارزیابیقراردادهاستسوال3بوسیلهرافرهنگی-اثراتاجتماعیو

تجزیهتحلیلوبرایآزمودنفرضیههای21نسخهspssاطالعاتتحقیقنیزبااستفادهازنرمافزارآماری

استفادهشد.15/1سطحمعنیداریآلفایایپارامتریکوناپارامتریکدرتحقیقازآزمونه

ازآمارتوصیفیفراوانیودرصدفراوانی،میانگینوانحرافاستانداردبرای بهمنظورتجزیهتحلیلدادهها

متغیرها گردیدتوصیف استفاده کولموگروف. آزمون از استنباطی آمار سطح جهت(KS)اسمیرنوف-در

آزمونناپارامتریکتوزیعرهایغیرنرمالجهتمتغی.رسینرمالیاغیرنرمالبودنمتغیرهااستفادهشدهبر

تیتکآزمونپارامتریکنرمالتوزیعدادههاجهتدوجملهای،کرسکالواریس،یومنویتنیاستفادهشدو

استفاده(فریدمن)زمونناپارامتریکاستفادهشد،وجهترتبهبندیمتغیرهاازآوآنوامستقلتیگروهی،

.گردیدهاست

 

 ( یافته های تحقیق5-3

شاملنتایجپرسشنامهوماتریسارزیابیاثراتمیباشدکهدرزیرآمدهاست.

 ( توصیف ویژگیهای دموگرافیکی خبرگان2-5جدول )

 

نمونه 

 تحقیق
 جنسیت میزان تحصیالت سن

خبرگان

محیط

زیست

نگینمیابیشترینکمترین

ی
صد فراوان

در
 

دکتری
کارشناس

ارشد
 مردزن

37 33 26 61 41 41 61 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ویژگیهای دموگرافیکی کوهپیمایانتوصیف ( 1-5جدول )

ی
ک

فی
را

وگ
دم

ی 
ها

گی
یژ

و
 

 جنسیت

 64/79 مرد

11/11زن

3/1بیپاسخ

 سن

16بیشترین

15کمترین

31میانگین

 تحصیالت

1/1زیردیپلم

1/21مدیپل

1/11فوقدیپلم

1/12کارشناسی

2/15کارشناسیارشد

3/3دکتری

5/1بیپاسخ

 سابقه ی کوهپیمایی

1/1سال1

1/25سال5تا2

33سالبهباال6

5/32گاهی

 دفعات مراجعه

1/35یکباردرهفته

5/36حداقلیکباردرماه

11/23گاهی

3/1سخبیپا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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که  داد نشان کوهپیمایی محیطی زیست اثرات ارزیابی پرسشنامه به مربوط های داده تحلیل

بدستآمدهبه5میانگینفاکتورهایموردبررسیدرتحقیقازدیدگاهکوهپیمایانکهازنمرهکل

صورتزیرمیباشد.

 کوهپیمایانارزیابی اثرات زیست محیطی کوهپیمایی از دیدگاه ( 9-5جدول شماره )

 3میانگین از نمره کل  فاکتورهای مورد بررسی

33/3 اثرات اقتصادی

71/3 اثرات فیزیکی

12/3 اثرات بیولوژیکی

15/2 فرهنگی -اثرات اجتماعی

 

تحقیقنشاندادکه:ارزیابیثراتازدیدگاهکوهپیمایاننتایج

  مرداندر زنانو ااثراتارزیابیبینگروه اجتماعیبیولوژیکی، اختالفمعنیفرهنگی-قتصادی،

 ربودهاست.ا.بغیرازاثراتفیزیکیکهاختالفنظربیندوگروهمعنیدداردنداریوجود

 دارد.نداریوجوداثراتاختالفمعنیارزیابیافرادباسابقههایمختلفکوهپیاییدرنظراتبین 

 فاکتوردرایجادعوارضبرخورداربودهومهمترینینبیشتراقتصادیازمیانگ،اثراثراتدرارزیابی

درایجادفرهنگی-اجتماعیاثراستوشناختهشدهزیستمحیطیکوهپیماییدرمنطقهتوچال

بهترتیباثراتازلحاظرتبهبندیاثرات.استکمترینمیانگینرابهخوداختصاصدادهعوارض

اثراتفیزیکی باالتریناهمیتو رتبههایدوموسومودرآخراقتصادیاز اثراتبیولوژیکیدر ،

 .فرهنگیازاهمیتکمتریبرخورداربودهاست-اثراتاجتماعی

 استثیرگذاربودههپیماییدرایجادعوارضفیزیکیتأفعالیتکو. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 استگذاربودهتأثیرفعالیتکوهپیماییدرایجادعوارضبیولوژیکی. 

 استثیرگذاربودهأضاقتصادیتفعالیتکوهپیماییدرایجادعوار. 

 است.ثیرگذارنبودهأفرهنگیت-یفعالیتکوهپیماییدرایجاداجتماع 



:لئوپولدتحقیقنشانمیدهدتوصیفنتایجماتریس 

میانگین که داد نشان کوهپیمایی محیطی زیست اثرات ارزیابی ماتریس به مربوط های داده تحلیل

بدستآمدهبهصورتزیرمی±5تا±1ازدیدگاهارزیابانکهازنمرهکلفاکتورهایموردبررسیدرتحقیق

باشد.

 ارزیابی اثرات زیست محیطی کوهپیمایی از دیدگاه خبرگان( 4-5جدول شماره )

 ±3تا ±9میانگین از نمره کل  فاکتورهای مورد بررسی

21 اثرات اقتصادی

-51/123 اثرات فیزیکی

-12 اثرات بیولوژیکی

11 فرهنگی -ات اجتماعیاثر



 ثرمثبتشناساییشدندکهدراینمیاناثرفیزیکیادواثربهعنواناثرمنفیودواثربهعنوان 

اثرات و گردیده شناسایی منفی اثر دومین بیولوژیکی اثرات شد، شناسایی منفی اثر بیشترین

 .مقرارگرفتاجتماعیوفرهنگیبیشتریناثرمثبتواثراقتصادیدرردهدو

 پارامترمثبت11پارامترمنفیارزیابیشدهو13پارامترزیستمحیطیبررسیشده23ازمیان

 ارزیابیشدهاست.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  میان توچالطبقمیانگین16از منطقه در شده 11فعالیتشناخته فعالیت6فعالیتمنفیو

اینمیاناستمثبتشناختهشده در . داشتهومنفیتریناثریشاخهزنفعالیتبوتهکنیو را

 .استراداشتهمثبتتریناثراستخدامکارگرانوکارکنان



 بحث و نتیجه گیری( 5-4

 ارزیابیدرکهبهمقایسهنظراتخبرگانمحیطزیستوکوهپیمایانکلیتحقیقدرموردپرسش

مربوط گروه استاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییایندو جمعجب، بوده تریساریمدر

نظرهردوگروهدرموردارزیابیبیندرمیانگینارزیابیاثراتاثراتومیانگیننتایجپرسشنامهها

وباتحقیقارزیابیکردهبودندمنفیتفاوتیوجودنداشتهوهردوگروهآثاررااثراتزیستمحیطی

چندبایدتوجهداشتدراین،هرغیرهمسوبودهاست(2116(ونیوپان)1311پاداشوهمکاران)

پرداختهشدهبودوبیانوخبرگانارزیابیاثراتازدیدگاهمردمبومیمنطقهمقایسهدوتحقیقبه

درافزایشاشتغالودرآمدزاییبرایآنهاداشتندمردمبومیبیشترتحتتأثیرآثارمثبتاقتصادی

درتحقیقحاضربهاقرارگرفتهبودند بودنهمقایسهنظما رکوهپیمایانوخبرگانپرداختهشده

باتحقیقاتتحقیقاینمیتواندعاملیبرایتفاوتیافتههایهمینمردمبومیمنطقهتوچالکه

هرچندبایدتوجهداشتتحقیقاتگذشتهتنهابررویآثارگردشگریصورتگرفته.استفوقبوده

ورزش ارزیابیآثار به تحقیقییافتنشدکه اینکهگردشگریخودو و کوهپیماییپرداختهشود

ازطبقنتایجتحقیق.یکیازتأثیراتورزشکوهپیماییبرمحیطهایطبیعیمحسوبمیشود

یزدیانوهمکاراندیدگاههردوگروهمیانگیناثراتکوهپیماییمنفیارزیابیشدهبودوباتحقیق

(1311 تا(،صفائیان(، فروغی،(1311)اختردانش)بی همکاران (بیتا)ابریو و2116)هگر، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



111 

 

 2116)انجمنمدیریتاستادیوم تحقیق( با و بوده تا)فتاییهمسو همکاران(،بی روانبخشو

 است.غیرهمسوبوده(2111یانگوهمکاران)(و1333)

 کوهپیماییورزشاثرات فیزیکیدربارهمحیطزیستوکوهپیمایاندرموردمقایسهنظراتخبرگان

آنچهکهازدادههایافت.وآزمونتوزیعدوجملهایاستفادهشدیافتههایماتریسپرداختهشده،از

روهدرارزیابیآثارفیزیکیتفاوتیوجودنداشتهوهردوگروهاینبودکهبیننظراتدوگاستهشد

بهمقایسهنظردوگروهدراینگونههتحقیقییافتنشدکچندهرارزیابیکردهبودندمنفیاینآثاررا

بهمنارزیابیشدهاستباتحقیقمنفیاثرکهارزیابیآثارفیزیکیپرداختهشدهباشد.اماازاینلحاظ

(همسوبودهوبا2116)(وهگربیتا)(،فروغیابری1333)(،قرخلووهمکارانبیتا)پورومسعودی

.همسوبودهاست(غیر2112)تحقیقهوانگوهمکاران

 ورزشکوهپیماییاثرات اقتصادیدربارهخبرگانمحیطزیستوکوهپیمایاندرموردمقایسهنظرات

آنچهکهازدادههایماتریسوپرسشنامه.پرداختهشدهوازآزمونتوزیعدوجملهایواستفادهشد

یافتشد اینشکلکه داشتبه تفاوتوجود گروه خبرگابیننظراتدو اقتصادیرا اثر مثبتن

چندتحقیقییافتنشدهرارزیابیکردندامادرمقابلکوهپیمایانایناثررامنفیارزیابیکردهبودند

کهبهمقایسهنظردوگروهدرارزیابیآثاراقتصادیپرداختهشدهباشد.اماازلحاظارزیابیمثبتطبق

ازلحاظ(2112(آچو)2111(یانگوهمکاران)2112وهمکاران)هوانگدیدگاهخبرگانباتحقیق

همسوبودهاست.(2112(آچو)2115کیموپتریک)ارزیابیمنفیطبقدیدگاهکوهپیمایانباتحقیق

  مورد در مقایسه درباره کوهپیمایان و زیست محیط خبرگان ورزشاثرات بیولوژیکینظرات

آنچهکهازدادههایماتریسوپرسشنامه.ستفادهشدمستقلاتیکوهپیماییپرداختهشدهوازآزمون

 منفی یافتشدهبهطورکلیبیننظراتدوگروهتفاوتیوجودنداشتهاستوهردوگروهایناثررا

چندتحقیقییافتنشدکهبهمقایسهنظردوگروهدرارزیابیآثاربیولوژیکیکردهبودندهر ارزیابی
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از اما باشد. شده تحقیپرداخته با است شده ارزیابی منفی اثر که این همکارانقلحاظ و یزدیان

(همسوبوده2111(والتوچا)1331اشرفزادهوهمکاران)،(2111)پکرینگوهمکاران(،1311)

است.

 مورد در نظرات مقایسه کوهپیمایان و زیست محیط خبرگان اجتماعی-اثرات فرهنگیدرباره

یماتریسوکهازدادههاآنچه.استفادهشدتیمستقلازآزمونوتهشدهورزشکوهپیماییپرداخ

رااجتماعی-فرهنگیتفاوتیوجودنداشتوهردوگروهاثربیننظراتدوگروه:شدپرسشنامهیافت

همکارانمثبت  و هاشمی تحقیق با و کردند 1311)ارزیابی ،)( آپ و والکر2111ژوو و کیم و )

 همسوبودهاست.غیر(2113)هادسونبیدیودهوباتحقیق(همسوبو2112)



 نتایج یافته های جانبی تحقیق به شرح زیر می باشد:

 درمورداینپرسشکهآیابیننظراتکوهپیمایانباتوجهبهسابقهفعالیتدرارزیابیاثراتزیست

فرادباتوجهبهسابقهفعالیتمحیطیتفاوتوجوددارد؟همانطورکهازنتایجیافتشدبیننظراتا

.همسومیباشدیرغ(1333)اسمیوهمکاراندراینموردبانتایجتحقیقداردنتفاوتوجود

 ارزیابیاثراتزیست بهجنسیتدر توجه بیننظراتکوهپیمایانبا آیا اینپرسشکه مورد در

نظرا بین شد یافت نتایج از که همانطور دارد؟ وجود تفاوت مردانمحیطی و زنان اثرات:ت

اثراتاجتماعی اثراتاقتصادیو اثرات-بیولوژیکی، مورد در اما نبوده فرهنگیتفاوتمعنیدار

میانگینامتیازیکهزنانبرایمیزانتأثیرگذاریفعالیتارزیابیامافیزیکیتفاوتمعنیداراست.

اندبیشترازمردانمیباشد نتایجکرده اینموردبا در (1333)همکارانرمضانینژادوتحقیق.

همسومیباشد.
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 ماتریس ارزیابی اثرات نتایج زیر یافت شده: جانبی  از یافته ای

 پارامترهایزیستمحیطیمربوطبه مورد اثراثرات فیزیکیدر سیمایسرزمینمنفیترین ،

اثراتدیگرشناساییشده کیفیتهوو شدنخاک، ترتیبکوبیده لغزشوفرسایشا،به خاک،

 .آبهایزیرزمینیشناساییشدهاست-یآلودگیصوتیوآبهایسطحریزشسنگ،آلودگیخاک،

سازبیباتوجهبهآنچهکهدرمبانینظریتحقیقبیانشدافتزیباناشیازتغییرکاربریزمینساختو

هشدرزیباییطبیعیمناطقرویهوهرآنچهکهمحیططبیعیرابهمحیطمصنوعیتبدیلکردهوباعثکا

.هتلهاییکهدارایساختمانهایضعیفوبرخالفقواعدساختمانهایمحلیهستندبکرشدهمثل:

استفادهازعالئمتبلیغاتیبسیاربزرگوحجیم،استفادهازمصالحساختمانینامناسببررویسطوحخارجی

تسهیالتضعیفساختمانیو،رویمناظرطبیعیتسهیالتخطوطتلفنوبرقومانعشدنتأسیساتبر

.چشماندازراآلودهمیسازدکهریختنزبالهوچشماندازها

 تخریبگونههاینادرگیاهیمنفیتریناثرات بیولوژیکیدرموردپارامترهایزیستمحیطیمربوطبه،

ا اکوسیستمگیاهان، کوسیستمجانوریشناساییشدهاثرواثراتدیگربهترتیبگونههاینادرجانوری،

 است.

  پارامترهایزیستمحیطیمربوطبه مورد اثراتمنفیاثرات اقتصادیدر به و ترافیکمنفیتریناثر ،

اثراتتورمی منابعتأمینانرژیشناساییشدهواشتغالزاییمثبت،دیگربهترتیبدفعموادزائدوفاضالب،

.سترسیبهمنابع،شناساییشدهاستبناییوروبنایی،دیب:خدماتزیرتمثبتدیگربهترتتریناثرواثرا

 ،درموردپارامترهایزیستمحیطیمربوطبهاثرات اجتماعی- فرهنگی،تأثیربرمیراثفرهنگی،تاریخی

مذهبیمنفیتریناثرشناساییشدهوگردشگریمثبتتریناثرواثراتمثبتدیگربهترتیبرفاهوکیفیت

.گی،امنیتکوهپیمایان،فراغتوسالمت،تعاملباافراد،فرهنگعمومیشناساییشدهاستزند  
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بهشکلزیربرمحیطزیستتأثیرگذاربوده:فعالیتکوهپیماییدرنگاهکلی

 چگونگی تأثیر ورزش کوهپیمایی بر محیط زیست (5-5جدول)

 

 

 

 

















 

 

 



 اثرات مثبت اثرات منفی

 گردشگری ای نادر گیاهیهگونه 

 اشتغالزایی ای نادر جانوریهگونه 

 رفاه و کیفیت زندگی سیمای سرزمین

 استاندارد زندگی اکوسیستم گیاهان

 امنیت کوهپیمایی -فراغت و سالمت  کوبیده شدن خاک

 خدمات زیربنایی و روبنایی اکوسیستم جانوری

 تعامل با افراد کیفیت هوا

 دسترسی به منایع فرسایش خاک

 رهنگ عمومیف آلودگی خاک

  آلودگی صوتی

  آبهای سطحی

  لغزش و ریزش سنگ -آلودگی آبهای زیر زمینی

  دفع مواد زائد و فاضالب

  ترافیک

  اثرات تورمی –منابع تأمین انرژی 

  مذهبی تاریخی، میراث فرهنگی،
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میانتأثیراتفعالیتکوهپیمایی نتایجیافتشداز کهاز اینمنطقههمانطور 11در اثر13اثرمثبتو

 منفیارزیابیشدهاست.

:دستهبندیشدهفعالیتهایصورتگرفتهشکلزیردرنگاهکلی

 فعالیت های مثبت و منفی صورت گرفته در منطقه توچال (8-5جدول)























فعالیتتأثیر6فعالیتتأثیرمنفیو11فعالیتشناختهشدهدرمنطقهتوچالطبقمیانگین16ازمیان

مثبتداشتهاند.باتوجهبهاینکهاینفعالیتدرمنطقهباعثافزایشگردشگریواشتغالزاییشدهازاینرو

دهوباتوجهبهاینکهبوتهنیازبهنیرویکار)استخدامکارگرانوکارکنان(مثبتترینفعالیتشناختهش

 فعالیت های مثبت فعالیت های منفی

استخدامکارگرانوکارکنان بوته کنی، شاخه زنی

نصبسطلهایزباله طه سازیمحو

نصبتابلوهایهشداروراهنما ساخت پناهگاه

تسهیالت)هتل،کافیشاپ( تولید مواد زائد وفاضالب

نصبتابلوهایتبلیغاتی مسیرهای پاکوب

تملکزمین حوادث و سوانح

 خدمات رفاهی

  تسهیالت بهداشتی

  حمل و نقل

  تله کابین
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کنیوشاخهزنیمنفیترینفعالیتشناختهشدهدرراستایآنتأثیربرگونههاینادرگیاهینیزمنفی

 تریناثرارزیابیشدهاست.



 پیشنهادات( 5-5

 ( پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق5-5-1

لیتموردنظرچهبهصورتمستقیمچهغیرفعاآنچهکهازنتایجتحقیقبهدستآمداینبودکه.1

مستقیمتأثیرمنفیومخربیبرمحیطزیستداشته،ازآنجاکهدستیابیبهتوسعهپایداراینورزشدر

وتوسعهپایدارکلسرزمینایراندرگرومحیطزیستبهخصوصگروتوسعهپایدارمحیطکوهستان

استفادهکوهستان نگهداریو میباشدحفظ، اینرو از آنامریضروریاست، حمایتصحیحاز با

(NGO)دولتوسازمانهایمربوطهازانجمنحفظمحیطکوهستانکهدرحالحاظربهصورتیک

بهعنوانیکمجریقانونیازسویسازمانحفاظتازمحیط فعالیتمیکندمیتواناینانجمنرا

فاظتازاینمحیطقراردادوازآنپشتیبانیوحمایتزیستبرایاجرایقوانینونظارتدرامرح

.نمود آاز تخصصیبه طور اینانجمنبه بااینمحیطزیستیحفظنجاییکه میتواند دارد توجه

سازمانگردشگری)همکاریسازمانهایمربوطهمثل فدراسیونکوهنوردیو تخریببیرویهاین( از

.محیطهایارزشمندجلوگیرینماید

کهبیننظراتخبرگانمحیطزیستوکوهپیمایانتفاوتیوجودنداشت.2 آنجا از اینهمنظریو.

گمانمیرودنشانگرسطحباالیشناختودرکشرکتکنندگاندراینورزشمیباشدعدمتفاوت

اینتحقیق کهاینشناختمربوطبهسطحسوادوسابقهیباالیشرکتکنندگانمیباشدکهدر

بهخوداخصاصدادهاند،بی همچنینشرایطباتوجهبهاینکهمردم،مؤسساتوشترینتعدادنمونهرا
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توانایییککشوردرپیرویازخطمشیهایتوسعهپایدارمعین اکولوژیکیوجغرافیایییککشور،

مربوطبهانتخابوهنگامتوصیهبهتوسعهپایدارتر،تواناییارزیابیوشناساییقطعیسواالتمیکنند

خطمشیها،ابزارمربوطبهگزینههایتوسعه،بایدبراساسیکدرککلیازپتانسیلهاومحدودیت

ازاینروپیشنهادمیگرددهمکاریوهمیاریرا.هایزیستمحیطیونیازهایمردمصورتگیرد

د در چه هایمردم دیدگاه موجبآن به تا داده قرار فرایند از خارجبخشی در چه و سازمان اخل

.سازمان،بهطورکاملموردتوجهقرارگیردوبهخوبیاستفادهشود

وازدیدگاهخبرگاناستمنفیارزیابیشدهاتفیزیکیباتوجهبهاینکهدرارزیابیاینفعالیتاثر.3

.ردیگصورتتمهیداتیدرجهتکاهشاینآثار،دردرجهاولقرارگرفته

 .ریزیشده،صورتپذیردبرنامهوسعهآتیهدفمندوبرپایهمطالعاتطرحهایت .1

بیتراکمازوکشورسطحدرگردشگریوطبیعتگردیامکاناتتوزیعبرایهاییسیاستاتخاذ .5

واردصدمهاینمنطقهزیستمحیطبهتاآیدعملبهجلوگیریمنطقهتوچالبههجومورویه

 .نشود

یانایناثررامنفیکوهپیماشدومثبتارزیابیاقتصادیازدیدگاهخبرگانباتوجهبهاینکهآثار .6

 میارزیابیکردند. توصیه مدیرانمربوطه یکجانبهبه توسعه که کنند توجه ایننکته به شود

نظر یکیازمردمکاریبسبیگرفتننظراتاقتصادیبدوندر میباشدزیرا اهدفتوسعههوده

بردنکیفیتاوقاتفراغتوافزایشدررفاهوسالمتاجتماعمیباشددرباالورزشوگردشگری

صورتیکهدرتماماینابعادکوهپیمایانآنهارامنفیارزیابیکردندوباتأکیدبرافزایشبهایکاال

اندیشندکهبرقیمتهاونرخکاالهادریوخدماتاظهارنارضایتینمودندمدیرانبایدتدابیریب

آمدنطقهتوچالم بهسطحدر توجه اهدافاصلیتوسعهعمومبا به تا نظارتشود مردمجامعه

هتلوخدمات-افزایشنرخرستورانها.پایداروعدالتواستفادههمگانازاینامکاناتنائلشد
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 باعثشدهکهتنها افرادمرفهرفاهیدیگرمثلتلهکابینوغیره اییجامعهتوانعدهمحدودیاز

 .راداشتهباشندمالیاستفادهازاینامکانات

مدیرانبایددر،اثراتفرهنگیواجتماعیرامثبتارزیابیکردندکوهپیمایانوخبرگانکهآنجااز .1

ه،مشارکتدرنگهداریعرصهپیآنباشندکهازسطوحمشارکتهایمردمیبیشتراستفادهکرد

مایلندمنطقهمراجعهمیکنندواینبرایکوهپیماییبهافرادیکهتوسطمنطقهتوچالبیعیط

.کنندبرعهدهداشتهباشندهمکاریومشارکتهوظایفیرادرامرنگهداریومراقبتازاینمناطق

بسیاریازاینگروههاباآگاهیازاینموضوعکهحفظومراقبتازاینمکانبهنفعآنهاخواهد

بااعطایبرخیازامتیازاتمثلصدورکارت.اقاینکارراانجاممیدهندبودباعالقهمندیواشتی

سانیکهدرنگهداریازاینشناسایییاتخفیفاتویژهجهتاستفادهازامکاناتوتسهیالتبرایک

وروابطمیانافرادوحسهمدلیویشارکتمیکنندمیتواناینهمکارممکان راتعاملها

 .تقویتنمود

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده( 5-5-2

ازدیدگاهگروههایدیگرمثل:ساکنانمنطقه،سرمایهگذاراندرمنطقهواینتحقیقرامیتوان .1

مورد ورزشی مدیریت و زیست محیط متخصصین کوهپیمایان، شده، ایجاد تسهیالت کارکنان

 بررسیقراردادونظراتآنهاراباهممقایسهنمود.

وسواحلکهتحتتأثیربرخیورزشمشابهدرسایرمناطقسطحکشورتحقیقادمیشودپیشنه .2

 .انجامشودهاقراردارندنیز

 .نمودمقایسهدرسایرفصولاجراکردهوآنهاراباهمراتحقیق .3
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بررسیبهشکلجداگانهوتخصصیترورزشکوهپیماییراآثارمستقیموغیرمستقیممیتوان .1

 .نمود

اینم .5 میتواندرتحقیقشابه هایرا رشته محیطزیستمثلمتکیبهسایر سواری: دوچرخه

 اجرانمود.واماکنورزشیکوهستان،اسکی،قایقرانیو...
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 ومأخذ نابعم
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 منابع

-"درجهتمدیریتنواحیساحلیارزیابیپیامدهایزیستمحیطیتوریسمدرجزیرهکیشوارائهراهکار"-امیدوار،پگاه

(1311)-دانشگاهتهران-دانشکدهمحیطزیست-پایاننامهکارشناسیارشد

 .211-153(،ص1333)-انتشاراتدانشافروز-"اصولعمومیفعالیتهایجسمانی"-اسمعیلی،محمدرضا

پایاننامهکارشناسی-"زشیاستانمازندرانبررسیرفتارهایمدیریتخطرمدیرانمجموعههایور"-امیرخسرو،مهتاب

(.1333)-دانشگاهارومیه-ارشد

دانشکدهتربیت-پایاننامهکارشناسیارشد-"بررسیوضعیتاماکنورزشیاستانمازندران"-اکبریانشورکایی،فاطمه

 (.1331)-دانشگاهمازندران-علومورزشیبدنیو

بررسیقوتها،ضعفها،فرصتهاوتهدیدهایگردشگریدرشهرستان"-پناهی،مجیدعضدی،طوبیوولیشریعتامیر

 .1شماره-131-161ص،(1331سالدوم)-غرافیایانسانیفصلنامهعلمیپژوهشیج-"شمیرانات

فهیمهوولیپور،ح،مهدیوفال،علیاکبروخوبدل،کریمیزارچی،قاسمعلیعلیوعمرانی،مهرابیتوانا،،نعمتاهللواسمی

(،1333)-طبنظامی-"شتیزبالهدریگانهایصعودکنندهبهقلهسبالنادفعبهدبررسیوضعیتجمعآوریو"-فیروز

.115-211،ص(3)6شماره

تانتشاراتسم-"تکاملحرکتیدرطولعمرورشد"-محمداصالنخانیمترجمین:مهدینمازیزادهو-کاتلینام.هیوود،

 .111ص،(1331)،چاپنهم-

.211ص،(1333)،چاپدوم-انتشاراتوزارتامورخارجه-"جامعهورزشو"-مترجم:حمیدرضاشیخی-امینانورالخولی،

انتشاراتسازمان"اکوتوریسم،اکولوژی،فعالیتهایتفریحیوصنعتجهانگردی"-ترجمهاسماعیلکهرم-ادینگتون،جی،ام

.11-1(،ص1311)-زیستحفاظتمحیط
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 صدیقه بنیادی، و نسترن خادمی، و حسین مددی، و محمدرضا زاده، پروژه"-اشرف محیطی زیست آثار هایارزیابی

(1331)-مجلهپژوهشهایمحیطزیست-"()مطالعهموردیشهرجهانگردیبینالمللیخلیجفارسگردشگریساحلی

 .12-33ص،1،شماره1سال

 مقدمهایبرتوسعهپایداردرکشورهایدرحال"-حسینرحیمیرکنالدینافتخاریو ترجمهعبدالرضا-جنیفرالیوت،

.1-6(،ص1313)-انتشاراتمؤسسهتوسعهروستاییایران-"توسعه

ریزیمحیطاولینهمایشحفاظتوبرنامه-"ارزیابیاثراتتوسعهاکوتوریسمبرمحیطزیستکشورایران"-،جاختردانش

(.1311)-زیست

ق کار، شمالکشور"-برزه اکوسیستمهایجنگلیدر حفاظتاز انتخابصحیحمناطقتفرجگاهیدر -"چگونگیتأثیر

 .152-163(،ص1333)-انجمنجنگلبانیایران-مجموعهمقالههایهمایشحفاظتازجنگلهادرمدیریتپایدار

بهعنوانفرصتیدرجهتورزشدرراستای"تاحداثپارکهایکوهستانیدرتهرانضرور"-بهمنپور،هومسعودی،س .

 )بیتا(.-اولینهمایشملیشهروورزش-عهموردی:پارککوهستانیتوچالتوسعهپایدارمطال

برنجی،بهمنی، و دارآباد"-مریمامید روی پیاده مسیر طراحی و سنجی محیطی-"جمشیدیه-امکان ه-علوم شتمسال

.33-116(،ص1311)

بررسیاثراتمحیطزیستیاماکنورزشیبرمحیط"-،مسعودوسلطانحسینی،محمدنادریانپاداش،امینوپاداش،دنیاو

.36تا31ص،3شماره،2سال(1311)-محیطزیستوتوسعه-"شهری

محیطحیطیبهانضمامدستورالعملورزشوکلیدهایآگاهیهایزیستم"-پاداشستوده،فاطمهواسدیکاوان،حمیرا

.11ص،(1311)-سازمانتربیتبدنیجمهوریاسالمیایران-"زیست

م ومعتمدی،فوپیکانپور،نومحمدشفیعی، ا ارزیابیومدیریتمنابعزیستمحیطیو"-پیکانپور،پوحیدریپور،

 (.1331همایشمنطقهایصنعتتوریسم)-"بختیاری()استانچهارمحالتأثیراتمتقابلآنبرتوسعهگردشگری

 .13(،ص1311چاپدوم)-انتشاراتیگانه-"روانشناسیورزشی"-مترجممحمدحسینسروری-توماس،ریموند
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البرز"-ج،جواهریان صنعتی شهر زیستمحیطی اثرات ارشد-"ارزیابی کارشناسی نامه -پایان زیست محیط -دانشکده

.(1311)-اندانشگاهتهر

(،ص1311)-انتشاراتدانشگاهتهران-چاپسوم-"اتوتجهیزاتورزشیسمدیریتاماکن،تاسی"-جاللیفراهانی،مجید

111. 

دیوید استابس، آناوانو دیویدودرکمپ، ورزشمدیریت"-آذریترجمهمهری،-چرنوشنکو، کمیتهملیالمپیک-"پایدار

 .21-21-11-11،ص(1331)-جمهوریاسالمیایران

غالمحسین پور، پیشرفته" -حسن تا مقدماتی از کوهنوردی و کتاب-"آموزشکوهپیمایی بامداد اول-انتشارات چاپ

.1ص،(1335)

(.1333)-"ورزشفرهنگو"-خزایی

اسفندیار برنامهریزیاستراتژیککمیتهملیالمپیک"-خسرویزاده، تربیتبدنید-رسالهدکتری-"مطالعهو -انشکده

(.1331)-دانشگاهتهران

.1ویژهنامهشماره-نهادتوسعهتهران–"تفرجگاهشهریوحیاتمدنی"-دانشپور،عبدالهادیوالهی،مسعود

.1شماره-(دورهنهم1336)-"علوممحیطزیست"-دبیری،فرهادوعباسپور،مجیدومکنون،رضاوآزادبخت،بیتا

اقتصادیمؤثردرتخریبمنابعطبیعیاستان-بررسیعواملاجتماعی"-ابراهیمپژمانوانصاری،ناصروفراهانی،رودگرمی،

.112-151صابانایران،فصلنامهتحقیقاتمرتعوبی،(1311)-تهران

،(1313چاپاول)-ادتهرانانتشاراتدانشگاهآز-"زمینههاوانگیزههایطبیعیوانسانجغرافیایورزش،"-رحمانی،بیژن

.113-131ص

ارزیابیاثراتزیستمحیطیاحداثوبهرهبرداریازاسکلهتفریحیگلپاد"-ل،کاظمیون،عابدینزادهوروانبخش،م

.(1333)-سومینهمایشونمایشگاهتخصصیمهندسیمحیطزیستتهران-"گیالن
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یدار:ضرورتجاریسازیحفاظتمحیطیدرسیاستهایتوسعهگردشگریگردشگریوتوسعهپا"-شمسالساداتزاهدی،

.22-1،ص12-11(،شماره1333)-مجلهمطالعاتجهانگردی-"

.1شماره-"ارزیابیاثراتزیستمحیطیطرحهایعمرانی"(.1331)سازمانحفاظتمحیطزیست

.11شماره-(1331)-"جلبمشارکتمردمدرمدیریتمحیطزیست"-سازمانحفاظتمحیطزیست

افسانه لرگانی، "-سلطانی گانه سه های پروژه محیطی زیست اطالعاتارزیابی سامانه از استفاده با چالوس رودخانه

.11(،ص1313)-دانشگاهتهران-دانشکدهمنابعطبیعی-.پایاننامهکارشناسیارشد"(GIS)جغرافیایی

.1شماره-(1331)-"ارزیابیاثراتزیستمحیطیطرحهایعمرانی"-سازمانحفاظتمحیطزیست

انتشاراتسازمانحفاظتمحیط"مقدمهایبرارزیابیاثراتزیستمحیطی"-عودشریعت،سیدمحمودومنوری،سیدمس

 (.1315)-زیست

(.1333)-چاپدوازدهم-انتشاراتگیتاشناسی-"فلسفهجغرافیا"-سینی،حئشکو

گانهدرحوزههایسهیریزیستمحیطیبرایبرنامهریزیارزیابیآسیبپذ"-شریفزادگان،محمدحسینوفتحی،حمید

.2-1ص(،1331)-11علوممحیط-"زیستمحیطیالبرزبهروشسلسلهمراتبی

نصرتاهللوشک بهمنصفائیان، مریموجباریانامیری، مدل"-ری، ارزیابیاثراتزیستمحیطیتوسعهدرشمالایرانبا

.3شماره-مجلهمحیطشناسی-"تخریب

 .11(،ص1313چاپهشتم)-انتشاراتدانشگاهپیامنور-"2میویعمتربیتبدن"-عزیزآبادیفراهانی،ابوالفضل

.131-131-136ص(،1336چاپدوم،)-انتشاراتبامدادکتاب-"مبانیروانیاجتماعیوورزش"-،بهروزعبدلی

 .31-33ص(1311چاپاول)-انتشاراتآذر-"طبیعتایراناکوتوریسمو"-فروهرمقدم،علیرضا
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 :  مطالعه موردیالفپیوست 

حامیانبهطرقگوناگونمسابقاتسیدنی :3111مشارکت و همکاری حامیان مالی در مسابقات سیدنی 

تأمین2111 یاریکردند. تعهداتزیستمحیطیخود برایعملبه محیطزیست،را کاالهایدوستدار

بهعنوانفرصتیبرایغیرفرهنگ مشارکتمالیدراجرایپروژههایزیستمحیطیواستفادهازبازیها

عمومیازجملةاینهمکاریهابود.

لباسهاییبرایدوندگانمسابقاتدویماراتونبازیهایالمپیکتولید لباسهایورزشی، نایکتولیدکنندة

درصدآنهاراموادحاصلازبطریهایبازیافتشدةنوشابههایغیرالکلیتشکیلمیدادند.در15کردکه

درصدانرژیکمترصرفشدوازهیچنوعرنگیبرایرنگکردنلباسهااستفاده13فرایندتولیداینلباسها،

نشد،همچنیندرکارهایچاپیرویاینلباسهاازآبرنگاستفادهشدهبود.

 کابین بادی شرکت اسکی اسپین: تله

شرکتاسکیآسپیندرجدیدترینتلهکابینخودازانرژیبادیاستفادهکردهاست.اینتلهکابینکهاولین

بهجاییکباالبرچند میکندو بادکار تجدیدشوندة انرژیپاکو با ایننوعاستتنها کابیناز تله

وسادهاستکهمیتواندافرادکمیراجابهجاکندواثراتسرنشینهوپرسرعتدارایصفحهایمسطح

 به که اینتلهکابینبهگونهایساختهشده کوهستاندارد. همبر کمتر پوششگیاهیتوندرایزیانبار

منطقهصدمهاینمیرساندودرعینحالاززیستگاههایحیاتوحشمنطقهحفاظتمیآسیبپذیر

چندماهبهطولانجامیدوبرایزمانیبرنامهریزیشدهبودکهتجهیزاتمکانیکیکند.کارساختوساز

بتوانندبدونآسیبرسانیبهزمین،ایجاداختاللوبرهمزدنآرامشحیواناتکهدرحالجفتگیرییا

ییراحفرآشیانهسازیبودندرویبرفحرکتکنند.درزمانیکهکوهستانهنوزپوشیدهازبرفبودگودالها

رویصفحاتی خاکحاصلازحفاری، پوشاندهومدتسهماهبهحالخودرهاکردند. وسپسرویآنها
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جمعآوریوبهپایینکوهستانمنتقلشد.دراینزمانفصلجفتگیریوآشیانهسازیبزکوهی،گوزن

گرانلوازمموردنیازراپیادهووسایرحیاتوحشآغازشدهبود.پسازپایانفصلوذوبشدنبرفها،کار

پاییکوهستانرساندند.آنهاسعیمیکردندبادقتروی151رفتوآمددرروزبهارتفاعبار1باحدود

بدینوسیلهازفشردهشدنخاکوازبینرفتن زمینقدمبردارندوازیکمسیرچندبارعبورنکنندتا

صالحوموادیکهمورداستفادهنبودندنیزبههمانشیوهبهپایینپوششگیاهیجلوگیریکردهباشند.م

فرسایشخاک از تا جمعآوریشدند تیرکها پایه حفاریدر سنگهایحاصلاز کوهستانمنتقلشدند.

جلوگیریشودوموادومصالحسنگینمانندسیمانودکلهارابهوسیلةهلیکوپترجابهجاکردند.اینتله

هایبرایتوسعهتلهکابینهابودکههمدرساختوهمدرکارکردپایدارترباشند.کابیننمون

 پیست اسکی واشنگتن )تولید کننده فاضالبی ایمن و بی خطر برای تخلیه در نهر آبهای محلی(

برایتوسعةپیست1116اینپیستواقعدرجزایرونکوور،درحالیکهدرتابستانسال برنامهوسیعیرا

وزارتمحیط نیزحلمیکرد. را نهرمجاور بایدمشکلجدیتخلیهفاضالبپیستبه تدارکمیدید.

یکارخانةپاالیشفاضالبالزماست.غذیهابهمقدارکمدرفاضالبهازیستایالتیمعتقدبودوجودریزم

یکمرومسؤ برایطراحی فاضالب یکشرکتمهندسی با را قراردادی نیز پیست پاالیشالن جدید کز

فاضالبمنعقدکردند.بدینترتیبضمنحفظمحیطزیستهایآبیحساسمنطقهامکانتوسعهپیست

وجودداشت.دراینفرایندازتلفیقدوشیوة:پاالیشبیولوژیکیوعبوردهیفاضالبازصافیهایمخصوص

کیفیتمشابهوآبقابلآشامیدنیاستفادهمیشد دستگاههایهوشمندجریانآب،برایتولیدآبیبا .

دراختیارایستگاهکنترلقراردادهمیشد. مرکزپاالیشفاضالبکیفیتآنراکنترلکردهواطالعاترا

برمحیطزیستحساسآبیکوهستانیاستانداردهایی پیستواشنگتنبرایکاهشآثارمنفیفاضالبها

تعیینکردهاست.
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اثرات ورزش کوهپیمایی : پرسشنامه مربوط بهبپیوست 
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:ماتریسارزیابیاثراتزیستمحیطیورزشکوهپیماییپپیوست



 به نام خالق بی همتا

 استاد گرانقدر

 با سالم و احترام
همانطور که مستحضر هستید به دلیل همجواری دامنه جنوبی رشته کوه های البرز به شهر تهران و پرطرفدار بودن این مناطق به 

تغییرات بسیاری در این مناطقه از لحاظ تسهیالت و  فعالیت کوهپیمایی ه ی توچال ، همچنین با افزایش روز افزونخصوص قل

امکانات وغیره صورت پذیرفته که باعث تأثیرات بسیاری بر این منطقه ی پر اهمیت کوهستانی شده است. از این رو ماتریس 

ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی که ورزش کوهپیمایی بر منطقه  )لئوپولد( حاضر قسمتی از تحقیقی می باشد که به

برای می پردازد، با این امید که با همراهی شما استاد فرهیخته در حفظ این محیط و میراث طبیعی ارزشمند ، توچال گذاشته 

 م.آیندگان هرچه بهتر عمل نمایی

 
 با سپاس فراوان

 مهیار گرمه

 مدیریت ورزشی )دانشگاه مازندران(دانشجوی کارشناسی ارشد 

M.Garmehee@yahoo.com 
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دسترسیبهمنابع
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تعاملباافرادمختلف

استانداردزندگی

امنیتکوهپیمایان

رفاهوکیفیتزندگی

میراثفرهنگی،مذهبی

وتاریخی



فراغتوسالمت

گردشگری

فرهنگعمومی
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Abstract: 

The aim of this study was comparing the viewpoint of climbers and environmental 

assessment experts on field of environmental impact of climbing sport in Tochal that contains 

impacts on physical environment, biological, economical, social and cultural environment. 

This study is a kind of operative researches. Statistical population of this research contains 

climbers that climbing at Tochal and environmental experts that they are professional on 

environmental impact assessment. Volume of sample was equal to 382 people that method of 

sampling was simple random and also a 5 member group of experts was selected by 

purposive sampling method. According to research statements, aims, research type and 

questions, documented and library studying was used and also Leopold matrix assessment 

method by applying questionnaire was used. Validity of the questionnaire was approved 

based on expert's comments and its reliability was calculated by Cronbach's alpha equal to 

0.836. In this study according to Kolmogorov–Smirnov test used from parametric and 

nonparametric tests in 95 percent level and used from SPSS ver.20 for analyze data. 

Results illustrated that is not difference between comments of two study groups and they 

assessed negative overall impacts but in impact factors assessment is difference between two 

groups, experts assessed physical and biological impacts negative and assessed economical 

and social-cultural impacts positive, but climbers assessed physical and biological and 

economical impacts negative and assessed only social-cultural impacts positive. 

 

Keywords: Assessment, Environmental Impacts, climbing, mountains, Leopold, Tochal 
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