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 در مجاورت تاالب  پیست بین المللی قایقرانیبررسی و طراحی 

 
 

 
 

  2مرضیه غالمی، 1 دکتر محمد عدالتخواه

 

 

 

 خلخال، ایران. آزاد دانشگاه علمی هیات شهرسازی، عضو گرایش معماری دکتری 1
 ایران. دانشگاه آزاد دامغان، معماری، گرایش معماری مهندسی رشته ارشد کارشناس 2

 

بخشیدن به کیفیت زندگی بوده واجزای تشکیل بهره مندی بشر از مواهب طبیعی برای ارتقا : چکيده

دهنده یک زندگی استاندارد عالوه بر کار و تالش و رفع نیازهای طبیعی، استراحت و تمدید قوا می باشد که 

از عوامل مهم شکل گیری هر طرح در حوزه طبیعت قلمداد می گردد. به عقیده طراحان و کارشناسان، 

شی، بخصوص ورزشهای مطابقی شبیه قایقرانی در طبیعت و همجواری درست و اصولی طرحهای ورز

مخصوصاً تاالب، تاثیر متقابلی بر ماندگاری و موفقیت طرح با اهداف ورزشی و عالقمندسازی اش از یک سو 

و حفظ حیات تاالب از سوی دیگر داشته و این می تواند از نکات قوت طرح حاضر باشد. ورزش به عنوان 

و ضروری زندگی بشر از ابتدا به صورت ناخودآگاه و دیر زمانی است که به صورت یکی از بخش های الزم 

کامالً آگاهانه و طراحی شده بخش مهمی از برنامه زندگی جوامع متمدن می باشد، به گونه ای که چه از 

لحاظ جسمی و چه روحی، تأثیر انجام فعالیت های ورزشی در بخش های ورزش فردی، همگانی و قهرمانی 

کیفیت زندگی قابل انکار یا چشم پوشی نیست. تکوین طرح ها و پروژه های با هدف ذکر شده، در متن  در

طبیعت نیازمند شناخت دوگانه طرح، اهداف آن و نیز ماهیت طبیعت موجود و مالحظات آن است. طرح 

تی با نگرش پیست قایقرانی در مجاورت تاالب ها از آن دست طرح هایی است که در مطالعه آن می بایس

دقیق به نیازهای روحی و جسمی بهره برداران و ورزشکاران و نوع مسابقات، روحیات مردم تاالب نشین و 

 .1روح خود تاالب را به خوبی شناخت و اساس همجواری و ادغام ورزش و طبیعت را پایه ریزی کرد

 

 ورزش بومی، توریسم ورزشی. حرکت ارگانیک، تاالب انزلی، خلق ورزش در تاالب، ترویج واژگان کليدي:

 

 

 

 مقدمه

 آن افزوده اهمیت بر روز به روز و شود می احساس باالیی میزان به 2گردشگری و سیاحت و سیر مقوله به جدی توجه امروزه

 به شهرها را انسان که جدید اکتشافات و اختراعات گسترش و سو یک از جوامع در زندگی شدن ماشینی که چرا گردد، می

صنعت  توسعه طریق (. از2002است)باتلر، ساخته مواجه شماری بی مشکالت با را شهرها دیگر، سوی از کند، می وابسته

                                                           
رساله کارشناسی ارشد معماری با همین عنوان مرضیه غالمی به راهنمای آقای دکتر محمد عدالت خواه در دانشگاه آزاد واحد  این مقاله برگرفته از - 1
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 ارزی فائق درآمدهای کمبود و تورم بیکاری، قبیل از خود اقتصادی مشکالت بر اند توانسته کشورها از بسیاری گردشگری،

 (.1933آیند)بیگ محمدی،

 دسته جمعی، فعالیت نوع یک از فراتر چیزی که ای گونه به است، گرفته خود به وسیعی مفهوم ورزش امروزه دیگر، سوی از

 اقتصادی، اوضاع در ها پدیده گذارترین اثر از یکی به آن تا شده باعث ورزش به علمی باشد. نگرش می سرگرمی و تفریح

 (.1931گردد)خسروی، مبدل جوامع فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 همراه ورزش مختلف با انواع نیز مسافرت و گردشگری و است گردشگری حین در گردشگران مهم فعالیت های از یکی ورزش

 سکونت محل یا وطن از غیر کشوری به سال از یک بیش نه و یک شب دستکم مدتی، برای که است کسی گردشگر است.

 گردشگر (. همچنین1932، 9نیست)گی چاک کشور آن در درآوردن پول کردن و کار او هدف و می کند مسافرت خود معمولی

 شرکت در او اصلی هدف و می کند اقامت رویداد محل در ساعت چهار و بیست حداقل که است بازدیدکننده موقتی ورزشی

 (. در1331، 4باشد)نوگووا و همکاران داشته وجود است ممکن نیز ثانویه ای جذابیت های حال عین در است، ورزشی رویدادی

 شده درک به خوبی حوزه دو این ارتباط امروزه اما برخورد می شد. جداگانه حوزه ی دو عنوان به ورزش و گردشگری با گذشته

 فرهنگ های میان تفاهم پل های ساختن شامل که دارند مشترکی اهداف و گردشگری می گوید: ورزش است. فرنگلی

 فعالیت های سرگرم کننده به افراد تشویق و برانگیختن ملت ها، میان دوستی و صلح افزایش سنت ها، و شیوه زندگی متفاوت،

 یک از فراتر ورزشی گردشگری (. امروزه،2000، 1هستند)گراتون و تیلور زندگی روزمره ی فشارهای از رهایی برای شاداب و

 به را خود جایگاه دیگر زمان هر از بیش صنعت است. این شده جهانی تبدیل سطح در اقتصادی اجتماعی پدیده ی به صنعت،

این  اثرات و فواید فراوان سرمایه گذاری با کشورها، از بسیاری و است کرده باز بشری جوامع بعدی در چند پدیده های عنوان

(، 2010، 1و سیاسی)پاول امری اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود جهت مهم منبعی عنوان به و کرده درک به خوبی را صنعت

 خود مقصد سازی برند و شهرت (، افزایش3،2011واندورزی 2003، 3زیرساخت ها)کاپالنیدو توسعه درآمد، اشتغال، افزایش

 (.3،2001هیگام و هینچ (درآورده اند

 اخیر سال های در به ورزش گرایش که داده اند گزارش جهانی گردشگری سازمان و المپیک بین المللی مسابقات انجمن

 ورزشی، مسابقات قصد به سفرهای می دهد که نشان می دهند ارائه را قاطعی مدارک خبری منابع است. این یافته افزایش

عالقه  آن رشد و ورزشی مهم رویدادهای برگزاری و ورزشی گردشگری و توسعه ی می باشد گسترش و رشد حال در همچنان

بر، توسعه  گردشگری مقاصد بازاریاب های (. که10،2003است)سوارت و باب برانگیخته را مقامات و از کشورها زیادی تعداد ی

 تمرکز گردشگری مقاصد برای توسعه مهم استراتژی یک عنوان به ورزشی مهم رویدادهای میزبانی و ورزشی گردشگری ی

 صنعت توسعه یافته ی بخش مهمترین ورزشی که، گردشگری می دهد نشان مطالعات (. 11،2003پروس و سولبرگ (دارند

 صنعت برای دالر تریلیون 1/4ایجاد با جهان در چندمیلیاردی تجارت یک عنصر عنوان به که ریاست. به طو گردشگری

کشور، مؤلفه  در ورزشی گردشگری توسعه ی (. برای12،2009چالیپ (است شده گرفته نظر در تورهای جهانی و گردشگری

 استراتژیک برنامه ریزی ارائه مدل و ورزشی جهانگردی بر مؤثر عوامل تحلیل مانند است، شده گرفته نظر در مختلفی های

 دهد، توسعه را کشور ورزشی گردشگری می تواند صنعت که مهم عوامل جمله از مؤلفه ها این میان از (.1933اصفهانی،(

نشان  منابع و توانمندی ها ارزیابی و (. تحلیل1931زیتونلی،( است گردشگری ورزشی توانمندی های و قابلیت ها شناخت

                                                           
3 - Gay Chuck 
4 - Nogowa et al. 
5 - Gratton & Taylor 
6 - Emery 
7 - Kaplanidou 
8 - Van der Zee 
9 - Higam & Hinch 
10 - Swart & Bob 
11 - Solberg & Preuss 
12 - Chalip 
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و  جاذبه ها ویژگی ها، دارای مختلف است. مقاصد ورزشی گردشگری مقاصد مدیریت و توسعه مهم در گام اولین ی دهنده

 و کاشیماتی (گردشگران هستند جذب و ورزشی گردشگری توسعه ی جهت توریستی و ورزشی مشخص توانمندی های

 توانمندی های به منوط کامالً ورزشی جهانگردیموفقیت،  که کردند نشان ( خاطر2001هیگام) و (. هینچ19،2003داوسن

 (. 14،2001باشند)یات متمایز و فرد به منحصر دیگر با مقاصد رقابت در حدی تا که است گردشگری مقاصد

 و برآورد ( شناسایی،2001ورزشی کانادا) گردشگری انجمن ورزشی گردشگری توسعه کاربردی طرح و برنامه ریزی الگوی در

 و معرفی کانادا ورزشی گردشگری توسعه ی چهارگانه ی از مراحل یکی ورزشی گردشگری ظرفیت های و هاقابلیت  توسعه ی

و  بک وست( می باشد استفاده قابل بودجه تأمین شرط به منطقه ای هر در و است و جهانی جامع الگو این که است شده ادعا

 عاملی را ورزشی ظرفیت های، گردشگری و قابلیت ها شناخت خود تحقیقات در (  نیز1933فرد) (. معین11،2001همکاران

 این است. به کرده بیان بین المللی رویدادهای کسب میزبانی در مهم مؤلفه های از و ورزشی گردشگری توسعه ی در مهم

 از برخی است. مثال متمرکز رشته ها بومی سازی و کردن تخصصی در ریزان ورزشی برنامه و مسئولین تالش امروزه خاطر،

چند رشته  یا یک محوریت با ورزشی مراکز ایجاد به اقدام خود کشور در موجود پتانسیل های و به استعدادها توجه با کشورها

 لحاظ به سوئیس و اتریش کشورهایی مانند تکواندو، خصوصاً رزمی ورزش های در کره کشور مانند نموده اند، خاص ورزشی ی

 رشته ها این مسابقات میزبانی با و اسکی در ژاپن کشور و و هاکی اسکی نظیر، زمستانی ورزش های در مناسب، اقلیمی شرایط

خود  نصیب را سرشاری درآمد ساله هر طریق این از و جلب، خود کشور به را ورزشی از جهانگردان کثیری تعداد توانسته اند

 توانسته ورزشی گردشگری توسعه بر سرمایه گذاری  و استراتژیک برنامه ریزی با نیز قطر (. کشور11،2001گیبسون (کنند

 کسب بسیاری درآمد دنیا سراسر در خود کشور کردن مطرح ضمن تا خود نماید آن از را 2022 جهانی جام میزبانی است

 جلب کنند، گردشگر زیادی تعداد می توانند می شوند، محسوب کشور یک سنت که ورزش هایی نشان داده، نماید. تحقیقات

 می نماید. همچنین، جلب به خود گردشگر کثیری تعداد ساله هر فو کونگ سنتی ورزش خاطر به چین کشور مثال عنوان به

 مثال عنوان به می کنند، جذب تماشاچی زیادی خود تعداد بازی های در ورزشی پرطرفدار تیم های که داده نشان تحقیقات

 را بین المللی گردشگر 6000 تا 40000 بین می کند، بازی اُلدترافورد در که منچستریونایتد زمانی انگلیس لیگ بازی های در

 (.2001هیگام، و هینچ( می کند ورزشگاه جذب به

 لحاظ از و است گردشگری نظر جذابیت های از جهان اول کشور ده از یکی ایران کشور گرفته، صورت بررسی های به توجه با

 و کوتاه مدت (. فواید1931محرم زاده، و قیامی راد( می باشد را دارا جهان پنجم رتبه طبیعی جاذبه های تنوع و زیستی تنوع

 آن، بر (. عالوه1931کاظمی،( است شغلی فرصت های ایجاد و ثروت پول، میزبان، کشور ورزشی در گردشگران حضور مستقیم

 و صنعتی توسعه ی زیرساخت های و رشد آنها، حضور که قرار این از است، قابل تصور نیز غیرمستقیمی و فواید بلندمدت

 نوع توریسم ورزشی امروزه تفاسیر، این با(. 13،2009چلیپ و کیم (باشد داشته دنبال به است ممکن را کشورها اقتصادی

 قرابت به (. باید1931شود)افصح حسینی، می واقع دنیا مردم عالقه و توجه مورد بسیار که نموده ایجاد را توریسم از جدیدی

 های جاذبه یعنی توریسم، عنصر مهم سه به توجه با زیرا داشت، اذعان گردشگری و ورزش یعنی مقوله دو این پیش از  بیش

 پدیده از یکی به و یافته را خود واقعی هویت ورزشی توریسم باشند، می پایدار توسعه عوامل که ورزشی و طبیعی فرهنگی،

 رغم علی ورزشی، مسابقات اقتصادی، منظر (. از1934است)هنرور، گشته بدل اخیر های دهه اجتماعی و اقتصادی مهم های

 آینده، در توریست بیشتر چه هر جذب و عمومی افکار جلب دلیل به امر، ابتدای در برای میزبان سنگین ای هزینه تحمل

 (.1931دارد)افصح حسینی، فراوان متقاضیان و قوی است ای انگیزه و عامل

 وحش، حیات ملی، پارک های زیبا شامل، طبیعی مناظر وجود که است این برمی آید مورد این در شده انجام تحقیقات از آنچه

چشمه  چون هم آب درمانی مراکز وجود و بودن فصل چهار و هوا، آب همانند جاذبه ها سایر و کوهستانی مراکز دریا، سواحل

                                                           
13 - Evangelia & Kasimati 
14 - Yates 
15 - Westerbeek et al. 
16 - Gibson 
17 - Kim & Chalip 
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 هر برای ورزشی گردشگری توسعه نتیجه در و فعال ورزشی گردشگر جذب برای مناسبی را فرصت می تواند آب گرم های

 و بکر ساحلی طبیعی، داشتن مناطقی با )گلستان گیالن، مازندران،( کشور شمالی استان سه بین این در فراهم آورد. کشوری

 مقصدی عنوان به و شده واقع و گردشگران ورزشکاران توجه مورد می توانند هستند، ورزشی گردشگران جذب برای کوهستانی

 را گردشگران از کثیری تعداد خاص، زمانی دوره های در و شوند استراحت انتخاب و تفریح انگیزه با فراغت اوقات گذران برای

جمله پارک  از گردشگری طبیعی جاذبه های بودن دارا و جغرافیایی خاص موقعیت به توجه با کنند. از طرفی جلب خود به

 جلگه های آب درمانی، مراکز و وجود هوا و آب همانند جاذبه ها سایر و کوهستانی مراکزدریا،  سواحل وحش، حیات ملی، های

 به تأثیر می تواند که هستند عواملی جمله از دیگر هزاران جاذبه و پرآب سدهای و تاالب ها رودخانه ها، هموار، دشت های و

 شنا، مانند دارند، طبیعی منشأ که (. ورزش هایی1930،کارکن،1931زیتونلی(داشته باشند ورزشی توریسم توسعه ی در سزایی

 و بومی سنتی ورزش های و غارنوردی کوهنوردی، صخره نوردی، اسب سواری، اسکی، غواصی، قایق سواری، موج سواری،

 انسان روانی یروح نیاز می گردد. به واسطه ی نیز طبیعی مناطق در حضور سبب بدن الزم تحرکات و جنب و جوش ضمن

بهره  ضمن شده حساب برنامه ریزی یک با پذیرد انجام طبیعی می تواند عرصه در که ورزش هایی و طبیعت در تفریح به امروز

 گام اشتغال زایی و اقتصادی اهداف پیشبرد در می توان مختلف شرایط کردن و لحاظ مختلف مناطق استعداد از گیری

 (.1931فیروزجاه،( آورد وجود به گردشگران برای مناسبی و محیط های برداشت

 آتی است. شکوفایی جهانی هدایت فعالیت های و سازماندهی چگونگی ورزشی، گردشگری صنعت روی پیش اساسی معضل

 تقاضاها به فوری پاسخگویی قابلیت جهانی، رقابت با مواجه و توانایی شرکت ها سازمانی ساختارهای به ما کشور در صنعت این

 به می تواند آن طریق از کشور ورزشی گردشگری صنعت که مسلم راه های از بستگی دارد. یکی سودآوری افزایش توان و

 مورد ایران در در (. متأسفانه1931طلب، متقی(است کشور در کالن سطحی در برنامه ریزی بپردازد رقابت جهانی بهبود

 است. اما نگردیده درک و شناخته طور کامل به آن اهمیت و نشده چندانی بررسی ورزشی گردشگری خصوص به و گردشگری

 سیاست های و برنامه ها تدوین و طراحی هنگام به توسعه، حال کشورهای در از بسیاری در همچنین و صنعتی کشورهای در

 ضرورت موضوع می شود. این مبذول خاصی توجه توسعه روند ادامه در مؤثر ابزاری به عنوان گردشگری صنعت به کالن

 تحقیق ضرورت انجام که دیگری می دهد. دالیل نشان را ورزشی گردشگری جمله از گردشگری جنبه های در همه تحقیق

 جهان، در مختلف ابعاد در ورزشی سریع گردشگری رشد -1 از: است عبارت می سازد آشکار را ورزشی گردشگری درزمینه ی

 و دائم اشتغال ایجاد در ورزشی گردشگری نقش 3 - کشور، در گردشگری ورزشی و ورزش به عالقه مندان و جوانان وجود 2 -

 نماید. ورزشی گردشگری توسعه ی در مشترک جاذبه های مهمترین شناسایی به اقدام قصد دارد محقق رو این از فصلی،

کسب روزی آنان، در  ورزش قایقرانی به دلیل حضور دائمی و تاریخی اش در زندگی مردم منطقه و عجین شدگی با کار و

روحیه تک تک افراد منطقه حضوری انکار ناپذیر داشته به گونه ای که تاثیرات روحیه صیادی و قایقرانی و مبارزه با دریا جهت 

 .امرار معاش به صورت واضحی، شخصیت مردم این پهنه را از سایر نقاط متفاوت می نماید

دست طرح هایی است که در مطالعه آن می بایستی با نگرش دقیق به طرح پیست قایقرانی در مجاورت تاالب ها از آن 

نیازهای روحی و جسمی بهره برداران و ورزشکاران و نوع مسابقات، روحیات مردم تاالب نشین و روح خود تاالب را به خوبی 

جهت ارتقا بخشیدن  شناخت و اساس همجواری و ادغام ورزش و طبیعت را پایه ریزی کرد بهره مندی بشر از مواهب طبیعی

به کیفیت زندگی  منطقی بوده است و اجزای تشکیل دهنده یک زندگی استاندارد عالوه بر کار و تالش و رفع نیازهای طبیعی، 

 استراحت و تمدید قوا می باشد که از عوامل مهم شکل گیری هر طرح در حوزه طبیعت قلمداد می گردد

وری زندگی بشر از ابتدا به صورت ناخودآگاه و دیر زمانی است که به صورت ورزش به عنوان یکی از بخش های الزم و ضر

کامالً آگاهانه و طراحی شده بخش مهمی از برنامه زندگی جوامع متمدن می باشد، به گونه ای که چه از لحاظ جسمی و چه 

یت زندگی قابل انکار یا چشم روحی، تأثیر انجام فعالیت های ورزشی در بخش های ورزش فردی، همگانی و قهرمانی در کیف

 . است ها سوال این به پاسخ مطالعه این پوشی نیست. هدف

  ؟ در بستری از آب و قایقرانی و پیشه مردمان بومی این منطقه ورزش را تقویت و جامه فرامرزی پوشید؟آیا می توان 

 کرد؟چگونه می توان با الهام از نی عنصری پایا و ماندگار در آغوش نیزار خلق  -



 41-14، ص   2931 اسفند،  2، جلد 12، شماره پژوهش در علوم و مهندسی 

ISSN: 1394-0041 

http://www.jorse.ir  

 

54 
 

 آیا می توان حرکت نرم و سیال که سرشار از جنبش و سکون طبیعت است را در طرح مذکور حفظ کرد؟  -

 در طرح توسعه آینده پروژه چه پیش بینی هایی می توان کرد؟ -

ب قایقرانی چه میزان می توان در کناره دریای خزر همجوار با تاالب ها ساختار جوان و پویای ورزش قایقرانی را به عرصه قط -

  کشور تبدیل کرد؟

 .کارهای تلفیق ورزش بومی و امرار معاش کدام عناصر هستندراه -

 ترتیب این به و پا را از عرصه فراتر نهند با عناصر بومی منطقه ای  ورزش کاران بتوانند رودمی انتظار فوق سواالت به پاسخ با

 .آورندفراهم  ورزشکاران داخلی و خارجی بستری مناسب جهت

همانطور که می دانیم تاالب ها به واسطه جاذبه ها و چشم انداز و طبیعت زیبایش همواره یکی از مقاصد گردشگری از گذشته 

به شمار می آمده است. به طور یقین طبیعت بکر و استعداد طبیعی منطقه در برخورداری از چشم اندازهای بی نظیر  کنونتا 

های منحصر بفرد انواع پرندگان، ماهیان، پستانداران و گیاهان خاص منطقه از طریق طراحی دریای خزر و تاالب و زیستگاه 

اصولی و سازماندهی صحیح زون های حفاظتی مرکزی ) جهت حفظ تنوع زیستی (، زون ضربه گیر )جهت حفاظت از قسمت 

 و پرورش ماهی ( شکوفاتر خواهد شد.   مرکزی تاالب(، زون بهره وری خردمندانه ) جهت بهره وری پایدار از طریق کشاورزی

بدیهی است آنجا که عوامل مصنوع در طراحی صحیح محیط طبیعی به کمک طبیعت بکر منطقه خواهد آمد، طراحی هم جهت با 

محیط زیست و حفاظت شده و امکان بهره برداری صحیح از طبیعت جهت ارتقاء فعالیت های گردشگری از طریق احداث زیر بناهای 

ی نظیر مرکز بازدیدکنندگان تاالب و حتی ارتقاء فعالیت های نوین نظیر ماهیگیری و قایقرانی که ریشه در معیشت دیر باز اساس

ساکنین این خطه داشته، سهم به سزایی در رشد منطقه از دیدگاه صنعت گردشگری و ورزشی و تفریحی و در نتیجه اقتصادی 

 خواهد داشت.

یقرانی با هدف بسط و توسعه رشته قایقرانی در قالب همگانی، پرورش استعدادهای درخشان در این در این راستا احداث پیست قا

رشته جهت ورزش قهرمانی، گسترش بهره وری از تاالب، امکان ایجاد فضاهای تفریحی و رفاهی برای خانواده ها در کنار مشاهده 

قرانی در جایگاه اصلی اش، گامی نو به سوی توسعه و حیات ورزش مفرح قایقرانی، حفظ ارزش های تاالب با تکوین ورزش قای

همه این اهداف در مجموع تبدیل به فضاهای کالبدی خواهند شد که سیمای سایت ورزش  همه جانبه شهر تلقی می گردد.

 قایقرانی را در مجاورت تاالب ها پدید می آورد. 

 

 روش پژوهش

سپس عملی و کاربردی اقدام خواهد شد.   -تحلیلی،  –این طرح ابتدا با مرحله مطالعات اولیه بر مبنای مطالعات اولیه نظری 

ای، اینترنت، مطالعات های کامپیوتری، ماهوارههای اطالعاتی، شبکهبرداری، بانکابزار تحقیق در این پژوهش شامل: نمونه

های مطالعه و تحقیق به صورت بررسی نمونه های موردی  های مختلف ایران. و روشدانشگاه ای و پژوهش دانشجویانکتابخانه

 ای و موازینی می باشد.مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه

 

 

 هایافته

 اهداف کلی طرح  -

ر مقدورمی گردد. امکانات شهری و توسعه شهر از طریق طراحی و اعمال تغییر صحیح در امکانات و پتانسیل های طبیعی شه

رشد شهر خواه ناخواه در مسیر رشد جمعیت آن، در راستای رشد اقتصادی، صنعتی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی آن صورت 

 خواهد پذیرفت. 

بنابراین مخالفت در اجرای کنارگذر یا ساخت و سازهای ورزشی، گردشگری مطالعه شده و متاثر از بومیت منطقه و با رعایت و 

محیطی صرفاً به دلیل به مخاطره افتادن ارزش های زیبا شناختی و اکولوژیک منطقه یا  -های با ارزش زیستحفظ حوزه 

دسترسی افراد به مناطق بکر و حفاظت شده تاالب دالیل کافی و مناسبی برای متوقف نمودن رشد شهری نیست. از طریق 
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ورزشی و گردشگری و همچنین طراحی در جهت تفکیک  طراحی صحیح، عقالیی و هوشمندانه مسیرعبور، استقرار امکانات

زیستگاه و پناهگاه حیات وحش در تاالب ها، می توان امکان استفاده از این مناطق را به صورت محدود و حفاظت شده صحیح 

د به چنین تر از آنچه درگذشته رایج بوده ) افراد مختلف که معیشت خود را از این راه به صورت غیرقانونی تامین می نماین

 مناطقی به منظور صید غیرقانونی وارد خواهند شد( در جهت مراجعات و بازدیدهای گردشگران فراهم آورد. 

برای توسعه صحیح شهر از تمام جوانب و حل مساله ترافیک و توسعه فیزیکی و اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی شهر می 

دید سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و ترابری، فدراسیون بایستی بادیدکالن تری به مساله نگریست. نه تنها از 

قایقرانی و سازمان جهانگردی بلکه مجموع تمام این دیدگاه ها، آراء و نظرات و مشاوره با مسئولین این سازمان ها و ارائه 

اکولوژیکی و حتی تقویت  طرحی هوشمندانه و موافق با تمام جهات توسعه با حداقل آسیب رسانی به ساختار ارزش های بومی،

ارزش های بومی و معرفی ارزش های جدیدی همچون توریسم وتوسعه آن که توسعه دهنده اقتصاد شهر خواهد بود و 

همچنین بهره برداری مناسب از امکانات طبیعی و طراحی و استفاده صحیح از عوامل مصنوع در جهت شاخص کردن این شهر 

 د بالقوه اش این چنین است.از سایر شهرها آنچنان که استعدا

همانطور که می دانیم تاالب ها به واسطه جاذبه ها و چشم انداز و طبیعت زیبایش همواره یکی از مقاصد گردشگری از گذشته  

تا کنون به شمار می آمده است. به طور یقین طبیعت بکر و استعداد طبیعی منطقه در برخورداری از چشم اندازهای بی نظیر 

ر و تاالب و زیستگاه های منحصر بفرد انواع پرندگان، ماهیان، پستانداران و گیاهان خاص منطقه از طریق طراحی دریای خز

اصولی و سازماندهی صحیح زون های حفاظتی مرکزی ) جهت حفظ تنوع زیستی (، زون ضربه گیر )جهت حفاظت از قسمت 

 یدار از طریق کشاورزی و پرورش ماهی ( شکوفاتر خواهد شد .مرکزی تاالب(، زون بهره وری خردمندانه ) جهت بهره وری پا

بدیهی است آنجا که عوامل مصنوع در طراحی صحیح محیط طبیعی به کمک طبیعت بکر منطقه خواهد آمد ، طراحی هم 

جهت با محیط زیست و حفاظت شده و امکان بهره برداری صحیح از طبیعت جهت ارتقاء فعالیت های گردشگری از طریق 

حداث زیر بناهای اساسی نظیر مرکز بازدیدکنندگان تاالب و حتی ارتقاء فعالیت های نوین نظیر ماهیگیری و قایقرانی که ا

ریشه در معیشت دیر باز ساکنین این خطه داشته، سهم به سزایی در رشد منطقه از دیدگاه صنعت گردشگری و ورزشی و 

 تفریحی و در نتیجه اقتصادی خواهد داشت.

راستا احداث پیست قایقرانی با هدف بسط و توسعه رشته قایقرانی در قالب همگانی، پرورش استعدادهای درخشان در  در این

این رشته جهت ورزش قهرمانی، گسترش بهره وری از تاالب، امکان ایجاد فضاهای تفریحی و رفاهی برای خانواده ها در کنار 

ب با تکوین ورزش قایقرانی در جایگاه اصلی اش، گامی نو به سوی توسعه مشاهده ورزش مفرح قایقرانی، حفظ ارزش های تاال

و حیات همه جانبه شهر تلقی می گردد. همه این اهداف در مجموع تبدیل به فضاهای کالبدی خواهند شد که سیمای سایت 

 ورزش قایقرانی را در مجاورت تاالب پدید می آورد.

 

 مقایسه الگوي طبيعی و مصنوعی -

همان طور که می دانیم سایت موردنظر به صورت طبیعی با داشتن دو خشکی در اطراف و جزیره میانی، شرایط پیست 

قایقرانی را جهت حرکت مربیان و دوربین فیلمبرداری هم چنین جایگاه تماشاچیان و محور دوچرخه سواری در اطراف پیست 

روست. در روند بررسی سایت جهت استقرار پیست بین المللی قایقرانی، به خوبی تأمین می کند، ولی در مقابل با مشکالتی روب

 ایجاد دریاچه مصنوعی و ارجحیت آن بر شکل طبیعی با توجه به دالیلی که در زیر به آن اشاره می شود، پیشنهاد می گردد.

ییرات در شکل طبیعی آن از آنجایی که تاالب ها همواره از جهت زیست محیطی مطرح بوده، دست بردن به آن و ایجاد تغ

مستلزم برهم زدن شرایط زیست محیطی می باشد و مشکالتی را در بر دارد. چه بسا حیات طبیعی آن را برهم زده و شرایط 

بقاء در آن منطقه را دستخوش خطرات جبران ناپذیری می کند. در ضمن آبراه موردنظر به عنوان یکی از شریان های اصلی 

مسافربری و صیادی، شرایط مساعدی جهت طراحی پیست بین المللی مسابقات آب های آرام فراهم  عبور و مرور قایق های

نمی کند. با توجه به مطالعات انجام شده، از آن جایی که اکنون تاالب محل تمرینات قایقرانی می باشد، همواره مشکالت زیر 

 مطرح است:
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 لید موج و هم چنین آلودگی صوتی ناشی از آنتردد قایق های صیادی و تفریحی در اطراف پیست، تو  -

 وجود بوی بد حاصل از تولید گازهای مرداب -

 ورود فاضالب و روغن داخل تاالب -

به آن اشاره شد، درصد آلودگی آب بسیار باال  2هم چنین با توجه به نمونه برداری و آنالیز آب تاالب در آن منطقه که در بخش

ی برای تمرینات و مسابقات قایقرانی در سطح منطقه، کشوری و به خصوص در سطح بین المللی  بوده و نمی تواند بستر مناسب

به وجود آورد. با ایجاد دریاچه مصنوعی شرایط کنترل شده ای خواهیم داشت که درآن بستری دور از آلودگی های تاالب و با 

جدا کردن پیست از تاالب  بین المللی فراهم می شود. امنیت کامل برای تمرینات قایقرانی و نیز شرکت کنندگان در مسابقات

علی رغم همجواری آن، نه تنها از خطرات احتمالی می کاهد بلکه شرایطی را فراهم می کند که در آن کنترل بیشتری بر طرح 

د می گردد. در خواهد بود و از جنبه زیست محیطی نیز مناسبتر است، در عین حال طراح از دید و منظر طبیعی تاالب بهره من

نتیجه الزم است، در ابتدا مکان خاصی برای احداث پیست ایجاد گردد و این امر با ترکیب نقطه نظرهای عمرانی و برنامه ریزی 

 های استفاده از زمین به سادگی میسر می باشد. 

بندی کامل و کنترل شده آب از مزایای دیگر استفاده از دریاچه مصنوعی به عنوان پیست مشابه نمونه های موجود که امکان

دریاچه بوده که با توجه به روش طراحی و ساخت آن مطابق استانداردهای روز دنیا، و استفاده از مصالح بومی و مدرن به 

صورت تلفیقی و حساب شده، فرآیند تبادل و فیلتراسیون آب دریاچه با محیط طبیعی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و کنترل در 

مختلف و شرایط جوی گوناگون از جمله طوفان، برف، سیالب و غیره که عمالً استفاده از تاالب طبیعی انزلی را به زمان های 

دلیل متأثر بودن از عوامل فوق غیرممکن می سازد، امکان پذیر می کند. در نتیجه با درنظر گرفتن تمام جوانب فوق فارغ از 

 چه مصنوعی در مجاورت تاالب و در همان محدوده مصوب را پیشنهاد می نمایم.بررسی فایده هزینه ریالی، گزینه احداث دریا

 
 برنامه ریزي فيزیکی  : جدول1شماره  ولجد

ضا
ف

 

 زیرفضا

 تعداد

یا  )نفر

 احد(و

 رانهس

 )متر

 مربع(

 مساحت

 )متر

 مربع(
 توضیحـــــات

ساختمانها
 

ی
ی وابسته اصل

ضاها
ف

 

ی
ی ادار

ضاها
ف

 

 31 24 4 اتاق رؤسای کمیته ها
استقراردرفضای اداری بسته)اتاق(همراه 

 بامیزجلسات

 استقراردرفضای اداری بسته)اتاق( 20 20 1 اتاق مدیرمجموعه

 استقراردرفضای اداری بسته)اتاق( 20 20 1 اتاق رئیس داوران

اتاق معاون رئیس 

 داوران
 استقراردرفضای اداری بسته)اتاق( 13 13 1

  13 13 1 دفتر خدمه

  13 13 1 دفتر خدمه پیست

سالن جلسات مجهز 

 نفره 100
1 200 200  

  20 20 1 اتاق برگزارکننده فنی

انبار اتاق فنی و 

تجهیزات جرثقیل 

 سقفی

1 32 32 

استقرارلوازم وتجهیزات فنی الکترونیک 

-مسیرمسابقه)سیستم شروع اتوماتیک

تابلوامتیازات  -photo/timingسیستم 

 رادیویی
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اتاق استراحت 

 کارمندان
1 20 20  

سرویس 

 بهداشتی

نفر یک واحد سرویس  1به ازای هر  3/10 1/9 9 آقایان

 2/3 1/9 2 بانوان بهداشتی

  12 12 1 آبدارخانه

ط پایان
ی پراکنده در محوطه و برج خ

ضاها
ف

 

 120 24 1 فرد آغازگر

و  دو طبقه در روئینگ: پشت خط شروع

در آبهای آرام و دراگون بت: کنار خط 

 شروع

خط نگهدارها + وقت 

 نگهدار
 دو طبقه 120 24 1

 استقرار دراسکله مشخص   1 داوران مسیر

 10 1 10 داوران خط پایان
استقرار در برج خط پایان به صورت فضای 

 بسته

 13 1/4 4 وقت نگهدارها

برج خط استقرار در فضای باز گروهی در 

پایان همراه با استقرار وسایل و تجهیزات 

 مناسب الکترونیکی و زمان سنجها

اتاق وزن کشی 

 ورزشکاران
 استقرار در محوطه پایانی پیست 12 12 1

    9 کمیته مسابقات

    1 هیئت ژوری

 استقرار در اتاق بت کنترل   2 کنترل کنندگان قایق

 استقرار در برج خط پایان   1 اعالن کننده

متصدی رسانه های 

 گروهی
 استقرار در برج خط پایان 3  1

  110 30 2 کالسهای آموزشی

 نفر 20با قرات خانه به ظرفیت  10 1/2 20 کتابخانه

 200 3/0 200 آمفی تئاتر
 با احتساب فضای سن و تدارکات

200~130=3/0 ×200 

 100 100 1 با ورودی مستقل VIPجایگاه 
در یکی از طبقات برج خط پایان )ترجیحاً 

 طبقه آخر(

 100 100 1 جایگاه خبر نگاران
همراه با اتاق مخابرات و تجهیزات 

 دوربینهای مدار بسته

و کلیه خدمات  ITسیستم 

 کامپیوتری
1 43 43  

  10   تابلو اعالن نتایج
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 1200 مساحت کل

بصورت مساحت استقرار مجموع مساحت 

در فضاهای غیر از محوطه در نظر گرفته 

 شده است.

 

 

 بحث و نتيجه گيري

در حال حاضر با توجه به داشتن ورزشکاران مستعد در رشته قایقرانی با کمبود امکانات و پیست بین المللی در کشور روبه رو 

نمودن قایقرانی، داشتن مراکز تمرینی و مسابقه ای مجهز، هستیم به همین دلیل برای اعتبار بخشی به این ورزش، همگانی 

 های ملی، برگزاری مسابقات کشوری، باشگاهی، قهرمانی در سطح آسیا و جهان و جام داشتن محل مناسب برای اردوی تیم

گردیده پیست مجهز برای رشته های المپیکی و یک پیست برای اساللوم پیش بینی  1های مختلف، مطالعه، طراحی و ساخت 

است. انتخاب محل هر مرکز با توجه به عواملی از جمله امکانات آبی مناسب، پتانسیل ورزشی، سابقه و قدمت قایقرانی در آن 

مرکز رشته های المپیکی، تمامی رشته  1در هر  .محل، جمعیت، قابلیت دسترسی و محرومیت منطقه انجام خواهد پذیرفت

 کانو، روئینگ و دراگون بت قابل انجام است.های المپیکی و آسیایی شامل کایاک، 

تامین معیشت ساکنین این خطه از آب، این  قایقرانی به گونه ای اخت فرهنگی با مردم این خطه داشته و ریشه در قایق و

قایق  از صیادی که وسیله امرارمعاش مردم بوده به صورت ورزشی مستقل شکل گرفته و نعمت خدادادی دارد، این ورزش از

 مسابقات جهانی تکامل یافته است. انواع پیشرفته آن در ای ابتدایی تاه

پتانسیل جمعیت این  مکانی شکل گیرد که از می بایست درها مردم این خطه  بنابراین این ورزش به عنوان ورزشی عجین با

ت صد چندان در قالب هیجان موجود دراین ورزش به صور صیادی در شور و ، باورها و نزدیکیشان با قایق وها منطقه

احیای پتانسیل های بالقوه  تماشاچی، توریست، دونده، دوچرخه سوار در رابطه ای ارگانیک بین مردم و طبیعت بهره جست.

تاالب ها می تواند آن را در تقسیم کار منطقه ای با شهرهای مجاور در موقعیت جدیدی قرار دهد به طوری که گسستی که در 

 ی شهری وجود دارد، برطرف نماید. حال حاضر در شبکه ها

 
 منابع

مدل برنامه ریزی استراتژیک، رساله دکتری، رشته تربیت  ارائه و ورزشی جهانگردی بر مؤثر عوامل (، تحلیل1933نوشین) اصفهانی، -

 بدنی، دانشگاه تهران.

 پایان نامه ورزشی، جاذبه های طبیعی بر تأکید با کشور ورزشی گردشگری توسع بر مؤثر عوامل (، بررسی1931جواد) فیروزجاه، -

 . مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی

اتحادیه بین المللی حفاظت و منابع طبیعی. طرح احیایی مرداب انزلی.  IUCN. رهیافت های استفاده از زمین در اراضی تاالبی جهان. -

 .10نشریه شماره 

 تربیت بدنی، رشته ارشد، پایان نامه کارشناسی گلستان، استان ورزشی گردشگری هایتوانمندی  (، شناسایی1931عبدالحمید) زیتونلی، -

 .تهران نور پیام دانشگاه

 حرکت، نشریه در ایران، ورزشی ترویج رشته ی و توسعه برای بازاریابی راهکارهای (، بررسی1931مهرداد) زاده، محرم و امیر راد، قیامی -

 175 -192 . ص ، 39 شماره ، 1388 بهار

 رشته ارشد، کارشناسی گلستان. پایان نامه استان ورزشی گردشگری توسعه ی در اسبدوانی رویداد برگزاری (، نقش1930لیال) کارکن، -

 .تهران نور پیام دانشگاه تربیت بدنی،

 روی آب جمهوری اسالمی ایران. سند راهبردی کمیته رشته های مدال آور آسیایی و المپیکی قایقرانی. فدراسیون قایقرانی و اسکی -

)ساپ(. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری. معاونت سرمایه گذاری طرح ها. دفتر مناطق نمونه گردشگری. شهریور  -

1933. 
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 .اصفهان دکتری دانشگاه پایان نامه ی ایران، در توریسم جذب برای مؤثر فاکتورهای (،  بررسی1931زهرا) کاظمی، -

 پژوهش های دفتر تهران. 2ویرایش  اعرابی، محمد سید پارسائیان؛ جامع، علی چشم اندازی در (، جهانگردی1932چاک وای) گی، -

  فرهنگی.

 . گیالن دانشگاه ارشد پایان نامه کارشناسی گیالن، استان در ورزشی گردشگری توسعه راه های (، بررسی1931محمد) طلب، متقی -

تربیت بدنی،  رشته دکتری، آن، رساله توسعه مناسب الگوی ارائه و ورزشی گردشگری صنعت (، وضعیت1933محمدرضا) فرد، معین -

 .تهران تربیت معلم دانشگاه
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