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 چکیده:
 

ارد که با تمرکز بر بخشی از ویژگی های ساختاری،نهادی،سیاسی،فرهنگی و زمینه این مطالعه سعی بر آن د

ای استان اردبیل در درون زمینه ها و فرصت ها و قابلیت های اقتصادی و فرهنگی، ورزشی  ایران،یک مدل 

های  ورزشی این استان را بطور عام و فرصت–منظور گونه شناسی انواع فرصت های گردشگری و اکوتوریسم به

گردشگری ورزشی و اکووتوریسم در اطراف دریاچه شورابیل را بطور خاص ارائه نماید.بدین منظور با استفاده از 

تفریحی در محیط خشکی و آبی  -یک گونه شناسی ،مدلی ایده آل از ترکیب )دسته های( فعالیت های ورزشی

آن طی یک سلسله بررسی و تحلیل)با استفاده از ارائه ، با استفاده از تحلیل سوات ، فرضیاتی تدوین و  متعاقب 

با تشکیل پنلی از متخصصین در حوزه های تربیت بدنی و علوم ورزشی، گردشگری و مدیریت  -متد سوات(

مشخص  -استراتژیک فرصت ها، تهدیدات، نقاط ضعف و قوت  این امکان مورد تحلیل ،بررسی و مداقه قرار گرفت

ه فرعی مرتبط با امکان پذیری توسعه گردشگری ورزشهای آبی پیشنهاد شده، در شد که  سه  دسته از پنج فرضی

سطح دریاچه شورابیل به شدت قابلیت اجرایی  دارد لیکن دو فرضیه که مرتبط با موقعیت و وضعیت اقتصادی و 

صادی نهادی مرتبط بود رد شد، یعنی توسعه ورزشهای آبی در دریاچه شورابیل دارای مالحظات نهادی و اقت

است که حتما می بایست توسط مسئوالن اجرای و خط مشی گذاران لحاظ گردند. یکی دیگر از نتایج بر لزوم 

ارایه یک بسته سیاست گذاری )ترکیبی( به جای تکیه صرف بر روی یک طرح و برنامه مجرد و منفرد)مثال 

و همچنین نتیجه گیری شده است  سرمایه گذاری صرف بر روی ورزشهای آبی در دریاچه شورابیل( تاکید دارد

که ایجاد ترکیبی از انواع طرح های گردشگری در  قالب جاذبه های تاریخی ، فرهنگی و طبیعی استان اردبیل 

ابتدا به یک آمایش سرزمینی  و احصاء انواع ظرفیت های موجود در سطح استان اردبیل  نیاز خواهد داشت. 

دریاچه های مشابهی در  کشورهای ، در 1محک زنی چند طرح )پروژه(عالوه بر آن، طراحی و اجرای  یک  یا 

خارجی  ) که از لحاظ اقلیم، موقعیت کوهستانی و نزدیکی به بافت شهریبه دریاچه شورابیل شبیه هستند( می 

 تواند فرایند توسعه گردشگری ورزشهای آبی در این دریاچه را تسهیل سازد.

یسم ورزشی ،دسته فعالیت های ورزشی، دریاچه شورابیل اردبیل، فعالیت های  اکو تور کلمات کلیدی:

 2استان اردبیل، ورزشهای آبی، تحلیل سوات

 

                                                           
Benchmarking.1 
SWOT Analysis.2 
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 مقدمه 1-1

درصد  یک و یک دهم کیلو متر مربع حدود  هفده هزاروهشتصدستان اردبیل با مساحتی حدود ا

 30درجه شمالی از خط استوا و  27اختصاص داده و بین عرضهای از کل مساحت کشوررا به خود 

درجه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است که از شمال با کشور جمهوری آذربایجان حدود 

کیلومتر مرز مشترك دارد و از شرق به استان گیالن ، از غرب به استان آذربایجان شرقی و از  283

آستارا مهمترین خط ارتباطی استان با مرکز  -می شود. محور اردبیل جنوب به استان زنجان منتهی

 .کشور است

واژه اردبیل نشات گرفته از واژه اوستایی آرتاویل است که از دو کلمه آرتا ) مقدس ( و ویل ) 

در کنار  -پیامبر ایرانی  -شهر ( به معنی شهر مقدس تشکیل شده است . به روایت اوستاییان زرتشت 

به دنیا آمد و در این سرزمین زندگی کرد و کتاب خود را در کوه سبالن اردبیل نوشت و به  رود ارس

ترویج دین خود پرداخت. از زمان های گذشته اردبیل به عنوان شهر االرشاد از جایگاه ویژه ای 

ی برخوردار بود بطوریکه در دوره صفویه از لحاظ سیاسی و اقتصادی سرآمد شهرهای ایران به شمار م

رفت. این شهر در مسیر شاهراه تجاری ایران و اروپا قرار داشت و ابریشم وارده از گیالن از طریق 

 .اردبیل به اروپا صادر می شد

طراوت آب و هوا به همراه طبیعتی چشم نواز و مسحور کننده در دامنه های چشم نواز کوه 

صیات منحصربه فرد و خارق سرافراز سبالن همان کیمیای حیات بخش استان اردبیل است، خصو

العاده طبیعت این استان با تمام وجود در پیشانی ایران زمین به نمایش گذارده شده و هر فردی با 

قرار گرفتن در پهنه طبیعت بی همتای این استان، ناباورانه دو حس متضاد هیجان و آرامش را در کنار 

ی سرسبز و چشمه های آبگرم سبالن خاطره کند. استان اردبیل با طبیعت زیبا، دشتهاهم تجربه می

رزندگی و س استان این روستاهای در گردش  ساز بوده و دیدن آثار شگفت انگیز و تاریخی، همچنین

 .شادابی را با خود به همراه می آورد

جموعه تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان نگین بناهاای باساتانی اساتان ، بقعاه     م

علق به امین الدین جبرئیل پدر شیخ صفی الدین اسحق جد سالطین صفوی واقع در شیخ کلخوران مت

روستای کلخوران ، خانه ارشادی ، حمام مالهادی ، برج شااطر ، پال هفات چشامه ، مجموعاه باازار       

  .تااااریخی و مساااجد جمعاااه از جاذباااه هاااای تااااریخی و باساااتانی اساااتان اردبیااال هساااتند   

رای قانلی بوالغ ، سنگ نبشته های ساساانی ، قلعاه هاای دیاو ،     همچنین مقبره شیخ حیدر ، کاروانس
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قهقهه و کهنه در مشگین شهر ، قیز قلعه و شاه تپه در گرمی ، حمام سانگی در کاوثر ، قلعاه باوینی     

یوغون در نیر ، هفت تپه در خلخال و بناهای باستانی بازمانده از دوره های مختلاف در گوشاه و کناار    

  .                               و فرهناگ ایان دیاار اسات     ایان خطاه بخشای از تااریخ    

دهکده صخره ای باستانی ویند کلخوران ، تپه های باساتانی آناهیتاا ، گورساتان سانگی پیرازمیاان ،      

کلیسای مریم مقدس ، کاروانسرای شاه عباسای ، شاهر یئاری ، شایروان دره سای ، عماارت آقاازاده        

ازناو ، منطقاه حفاظات شاده آق داغ ، ژئوپاارك دربناد مشاکول ،       اردبیلی ، منطقه گردشگری کپز و 

گیلوان ، آبشارهای سردابه ، گورگور ، شورشورنه ، آق بالغ )سیبیه خانی( ، دیاز و ناره گار و غارهاای     

 . تاریخی الهرود و هفت خانه از دیگر آثار قابل توجه هستند

موزه چینی خانه مجموعاه شایخ   همچنین موزه مفاخر دینی ، موزه تخصصی باستان شناسی ،   

صفی ، موزه مردم شناسی ، موزه صنایع دستی و موزه تاریخ طبیعی اردبیل از دیگر جاذبه هایی اسات  

   .که گوشه هایی از تاریخ و تمدن این دیار را به نمایش گذاشته است

                                      

 ویژگی های اقتصادی استان اردبیل 1-2

درجه و  48دقیقه تا  3درجه و  47کیلومتر مربع بین  17800ن اردبیل با مساحتی بالغ بر استا

دقیقه عرض شمالی، در شمال غربی  42درجه و  39دقیقه تا  45درجه و 37دقیقه طول شرقی و  55

 ایران واقع شده اسمت. 

ی و از جنوب به این استان از شمال به جمهوری آذربایجان و از غرب به استان آذربایجان شرق

استان  1391بر اساس تقسیمات کشوری سال  .ن محدود میشودالاستان زنجان و از شرق به استان گی

 Salname).میباشدآبادی  3031دهستان و 113شهر،  26بخش،  29شهرستان،  10اردبیل دارای 

amari Ardabil,2017:3) 

قایسه با کل اقتصاد کشور بسیار متاسفانه  حجم اقتصاد)تولید ناخالص ( استان اردبیل در م

عدم تعادل بین بخش های سه گانه محدود و در حدود یک درصد اقتصاد کشور می باشد.همچنین 

 می باشد.در این استان به وضوح قابل مشاهده  اقتصادی 
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بطوری که بخش خدمات در استان بصورت فزاینده رشد نموده و بر بخش های دیگر مسلط  

( درصد 92/16به ) 1390( درصد و در سال84/12) 1385ی در استان در سال شده است. نرخ بیکار

 افزایش یافته است.

می باشد. در بین بخش های اقتصادی استان  09/0نرخ رشد در کل اقتصاد مرجع )اردبیل( برابر  

بخش کشاورزی مثبت و دارای صعود بوده است. همچنین در طی سال های  1385-90طی سال های

ر استان بخش کشاورزی صادرکننده کاال، و جزء فعالیت های پایه ای و بخش خدمات و د 90-1385

این حجم اقتصادی محدود و عدم .صنعت واردکننده کاال و جزء فعالیت غیرپایه ای محسوب می شوند

توازن اقتصادی فوق الذکر برای استانی با ظرفیت های بالقوه ی استان اردبیل بسیار وضعیت نامناسب 

 مطلوبی است .و نا

یکی از بخش هایی که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی نموده و نگاهها و توجهات زیادی را  

بخود جلب نمده است بخش گردشگری این استان است که طبق آمار های منتشره پنج تا شش 

 میلیون مسافر و گردشگر داخلی را بخود جلب می کند.

 -قررات گذاری سلسله مراتبی در زمینه گردشگریگونه شناسی منتج از ترتیبات م  1-2-1

 ورزشی آبی در شورابیل اردبیل

یکی از  پایه ای ترین  موضوعات مرتبط با خط مشی گذاری باالخص در سطح کاالن )عماومی(   

 شناخت سازمان ها و نهادهای دخیل در مقررات گذاری و سیاست گذاری است.

گانهایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در مقاررات  در این مطالعه بطور خاص،  سازمان ها و ار 

باه طاور مشاخص    –گذاری و خط مشی گذاری موارد و ترتیبات  مرتبط باا حاوزه دریاچاه شاورابیل     

دخالت دارند مورد بررسی و  با یک گونه شناسی)نوع شناسای( مشاخص    -گردشگری و ورزشهای آبی

 کند . شد که از یک الگوی هرمی شکل سلسله مراتبی پیروی می
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.گونه شناسی منتج از ترتیبات مقررات گذاری سلسله مراتبی در سطح گردشگری ورزشی در  1-1نمودار

 3استان اردبیل)به طور خاص حوزه دریاچه شورابیل(

ت در راس این هرم قوای مقننه و مجریه قرار دارند که وظیفاه قانونگاذاری و مقاررات و تنظیماا    

کلی را در این زمینه بر عهده دارند و در قاعده هرم نیز ادارات و سازمان های منطقه ای که در ساطح  

 (.1منطقه ای اقدام به مقررات گذاری می کنندوجود دارند.)نمودار شماره 

گونه شناسی مختلف از انواع امکانات سااختاری، قابلیات هاای ممکان  بارای       1-2-1

 شورابیل(توسعه گردشگری در اردبیل)

در این گونه شناسی بعمل آمده،یک سوی پیوستار فعالیت های ورزشی و ساوی دیگار پیوساتار    

فعالیت های تفریحی  قرار دارند که بعلت ماهیت خاص استانی و امکانات مرتبط با ثروت های  طبیعی 

                                                           
 گان.توسعه داده شده توسط نگارند 3
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مزیات اقتصاادی    و فرهنگی  که در اختیار هر استان)در این مطالعه استان اردبیل( قرار دارند از نوعی

 )مرتبط با منابع( برخوردارند.

به عنوان مثال استان اردبیل هم در زمینه قابلیت ها و جاذبه هاای فرهنگای ، تااریخی بصاورت     

بالقوه ای استعداد و ظرفیت های متنوع دارد و هم در زمینه پتانسیل و ظرفیت های ورزشای ظرفیات   

آبای وجاود دارد ، کاه بطاور     –ر  آیتم های خااکی  های گسترده ای را داراست. در سوی دیگر پیوستا

تفریحی موجب شده و چهار نوع ایده -مشخص گونه شناسی )تیپولوزی( مشخصی را با پیوستار ورزشی

. رویادادها و ورزشاهای   4.سافرهای فرهنگای و گردشاگری،    3. ورزشهای آبای ، 2.تفریحات آبی،1آل )

 4(2خشکی)غیر آبی( را بوجود می آورند.)نمودار شماره 

 

گونه شناسی مختلف از انواع امکانات ساختاری، قابلیت های ممکن  برای توسعه  2-1نمودار

 5گردشگری در اردبیل)شورابیل(

 

                                                           

 .توسعه داده شده توسط نگارندگان 4

ndsTyoplogy of shourabil Facilities and potentiality Grou.5 
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 گونه شناسی  منتج از ترکیب مختلف ورزشهای آبی  1-3

، ساهم بزرگای از اقتصااد    ها در داخال یاا وابساته باه آب انجاام میشاوند      عداد زیادی از ورزشت

بر اساس مطالعات انجام گرفته بیشتر ماردم دنیاا    .یا به ورزشهای آبی معطوف می باشد گردشگری دن

)باالخص قشر متوسط و ثروتمند ( که دارای امکان مسافرت و هزینه کرد در صانعت گردشاگری مای    

، بسیاری از هیجان انگیزترین ورزش های آبای اماروزه   ند.انواع ورزش های آبی مشتاق هست باشند به 

 مسابقات و مراسمات متنوع است. ی دارا

بعضی از این ورزش های آبی تا حد مسابقات المپیک با کیفیت اجارا مای شاوند. بعضای عاشاق      

و بعضی به دنبال موج های بازر  و هیجاان    هستند زیرین )زیر سطح آب(  سکون و آرامش آب های

در جای جای دنیاا برگازار    . امروزه طیف وسیعی از انواع ورزش های آبیندوارد مناطق ساحلی می شو

ورزش های آبی در درون آب،  ند.می شود که همه برای انجام آن ها روانه مناطق ساحلی و آبی می شو

چندین مورد از آن با انجام یک گونه شناسی ساده  بر روی آب یا زیر آب انجام می شوند که در ادامه 

 (.3  )نمودار شماره.ها را برای آشنایی بیشتر معرفی می کنیم
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گونه شناسی ورزشهای آبی بر اساس انجام ورزش در زیر سطح، در سطح یا باالی   3-1نمودار شماره 

 سطح آب

 سطح  آب

 باالی  آب

 زیر آب

 شیرجه –پاراسل  –ماهی گیری با کمان  –فالی بورد  –چتر سواری 

 پنج گانه–شیرجه  –ورزش شنا –

 ایروبیک آبی –واتر پلو –وابوبا  –شنای موزون  –سه گانه 

 –بادی بوردینگ  -قایق رانی رقابتی  –قایقرانی  –اسکی پای برهنه 

 قایق رانی کانو –سکی کابل ا

قایق رانی  –جت اسکی  –فالی بوردینگ  –دراگون بوت 

 –کایت بوردینگ  - اسکی روی آب –رودگردی  –کایاک 

 –کایت سورفینگ  - موج سواری  –موج سواری با پارو  

قایق رانی با قایق  –قایق رانی بادی  - روئینگ –پاراسیلینگ 

باد –کانوپلو   -فینگ  اسکور  – اسکلیم بوردینگ   –باله دار 

ویک  –قایق کایاک  –جت اسکی  –فالی بوردینگ  –سواری

 ویک اسکاتینگ  –بوردینگ 

 –پاراسیلینگ  روئینگ  –کایت سورفینگ  –کایت بوردینگ 

 ویک سورفینگ –ماهی گیری 

 -غواصی آزاد  –غواصی عمیق -غواصی غار  –غواصی یخ 

عکاسی زیر  –اسی زیر آب باستان شن –ماهیگیری با نیزه 

  –هاکی زیر آب  –فوتبال زیر آب  –کشتی زیر آب  –آب 

 _تیر ادازی زیر آّب  –راگبی زیر آب 

 -عکاسی زیر آب 

جهت یابی  –ورزش در زیر آب  –ویدیوگرافی زیر آب 

 زیرآب
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 بررسی محیطی 4 -1

تحلیلای اسات کاه باه روش پیمایشی انجام شده است. با  -پژوهش حاضار پژوهشای توصایفی

ف و متغیرهای پژوهش و باه دنباال آن ساؤاالت مطارح شاده در پرسشنامه توجه به اینکه اهادا

کامالً تخصصی بودند، پاسخگویان مای باساتی از جامعه ای با اطالعات حرفه ای نسبتاً جامع انتخاب 

می شدند کااه شااامل کلیااه کارشناسااان و صاااحبنظران در زمینااه گردشگری ورزشی در شهر 

)اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی که خبرگان در دانشگاههای اردبیل، تهران اردبیل و برخی 

همگی عضو هیاأت علمای بودناد(، کارشناساان تربیات بدنی اداره کل ورزش و جواناان اساتان 

، کارشناساان حاوزه گردشاگری اردبیلو اداره تربیاات باادنی ورزش و جوانااان شهرسااتان  اردبیل

، و راهنمایان فعال اردبیلمیاراث فرهنگای، صاانایع دسااتی و گردشااگری اسااتان  ساازمان

که سابقه هدایت تورهای ورزشی دارند، که  1397در سال  تهران و اردبیل تورهای گردشگری در 

 نفر بود. 175تعداد کل آنها 

ی باه عناوان با توجه به محدودیت های موجود در انتخااب جامعه آماری، کل جامعه آماار 

سواالت و نموناه انتخااب شدند. ابزار اندازه گیری در این پاژوهش پرسشانامه محقاق ساااخته 

شاااخص تأثیرگااذار باار گردشگری ورزشی )شاخص اقتصادی و بازاریابی،  5بااود کااه  مصاحبه ای

اازات و شاخص اجتماااعی وفرهنگاای، شاااخص جاذبااه هااای گردشااگری، شاااخص تجهی

خبرگان تسااهیالت و رویاادادهای ورزشاای و شاخص خدمات و حمال و نقال( را کاه باه کماک 

دانشااگاه ومتخصصااین حااوزه گردشااگری و ورزش و بااا استفاده از روش دلفی و  ساخته شد.

ضاعف، طای ساه مرحلاه )تاز، آنتای تاز، و سنتز(، شناسایی شاد، در قالاب نقااط قاوت، نقااط 

 فرصت ها و تهدیدها اندازه گیری نمود.

مجاورت دریاچه شورابیل به مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی فرصتی برای رویکرد  1-4-1

 ترکیبی به سیاست گذاری دربخش گردشگری ورزشی

بمنظور ایجاد تحاول اقتصاادی ، فرهنگای ،     6در برنامه ریزی های راهبردی  و خط مشی گذاری

و... توجه صرف به یک معیار یا مقوله خاص نمی تواند به بهینگی و اثربخشای  قابال    امنیتی ، ورزشی

 مالحظه ای منجر گردد .

                                                           
Policymaking.6 
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بنابراین همیشه در سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری های منطقه ای بمنظور ایجاد تحاول   

ژی هاا در غالاب   اقتصادی ، فرهنگی و... مجموعه و ترکیبی از سیاست ها ، مشوق ها، برنامه ها، استرات

الزم است تا بتواند با هام افزایای  عوامال متعادد ،خاواص و مزیات هاای         7یک دسته و پکیج )بسته(

مختلف حداکثر موفقیت و اثربخشی را تضمین نماید. این رویکرد را رویکرد )چشم انداز ( ترکیبای یاا   

 (.1986نامیده اند .)سایمون،  8پیکربندی

جای تردیدی وجود ندارد که مقاصد گردشگری معموال به در گردشگری)ورزشی( نیز امروزه 

 صورت چند منظوره و ترکیبی مورد انتخاب گردشگران قرار می گیرد.

به عبارت دیگر اگرچه ممکن است که یک گردشگر یک هدف غالب از مسافرت و گردش داخلی  

ند مقصد و هدف و خارجی خود داشته باشد ولی معموال در کنار هدف اصلی و غالب خود یک یا چ

 فرعی نیز در نظر می گیرد تا به بیشترین و بهینه ترین ترکیب ممکن از مسافرت خود دست یابد.)

Inskeep, E. 1991)). 

در این مطالعه نیز هدف اصلی امکان سنجی استقرار ورزشهای آبای در حاوزه دریاچاه شاورابیل     

لین کشوری ، استانی و منطقه ای بمنظاور  اردبیل ، نویسنده بر این نکته تاکید می ورزد که کلیه مسو

اینکه بتوانند سیل گسترده ای از گردشگران ورزشی را در غالب ورزشهای آبی به این دریاچاه کاه در   

قلب شهر اردبیل قرار دارد گسیل دارند ، می بایست ترکیبی از سیاست هاا، برناماه هاا و راهبردهاای     

نات و تمهیدات دریاچه شورابیل بلکاه بارای جاذباه هاای     مختلف را نه تنها برای  بهبود شرایط و امکا

 اطراف این دریاچه فراهم آورند.

بنابراین شناخت سایر موقعیت ها، جاذبه ها ی طبیعی و ابنیه و بناهای تاریخی و فرهنگای مای    

 (.1تواند ما و سیاست گذاران را در انجام این مهم رهنمون و یاری رساند.)جدول شماره 

 

 

                                                           
Bundles.7 

8. .Configurational approach(perspective) 
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نوع و تعدد جاذبه های طبیعی و اقلیمی مجاور )نزدیک( دریاچه شورابیل ت 1-1جدول 

 (1397اردبیل)منبع،بیدهندی و قرخلو،

جاذبه های 

 طبیعی

منااااطق  دره  کوه تاالب آبشار چشمه  دریاچه رودخانه

حفاظاات 

 شده

منااااطق 

 توریستی

شورابیل  

 اردبیل

1 3 11 1 4 1 1 - 1 

 

فرهنگی و تاریخی مجاور )نزدیک( دریاچه شورابیل  تنوع و تعدد جاذبه های  2-1جدول 

 (1397اردبیل)منبع،بیدهندی و قرخلو،

جاذبه 

های 

 فرهنگی

مراکااااز  مسجد

عباااادی 

 اسالمی

مراکاااز 

عبااادی 

اقلیااات 

 ها

کتیبااااه  قلعه آرامگاه پل عمارت

 باستانی

آثااااااار 

عمرانااای 

 تاریخی

شااااهر و 

روسااتای 

 تاریخی

شورابیل 

 اردبیل 

4 3 1 11 7 9 1 8 1 1 

 

به  88/0پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت کاه ضریب  

دست آمد. در پژوهش حاضار، از شااخص هااای آمااار توصاایفی شااامل فراواناای، درصااد، 

زار میااانگین و انحراف معیار، استفاده شد. به منظور تحلیال اساتنباطی داده های به دست آمده از اب

تاک متغیاره، آزماون فریادمن و آزمون  t اندازهگیری، از روش های آماار استنباطی شاامل آزماون

 .تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( استفاده شد
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وضعیت دریاچه شورابیل از لحاظ جذابیت  برای گردشگران ورزشی)زیست اقلیم  1-4-2

 شناسی انسانی(

ز هر عامل دیگاری تحات تااثیر وضاعیت هاوا و شارایط اقلیمای        راحتی  و سالمت انسان بیش ا

(. توجه به ویژگی های اقلیمی یک منطقه و تاثیری که ایان ویژگای هاادر شاکل     1365است.)هوشور،

گیری گردشگری و توریسم می گذارند، اهمیت فراوانی دارد. نوسانات اقلیمی در طول سال بر کیفیات  

زان سودبخشی صنعت گردشگری تاثیر می گذارد.مثال با و طول مدت فصول گردشگری و همچنین می

افزایش دما به میزان یک درجه سانتیگراد بااالتر از دماای معماول در فصال تابساتان ، هزیناه هاای        

 (.scottD,2004درصد افزایش می یابد.) 4گردشگری در کانادا تقریبا 

 در چاه شاورابیل  دریا  کاه  داد نشاان  9گردشاگری میزکوفساکی   آساایش  اقلیم شاخص محاسبه

 ممکان،  امتیااز  حاداکثر  کساب  باا  گرفته و قرار عالی توصیفی طبقه در ماههای تیر ، مرداد و شهریور

قرارمای   کام  توصایفی  طبقاه  در بهمن و دی داشت. ماههای گردشگران برای را اقلیمی شرایط بهترین

 (.1395گیرند. )جعفری و همکاران، 

( نشاان داد کاه در انگلساتان هزیناه هاای      1995مطالعات انجام شده توساط بنساون و اگنیاو)   

گردشگری تا حدودی تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارند.در ارتباط با فعالیت گردشگری، آنچه زمینه 

 ساز توسعه این فعالیت محسوب می شود منوط به اقلیم آسایش گردشگری است. 

ه تاثیر وضعیت جوی و اقلیمی یکی از  موضوعات مورد بررسی در اقلیم شناسی کاربردی ، مطالع

زیست اقلیم شناسی  "بر سالمتی و آسایش فرد است.این مبحث در قالب یکی از شاخه های علمی 

مورد بررسی قرار می گیرد.این شاخه علمی در ارتباط تنگاتنگی با علم هواشناسی، اقلیم  "انسانی 

 ل شناسی و فیزیولوژی انسانی است. با افزایش تغییر اقلیم در سا

 های اخیر، تاثیر آب و هوا بر زندگی انسان توجه زیادی را به خود معطوف داشته است.

بطور کلی می توان عنوان نمود که تقریبا کلیه عناصر جوی بر احساس و آسایش موثر بوده ولی 

تاثیر بعضی از آنها کامال مشخص و برجسته و تاثیر بعضی از آنها کامال خفیف و گاه ناپیداست.ولی 

                                                           
آن دسته از عناصر اقلیمی که بیشترین ارتباط را با کیفیت تجربه گردشگری برای  )TCI )شاخص آسایش اقلیم گردشگری میزکوفسکی . 9

ج زیر شاخص قابل تفکیک است که عبارتند از: شاخص غالب گردشگرها دارد، به طور سیستماتیک ارزیابی می کند. این شاخص به پن

 W) و میانگین سرعت باد) S) ساعات آفتابی)، P) بارش)، CIA)، (ساعته ۲۴شاخص آسایش شبانه روزی ) CID) آسایش روزانه
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عناصر فوق الذکر  یشترین تاثیر را عناصر دما، رطوبت ، باد و تابش دارند. نظر به اینکه تاثیر هر یک ازب

 در کنار یکدیگر معنی و مفهوم پیدا می کند، بایستی تاثیر توام آنها را مد نظر قرار داد.

مناسب ترین زمان تفرج و گردشگری به لحاظ شرایط اقلیمای زماانی اسات کاه شااخص هاای       

قلیمی در حد آسایش انسانی باشند که با توجه به زیرمعیارهای آن اقلایم آساایش گردشاگری بارای     ا

 (.1391منطقه تعیین خواهد شد.)کریمی و جعفری، 

کیلومترمربع در جنوب اردبیل قرار دارد و از  64با مساحت تقریبی  )دریاچه شورابیل(ین دریاچها

 8تاا   5رنگ است و نمک به ضخامت و الی و لجن سیاه های شور است. بسترآن پوشیده از گلدریاچه

 .پوشاندمتر روی آن را میسانتی

ماههای  در دریاچه شورابیل  که داد نشان گردشگری میزکوفسکی آسایش اقلیم شاخص محاسبه 

 شرایط بهترین ممکن، امتیاز حداکثر کسب با گرفته و قرار عالی توصیفی طبقه در تیر، مرداد و شهریور

 قرارمی گیرند.  کم توصیفی طبقه در بهمن و دی داشت. ماههای گردشگران برای را یمیاقل

 

در ایستگاههای استان  TCI :مقادیر محاسبه شده از شاخص اقلیم گردشگری 3-1دول ج

 (.1395)منبع جعفری و سلمانی مقدم،اردبیل

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر  خرداد اردیبهشت فروردین ماه ها

 TCI  51 61 74 90 98 98 88 72 60 53 42 54شاخص
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 ادبیات تحقیق 1-5

دانشاگاه محقاق   اسات کاه در خیاباان دانشاگاه مسایر       اردبیلای در شورابیل دریاچه ٔ  دریاچه

هاای طبیعای   ی از جاذباه ، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور قرار دارد. این دریاچاه یکا  اردبیلی

تار از  دهد که قادمت ایان دریاچاه قادیمی    شناختی نشان میباشد که نتایج مطالعات زمیناردبیل می

شد. این دریاچاه  بامی ایرانهای طبیعی داخل شهری در یکی از دریاچه شورابیل .است میهدریاچه ارو

باه آن از شاوری آن کاساته شاده      آب شایرین است، ولی امروزه با افزودن در گذشته بسیار شور بوده

هکتاار افازایش    180شود و گساتردگی آن باه   در آن پرورش داده می قزل آالکه نوعی ماهی طوریبه

توان این دریاچه دارای امکانات تفریحی، ورزشی و فرهنگی بسیاری است که از آن جمله می استیافته

، تعدادی هتال )مجتماع   باغ وحش، پیست دوچرخه سواری، پیست دو و میدانیرانی، به امکانات قایق

توریستی کوثر و هتل شورابیل(، یک شهر بازی روباز ویاک شاهر باازی سرپوشایده اشااره کارد. ایان        

وبا پیشانهاد شاهردار اردبیال ایان مجتماع باه        .باشدمی استان اردبیلدریاچه از مناطق شکار ممنوع 

منطقه نمونه گردشگری شورابیل تبدیل خواهد شد و از جمله اقدامات صاورت گرفتاه در ایان حاوزه     

ی دور دریاچاه،  روی باا چمان مصانوع   احداث پارك صخره ای، پارك جنگلی باغ بهشت، رینگ پیااده 

مسیر دوچرخه سواری، مسایرهای ورودی جدیادی باه داخال دریاچاه در ضالع جناوبی و شارقی و         

  .باشدهمچنین قرار دادن اتوبوس دریایی داخل دریاچه می

 نقشه دریاچه شورابیل

  یابسیستم مکان

هاای کاوثر، مهار، راه و تراباری،     شورابیل در حریم شهری اردبیل قارار دارد و شاهرك   ٔ  دریاچه

المللای  های محقّق اردبیلی، پیام نور، علوم پزشکی، و نیز نمایشگاه باین دادگستری، ولیعصر، و دانشگاه

جهت اقامت توریست خارجی و میهمانان داخلای هتال    .انداین دریاچه قرارگرفته ٔ  ل در حاشیهاردبی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%88%D8%AD%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%88%D8%AD%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?params=38.2129599428_N_48.2821231699_E_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84:
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?params=38.2129599428_N_48.2821231699_E_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84:
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?params=38.2129599428_N_48.2821231699_E_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84:
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بندی ساه  بندی سه ستاره در ساحل شمالی دریاچه و مجتمع توریستی کوثر با درجهشورابیل با درجه

 ستاره و با امکانات چهل و شش واحد سوئیت ویالئی و سالن کنفرانس و سالن همایش و دو رساتوران 

در سااحل جناوبی    متار مرباع   26125و سالن ورزشی درزمینای باه وساعت     کافی نت .و کافی شاپ

  .استشورابیل ساخته شده ٔ  دریاچه

ویژه کسانی که از نااراحتی  شدن آب شیرین به این دریاچه، ساکنان منطقه و بهتا پیش از افزوده

مالیدند و از گل آن باه شاهرهای   بردند، از گل دریاچه به پوست خود میپوستی و درد مفاصل رنج می

رف کنند؛ اما از زمانی که آب شیرین به آب دریاچه اضافه شده دیگر خاصیت بردند تا مصدیگر نیز می

  .استدرمانی خود را از دست داده

رود که در کنار آن شمار میهای تفریحی اردبیل بهشورابیل در حال حاضر یکی از مکان ٔ  دریاچه

با امکانات مادرن   شهربازی و فضای سبز بسیاری احداث گردیده و شهر بازی سرپوشیده شهر خورشید

  .در ساحل دریاچه افتتاح گردید1391در سال 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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The feasibility study of water sports tourism development in 

Shourabil Lake in Ardabil Cityi 

Abstract 

This study is an attempt to present a model in order to investigate 

generally the typology of various tourism and ecotourism-sport 

opportunities in Adrabil Province and specifically the typology of sport 

tourism and ecotourism opportunities around Shourabil Lake focusing on a 

part of structural, inherent, political, cultural, and background 

characteristics of Ardabil province in economic, cultural, and sport 

background, opportunities, and capabilities of Iran. To this end, using a 

typology, an ideal model composed of groups of sport-recreational 

activities in land and water was presented, and the hypotheses, applying 

SWOT analysis, were formulated. Consequently, a panel of experts of sport 

science, tourism, and strategic management was formed, and pros and cons 

of this feasibility were scrutinized. The results indicated that three sub 

hypotheses related to the feasibility of proposed water sports tourism 

development in Shourabil Lake are practical whereas two hypotheses 

pertaining to economic and inherent status were not confirmed meaning 

that the development of water sports in Shourabil Lake possess economic 

and inherent considerations which should be regarded by the policy-makers 

and administrative authorities. Additionally, the results emphasize the 

necessity of presenting policy-making package rather than mere reliance on 

individual plan (e.g., mere investment on water sports in Shourabil Lake). 

Finally, it is concluded that creating a combination of various tourism plans 

in the framework of historical, cultural, and natural attractions of Ardabil 

Province will require a territorial planning and counting the available 

capacities in this province. On the other hand, benchmarking similar lakes 

in other countries (similarities in terms of climate, mountainous situation, 

and vicinity of urban area) can facilitate the process of water sports tourism 

development in Shourabil Lake. 

Keywords: sport-ecotourism activities, group of sport activities, 

Shourabil Lake in Ardabil City, Ardabil Province, water sports, SWOT 

analysis 
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