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مقدمه
از  یکی  گردشگری  مسیرهای  پیشنهاد  و  مکان یابی 
دنبال  به  و  گردشگران  توزیع  برای  که  است  راهبردهایی 
ادغام  می شود.  گرفته  به کار  منطقه  در  منافع  توزیع  آن، 
برای  محرکی  یکپارچه  مسیری  در  فعالیت ها  و  جاذبه ها 
و  توسعه یافته  کشورهای  در  حاشیه ای  مناطق  توسعه 
 .)Meyer, 2004; Manzoor et al., 2019(است درحال توسعه 
تعریف  گردشگری  مسیرهای  در  که  فعالیت هایی  از  یکی 
اخیر،  سال های  در  است.  ورزشی  فعالیت های  می شود، 
پدیده ای  به  آن  از  متأثر  ورزشی  رویدادهای  و  ورزش 
چندُبعدی همراه با تأثیرات چشمگیر اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی تبدیل شده اند)Kim et al, 2015(. فعالیت های 
اهمیت  نیز  انجام می شوند  در محیط طبیعی  که  ورزشی 
فزاینده ای یافته اند و به ابزار توسعه و تقویت فرهنگ و ورزش 
تبدیل شده اند. ورزش هایی همچون کوه نوردی، کوه  پیمایی، 
دوچرخه  کراس،  موتور  پاراگالیدر،  اسکی،  صخره نوردی، 
کوهستان، آفرود، قایق سواری، ماهیگیری، غواصی، جت  
اسکی، پیاده روی در طبیعت و ورزش های چند گانه نیز بسیار 
محبوب شده اند و با عنوان ورزش های گردشگری ورزشِی 
طبیعت محور شناخته می شوند )Mu & Nepal, 2015(. اهمیت 
توجه به گردشگری ورزشی طبیعت محور از آن  روست که 
گردشگران  برای  سویه ای  چند  منافع  می تواند  هم زمان 
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چکیده	
گردشگری ورزشی طبیعت محور یکی از انواع گردشگری است که نقش مهمی 
در توسعه مناطق ایفا می کند و تأثیر مهمی در ارتقای سالمت جسمی و روحی 
گردشگران می گذارد. این نوع از گردشگری دارای یکی از سازگارترین الگوها با 
راهبردهای توسعه پایدار در مقیاس منطقه ای است. استان لرستان، به دلیل 
قرارگیری در رشته کوه زاگرس، از ظرفیت های طبیعی متعددی همچون کوه ها و 
آبشارهای منحصربه فرد، رودخانه های متعدد و دریاچه هایی با اکوسیستم کم نظیر 
برخوردار است. ازاین رو، می توان این استان را یکی از قطب های مهم گردشگری 
ورزشِی طبیعت محور در کشور به شمار آورد؛ هرچند تاکنون از ظرفیت های بالقوه 
و بالفعل این استان در زمینه گردشگری ورزشی طبیعت محور استفادۀ مؤثری 
نشده است. هدف از این پژوهش تعیین ظرفیت و رتبه بندی مسیرهای گردشگری 
استان بر مبنای گردشگری ورزشی طبیعت محور است. بدین منظور، ابتدا معیارها 
و شاخص های موردنیاز )12 شاخص منتخب( از پژوهش های پیشین استخراج و 
ـ بدترین  سپس وزن معیارها، بر اساس آرای کارشناسان و با به کارگیری روش بهترین 
معیار، در نرم افزار لینگو مشخص شده است. پس ازآن، مسیرهای گردشگری 
استان، بر اساس ظرفیت گردشگری ورزشی طبیعت محور با روش ارزیابی بر اساس 
فاصله از میانگین راه حل )EDAS( رتبه بندی شده است. یافته ها نشان می دهد که 
ـ بروجرد در رتبه های  ـ دورود، خرم آباد  ـ الیگودرز، خرم آباد  مسیرهای خرم آباد 
ـ پلدختر،  ـ دلفان، خرم آباد  ـ کوهدشت، خرم آباد  اول تا سوم و مسیرهای خرم آباد 
ـ سلسله به ترتیب در رتبه های بعدی قرار  ـ دوره و خرم آباد  ـ ازنا، خرم آباد  خرم آباد 
گرفته اند. درنهایت نیز، دو مسیر پیشنهادی برای ترویج این نوع از گردشگری در 

استان معرفی شده  است.
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250 ایزدی  و  همکاران

در  فزاینده ای  نقش  یک  سو،  از  باشد؛  داشته  بومیان  و 
ترویج ورزش های هوازی و سالم در میان گردشگران دارد 
و از سوی دیگر، توجه گردشگران را به سرمایه های ملی و 
میراث طبیعی جهانی جلب می کند؛ درنتیجه، مشوقی 
برای معرفی و حفظ محیط زیست خواهد بود. همین انگیزه 
نیز برای بومیان هر منطقه ای وجود دارد؛ زیرا حفظ مناظر 
و بستر طبیعِی محل زندگی بومیان متضمن حضور بیشتر 
گردشگران و گسترش جریان سرمایه و درآمدزایی در آن ها 
خواهد بود. همین موضوع، درعین حال، می تواند محرکی 
برای بومیان به منظور حفظ اکوسیستم و نظارت بیشتر بر 
محیط طبیعی منطقه سکونت آن ها باشد. بر این  اساس، 
ضرورت توجه به گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان 
لرستان اهمیت می یابد. استان لرستان به رغم برخورداری 
از شرایط مطلوب آب وهوایی، ارتفاعات برف گیِر مناسب 
ورزش های  برای  باز  دشت های  زمستانی،  ورزش های 
صحرایی و هوانوردانه و نیز سواحل دریاچه ها و تاالب های 
مناسب برای ورزش های ساحلی و نیز داشتن رودخانه های 
خروشان و آبشار های متعدد برای ورزش های آبی و سایر 
جاذبه های طبیعی متنوع و منحصربه فرد که بیانگر توان 
بالقوۀ این استان برای توسعه به واسطۀ گردشگری ورزشی 
طبیعت محور است، از استان های کمتر توسعه یافته کشور 
رتبه  در  کشور،  استان های  سایر  با  مقایسه  در  که  است 
همین  بر  است؛  گرفته  قرار  توسعه یافتگی  بیست وپنجم 
 اساس، در ردۀ مناطق کمتر توسعه یافته کشور قرار دارد 
)فتح اللهی و همکاران، 1395(. پرواضح است که توسعه 
گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان، عالوه بر مزایای 
توجه  دارد،  پی  در  استان  این  مردم  برای  که  اقتصادی 
گردشگران داخلی و خارجی را به میراث طبیعی کم نظیر این 
استان جلب می کند. به خصوص این که طی سال های اخیر، 
حوادثی طبیعی همچون سیل های مخرب، خشک سالی، 
بلوْط  جنگل های  روزافزون  نابودی  و  مراتع  آتش سوزی 
طبیعت این استان را تهدید کرده است و در صورت ادامۀ این 
روند، دیری نخواهد پایید که اغلب ظرفیت های گردشگری 
طبیعی این استان نابود شوند. بر این  اساس، آنچه در گام 
اول اهمیت دارد معرفی ظرفیت های گردشگری ورزشی 
طبیعت محوِر این استان به گردشگران داخلی و خارجی، با 
تأکید بر اولویت بندی مسیرهای گردشگری است؛ بنابراین 
سؤاالت  به  پاسخ  پژوهش،  هدف  و  موضوع  به  توجه  با  و 
پژوهش های  اساس  بر   .1 می شود:  مطرح  اینجا  در  زیر 
پیشین و با درنظرداشتن شرایط محدودۀ موردمطالعه، چه 
معیارها و شاخص هایی را برای تعیین ظرفیت مسیرهای 
گردشگری ورزشی طبیعت محور استان می توان تعریف کرد؟ 
2. رتبه بندی ظرفیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در 

مسیرهای گردشگری استان لرستان برمبنای معیارها و 
شاخص های منتخب چگونه است؟ 3. برای بهبود ساختار 
فضایی گردشگری ورزشی طبیعت محور در این استان، چه 

پیشنهاد هایی می توان ارائه کرد؟
ایــن پژوهش، در ُبعد شناســایی شــاخص های گردشــگری 
هم گرایــی  و  اشــتراک  وجــوه  طبیعت محــور،  ورزشــی 
زمینــه  ایــن  در  انجام شــده  پژوهش هــای  بــا  زیــادی 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــتر مطالع ــت، در بیش دارد. در حقیق
ــًا بــر موضوعاتــی همچــون  در گردشــگری ورزشــی،  عمدت
ظرفیــت ســنجی شــهرهای میزبــان گردشــگری ورزشــی، 
ــیرهای  ــات مس ــات و خدم ــت امکان ــی وضعی ــی کل ارزیاب
گردشــگری، مکان یابــی مســیرهای پیــادۀ گردشــگری 
 شــهری، بررســی و امکان ســنجی توســعه یــک ورزش 
گردشــگر پذیــر در پهنــه یــک شــهر یــا شهرســتان تمرکــز 
ــرد  ــری از رویک ــا بهره گی ــش، ب ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ش
قیاســی و بــا مــرور منابــع نظــری در ایــن زمینــه، مقوله ها و 
شــاخص های مرتبــط با گردشــگری ورزشــی و گردشــگری 
ــن  ــق ای ــا تلفی ــرده و ب ــی ک ــت بررس ــور را به دق طبیعت مح
شــاخص ها، چارچــوب مفهومــی گردشــگری ورزشــی 
معرفــی می شــود. درعین حــال، وجــه  طبیعت محــور 
تفــاوت ایــن پژوهــش بــا ســایر پژوهش های مشــابه در ســه 
مــورد اســت: اول این کــه کمتــر پژوهشــی به طــور خــاص 
شــاخص های گردشــگری ورزشــی و گردشــگری طبیعــی 
ــگری  ــیرهای گردش ــاس آن مس ــر اس ــرده و ب ــق ک را تلفی
ــن  ــت. دومی ــنهاد داده اس ــور را پیش ــی طبیعت مح ورزش
ــت  ــتان( اس ــتان لرس ــی )اس ــدودۀ موردبررس ــاوت مح تف
کــه در مقایســه بــا پژوهش هــای مشــابه، وســعت بیشــتری 
دارد و بررســی آن نیازمنــد شــناخت جامــع نگارنــدگان از 
ظرفیت هــای گردشــگری طبیعــی و ورزشــی ایــن اســتان 
اســت. ســومین تفــاوت درنظرگرفتــن قابلیت هــا و انطبــاق 
ــی از  ــف متنوع ــا طی ــتان ب ــتان لرس ــی اس ــق طبیع مناط
ــوع  ــن تن ــت. ای ــور اس ــی طبیعت مح ــای ورزش فعالیت ه
ــی  ــف متنوع ــالیق و طی ــب س ــرای جل ــب ب ــرایط مناس ش
و خارجــی دوســتدار طبیعــت  از گردشــگران داخلــی 
در اســتان لرســتان را فراهــم می کنــد و ظرفیت هــای 
ــه آن هــا  ــی ب گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور را به خوب

معرفــی کنــد.

مروریبرادبیاتموضوع
تعریف مسیرهای گردشگری گوناگون فرصتی مناسب برای 
توسعه مناطق کم برخوردار؛ اما دارای ظرفیت های بالقوه 
است. وجود این مسیرها، با داشتن جاذبه ها و فعالیت های 
هیجان انگیز، باعث تحریک کارآفرینی می شود و رویکردی 
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اقتصادمحور برای توسعه گردشگری است که به گفته بسیاری 
از تحلیل گران، مؤثرترین روش برای توزیع گردشگران در هر 
منطقه است. تعریف و تجهیز مسیرهای گردشگری یکی از 
بهترین راهبردها برای دستیابی به پایداری در گردشگری 
می کند  دنبال  را  زیر  اهداف  که   )Lourens, 2007( است 

:)Meyer, 2004(

�کاهش فشار بر مناطق اصلی؛
�معرفی جاذبه های ناشناخته یا کمتر شناخته شده؛

�افزایش مدت اقامت گردشگران در منطقه؛
�افزایش جذابیت کلی یک مقصد؛

�پراکنــش گردشــگران و توزیــع عادالنــه درآمــد و منافــع 
در ســطح منطقــه.

عوامل اصلی که فرض می شود برای دستیابی به موفقیت 
و  زیرساخت ها  شامل  ضروری اند،  گردشگری  مسیرهای 
دسترسی ها، مشارکت جامعه، توسعه و نوآوری شرکت های 
آن ها  همه  به  دستیابی  که  است  اطالعات  ارتقای  و  خرد 
در همه جا امکان پذیر نیست. بااین حال، موارد بیان شده در 
جدول 1 از اهمیت فراوانی برخوردارند )Antonson et al, 2014( و 
تأثیرشان در ظرفیت سنجی و تعریف مسیرهای پیشنهادی 
این پژوهش چشمگیر است. وجود جاذبه های گردشگری 
تعریف  برای  الزم  معیار   )1 )عامل  طبیعت محور  ورزشی 
یک مسیر گردشگری است و بقیه عوامل، با درجه اهمیت 
پایین تری نسبت به عامل 1، کیفیت و کّمیت این مسیرها 
مسیری  تعیین  از  پس  برای  مثال،  می کنند.  مشخص  را 
خدمات  طبیعت محور،  ورزشی   جاذبه های  گردشگری   با 
جانبی است که آن را از دیگر مسیرها متمایز می کند و درجه 

و رتبۀ محبوبیتش نیز بر همین  مبنا بیان می شود.
جدول1:عواملاصلیموفقیتمسیرهایگردشگری

)Antonson et al, 2014: 343(

توضیحاتعوامل

جاذبه های هر مسیر فلسفۀ وجودی تبدیل شدن به مسیر جاذبه ها
گردشگری است.

خدمات و کیفیت
هر مقصدی معموالً به عنوان ترکیبی از جاذبه ها و 

خدمات در نظر گرفته می شود. براین اساس، مسیرهای 
گردشگری باید دارای جاذبه ها و امکانات رفاهی باشند.

با افزایش رقابت بین مناطق مقصد گردشگری، ارتقای بازاریابی 
مکان یا مسیر و بازاریابی اهمیت بیشتری می یابد.

نگرش حاکم

بخش عمده ای از گفتماِن راهبردهای حاکم مربوط به 
مشارکت ذی نفعان محلی است. اهمیت نقش دولتش 
محلی و ذی نفعان بخش خصوصی در حین اجرا و در 

مدیریت مداوم مسیرها  انکار نشدنی است.

ترکیبی از بودجۀ عمومی و خصوصی بهترین راهبرد برای تأمین منابع مالی
منابع مالی توسعۀ مسیرهای گردشگری هستند.

پروژه های مسیر گردشگری ابزاری برای تقویت اقتصاد توسعۀ اقتصادی
محلی و رساندن رونق به هر منطقه ای محسوب می شوند.

در گردشگری ورزشی طبیعت محور، گردشگر برای تجربه 
ـ تفریحی به مقصدی طبیعی سفر می کند  فعالیتی ورزشی 
و در جایگاه ورزشکار یا تماشاگر از خدمات مقصد در یک 
بازۀ زمانی استفاده می کند. این نوع از گردشگری که فعالیتی 
گردشگری  و  ورزش  بین  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
است، از پویاترین بخش های صنعت گردشگری به شمار 
 .)Gibson et al, 2012( می رود و رشد و توسعه سریعی دارد
این نوع از گردشگری که در راستای پایداری است، اغلب 
در قالب گروه های کوچک و سفرهای آگاهانه و آموزنده و 
با مشارکت مردم محلی انجام می شود که در آن گردشگر 
سفر  مقصد  به  طبیعت محور  ورزش های  تجربه  باهدف 
می کند و از این راه بین انسان و طبیعت تعامل ایجاد می شود، 
میراث طبیعی و فرهنگی مقصد شناخته می شود و آگاهی 
زیست محیطی ارتقا می یابد. منفعت اقتصادی حاصل نیز، 
مستقیم و غیرمستقیم، برای توانمند سازی جامعه محلی و 
 Verdugo et al, 2016:( حفاظت از طبیعت استفاده می شود

.)Leon et al, 2015: Jeong et al, 2014

ورزشی  گردشگری  مسیرهای  برنامه ریزی  برای 
گرفت.  نظر  در  باید  را  متعددی  عوامل  طبیعت محور 
محدودیت  که  گردشگرانی  برای  سفر  هزینه  و  زمان 
مثال،  برای  دارد.  فراوانی  اهمیت  دارند  مالی  و  زمانی 
گردشگرانی با محدودیت زمانی تمایل به انتخاب گونه های 
همچنین،   .)Wu et al, 2017( دارند  حمل ونقل  سریع 
انواع  برای  را  مسیرها  از  متنوعی  طیف  باید  برنامه ریزان 
سالیق تعریف کنند. مسیرها باید شامل جاذبه های متنوع 
معیارهای  اساس  بر  نیز  جاذبه ها  ویژگی های  و  باشند 
استاندارد طبقه بندی شود تا گردشگران، بر اساس سالیق 
و محدودیت های خود، مسیر دلخواهشان را انتخاب کنند. 
همچنین، برنامه ریزان باید در نظر داشته باشند که بسیاری 
از جاذبه ها فقط در فصول خاصی از سال برای گردشگران 
تابستان  فصل  در  که  رودخانه هایی  مثل  دارند؛  جذابیت 
از ورزش ها در  امکان اجرای بسیاری  و  کم عمق می شوند 
)Zhang et al, 2012(. یکی دیگر از  آن ها از دست می رود 
با گردشگرانی است که به بازدید از  مشکالت برنامه ریزان 
جاذبه های متعدد با استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی 
عالقه دارند. دراین مورد، مکان یابی پایانه ها، ایستگاه ها و 
مسیرهای انواع وسایل حمل ونقل عمومی که با ترجیحات 
اغلب گردشگران و اصول مکان یابی هماهنگ باشد اهمیت 

.)Gavalas et al, 2015( بسیاری دارد
زمینــه مســیرهای  بســیاری در  پژوهش هــای جهانــی 
ــر در  ــال، ِمِی ــرای مث ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــگری ص گردش
ــا عنــوان »مســیرهای گردشــگری و دروازه هــا«  پژوهشــی ب
اهــداف اصلــی ایجــاد مســیرهای گردشــگری را بیــان 
ــرای توســعه  ــر ب می کنــد و آن را یکــی از سیاســت های مؤث
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ــر  ــا دیگ ــق ب ــن مناط ــاط ای ــاد ارتب ــک و ایج ــق کوچ مناط
مناطــق می دانــد )Meyer, 2004(. بریدنهــان و ویکینــز 
در پژوهشــی بــا عنــوان »مســیرهای گردشــگری بــرای 
ــه بررســی تأثیــر  توســعه اقتصــادی مناطــق روســتایی« ب
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مســیرهای گردشــگری 
منظــور  بدیــن  و  پرداخته انــد  روســتایی  مناطــق  بــر 
مســیرهای گردشــگری روســتایی در افریقــای جنوبــی 
 .)Briedenhann & Wickens, 2004( کرده انــد  مطالعــه  را 
توســعه  »پایه هــای  عنــوان  بــا  پژوهشــی  در  لورانــس 
موفقیت آمیز مســیرهای گردشــگری در افریقــای جنوبی« 
بــه بررســی عوامــل مهــم موفقیــت در توســعه مســیرهای 
گردشــگری پرداخته اســت. هــدف او در این پژوهــش ارائه 
مجموعــه ای از دســتورالعمل های برنامه ریــزی عملــی 
بــرای کمــک بــه تعریــف موفــق مســیرها در ســطح محلــی 
ــی  ــس در پژوهش ــن و بونیفی ــت )Lourens, 2007(. مولی اس
ــراث:  ــگری می ــیرهای گردش ــی مس ــوان »مکان یاب ــا عن ب
ــرای  ــی ب ــراث فرهنگ ــگری می ــبکه های گردش ــاخت ش س
ــیرهای  ــف مس ــه تعری ــی« ب ــادی و اجتماع ــعه اقتص توس
میــراث فرهنگــی بــرای توســعه گردشــگری پرداخته انــد و 
ضمــن بررســی زمینــه شــکل گیری ایــن مســیرها، چرایــی 
 Moulin &( و چگونگــی تشکیل شــان را بیــان کرده انــد
Boniface, 2010(. همچنیــن موتانــاو موکــوادا در پژوهشــی 

با عنــوان »گردشــگری مســیرهای کوهســتانی و پایــداری: 
بیــان  آینــده«  پژوهش هــای  بــرای  تجزیه وتحلیلــی 
می کننــد کــه بیشــتر پژوهش هــای گردشــگرِی مســیر 
ــگری  ــوع از گردش ــن ن ــرات ای ــی و تأثی ــه بازاریاب در زمین
ــده روی  ــای آین ــرای پژوهش ه ــا ب ــنهاد آن ه ــت و پیش اس
ــی  ــاخص های جهان ــتفاده از ش ــون اس ــی همچ موضوعات
پایــدار در زمیــنۀ مســیرهای گردشــگری کوهنــوردی، 
بیــان روش هــای مشــارکت ســاکنان محلــی در گردشــگری 
ــتان  ــگری کوهس ــتفاده از گردش ــای اس ــتان و راه ه کوهس
 .)Mutana & Mukwada, 2018( بــرای کاهــش فقــر اســت
بایــزال و همکارانــش در پژوهشــی بــا عنــوان »برنامه ریــزی 
مســیر ســفر بــر اســاس ترجیحــات گردشــگران« بــه خلــق 
ــر  ــگری، ب ــوب گردش ــیر مطل ــن مس ــرای تعیی ــی ب مدل
پایــدار، پرداخته انــد  اســاس معیارهــای گردشــگری 
)Baizal et al, 2019(. در بررســی پژوهش هــای خارجــی 

ــیرهای  ــادی مس ــر اقتص ــر تأثی ــًا ب ــه عمدت ــد ک ــده ش دی
گردشــگری و نقــش آن هــا در توســعه مناطــق کمتــر 
توســعه یافته تمرکــز شــده و موضوعاتــی چــون مکان یابــی 
مســیرهای پیــادۀ گردشــگری شــهری و مســیرهای پیــادۀ 

ــت. ــده اس ــی ش ــی بررس ــورت کل ــتانی به ص کوهس
مســیرهای  مــورد  در  بســیاری  مطالعــات  تاکنــون 

اســت.  شــده  انجــام   ملــی  ســطح  در  گردشــگری 
ــوان  ــا عن ــی ب ــداری )1395( در پژوهش ــور و کمان خاکپ
ایجــاد  به منظــور  مناســب  پهنه هــای  »مکان یابــی 
شــهر  تاریخــی  بافــت  در  گردشــگری  پیــاده  مســیر 
ــای  ــایی معیاره ــا شناس ــتفاده از GIS«، ب ــان بااس کرم
در   AHP روش  به کارگیــری  بــا  و  پایــدار  گردشــگری 
نرم افــزار GIS، بــه شناســایی پهنه هــای مناســب بــرای 
پرداخته انــد.  پیــاده  گردشــگری  ایجــاد مســیرهای 
بــا عنــوان  صابــری و افالکــی )1394( در پژوهشــی 
گردشــگری  اصلــی  مســیرهای  »اولویت بنــدی 
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــاری ب ــال  و بختی ــتان چهارمح اس
ــگری  ــاخص های گردش ــری ش ــا به کارگی ــیس«، ب تاپس
گردشــگری  مســیرهای  اولویت بنــدی  بــه  پایــدار، 
راهبــردی  برنامه ریــزی  به منظــور  اســتان  ایــن 
توســعه گردشــگری پرداخته انــد و درنهایــت، شــش 
ــدم  ــع ع ــرای رف ــای الزم ب ــنهاد و راهکاره ــیر پیش مس
تعــادل در بیــن مســیرها بیــان شــده اســت. همچنیــن 
بــا  تقوایــی و رنجبر دســتنایی )1389( در پژوهشــی 
عنــوان »تحلیلــی بــر پراکنــش امکانــات و خدمــات 
ــال  ــتان چهارمح ــرق اس ــمال ش ــگری ش ــیر گردش مس
شــمال  گردشــگری  مســیر  بررســی  بــه  بختیــاری« 
ــات  ــت امکان ــد و وضعی ــتان پرداخته ان ــن اس ــرق ای ش
ــفی  ــد. یوس ــی کرده ان ــیر را بررس ــن مس ــات ای و خدم
شــهیر و همــکاران )1393( در پژوهشــی بــا عنــوان 
تأکیــد  بــا  گردشــگری  زیرســاخت های  »ارزیابــی 
دیــدگاه  از  توقفگاه هــا  و  ارتباطــی  محورهــای  بــر 
گردشــگران: منطقــه تاریخی ـ فرهنگــی تبریــز« بــه 
منطــقۀ  ایــن  گردشــگری  زیرســاخت های  ارزیابــی 
شــبکه های  کیفیــت  بــر  و  پرداخته انــد  تبریــز 
دسترســی و ســهولت دسترســی بــه توقفگاه هــا تأکیــد 
کرده انــد. ســرایی و همــکاران )1393( در پژوهشــی 
تعییــن  جهــت  فضایــی  الگــوی  »ارائــه  عنــوان  بــا 
ــه مــوردی  ــژۀ گردشــگری شــهری: نمون مســیرهای وی
شــهر شــیراز« بــه تعریــف مســیرهای ویــژۀ گردشــگری 
فضاهــای  مکانــی  ـ  اجتماعــی  مدیریــت  به منظــور 
ــد. مشــکینی و همــکاران  ــژۀ گردشــگری پرداخته ان وی
)1397( در پژوهشــی بــا عنــوان »تحلیــل و ســطح بندی 
فضایــی محورهــای گردشــگری روزانــه اســتان تهــران 
بــه  گردشــگری«  تســهیالت  و  خدمــات  برمبنــای 
تهــران  ســطح بندی محورهــای گردشــگری اســتان 
ازنظــر خدمــات و تســهیالت گردشــگری پرداختــه  و 
آن هــا از بــه ترتیــب از فروبرخــوردار تــا فــرا برخــوردار 

کرده انــد. دســته بندی 
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ــان  ــران نش ــش در ای ــینه پژوه ــی پیش ــی، بررس به طورکل
می دهــد که بــه مکان یابــی و تعیین مســیرهای گردشــگری 
ورزشــی طبیعت محــور به طــور خــاص کمتــر توجــه شــده 
ــام  ــور ع ــگری به ط ــیرهای گردش ــه مس ــتر ب ــت و بیش اس
ــهری  ــاس ش ــگری در مقی ــیرهای گردش ــن مس و همچنی
مســیرهای  خدمــات  و  امکانــات  وضعیــت  ارزیابــی  و 
اســت.  شــده  پرداختــه   کلــی  به صــورت  گردشــگری 
ــد  ــل از آن می توان ــج حاص ــش و نتای ــن پژوه ــن رو، ای ازای
الگویــی بــرای ســنجش ظرفیــت و تعییــن مســیرهای 
گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور در ُبعــد منطقــه ای 

ــود. ــوب ش محس

معیارهاوشـاخصهایسـنجشقابلیتگردشگری
ورزشـیطبیعتمحور

ظرفیــت  ســنجش  بــرای  الزم  معیارهــای  انتخــاب 
گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور، بســته بــه مقیــاس 
پژوهــش و محــل ارزیابــی و اولویت هــای آن منطقــه، 
متفــاوت اســت )Ocampo et al, 2018(. در ایــن پژوهــش نیــز 
معیارهــا بــر اســاس شــرایط منطقــه بــه  شــرح زیــر اســتفاده 

ــت. ــده اس ش
مقایســه  اســاس  بــر  گردشــگری،  رشــد  نــرخ  معیــار 
بــرای   ،1398-1397 ســال  بازدیدکننــدگان  آمــار 
همــه شهرســتان های اســتان لرســتان منفــی اســت. 
نــرخ رشــد گردشــگری  پــس حاصــل تفریــق درصــد 
شهرســتان های هــر مســیر از عــدد 100 مــالک عمــل 
ورزشــی  گردشــگری  جاذبه هــای   اســت.  قرارگرفتــه 
طبیعت محــور در هــر مســیر بــر اســاس تعــداد و نــوع 
ــاب  ــه و...( حس ــه، دریاچ ــار، رودخان ــوه، آبش ــه )ک جاذب
ورزش هــای  بــرای  برف گیــر  کوه هــای  اســت؛   شــده 
زمســتانی )مثــل اســکی و ســورتمه رانی(، رودخانه هــا 
)مثــل  ماجراجویانــه  ورزش هــای  بــرای  آبشــار ها  و 
قایق رانــی و ماهیگیــری(، دریاچه هــا و تاالب هــا بــرای 
ــکی(.  ــت اس ــی و ج ــنا، غواص ــل ش ــی )مث ــای آب ورزش ه
مهــم  معیارهــای  از  مناطــق  حفاظت شــده  معیــار 
ــق  ــن مناط ــت. ای ــور اس ــی طبیعت مح ــگری ورزش گردش
بــا حدومرزهــای  نســبتًا وســیع  اراضــی  اغلــب دارای 
مشــخص و نیــز جاذبه هــای منحصر به فــرد طبیعی انــد 
ــم.  ــا داری ــارۀ آن ه ــی درب ــات خوب ــار و اطالع ــواًل آم و معم
بــا بهره گیــری از ایــن ویژگی هــا و بــر اســاس ملزومــات 
ــه ایــن  ــوان گردشــگران را ب ــوع از گردشــگری، می ت ایــن ن
ــد  ــان بهره من ــای حضورش ــرد و از مزای ــت ک ــق هدای مناط
شــد. اگرچــه محدودیت هایــی همچــون کنتــرل ورود و 
ــود  ــق وج ــن مناط ــکار در ای ــای ش ــروج و محدودیت ه خ

ــگران  ــوزش گردش ــم آم ــل مه ــری از اص ــا بهره گی دارد، ب
بــه  را  آنــان  می تــوان  طبیعت محــور،  گردشــگری  در 
ــدار  ــگری پای ــت گردش ــرد و در جه ــذب ک ــق ج ــن مناط ای
ــدازۀ  ــت. ان ــدازۀ شهرهاس ــدی ان ــار بع ــت. معی گام برداش
بــر اســاس جمعیــت یــا مســاحت مشــخص  شــهرها 
جمعیــت  معیــار  از  پژوهــش  ایــن  در  کــه  می شــود 
ــی  ــانگر خوب ــت نش ــه جمعی ــت. چراک ــده اس ــتفاده ش اس
ــتان های  ــوه در شهرس ــگران بالق ــایی گردش ــرای شناس ب

مسیرهاســت. در  قرارگرفتــه 
ــارۀ مســیرهای گردشــگری چنــد معیــار مهــم شــامل  درب
گونه هــای  مســیر،  کیفیــت  اقامتی ـ  پذیرایــی،  مراکــز 
ــود  ــدادی وج ــای ام ــود گروه ه ــی و وج ــی، ایمن حمل ونقل
دارد کــه در ایــن پژوهــش بــه  شــرح زیــر بررســی شــده اند:
مراکــز اقامتی ـ پذیرایــی شــامل هتــل ، متل، مســافرخانه، 
خدماتــی  ـ  گردشــگری  مراکــز  آسایشــگاه،  خوابــگاه، 
بین راهــی و... در نظــر گرفتــه  شــده اســت. معیــار کیفیــت 
مســیرهای ارتباطــی نیــز بــر اســاس نــوع کف ســازی 
)آســفالت، شوســه، خاکــی و...( و فاصلــه )برحســب 
ــت.  ــده اس ــبه  ش ــتان ها محاس ــز شهرس ــر( از مرک کیلومت
ــای  ــن معیاره ــه از مهم تری ــز ک ــل نی ــای حمل ونق گونه ه
برنامه ریــزی  در  وافــری  تأثیــر  و  اســت  گردشــگری 
گونه هــای  تنــوع  اســاس  بــر  دارد،  گردشــگران  ســفر 
حمل ونقلــی )وســیله نقلیــه شــخصی، اتوبــوس، قطــار و 
هواپیمــا( امتیاز دهــی شــده اســت. در مــورد مســیرهای 
ــر  ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــم ایمن ــار مه ــگری معی گردش
اســاس آمــار ادارۀ راهــداری اســتان لرســتان و برحســب 
میــزان تصادفــات جــاده ای در هــر مســیر محاســبه شــده 

ــت. اس
ورزشــی  گردشــگری  ماهیــت  آن کــه  بــه  توجــه  بــا 
ــز  ــه از مراک ــت، فاصل ــراه اس ــر هم ــا خط ــور ب طبیعت مح
انتخــاب  در  تأثیرگــذار  معیــاری  بهداشــتی  ـ  درمانی 
ــن  ــش دورتری ــن پژوه ــت. در ای ــگران اس ــد گردش مقص
جاذبه هــای  از  بهداشــتی  ـ   درمانی  مراکــز  فاصلــه 
ســنجی  ظرفیــت  مبنــای  را  مســیر  در  تعریف شــده 
توجــه  بــا  همچنیــن،  گرفته ایــم.  نظــر  در  مســیرها 
ورزشــی  گردشــگری  جاذبه هــای  اغلــب  آن کــه  بــه 
دشــت های  و  دامنه هــا  و  ارتفاعــات  در  طبیعت محــور 
ــز در  ــاع نی ــار ارتف ــود، معی ــف می ش ــا تعری ــراف آن ه اط
ایــن پژوهــش اســتفاده شــده اســت. جــدول 2 معیارهای 
طبیعت محــور  ورزشــی  گردشــگری  ظرفیــت  تعییــن 
و  داخلــی  معتبــر  پژوهش هــای  برخــی  از  مســتخرج 
در  کــه  می دهــد  نشــان  را  زمینــه  ایــن  در  خارجــی 

قرارگرفته انــد. عمــل  مــالک  نیــز  پژوهــش حاضــر 
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254 ایزدی  و  همکاران

جدول2:معیارهایتعیینظرفیتگردشگریورزشیطبیعتمحوردرپژوهشهایداخلیوخارجی)مطالعاتنویسندگان،1398(

تعریفسنجهمنبعمعیار

 سرمایه گذاری
دولتی

Ars & Bohanec, 2010;
Wu et al, 2010 ;

Madbumita & Chatterjee, 2015 ;
Ocampo et al, 2018

 میزان بودجۀ
تخصیص یافته

سرمایه ای که بخش دولتی مستقیم )مثل بودجه( و غیرمستقیم )مثل تسهیالت( برای 
گردشگری اختصاص می دهد.

 سرمایه گذاری
غیردولتی

Mohammadian Mosammama et 
al, 2016 ; Ashok, 2017سرمایه گذاری غیردولتی که از طرف بخش خصوصی در کنار سرمایه گذاری دولتی قرار مقدار سرمایه گذاری

می گیرد و موجب تقویت این بخش می شود.

حالت فراغت نسبی از تهدید جانی و مالی و تأمین و تضمین آسایش و آسودگی مدنظر است.میزان جرمOcampo et al, 2018امنیت

 رشد
شتاب رشدAshok, 2017; Ocampo et al, 2018گردشگری

نسبتی برحسب درصد است که نشان می دهد ارزش افزودۀ ناشی از حضور گردشگران هر 
منطقه ای )کشور، استان، شهرستان و ...( در یک دورۀ مشخص، که معموالً به سال است، 

نسبت به دوره یا  سال قبل چقدر تغییر داشته است.

 جاذبه های
 گردشگری

 ورزشی
طبیعت محور

Weaver, 2006 ; Bunruamkaew 
& Murayama, 2011 ; Claudia et 
al, 2012 ; Li, 2004 ; Khoshtaria 
& Chachava, 2017 ;Ocampo et 

al, 2018; Alaeddinoglu & Selcuk 
Can, 2011

جاذبه های گردشگری ورزشی طبیعت محور مثل کوه ها، آبشارها، رودخانه هاست که تعداد جاذبه ها
هرچقدر تعداد این جاذبه ها بیشتر باشد، ورزش های متنوع تری قابلیت اجرا خواهند داشت.

 مناطق
حفاظت شده

Bunruamkaew & Murayama, 
2011; Gigović et al, 2016; Arsic 

et al, 2018
تعداد مناطق

اراضی به  نسبت وسیِع دارای ارزش حفاظتی باال که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های 
گیاهی و زیستگاه های جانوری انتخاب می شوند. مناطق حفاظت شده محیط های مناسبی برای 
اجرای برنامه های گردشگری، آموزش و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند. انجام 

فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی و اقتصادی، متناسب با هر منطقه و بر اساس 
طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.

 ,Bunruamkaew & Murayamaاندازۀ شهرها
2011

جمعیت
اندازۀ شهرها بر اساس تعداد جمعیت شهرستان های هر مسیر تعریف  شده است. درواقع، جمعیت 

گردشگران بالقوه در یک منطقه را نشان می دهد که با ایجاد شرایط مناسب می توان آن ها را 
بالفعل کرد.

 Li, 2004; Alaeddinoglu & Selcukمراکز اقامتی
Can, 2011تعداد تخت

مجموعه ای از مراکز گوناگون که برای اجارۀ کوتاه مدت آماده سازی شده اند. این مکان ها بیشتر 
مورداستفادۀ گردشگران است. هتل شناخته شده ترین مرکز اقامتی است و مسافر خانه، خوابگاه، 

آسایشگاه و ... از نمونه های دیگر است.

 مراکز اقامتی
  ـ  پذیرایی
بین راهی

Cenamor, 2017; Dens tadli et 
al, 2011مجموعه ای از مراکز اقامتی و پذیرایی که برای اجارۀ کوتاه مدت آماده شده اند و اغلب تعداد مراکز

مورداستفاده گردشگران قرار می گیرند و شناخته شده ترین آن ها متل های بین راهی است.

 مسیرهای
ارتباطی

Fredman et al, 2012; Mutana & 
Mukeada, 2018; Xiao, et al, 2017کیفیت مسیرها خود با زیرمعیارهای مختلفی ازجمله نوع کف سازی )آسفالت، خاکی و ...(، نوع مسیر

مناظر و ترافیک سنجیده می شود که تأثیر مستقیمی در جذب گردشگران به هر منطقه ای دارد.

  گونه های
حمل ونقل

Zhang & Lai Lei, 
2012 ;Mohammadian 

Mosammama et al, 2016 ; 
Cas tellanos et al, 2016; Ashok, 
2017; Alaeddinoglu & Selcuk 

Can, 2011

تنوع گونه ها
 به مجموعه ای از انواع مدل های حمل ونقل اطالق می شود که شامل خطوط هوایی،

 خطوط ریلی، خطوط جاده ای و خطوط دریایی است و انواع هواپیماهای مسافربری،
.قطارهای مسافری، اتوبوس، اتوبوس های دریایی و ... است

Ocampo et al, 2018ایمنی
 میزان حوادث

جاده ای
ایمنی در انواع حوزه ها تعریف متفاوتی دارد. در این پژوهش منظور مجموعه استانداردهایی 

است که خطرات جاده ای را به حداقل می رساند و با تعداد حوادث جاده ای سنجیده می شود.

 حضور
 گروه های
امدادی

Fredman et al, 2012تعداد گروه ها
گروهی از افراد که وظیفۀ آن ها انجام مجموعه اقداماتی است که دامنه شان ممکن است از قبل تا 
حین و پس از سوانح به مدت طوالنی ادامه داشته باشد. منظور از این گروه ها در پژوهش حاضر 

گروه های امدادی هالل احمر است.

 فاصلۀ جاذبه ها
 از مراکز

بهداشتی-
درمانی

Fredman et al, 2012
 میانگین فاصله ها

)km(
دورترین فاصله جاذبه هایی که در مسیر تعریف شده است از مراکز بهداشتی و درمانی در نظر 

گرفته می شود.

 ,Bunruamkaew & Murayamaارتفاع
2011; Gigović et al, 2016

200-177
200-200

4040-2000

با توجه به آنکه اغلب جاذبه های گردشگری طبیعت محور در کوه ها و دامنه ها قرار دارند، ارتفاع 
کلی شهرهایی که مسیرهای گردشگری بین آن ها تعریف  شده است به عنوان معیار در این 

پژوهش موردبررسی قرار گرفته  است.



رتبهبندیظرفیتگردشگریورزشیطبیعتمحور
درمسیرهایگردشگریاستانلرستان

255 ایزدی  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
13

99
ن 

ستا
 زم

م،
هار

  چ
اره

شم
م، 

 نه
ال

س

روششناسیپژوهشومعرفیمحدودۀمطالعه
روششناسیپژوهش

ــر اســاس  ــردی، ب ــر اســاس هــدف کارب ایــن پژوهــش ب
ــه ای  ــای مجموع ــی و برمبن ــی ـ  تحلیل ــت توصیف ماهی
از داده هــای اولیــه و ثانویــه کّمــی و کیفــی انجــام شــده 
ایــن داده هــا، در مرحلــه مقایســه  کــه همــه  اســت 
کّمی ســازی  بایــد  نرم افــزار،  بــه  ورود  و  دودویــی 
مورداســتفاده  پژوهــش  روش  بنابرایــن،  شــوند. 
ترکیبــی اســت؛ بــرای پــردازش و محاســبه داده هــا 
از فنــون کّمــی و محاســباتی اســتفاده شــده اســت. 
ــرد  ــر رویک ــی ب ــش مبتن ــن پژوه ــتداللی ای ــرد اس راهب
قیاســی -  اســتقرایی اســت و مســیرهای گردشــگری 
در ســطح اســتان لرســتان و بــر اســاس نــوع خاصــی از 
ــی طبیعت محور،  ــگری  ورزش ــی گردش ــگری، یعن گردش
نــوع  ایــن  معیارهــای  ابتــدا  شــده اند.  ارزیابــی 
معتبــر  مســتندات  و  منابــع  از  گردشــگری  از 
ــده  ــتخراج  ش ــی اس ــی و خارج ــی داخل ـ  پژوهش علمی  
اســت. ســپس، بــا تجمیــع معیارهــا و همچنیــن حــذف 
ســه معیــار »ســرمایه گذاری دولتــی«، »ســرمایه گذاری 
غیر دولتــی« و »امنیــت«، بــه  دلیــل عــدم همــکاری 
و  آمــار  ارائــه  خصــوص  در  مربوطــه  ســازمان های 
از  برخــی  نداشــتن  موضوعیــت  و  الزم  اطالعــات 
ــداد  ــران، تع ــور ای ــن کش ــوب قوانی ــا در چارچ معیاره
12 معیــار انتخــاب  شــده اســت. در مرحلــه بعــد، بــرای 
ــن  ـ  ــب، از روش بهتری ــای منتخ ــه معیاره ــی ب وزن ده
 بدتریــن معیار )Rezaei, 2015( اســتفاده و محاســبات آن 
در نرم افــزار لینگــو انجــام شــده اســت. در گام اول ایــن 
روش، بایــد بهتریــن معیــار )معیــاری کــه بیشــترین 
ــه  ــاری ک ــار )معی ــن معی ــت را دارد( و بدتری ــر مثب تأثی
کمتریــن تأثیــر مثبــت را دارد( مشــخص شــوند. بدیــن 
منظــور، پرســش نامه ای باهــدف مقایــسۀ دودویــی 
معیارهــا، بــر اســاس مقیــاس 9 کمیتــی تومــاس ال 

ســاعتی )Saaty, 2008( تدویــن  شــده اســت.
بــر  و  احتمالــی  غیــر  شــیوۀ  برمبنــای  نمونه گیــری 
اســت.  بــوده  هدفمنــد  نمونه گیــری  روش  اســاس 
می شــود  اســتفاده  زمانــی  نمونه گیــری  نــوع  ایــن 
گزینــش  بــرای  را  ضــروری  اطالعــات  محققــان  کــه 
و  گزینه هــا  بــه  یــا  نداشــته  اختیــار  در  نمونــه  یــک 
ــور،  ــد پ ــند )محم ــی باش ــان متک ــای متخصص توصیه ه
1392(. براین اســاس، بــا توجــه بــه توصیــه و شــناخت 
یکــی از کارشناســان متخصــص گردشــگری در ادارۀ کل 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ می
لرســتان، تعــداد پانــزده نفــر از کارشناســان مرتبــط 

عبــارت  کــه  شــدند  انتخــاب  پژوهــش  موضــوع  بــا 
کل  ادارۀ  از  گردشــگری  کارشــناس  هفــت  از  بودنــد 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری، ســه 
کارشــناس متخصــص ورزش هــای طبیعت محــور در 
ــان و ســه کارشــناس متخصــص  ادارۀ کل ورزش و جوان
در زمینــه امکانــات و زیرســاخت های ارتباطــی ادارۀ 
هماهنگــی  معاونــت  کارشــناس  دو  و  راهــداری  کل 
لرســتان.  اســتانداری  اقتصــادی  و  عمرانــی  امــور 
ــدف  ــون ه ــات الزم پیرام ــات و توجیه ــس از توضیح پ
دوازده  کارشناســان  ایــن  پژوهــش،  روش شناســی  و 
پرســش نامه  قالــب  در  را  استخراج شــده  معیــار 
تنظیم شــده و برمبنــای تکنیــک مقایســه دودویــی، 

کردنــد. امتیازدهــی 
ــاتید  ــر از اس ــد نف ــط چن ــز توس ــش نامه نی ــی پرس روای
ــار  ــای چه ــر مبن ــیراز ب ــگاه ش ــازی دانش ــش شهرس بخ
ــد  ــری؛ 3- تأیی ــری؛ 2- اطمینان پذی ــار 1- باورپذی معی

ــری؛  پذی
4- انتقال پذیری مورد بررســی و تدقیق قرار گرفت.

به منظــور  و  معیارهــا  وزن   شــدن  مشــخص  از  بعــد 
رتبه بنــدی مســیرهای گردشــگری، از روش ایــداس 
فاصلــه  اســاس  بــر  ارزیابــی  معنــی  بــه   1،)EDAS(

از  یکــی  کــه  اســتفاده  شــده  راه حــل،  میانگیــن  از 
و  اســت  چندمعیــاره ای  تصمیم گیــری  روش هــای 
اولیــن بــار مهــدی کشــاورز قربایــی و همــکاران )2015( 

کردنــد.  معرفــی  را  آن 

معرفیمحدودۀمطالعه
غــرب  در  کوهســتانی  منطقــه ای  لرســتان  اســتان 
ایــران اســت. سراســر ایــن اســتان را، غیــر از چنــد 
پوشــانده اند.  زاگــرس  کوه هــای  محــدودش،  دشــت 
دریــا،  ســطح  از  ارتفــاع  متــر    4150 بــا  اشــترانکوه، 
حدفاصــل  در  واقــع  اســتان،  نقطــه  بلندتریــن 
و  اســت  الیگــودرز  و  ازنــا  دورود،  شهرســتان های 
ناحــیۀ  جنوبی تریــن  در  آن  نقــطۀ  پســت ترین 
ــاع دارد.  ــا ارتف ــطح دری ــر از س ــدود 500  مت ــتان ح اس
 1۲ لرســتان ســومین اســتان پــرآب کشــور اســت و 
درصــد آب هــای کشــور را دربــر گرفتــه اســت )رهبــران، 
1397(. از بیــن مســیرهای اصلــی بیــن شهرســتان های 
ــتی و  ــی، صنایع دس ــراث  فرهنگ ــتان، ادارۀ کل می لرس
ــیرهای  ــوان مس ــیر را به عن ــه مس ــتان ن ــگری اس گردش
کلــی گردشــگری معرفــی کــرده اســت. در جــدول 3 

ایــن مســیرها و طول شــان مشــخص شــده اســت.

1. Evaluation Based on Dis tance from Average Solution 
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ــت  ــتان اس ــز اس ــنهادی مرک ــیرهای پیش ــه مس ــدأ هم مب
و همان طــور کــه در جــدول 3 پیداســت، طوالنی تریــن 
مســیر از خرم آبــاد بــه الیگــودرز )بــا 153 کیلومتــر( و 
ــر(  ــا 36 کیلومت ــه دوره )ب ــاد ب ــیر از خرم آب ــن مس کوتاه تری

ــراه  ــه هم ــیرها ب ــن مس ــت ای ــکل 1، موقعی ــت. در ش اس
جاذبه هــای گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور نشــان 

داده شــده اســت.

جدول3:مسیرهایگردشگریاستانلرستان)ادارۀکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانلرستان،1398(

مسیر فاصله تا مرکز مسیر فاصله تا مرکز مسیر فاصله تا مرکز

خرم آباد ـ ازنا 128 کیلومتر خرم آباد ـ پلدختر 113 کیلومتر خرم آباد ـ دلفان 83 کیلومتر

خرم آباد ـ الیگودرز 153 کیلومتر خرم آباد ـ دورود 87 کیلومتر خرم آباد ـ سلسله 53 کیلومتر

خرم آباد ـ بروجرد 108 کیلومتر خرم آباد ـ دوره 36 کیلومتر خرم آباد ـ کوهدشت 86 کیلومتر

یافتهها
به منظــور مشــخص شــدن وضعیــت کلــی مســیرها، ابتــدا 
ــخص  ــتان مش ــر شهرس ــک ه ــه تفکی ــا ب ــر معیاره مقادی
ــر  ــار ب ــر معی ــبه ه ــوۀ محاس ــدول 4(. نح ــت )ج ــده اس ش
اســاس ســنجه های جــدول 2 و بــا اســتفاده از آمــار، 
اطالعــات و نظــر کارشناســان ادارۀ کل راهــداری، جمعیت 
 هالل احمــر، ادارۀ کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 

و گردشــگری، ادارۀ کل ورزش و جوانــان و اســتانداری 
لرســتان، در کنــار بهره گیــری از مقیــاس ُنــه کّمیتــی 
تومــاس ال  ســاعتی )2008( اســت. ســپس، بــا روش 
ـ بدتریــن، وزن معیارهــا مشــخص و بــا به کارگیری  بهترین 
ــتان  ــیرهای اس ــداس، مس ــای وزن دار در روش ای معیاره
طبیعت محــور  ورزشــی  گردشــگری  بــرای  لرســتان 

شــده اند. اولویت بنــدی 

کل1:محدودۀمطالعه)منبع:مطالعاتنویسندگان،1398(.
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بهکارگیـریروشبهترینـبدترینمعیاربهمنظور
وزندهـیبهمعیارها

در ایــن گام، بهتریــن و بدتریــن معیــار نســبت بــه موضــوع 
نظــر کارشناســان مشــخص  شــده اســت  از  پژوهــش 
)جــدول 5(. براین اســاس، بهتریــن معیــار، معیــاری اســت 
کــه بیشــترین تأثیــر مثبــت را در رابطــه بــا موضــوع پژوهش 
دارد و بدتریــن معیــار آن معیــاری اســت کــه کمتریــن تأثیــر 
ــاس  ــر اس ــن گام و ب ــه در ای ــت را دارد )Rezaei, 2015(؛ ک مثب
نظــر کارشناســان معیــار شــمارۀ 2 )تعــداد جاذبه هــای 
و معیــار  بهتریــن  گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور( 

ــد. ــهرها( بدترین ان ــدازۀ ش ــمارۀ 4 )ان ش

جدول5:معیارهایپژوهش)مطالعاتنویسندگان،1398(

9. ایمنی5. مراکز اقامتی1. نرخ رشد گردشگری

 2. تعداد جاذبه های
 گردشگری ورزشی

طبیعت محور

 6. مراکز پذیرایی
بین راهی

 10. حضور گروه های
امدادی

 7. کیفیت مسیرهای3. مناطق حفاظت شده
ارتباطی

 11. فاصله از مراکز
بهداشتی

12. ارتفاع8. گونه های حمل ونقل4. اندازۀ شهرها

در گام دوم، ارجحیــت بهتریــن  معیــار )منتخــب نظــر 
ــتفاده از  ــا اس ــا، ب ــایر معیاره ــه س ــبت ب ــان( نس کارشناس
اعــداد بیــن 1 تــا 9 )مقیــاس 9   کمیتــی تــواس ال ســاعتی( 
بیــان شــده اســت. بــردار بهتریــن  معیــار نســبت بــه ســایر 

:)ibid( ــت ــر اس ــکل زی ــه  ش ــا ب معیاره

رابطه )1( 
                                              

در گام ســوم، ارجحیــت تمامــی معیارها نســبت بــه بدترین 
ــاس  ــان مقی ــای هم ــان( برمبن ــب کارشناس ــار )منتخ معی
محاســبه شــده اســت. بــردار برتــری ســایر معیارهــا نســبت 

:)ibid( بــه بدتریــن معیــار بــه شــکل زیــر اســت

 رابطه )2(     
                                                                    

ــات  ــار، اطالع ــر معی ــرای ه ــه ب ــبه وزن بهین ــرای محاس  ب
ــتفاده  ــر اس ــئله زی ــوم در مس ــت آمده از گام دوم و س به دس
می شــود. وزن بهینــه بــرای معیارهــا وزنــی اســت کــه در آن 

.)ibid( بــرای هــر زوج رابطــه زیــر برقــرار باشــد
 

   رابطه )3(                       
                  

ــع  ــرایط جم ــر و ش ــودن مقادی ــی نب ــن منف ــا درنظرگرفت ب
.)ibid( اوزان، مســئله زیــر حاصــل می شــود

جدول4:مقادیرشهرستانهابهتفکیکمعیارها)منبع:مطالعاتنویسندگان،1398(
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رابطه )4(          

                                

بــا حــل مســئله بــاال، اوزان بهینــه و نســبت ســازگاری بــه 
دســت می آینــد. هــر چــه مقــدار آن بزرگ تــر باشــد، 
مقــدار نســبت ســازگاری باالتــر اســت و مقایســات قابلیــت 
اطمینــان کمتــری دارنــد. مقایســه زمانــی کامــاًل ســازگار 
.)ibid( هــا برقــرار باشــدj اســت کــه رابطــه  زیــر بــرای تمامی

 رابطه )5(            

ازآنجــا کـــه
ــه  ــوان حداکثــر مقــدار نســبت ســازگاری را ب  اســت، می ت
ــه  ــازگاری و رابط ــاخص س ــتفاده از ش ــا اس ــت آورد. ب دس
ــرخ  ــن ن ــود. ای ــبه می ش ــازگاری محاس ــرخ س ــدار ن آن مق
بــه  هرچــه  و  می گیــرد  قــرار   ]1-0[ بــازۀ  در  ســازگاری 
ــات  ــازگاری و ثب ــات از س ــد، مقایس ــر باش ــر نزدیک ت صف
بیشــتری برخوردارنــد و برعکــس )ibid(. بــرای حل مســئله 
ــوم در  ــای دوم و س ــت آمده از گام ه ــات به دس ــاال، اطالع ب
نرم افــزار لینگــو بــه کار گرفتــه شــد و وزن بهینــه بــرای هــر 

ــه دســت آمــد. ــه شــرح جــدول 6 ب معیــار ب

جدول6:وزنمعیارها)مطالعاتنویسندگان،1398(

90.085. ایمنی50.065. مراکز اقامتی10.07. نرخ رشد گردشگری

 2. تعداد جاذبه های گردشگری
100.08. حضور گروه های امدادی60.081. مراکز پذیرایی بین راهی0.205ورزشی طبیعت محور

110.065. فاصله از مراکز بهداشتی70.068. کیفیت مسیرهای ارتباطی30.08. مناطق حفاظت شده

120.085. ارتفاع80.064. گونه های حمل ونقل40.052. اندازۀ شهرها

0.18مقدار حداقل1مجموع وزن ها

0.02نرخ سازگاری9شاخص سازگاری

در جدول 6، وزن معیارها بر اساس مقایسه همه معیارها 
با بهترین و بدترین معیار )منتخب کارشناسان پژوهش( و 
به کارگیری روابط 1 تا 6 )به شرح گام های دوم و سوم تکنیک 
شده  محاسبه  لینگو  نرم افزار  در  معیار(  ـ بدترین  بهترین  
است. بر اساس نتایج، معیار تعداد جاذبه های گردشگری 
در   0/205 وزن  با  معیار(  )بهترین  طبیعت محور  ورزشی 
رتبه اول و اندازۀ شهرها )بدترین معیار( با وزن 0/052 در 
رتبه آخر قرار دارد. همچنین نرخ سازگاری 0/02 است که 

نشان دهندۀ سازگاری و ثبات بسیار خوب مقایسه هاست.
قابلیت  اولویت بندی  برای  ایداس  روش  به کارگیری 

گردشگری ورزشی در مسیرهای استان
روش ایداس شامل پنج گام است:
ـگاماول:تشکیلماتریستصمیم

در ایــن گام، ماتریــس تصمیــم معیارها و گزینه ها تشــکیل 
و مثبــت و منفــی بــودن آن هــا مشــخص  شــده اســت. وزن 
معیارهــا بر اســاس جــدول 5 بیان شــده اســت. همچنین، 
مقادیــر هــر شهرســتان بــه تفکیــک هــر معیــار بــر اســاس 
جــدول 3 مشــخص شــده اســت. بــرای ســهولت و مقایســه 
ــه شــرح جــدول  پذیــری، معیارهــای 1، 2، 4، 7، 8 و 10 ب
7 ویرایــش شــده اند و باقــی معیارهــا بــه همــان صــورت بــه 

ــدول 8(. ــد )ج کار رفته ان
ــر معیارهــا )مطالعــات  جــدول 7: نحــوۀ محاســبۀ مقادی

نویســندگان، 1398(
توضیحاتمعیارشماره

C1نرخ رشد گردشگری

 درصد نرخ رشد گردشگری بر اساس مقایسۀ
 آمار بازدیدکنندگان سال 1398-1397 برای

 همۀ شهرستان های استان لرستان منفی است. لذا
 میانگین حاصل تفریق نرخ رشد گردشگری هر

.شهرستان از عدد 100 درنظر گرفته است

C2
 تعداد جاذبه های

 گردشگری ورزشی
طبیعت محور

 جاذبه ها به تفکیک دارای وزن های مشخص اند.
 بدین منظور برای هر مسیر ابتدا تعداد جاذبه های
 هر دو شهرستان مسیر در وزن جاذبه ضرب شده

 است و درنهایت مجموع آن ها امتیاز نهایی درنظر
.گرفته شده است

C4مجموع تعداد جمعیت هر دو شهرستان مسیراندازۀ شهر 
تقسیم بر 1000

C7کیفیت مسیرهای 
ارتباطی

 یک خطه )1(/ دوخطه )2(/ سه خطه )3(/ ترکیبی
1.5((

C8گونه های مختلف 
حمل ونقل

 وسیلۀ شخصی )1(/ وسیلۀ شخصی و اتوبوس
 )2(/ وسیلۀ شخصی، اتوبوس و قطار )3(، وسیلۀ

)شخصی، اتوبوس، قطار و هواپیما )4

C10ارتفاع
600-0 متر )1(/ 600-1000 متر )2( / 2000-1000 

متر )3( / 3000-2000 )4( / 3000-4040 )5(
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در جــدول 8، مقادیــر معیارهــا بــه تفکیــک مســیرها و 
ــی  ــت و منف ــده و مثب ــر آم ــه پذی ــی و مقایس ــورت کّم به ص
بودنشــان نیز مشــخص شــده اســت. از میــان دوازده معیار، 
ـ  درمانی  دو معیــار ایمنــی و فاصلــه از مراکــز بهداشــتی  
منفــی اســت؛ یعنــی هرقــدر مقــدار آن هــا بیشــتر باشــد، 
در  کــه  همان طــور  دارد.  کمتــری  امتیــاز  مســیر  آن 
ایمنــی مســیرهای  اســت،  جــدول 8 مشــخص  شــده 
بقیــه  بــه  نســبت  ـ درود  خرم آبــاد  و  ـ  بروجــرد  خرم آباد 
ـ دلفــان ایمن تریــن  مســیرها کمتــر اســت و مســیر خرم آباد 
مســیر اســت. در خصــوص معیــار 11، یعنــی فاصلــه از 

ـ  الیگــودرز  خرم آباد  مســیر  بهداشــتی ـ  درمانی،  مراکــز 
بیشــترین امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بدیــن 
معنــی کــه جاذبه هــای آن بیشــترین فاصلــه را از مراکــز 

دارنــد. ـ  درمانی  بهداشــتی  
ـگامدوم:تعیینمیانگینراهحلبرایتمامیمعیارها

در جــدول 9، بــا اســتفاده از رابطــه 6 بــرای تمامــی معیارهــا 
میانگیــن راه حــل تعیین شــده اســت:

رابطه )6(

جدول8:ماتریستصمیم)مطالعاتنویسندگان،1398(

جدول9:میانگینراهحلمعیارها)مطالعاتنویسندگان،1398(
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  در ایــن گام، بــرای هریــک از معیارهــای پژوهش میانگین 
راه حــل معیــار، بــر اســاس میانگین گیــری از تمــام مقادیــر 

معیارهــا به تفکیک مســیرها، محاســبه شــده اســت.
ـگامســوم:محاســبۀفاصلــۀمثبــتازمیانگیــن )PDA(1و
ــه  ــدول 9، فاصل ــن)NDA(2در ج ــیازمیانگی ــۀمنف فاصل
مثبــت و منفــی از میانگیــن بــر اســاس روابط زیر محاســبه 

شــده اســت:
اگر معیار مثبت باشد:

رابطه)7(

رابطه)8(

اگر معیار منفی باشد:
رابطه)9(

رابطه )10(

فاصله مثبت از میانگین به  شرح جدول 10 است.

جدول10:فاصلهمثبتازمیانگین)مطالعاتنویسندگان،1398(

 1.Positive Dis tance from Average 
2. Negative Dis tance from Average 

فاصلۀ منفی از میانگین به شرح جدول 11 است:

جدول11:فاصلۀمنفیازمیانگین)مطالعاتنویسندگان،1398(
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ــار در  ــا دو معی ــت گزینه ه ــی مطلوبی ــرای ارزیاب ــع، ب درواق
نظــر گرفتــه  شــده اســت؛ اولــی اندازه گیــری فاصلــه مثبــت 
ــن دو  ــن. ای ــی از میانگی ــه منف ــی فاصل ــن و دوم از میانگی
اقــدام تفــاوت بیــن هــر گزینــه و راه حــل متوســط را نشــان 
می دهــد. ارزیابــی گزینه هــا بــا توجــه بــه ارزش باالتــر 
PDA و مقادیــر پایین تــر NDA صــورت می گیــرد. مقادیــر 
یــا مقادیــر کمتــر NDA نشــان دهندۀ  باالتــر PDA و 

ــت. ــه اس ــودن آن گزین بهترب
NDAوPDAـگامچهارم:تعیینمجموعوزنینرمال

مجمــوع وزنــی، بــا اســتفاده از روابــط 6 و 7، محاســبه و بــر 
ــدول 12  ــج در ج ــده و نتای ــال ش ــط 8 و 9، نرم ــاس رواب اس

آمــده اســت.

رابطه)6(

رابطه )7(

رابطه )8(

رابطه )9(

جدول12:مجموعوزنیمثبتنرمال)مطالعاتنویسندگان،1398(

 PDA کــه در جــدول 12 آمــده، بیشــترین همان طــور 
و   )0/20455( ـ الیگــودرز  خرم آباد  مســیر  بــه  مربــوط 

نرمــال )1( اســت.  PDA درنتیجــه باالتریــن

جدول13:مجموعوزنیمنفینرمال)مطالعاتنویسندگان،1398(
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ــیر  ــه مس ــوط ب ــترین NDA مرب ــدول 13، بیش ــق ج و طب
پایین تریــن  درنتیجــه  و   )0/175196( ـ دوره  خرم آبــاد 

NDA نرمــال )0( اســت.

ـگامپنجم:محاسبهامتیازارزیابیگزینهها
ــی  ــاز ارزیاب ــه 10، امتی ــتفاده از رابط ــا اس ــدول 14، ب در ج

مســیرها محاســبه شــده اســت:
رابطه )10(

جدول14:امتیازارزیابیگزینهها)مطالعاتنویسندگان،1398(

همان طــور کــه در جدول 13 مشــخص شــده اســت، مســیر 
ــدول 12  ــترین PDA را در ج ــه بیش ــودرز ک ـ الیگ خرم آباد 
ــرار دارد و  ــه اول ق ــود، در رتب ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ب
ـ دوره کــه بیشــترین NDA را در جــدول 13  مســیر خرم آبــاد 

ــرار دارد.  ــر ق ــه آخ ــود، در رتب ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ب
در شــکل 2، نمــودار ظرفیــت مســیرهای اســتان لرســتان 
بــرای گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور، بــر اســاس 

ــت. ــده اس ــدول ASi( 14(، بیان ش ــی ج ــازات نهای امتی

بحثونتیجهگیری
آنچــه در ایــن پژوهــش بررســی و تحلیــل شــد، رتبه بنــدی 
ظرفیــت گردشــگری ورزشــی طبیعت محور در مســیرهای 
گردشــگری پیشنهادی از ســوی ادارۀ کل میراث فرهنگی، 
ــود. بدیــن  صنایع دســتی و گردشــگری اســتان لرســتان ب
منظــور، ابتــدا پژوهش هایــی کــه مســیرهای گردشــگری 
ــون  ــاد گوناگ ــور را از ابع ــی طبیعت مح ــگری ورزش و گردش
مطالعــه کــرده بودنــد بررســی شــدند و جمع بنــدی آن هــا، 

ــت.  ــرار گرف ــل ق ــای عم ــری، مبن ــوب نظ ــوان چارچ به عن
ــوع از  ــا جمــع آوری و بررســی معیارهــای ایــن ن ســپس، ب
گردشــگری و به کارگیــری آن هــا در روش هــای  ارزیابــی 
گردشــگری  ظرفیــت  ایــداس(،  )روش   چند  معیــاره 
ورزشــی طبیعت محــور مســیرهای گردشــگری اســتان 
ــزی   ــه و برنامه ری ــرای مطالع ــه ای ب ــه پای ــتان، به منزل لرس
منطقــه ای ایــن اســتان نشــان داده  شــد. درنهایــت، 
ــتان های   ــع در شهرس ــیرهای واق ــه مس ــد ک ــخص ش مش

شکل2:اولویتمسیرهایاستانلرستانبراساسگردشگریورزشیطبیعتمحور)منبع:مطالعاتنویسندگان،1398(.
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شــمالی و شــمال شــرقی اســتان از ظرفیــت بیشــتری برای 
ایــن نــوع از گردشــگری برخوردارنــد؛ چنان کــه مســیرهای 
ـ دورود )0/711(،  ـ الیگــودرز )0/782(، خرم آبــاد  خرم آباد 
ــاز  ــترین امتی ــب بیش ــه ترتی ــرد )0/587( ب ـ بروج خرم آباد 
ـ کوهدشــت  خرم آباد  مســیرهای  و  گرفتنــد  را  نهایــی 
ـ پلدختــر  خرم آباد   ،)0/341( ـ دلفــان  خرم آباد   ،)0/463(
0(،خرم آبــاد ـ دوره  /297 0(،خرم آباد ـ ازنا) /306 (
ــدی  ــای بع ــله )0/51( در رتبه ه ـ سلس )0/139( و خرم آباد 

قــرار گرفتنــد.
بــا  ـ پلدختــر،  خرم آباد  و  ـ دلفــان  خرم آباد  مســیرهای 
وضــع موجــود، بــه ترتیــب در رتبه هــای ششــم و هفتــم قرار 
دارنــد. ایــن مســیرها، بــه ســبب جغرافیــای طبیعی شــان، 
از جاذبه هــای گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور متعددی 
همچــون کــوه ، آبشــار، تــاالب و دریاچــه  برخوردارنــد. 

ولــی بــه علــت ضعــف در زیرســاخت های گردشــگری 
)مثــل کمبــود مراکــز اقامتــی، کیفیــت پاییــن مســیرهای 
ارتباطــی، کمبــود گونه هــای حمل ونقــل( در ایــن رتبه هــا 
قرارگرفته انــد. بدیهــی اســت، در صــورت برنامه ریــزی 
باهــدف تقویــت زیرســاخت ها، ایــن مســیرها در رتبه هــای 
برتــر مســیرهای گردشــگری ورزشــی طبیعت محور اســتان 

لرســتان قــرار خواهنــد گرفــت.
درنهایــت، بــر اســاس شــناخت به دســت آمده از مســیرهای 
گردشــگری اســتان لرســتان و مشــخص شــدن رتبــه آن هــا 
برمبنــای معیارهــای گردشــگری ورزشــی طبیعت محــور، 
ــنهاد  ــگری پیش ــوع از گردش ــن ن ــرای ای ــر ب ــیرهای زی مس

می شــود:
ـ خرم آباد ـ الیگودرز  ـ دورود  ـ بروجرد  مسیر 1: خرم آباد 

ـ خرم آباد ـ کوهدشت  ـ دلفان  ـ سلسله  مسیر 2: خرم آباد 

مقادیر معیارها، به تفکیک مسیرها و بر اساس جدول 8 )ماتریس تصمیم(، به شرح جدول 15 است.

جدول15:امتیازارزیابیگزینهها)منبع:مطالعاتنویسندگان،1398(

شکل3:مسیرهایپیشنهادی)منبع:مطالعاتنویسندگان،1398(
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ــده  ــمارۀ 12( آم ــار ش ــدول 15 )معی ــه در ج ــور ک همان ط
ــری  ــاع باالت ــیر 2 در ارتف ــبت  مس ــه نس ــیر 1 ب ــت، مس اس
قــرار دارد؛ به طوری کــه میانگیــن کــد ارتفاعــی مســیر 
1 حــدود 3-4 هــزار متــر و مســیر 2 حــدود 2-3 هــزار متــر 
ایــن مســیر در دامنــه رشــته کوه  به طورکلــی،  اســت. 
از قله هــای برف گیــر و  قــرار دارد و برخــوردار  زاگــرس 
ــرای  کوه هــای متعــدد اســت کــه ظرفیــت ایــن مســیر را ب
صخره نــوردی،  کوه نــوردی،  همچــون  ورزش هایــی 
ورزش هــای برفــی )اســکی، اســنوبوردینگ، ســورتمه رانی 
و...( و ورزش هــای هوانــوردی )پاراگالیــدر، هنــگ گالیــد 
بــرای  پایین تــر  ارتفاعــات  در  و  می دهــد  نشــان  و...( 
ورزش هایــی همچــون موتــور کــراس، ماشــین آفــرود، 
اســت.  مناســب  کوه پیمایــی  و  کوهســتان  دوچرخــه 
ــه  ــه دلیــل قرار گیــری در ارتفــاع پایین تــر ب مســیر 2 نیــز ب
نســبت  مســیر 1 و نیــز وجــود آبشــارهای منحصر به فــرد، 
رودخانه هــای خروشــان، دریاچه هــا و تاالب هــای متعــدد 
ــنا،  ــی )ش ــای آب ــواع ورزش ه ــرای ان ــبی ب ــت مناس ظرفی
بوردینــگ،  بــادی  قایق رانــی،  جت اســکی،  غواصــی، 
پاراســل و...(، ورزش های ســاحلی )ماهیگیری، شــیرجه 
از ارتفــاع، فوتبــال و والیبــال ســاحلی و...( و ورزش هــای 
ورزش هــای  رفتینــگ،  )دره نــوردی،  ماجراجویانــه 

دارد. و...(  چند گانــه 
ورزشــی  گردشــگری  جاذبه هــای  تعــداد  به طورکلــی، 
 ،)C3( تعــداد مناطــق حفاظت شــده ،)C2( طبیعت محــور
 ،)C5( ــی ــز اقامت ــداد مراک ــتان ها )C4(، تع ــدازۀ شهرس ان
مراکــز پذیرایــی بین راهــی )C6(، کیفیــت مســیرهای 
و   )C8( حمل ونقلــی  گونه هــای  تنــوع   ،)C7( ارتباطــی 
امــدادی )C10( در مســیر 1 بیشــتر  تعــداد گروه هــای 
مراکــز  از  فاصلــه  و   )C9( ایمنــی  و  اســت   2 مســیر  از 
ـ درمانی )C11( در مســیر 2 کمتــر از مســیر 1  بهداشــتی 
ــنهادی 1 و 2  ــیرهای پیش ــن مس ــه بی ــن مقایس ــت. ای اس
ضــرورت برنامه ریــزی بــرای تقویــت زیرســاخت های ایــن 
مســیرها را بیــان می کنــد تــا بیــن ایــن دو مســیر کــه بخش 
زیــادی از اســتان لرســتان را شــامل می شــود، تعادلــی 
ازنظــر زیرســاخت های گردشــگری ورزشــی  طبیعت محــور 

ــود. ــرار ش برق
پیشــنهادهای ایــن پژوهــش بــرای بهبــود ســاختار فضایی 
ایــن نــوع از گردشــگری در مســیرهای 1 و 2 بــه شــرح زیــر 

اســت:
مسیر1:

ــتانی در  ــات زمس ــایر تفریح ــکی و س ــایت اس ــداث س ـ اح
ــودرز؛ ـ  الیگ ــا  ــل ازن ــنج«، حدفاص ــه »س منطق

ـ احــداث ســایت ورزش هــای هوانــوردی )پاراگالیــدر، 

حد فاصــل  »زاغــه«،  منطقــه  در  و...(  هنگ گالیــد 
خرم آباد  ـ بروجــرد؛

ـ تعریــف مســیرهای کوهنــوردی در ارتفاعــات منطقــه 
ـ بروجــرد؛ دورود  حدفاصــل  »داریــاب«، 

ـ چوالن«،  ـ تعریف سایت صخره نوردی در منطقه »چاالن 
ـ بروجرد. حدفاصل خرم آباد 

مسیر2:
ــاک،  ــگ، کای ــی )رفتین ــیر قایقران ــایت و مس ــف س ـ تعری
کانــو، قایــق  تفریحــی و...( در محــل رودخانــه»کاکا رضــا«، 

ـ سلســله؛ خرم آباد  حدفاصــل 
ــل،  ــکی، پاراس ــی )جت اس ــات آب ــایت تفریح ــف س ـ تعری
ــتان  ــای شهرس ــل تاالب ه ــگ و...( در مح ــادی بوردین ب

پلدختــر؛
ـ تعریــف ســایت و مســیر ورزش هــای ماجراجویانــه و 
»ّآب  درۀ  و  رودخانــه  محــل  در  چند گانــه  ورزش هــای 

ـ دلفان؛ سلســله  حدفاصــل   باریــک«، 
در  رفتینــگ  تخصصــی  مســیر  و  ســایت  تعریــف  ـ 
ــل  ــکان«، حدفاص ــه کش ــه و رودخان ــار افرین ــل »آبش مح

بــاد. ـ خرم آ پلدختر 
بــر  مســتقیم  به طــور  پژوهشــی  تابه حــال  اگرچــه 
ــگری  ــای گردش ــدی محوره ــه بن ــنجی و رتب ــت س ظرفی
ورزشــی طبیعت محــور در مقیــاس منطقــه ای تمرکــز 
ــا  ــش ب ــن پژوه ــتاورد ای ــه دس ــا مقایس ــت، ام ــته اس نداش
ــای  ــی محوره ــنۀ مکان یاب ــابه در زمی ــای مش پژوهش ه
پژوهــش  ایــن  یافته هــای  تقویت کننــدۀ  گردشــگری 
بــرای  مثــال،  بــود.  خواهــد  مختلــف  زمینه هــای  در 
موضــوع اهمیــت کیفیــت خدمــات موجــود در مســیر 
زیرســاخت های ارتباطــی از معیارهایــی اســت کــه در 
و  شــهیر  )یوســفی  مشــابه  پژوهش هــای  از  بســیاری 
ــارۀ  ــکاران، 1393؛ Mutana & Mukwada, 2018( درب هم
شــبکه های دسترســی و ســهولت دسترســی بــه توقفگاه ها 
بــر آن تأکیــد شــده و در ایــن پژوهــش نیــز بر اهمیــت وجود 
مراکــز بین راهــی، کیفیــت مســیرهای ارتباطــی و ایمنــی 

ــود. ــده ب ــد ش ــنهادی تأکی ــیرهای پیش مس
ــف  ــدی و تعری ــن طبقه بن ــت ای ــوان گف ــوع، می ت درمجم
مسیرهای پیشــنهادی، در گام اول، مسیر روشنی را پیش 
روی سیاســت گذاران دولتــی و به طــور خــاص مدیــران 
وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی  و 
وزارت ورزش و جوانــان قــرار می دهــد تــا عــالوه بــر تمرکــز 
بــر ظرفیت هــای  گردشــگری  ورزشــی و طبیعت محــور 
ــبی  ــای مناس ــتان، زمینه ه ــن اس ــدف ای ــیرهای ه در مس
تأمیــن  و  تســهیالت  اعطــای  برنامه ریــزی،  بــرای  را 
زیرســاخت های مناســب بــرای گردشــگری و رویدادهــای 
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گردشــگری ورزشــی و طبیعت محــور و مهم تــر از همــه، 
تســهیل شــرایط ســرمایه گذاری و تشــویق ورود بخــش 
خصوصــی )داخلــی و خارجــی( فراهــم کننــد. درعین حــال 
و به منظــور تکمیــل دســتاورد ایــن پژوهــش، می تــوان 
انجــام پژوهش هــای آتــی را در قالــب موضوعــات زیــر 

ــنهاد داد: پیش
ـ شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها در زمینه 
راهبردی  برنامه ریزی  و  طبیعت محور  ورزشی  گردشگری 

برای توسعه این نوع گردشگری در شهرستان های هدف؛
- شناســایی ســایر ظرفیت های گردشــگری اســتان لرستان 
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